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27 de abril de 2020
Prezadas Famílias e Membros da Equipe do Departamento Escolar de Somerville,
Espero que as férias de abril tenham proporcionado a vocês a oportunidade de se concentrar em suas
famílias sem ter que monitorar os trabalhos escolares e ter um tempo para si próprios também. As últimas
semanas nos desafiaram de maneiras que não esperávamos. À medida que avançamos para as oito semanas
finais do ano letivo, continuaremos refinando e implementando nosso plano de aprendizado virtual,
finalizando as estruturas de classificação de notas para o quarto trimestre e trabalhando com os alunos no
desenvolvimento de planos alternativos para nossos formandos incrivelmente resistentes da Turma de 2020
e desenvolvendo planos para o recolhimento dos pertences restantes dos alunos, como instrumentos, objetos
pessoais e medicamentos. Compartilharemos os detalhes à medida que forem finalizados. Mais importante,
continuaremos nos concentrando em garantir que nossos alunos, famílias e funcionários se sintam apoiados
e conectados durante essa crise contínua.
Somos muito gratos pelos muitos parceiros da comunidade que continuam apoiando nossos alunos, famílias
e funcionários. Obrigado por sua parceria contínua neste trabalho importante.

INFORMAÇÕES E RECURSOS NOVOS/ATUALIZADOS
Lembrete sobre o Programa P-EBT: Todas as famílias de Massachusetts com crianças que recebiam
refeições escolares gratuitas e a preço reduzido receberão apoio alimentar por meio do programa federal
Pandemia-EBT. O P-EBT é um programa separado que funciona como o SNAP. Os valores dos benefícios
são baseados no custo diário de uma criança. Conheça mais sobre esse programa importante em
https://www.mass.gov/info-details/pandemic-ebt-p-ebt. As famílias elegíveis devem receber seus benefícios
do P-EBT em breve. Favor notar que as regras de Public Charge NÃO são aplicável aos benefícios P-EBT.
 Para famílias que já recebem o SNAP, os benefícios do P-EBT serão adicionados ao seu cartão
SNAP EBT em uso.
 As famílias que não recebem o SNAP receberão um cartão especial de alimentos P-EBT pelo
correio para cada criança que poderá ser usado para comprar alimentos nos mercados locais.
 As famílias elegíveis incluem aquelas aprovadas para refeições gratuitas ou a preço reduzido do
Programa Nacional de Merenda Escolar, incluindo todas as crianças das escolas ou distritos
escolares com a certificação CEP (Community Eligibility Provision).
Reunião de Finanças e Estabelecimentos do Comitê Escolar: As reuniões do Comitê Escolar de
Somerville continuam a ser realizadas virtualmente. A programação e links das próximas reuniões podem
ser encontradas em www.somerville.k12.ma.us/school-committee-meetings. A Reunião de Finanças e
Estabelecimentos na quarta-feira podem ser acessadas em:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6127507239760619536.
FaciaAviso sobre o Uso Obrigatório de Cobertura Facial: Hoje, o Prefeito Joseph A. Curtatone e o
Conselho de Saúde de Somerville anunciaram que o aviso sobre o uso de cobertura facial de Somerville se
tornará obrigatório, em esforços para ajudar a diminuir ainda mais a disseminação do COVID-19. A nova
ordem exige que qualquer pessoa com mais de dois anos de idade use uma máscara ou cobertura facial
limpa em qualquer espaço interno ou externo aberto ao público. A ordem, que tem o apoio unânime da
Prefeitura, entra em vigor em 29 de abril, com um período de carência de uma semana. Visite
www.somervillema.gov/facecoverings para obter uma descrição completa da ordem.

Para se Divertir: Veja de dentro a Sinfônica de Londres, London Symphony Orchestra e suas apresentações.
Para mais atividades interativas e divertidas, visite www.somerville.k12.ma.us/JustforFun.

LISTA DE RECURSOS, PROGRAMAS CONTÍNUOS E LINKS IMPORTANTES
Recursos de Currículo e Apoio Tecnológico Disponíveis Online
 Recursos de aprendizado de alta qualidade ao nível de série de vários recursos:
www.somerville.k12.ma.us/home-learning
 Se você está tendo dificuldades com seu computador, favor enviar uma solicitação de auxílio
técnico usando esse formulário Somerville Public Schools Remote Tech Support Contact Form.
 Suporte para perguntas sobre tecnologia: pais/alunos do SPS que precisam de assistência com
tecnologia devem ligar para 311 ou enviar um e-mail 311updates@somervillema.gov. Um educador
bilíngue entrará em contato com você para ajudá-lo. Disque (617) 666-3311 se estiver ligando de um
número fora de Somerville
 Plano de Aprendizado à Distância do SPS pode ser acessado em
www.somerville.k12.ma.us/RemoteLearning
Programas e recursos contínuos
 Refeições de Café da Manhã e Almoço distribuídas de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 11h00, nas
Escolas East Somerville, Healey, West Somerville e Winter Hill. Não é necessário apresentar
identificação. Traga uma sacola se você for pegar para mais de um membro da família.
 Outros recursos de alimentos na cidade, visite www.somerville.k12.ma.us/food-resources.
 Distribuição de Fraldas: A distribuição gratuita de fraldas e lencinhos umidecidos para famílias com
bebês ou crianças pequenas continuará somente às quartas-feiras das 9h00 às 11h00 em cada um dos
quatro locais de distribuição de refeições até abril ou enquanto o estoque durar.
 Comcast Internet Essentials: Gostaríamos de lembrar as famílias que a Comcast está oferecendo dois
meses de serviço gratuito de internet para as famílias que precisarem, por meio do programa Internet
Essentials. Se seu filho recebe almoço grátis ou com desconto na escola, você qualifica para este
serviço importante. Informações sobre como solicitar e se inscrever no Internet Essentials da Comcast
estão disponíveis em: https://internetessentials.com/
Outros Links e Informações Importantes
 Visite www.somervillema.gov/coronavirus para informação atualizada do COVID-19 e recursos
disponíveis na cidade.
 Conversando com seus filhos sobre o COVID-19:
www.somerville.k12.ma.us/TalkingAboutCoronavirus.
Respeitosamente,
Mary Skipper, Superintendente

