Somerville Public Schools
Education • Inspiration • Excellence
Mary E. Skipper, Superintendent
8 Bonair Street • Somerville, MA 02145-3246
mskipper@k12.somerville.ma.us • www.somerville.k12.ma.us
T 617-629-5200, x6005 • F 617-629-5611

18 de março, 2020
Prezadas Famílias e Membros da Equipe das Escolas Públicas de Somerville,
Continuamos a expandir nossos recursos. Abaixo estão iniciativas novas, bem como um lembrete de outros
recursos e informações importantes disponíveis para apoiar os alunos e as famílias durante esse fechamento
prolongado da escola.
Expansão da Distribuição de Refeições para uma Escola Adicional
A partir de segunda-feira, 23 de março, adicionaremos a Escola Healey como outro local de distribuição de
refeições. As famílias podem pegar o café da manhã e almoço de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 11h00, nas
seguintes escolas. O programa de refeições é realizado independentemente do clima. Não é necessário
apresentar identidade e uma pessoa pode pegar para mais de um membro da família. Por favor, traga uma sacola
se você for pegar para vários pessoas.
o Escola East Somerville
o Escola West Somerville
o Escola Winter Hill
o Escola Healey (a partir de segunda, 23 de março, 2020)
Para recursos adicionais de alimentação, visite: https://somerville.k12.ma.us/district-departments/foodnutrition-services/food-resources-students-and-families
Distribuição de Chromebooks (laptops) para Famílias Sem Computador
A partir de amanhã, distribuiremos Chromebooks para as famílias que têm acesso à Internet, mas não têm
computador em casa. As famílias que indicaram, por meio de uma pesquisa no início desta semana, que
possuem serviço de Internet em casa, mas não possuem computador para seus filhos acessarem recursos
online, poderão pegar um Chromebook amanhã, entre 9h00 e 11h00 nas Escolas East Somerville, West
Somerville ou na Winter Hill. Se você não recebeu uma ligação sobre essa pesquisa ou respondeu
eletronicamente e você possui serviço de Internet em casa, mas não possui computador, envie um email
para ksantiago@k12.somerville.ma.us até as 10h00 da quinta, 19 de março, para solicitar o empréstimo de
um Chromebook. Favor incluir o nome do seu filho e sua escola no email.
Envelopes com recursos e materiais para os alunos permanecerem envolvidos e conectados durante o
fechamento prolongado foram enviados para as famílias que não têm acesso à Internet em casa.
Coleta de Medicamentos dos Alunos
Antes do final desta semana, as enfermeiras entrarão em contato com as famílias que têm medicamentos dos
seus filhos na enfermaria da escola, com detalhes sobre quando pegar os medicamentos.
Outros Recursos e Informações Importantes
 Uma lista crescente de recursos para aprendizado em casa ao nível de série, acessíveis e de alta
qualidade, para ajudar os alunos a permanecerem envolvidos e conectados, está disponível em:
www.somerville.k12.ma.us/home-learning.
 Para uma lista de recursos e artigos sobre como conversar com seus filhos sobre o COVID-19,
favor visitar www.somerville.k12.ma.us/TalkingAboutCoronavirus
 Ligue para a linha de informação 211 de Massachusetts seja de um telefone celular ou fixo para obter
atualizações e encaminhamentos em tempo real do COVID-19. O serviço está disponível 24 horas por





dia e as informações estão disponíveis em vários idiomas. O serviço também pode ser acessado em
https://mass211.org/.
Para atualização nacional e restrições de viagem: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html.
Para atualização frequente a nível local e do estado: www.somervillema.gov/coronarivus.
Todas as comunicações do Distrito relacionadas ao Coronavírus estão sendo publicadas em:
www.somerville.k12.ma.us/coronavirus-information-prevention.

Estamos pensando em vocês e continuaremos conectados.
Atenciosamente,
Mary Skipper, Superintendente

