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1 di Maio di 2020
Caro Comunidade di Scolas Públicu di Boston,
No ta spera ma bo i bos entes queridos sta seguros i saudáveis.
Desde ki governador Baker anuncia ki tudo scolas di Massachusetts ta permaneci fitxadu
durante es ano acadêmico, comissário Jeffrey Riley di Departamento di Ensino
Secundario di Massachusetts divulga recentemente orientassom pa scolas, ressaltando ki
studanti ki sta prendi ta continua, ta manti saúde i segurança como nos principal
prioridade. No ta intendi ma es é um momento desafiador pa todu nós, pois no ta
equilibra trabadju, vida di doméstica, cuidado ku enti queridos i educassom di nos fidjus,
enquanto també no ta trabadja pa permaneci na segurança durante es crise di saúde.
No sabi ma studantis sta ku sodadi ses colegas di sala, professores i inúmeros eventos
significativos. També no ta shinti falta des. Embora no ka podi recria experiência
completa di sala di aula durante fechamento di scola, no podi oferece oportunidades i
conecsom enriquecedoras di aprendizagem pa nos studantis.
No sta preparados pa atendi necessidades exclusivas di nos studantis pa continuar ses
aprendizagem i forneci apoio pa nos famílias. Nos equipa tem sta ta trabadja duro pa
desenvolvi planos i colabora ku líderes di scolas pa garanti ki studantis tem acesso a
oportunidades di aprendizagem pa resto des ano letivo.
Kel seguinte ta entra em vigor na Segunda-feira, 4 di Maio até final di ano letivo di Junho.
Cronograma: Cada scola ta compartilha um horário di aula ku famílias i studantis.
Comparecimento: Professores ta registra presensa diária cada semana. participassom
inclui conclusom di atividades di aprendizagem ou interassom ku professores /
funcionários. Professores di ano K0-5 ta registra presensa diária. Professores di 6 12
classe ta registra presensa diária por curso.
Classificassom: Studantis ta recebe notas i feedback sobre ses projetos i tarefas
atribuídos. Studantis di primaria (classi K0-5) ta recebi um termo di 3ª classi di Atende às
Expectativas, Aproximando à Expectativas ou Ainda Ka Atendendo às Expectativas.
Studantis di ensino Secundario (6 12 classi) ta recebi um nota Termo 3 só si estiver acima
di nota média di Termos 1 i 2. Caso contrário, studantis di ensino secundatio ta recebe um
nota di Aprovado ou Incompleto i es nota ka ta ser incluída na nota final.
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Avança pa Próxima Ano Escolar: Nenhum aluno ta ser retido di passa. Tudo studantis ta
avansa pa próxima ano i ta tem oportunidades di aprendizagem na verão i apoio
adicional na outono. Se pais acredita ki ses fidjus ta beneficia ku repetissom ano escolar,
es pode solicita um reuniom ku professor.
Acesso a Professores: Cada horário scolar ta inclui horário di aulas i um membro di
equipa ta entra em contato ku cada aluno pelo menos cada três dias.
Studantis ku Deficiência: Studantis ta recebi serviços ki pode ser razoavelmente
fornecidos na um ambiente di aprendizagem remoto pa se equipa di educadores
designada na relassom às metas identificadas no IEP di aluno.
Studantis di Inglês: Studantis ta recebi instrussom di ESL ku base no se nível di
desenvolvimento di inglês.
Graduassom: Graduassom é um celebrassom di studantis, di ses famílias i di ses
comunidades scolares. No sta trabadja na várias oportunidades pa comemora
graduassom de ano na tudo cidade i ku cada scola. No ta spera compartilha mas
informassom em breve.
No ta continua ta avalia i muda forma comono ta atende necessidades di nos studantis
durante es encerramento sem precedentes, ku base na feedback. Nha eqipa i me
convocamos Mesas-Redondas Semanais di Equity pa obi educadores, pais, provedores di
serviços sociais i parceiros di comunidade pa obter feedback na tempo real i identifica
desafios, pa ki no podi direciona recursos pa apoia studantis i famílias ki mesti.
Nos é txeu grato a nos professores, trabalhadores di alimentos, equipa di tecnologia i
outros funcionários di linha di frente ki sta trabadja incansavelmente pa da nos fidjus
kuze ki és mesti prendi i permanece saudáveis. No ta preocupa profundamente ku nos
studantis i famílias i no ta spera continua construi conecsom significativas ku tudo nhos
enquanto encerramos nos ano letivo na próximas semanas. Se bo tiver algum dúvida
sobre ess informassom, entre em contato ku diretor di scola.
Continua ta pratica distanciamento social, usa uma cobertura pa rosto quando precisa sai
di casa i lave mão ku frequência. Bo pode encontra mas informassom sobre recursos na
alimentos, tecnologia, prende na casa i mas na bostonpublicschools.org/coronavirus
No sta certo di ki apenas no ta fica mas fortes i midjor cada dia. No sta li pa apoiau i no ta
resolve keli junto sima um comunidade.
Fika bem i fika seguro.
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