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12 de março de 2020
Prezados Pais e Responsáveis:
Como você sabe, a crise de saúde do novo coronavírus (COVID-19) está evoluindo rapidamente.
Estamos trabalhando em conjunto com o gabinete do prefeito e consultando com especialistas de
saúde local, estadual e nacional para entender completamente o impacto potencial desse vírus.
Dadas as informações mais recentes sobre a situação do COVID-19 em Massachusetts e o aumento
alarmante de casos na nossa comarca e em todo o mundo, decidimos fechar todas as escolas e
departamentos do distrito por um período mínimo de duas semanas adicionais a partir de segundafeira. Durante esse período, avaliaremos se o fechamento continuará por mais tempo. Existe uma
preocupação crescente entre os especialistas de saúde de que se não tomarmos medidas preventivas
significativas agora poderemos ver resultados catastróficos.
Trabalhando com as autoridades de saúde local e estadual, continuaremos a monitorar de perto a
situação do COVID-19 e reavaliaremos em duas semanas o melhor curso de ação para o restante do
ano letivo. Essa decisão será baseada nas informações que recebemos dos especialistas em saúde, mas
queremos que fiquem cientes que o fechamento das escolas podem se estender por mais de duas
semanas. A prefeitura também suspenderá todos os serviços não essenciais por pelo menos duas
semanas.
Reconhecemos que isso representará um desafio significativo para as famílias e estamos trabalhando
diligentemente para finalizar métodos de serviços alternativos para minimizar o impacto no
aprendizado acadêmico dos alunos e nos serviços essenciais que dependem nossas famílias. No início
da próxima semana, compartilharemos detalhes adicionais sobre o que esses serviços e suportes
significam para as próximas semanas.
Mais uma vez, agradecemos sua compreensão e apoio durante este período incrivelmente desafiador.
Aguarde informações adicionais que compartilharemos assim que estiverem disponíveis.
Obrigado,

Carrie Normand, Presidente do Comitê Escolar
Mary Skipper, Superintendente

