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Informações importantes sobre o uso de plataformas virtuais
As Escolas Públicas de Somerville estão comprometidas em fornecer ao seu filho serviços e apoio e
realizar reuniões do IEP na medida do possível durante o atual fechamento da escola. Para esse fim,
estamos oferecendo sessões virtuais e reuniões virtuais do IEP.
Os serviços e apoios propostos podem ser realizados individualmente ou em pequenos grupos, o que
significa que estarão acessíveis aos funcionários da escola, alunos e pais / responsáveis que receberão
um link para a sessão virtual. As reuniões do IEP estarão acessíveis aos funcionários da escola, alunos e
pais / responsáveis que receberão um link para as reuniões. Nos esforçaremos para limitar a divulgação
de informações confidenciais dos alunos, mas a natureza desses serviços, reuniões e suportes virtuais
significa que eles podem ser fornecidos na presença virtual de outras pessoas e não podemos garantir a
privacidade dos alunos.
Em um esforço para proteger a segurança e a confidencialidade de nossos alunos e famílias, solicitamos
que os participantes, incluindo funcionários da escola, alunos e quaisquer outros fornecedores, sigam as
seguintes expectativas em sessões virtuais (incluindo os fornecidos individualmente ou em grupo) e
reunioes:
•

•

•

•

Os pais dos alunos são desencorajados a observar, na medida do possível, sessões virtuais
para proteger a confidencialidade dos alunos. Claro que esperamos que os pais dos alunos
sejam bem-vindos e participem das reuniões da equipe do IEP.
Os participantes não compartilharão os links para os serviços ou suportes virtuais com outros,
nem convidarão ou permitirão que outros participem dos serviços ou suportes virtuais, sem o
consentimento expresso do distrito escolar. Os participantes não compartilharão os links para
as reuniões virtuais da equipe do IEP com outras pessoas nem convidarão ou permitirão que
outras pessoas participem das reuniões da equipe virtual do IEP, sem aviso prévio ao distrito
escolar.
Se um dos pais estiver observando uma sessão virtual, eles concordam em garantir a
confidencialidade do que observam, como se fossem participantes, de acordo com as
diretrizes descritas neste documento, e em não divulgar informações que não sejam sobre seu
próprio filho.
Os participantes reconhecem que outros participantes nas sessões virtuais ou nas reuniões da
equipe do IEP verão o que for visível pela webcam ou outro dispositivo dos participantes,
incluindo, mas não se limitando a eles mesmos, e partes de suas casas. Da mesma forma, os
participantes reconhecem que verão o que for transmitido por outros participantes. Os
participantes concordam em participar dessas sessões virtuais ou reuniões da equipe do IEP
em uma área tranquila e privada, sem distrações, na medida do possível, para fornecer um
ambiente propício ao aprendizado e proteger a privacidade dos alunos.
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•

•

•

Os participantes entendem que determinadas informações que podem ser protegidas por,
entre outras leis, regulamentos da FERPA, IDEA, HIPPA e Massachusetts Student Records,
podem ser divulgadas durante o fornecimento de serviços virtuais ou nas reuniões da equipe
do IEP.
Os participantes concordam em não gravar de forma alguma (por exemplo, gravação de
vídeo ou áudio, capturas de tela ou fotografias) os serviços virtuais, reuniões do IEP ou
suportes, a menos que seja aprovado previamente por escrito por todas as partes aplicáveis.
Esta proibição se aplica aos serviços / suportes fornecidos individualmente e em grupo ou nas
reuniões da equipe do IEP. Os participantes reconhecem que a gravação desses serviços sem
consentimento pode ser proibida por lei.
Os participantes concordam em se comportar de maneira propícia à aprendizagem, na medida
do possível. Políticas e regras distritais pertinentes, incluindo, entre outras, as que proíbem o
cyberbullying e quaisquer políticas de uso aceitável, aplicam-se durante as sessões virtuais e
as reuniões da equipe do IEP. Os alunos devem evitar compartilhar visuais inapropriados ou
usar linguagem inapropriada durante as sessões. O distrito escolar se reserva o direito de
remover de uma sessão virtual qualquer participante ou observador dos pais que viole essas
regras ou não esteja agindo adequadamente.

Sua participação ou a de seu filho em qualquer vídeo, áudio ou sessões virtuais ou reuniões do IEP
organizadas pelas Escolas Públicas de Somerville significa que você concorda com estes termos e não
responsabilizará as escolas públicas de Somerville pela liberação de qualquer informação pessoal ou de
estudante.
Se você não conseguir concordar com essas diretrizes, entre em contato com o gerente de caso de seu
filho(s) ou com a diretora assistente de educação especial, Marilyn H. Vrountas em
mvrountas@k12.somerville.ma.us.
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