4 de Agosto de 2020
Prezadas Famílias do Departamento Escolar,
Depois de muita discussão e revisão de dados preliminares de nossa avaliação dos prédios escolares,
tomamos a decisão nesta manhã de iniciar o ano letivo 2020-2021 com o aprendizado remoto/virtual na
fase inicial do modelo de reabertura. Nos últimos meses, temos trabalhado diligentemente para colocar
todas as peças no lugar que apoiem um retorno seguro às instruções presenciais em um modelo híbrido
em fases. Esse planejamento incluiu a contratação de uma empresa de engenharia para avaliar os
sistemas de ventilação e filtragem em nossos prédios escolares e um trabalho para estabelecer um
plano de teste de vigilância do vírus para alunos e funcionários. Como dissemos desde o início, a
segurança e a saúde de nossos alunos, funcionários e famílias é e continuará sendo nossa prioridade
principal. Não acreditamos que abrir a escola para a instrução presencial sem esses dois componentes
importantes de segurança do plano de reabertura da escola em vigor e decidido seja seguro ou seja do
interesse da comunidade escolar.
Agradecemos todas as ideias, expressão emocional e opiniões que nossa equipe e famílias forneceram
nas últimas semanas. Uma coisa é clara: todos concordam que a instrução presencial é a melhor opção
para os alunos e que professores sentem falta de seus alunos e os alunos sentem falta de seus
professores, auxiliares de sala de aula e orientadores. Estamos fazendo todo o possível para estar
preparados para um retorno eventual às instruções presenciais em fases, de acordo com as novas
diretrizes de segurança. Afinal, precisávamos estar seguros que fizemos todo o possível em nivelar os
riscos de um retorno às nossas escolas - para que nossa equipe, alunos e famílias se sintam seguros.
Como comunidade, nossa abordagem em Somerville foi orientada primeiramente por um firme
compromisso com a saúde e a segurança, reconhecendo que estamos lidando com uma crise de saúde
muito complexa e em constante evolução.
Estamos ativamente explorando opções, incluindo soluções ao ar livre, de forma que a equipe, alunos e
famílias possam se encontrar pessoalmente. Também estamos trabalhando ativamente com nossos
parceiros que prestam serviços para jovens, na esperança de que possamos desenvolver uma
programação de atividades ao ar livre para apoiar as necessidades emocionais-sociais dos alunos
durante o período de aprendizado remoto. Nas próximas semanas, continuaremos abordando os
problemas de ventilação e filtragem para permitir um retorno seguro aos edifícios escolares e
trabalharemos com nossos parceiros de saúde para criar um sistema de testes que garantirá ainda mais
a segurança de nossos alunos e equipe. Também continuaremos a trabalhar com nossos sindicatos de
forma colaborativa para obter uma reabertura bem-sucedida, com uma experiência de aprendizado
remoto mais robusta para todos e identificar uma linha de tempo e as condições de um retorno
presencial, especialmente para alunos Aprendiz do Inglês (ELL), Educação Especial e Pré- os grupos de
alunos que são mais prejudicados em um modelo remoto.
Nas próximas semanas, à medida que continuamos a desenvolver, negociar e finalizar nossos planos
híbridos e de aprendizado remoto, enviaremos atualizações regulares, incluindo o novo calendário
acadêmico e oportunidades de atividades ao ar livre para nossos alunos durante o aprendizado remoto.
Agradecemos sua parceria, paciência e compreensão contínuas, enquanto fazemos o possível para
superar esse desafio sem precedentes.

Respeitosamente,
Prefeito Joe Curtatone, Superintendente Mary Skipper e Presidente do Comitê Escolar Carrie Normand

