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15 de março, 2020
Prezadas Famílias e Membros da Equipe do Departamento Escolar de Somerville,
Em uma entrevista coletiva nesta noite, o Governador Baker anunciou o fechamento de todas as escolas públicas e
privadas por três semanas a partir de terça-feira, 17 de março, em esforços para ajudar a minimizar a disseminação
do COVID-19. O anúncio de hoje pelo Governador Baker prorrogará o período de fechamento da escola até 6 de
abril de 2020. Continuaremos em contato com vocês regularmente durante esse fechamento prolongado, com
atualizações e recursos.
Reconhecemos que este é um momento difícil, principalmente para famílias com crianças. Reunimos uma lista de
artigos e outros recursos para ajudar os pais e responsáveis a conversar com seus filhos sobre esta crise de saúde.
Você pode encontrar esses recursos em www.somerville.k12.ma.us/TalkingAboutCoronavirus.
Como mencionamos em nossa comunicação anterior de hoje, existem planos para garantir que as famílias em nosso
distrito possam continuar acessando os serviços e recursos de que precisam. Alunos e famílias das Escolas de
Somerville que precisarem, poderão pegar café da manhã e almoço a partir de amanhã, segunda-feira, 16 de março,
das 9 às 11 da manhã, em uma das 3 seguintes escolas - East Somerville, Winter Hill e West Somerville. Se você
apresentar sintomas de doença, solicitamos que você faça arranjos alternativos para que alguém pegue suas
refeições. Também teremos funcionários e voluntários à disposição para ajudar na distribuição e garantir que
estamos cumprindo as normas de distanciamento social.
Tenham certeza de que continuaremos a trabalhar diligentemente com nossos parceiros da cidade e a comunidade
em geral para mantê-los atualizados e fornecer às nossas famílias e funcionários o apoio necessário durante esse
período incrivelmente desafiador. Estamos impressionados com nível de apoio e mobilização desta comunidade
maravilhosa.

Cordialmente,
Mary Skipper, Superintendente

