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20 de março, 2020
Prezadas Famílias e Membros da Equipe das Escolas Públicas de Somerville,
Ao encerrarmos a primeira semana de nosso fechamento prolongado da escola, queremos tirar um momento para agradecer
por cuidarem uns dos outros e, como sempre costumam fazer, demonstrando o verdadeiro significado da palavra
"comunidade". Somos inspirados por sua compaixão, sua resiliência e seu apoio, enquanto todos nos adaptamos a esse
novo estilo de vida. Abaixo estão alguns avisos e lembretes sobre recursos para os alunos e suas famílias. Entraremos em
contato novamente no domingo com mais atualizações sobre a próxima semana.
Distribuição de Refeições
A distribuição das refeições de café da manhã e almoço continuará na próxima semana, de segunda a sexta-feira, das 9h00
às 11h00 nas escolas listadas abaixo. Os alunos e famílias das Escolas de Somerville podem pegar as refeições em qualquer
uma dessas escolas. Não é necessário apresentar identificação e uma pessoa pode pegar para mais de um membro da
família. Por favor, traga uma sacola se você for pegar para várias pessoas.
 Escola East Somerville
 Escola West Somerville
 Escola Winter Hill
 Escola Healey (novo local)
Suporte Técnico
Nos últimos dois dias, distribuímos mais de 500 Chromebooks para famílias que possuem serviço de Internet, mas não
têm computador em casa. Nenhuma distribuição adicional está agendada no momento. Se você possui serviço de
internet, mas não tem computador e não conseguiu ir buscar um entre ontem e hoje, envie um e-mail para Katherine
Santiago em ksantiago@k12.somerville.ma.us e não se esqueça de incluir o nome do aluno e da escola. Lembrando
que, se você precisar de suporte técnico para seu computador, você pode enviar uma solicitação de assistência técnica
à distância usando o seguinte formulário Somerville Public Schools Remote Tech Support Contact Form.
Fraldas Disponíveis para Famílias com Bebês e Crianças Pequenas
A partir de segunda-feira, 23 de março, e até sexta-feira, 27 de março, as fraldas estarão disponíveis gratuitamente para
as famílias, em cada um dos quatro locais de distribuição de refeições nas escolas acima mencionadas. As fraldas serão
embaladas e disponíveis por tamanho durante toda a semana e podem ser retiradas das 9h00 às 11h00.
Outros Recursos
 Recursos de aprendizado em casa ao nível adequado e de alta qualidade: www.somerville.k12.ma.us/homelearning
 Conversando com seus filhos sobre o COVID-19: www.somerville.k12.ma.us/TalkingAboutCoronavirus
 Outros recursos de alimentação: https://somerville.k12.ma.us/district-departments/food-nutritionservices/food-resources-students-and-families
 Ligue 311 para ficar informado sobre outros recursos de alimentação na área de Somerville.
Para se Divertir
O New England Aquarium de Boston, no momento está fechado para visitantes, mas você pode desfrutar de uma visita
virtual e atividades associadas nesse link: https://www.neaq.org/visit/at-home-events-and-activities/
Tenham um fim de semana tranquilo e descansado.

Cordialmente,
Mary Skipper, Superintendente

