Prezadas famílias das Escolas Públicas de Barnstable (BPS),
Boa tarde, esta é a Superintendente Meg Mayo-Brown. Espero que esta mensagem encontre
bem você e seus entes queridos. Obrigado por seu apoio contínuo em ajudar a reduzir a
propagação do COVID-19 em nossa comunidade. Estou ligando com algumas atualizações
informativas.
Em primeiro lugar, nosso calendário escolar 2019-2020 permanece inalterado. Amanhã, 10 de
abril, continua agendado como um dia sem aula. Além disso, a semana de 19 de abril,
permanece como as Férias de Primavera, e não se espera que os alunos participem do
aprendizado remoto. Finalmente, 24 de junho está programado para ser o último dia do ano
letivo, pessoalmente ou remotamente.
As refeições continuarão a ser servidas durante as Férias de Primavera. Também mudamos o
local de coleta (de comida) da HYCC para a Barnstable Community Innovation School, que fica
bem ao lado. Essas refeições gratuitas continuam disponíveis para qualquer um com 21 anos ou
menos, independentemente da cidade de residência ou escola frequentada. Os locais de coleta
estão disponíveis em https://www.barnstable.k12.ma.us/Page/4934
Em segundo lugar, completamos as expectativas de ensino e aprendizagem para todos os níveis
de série. As famílias deveriam ter recebido as expectativas através do nosso sistema Blackboard
Connect. As expectativas publicadas também estão disponíveis em nosso site em
https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177 . Os alunos da BHS receberão um e-mail de
acompanhamento do Diretor Clark, direcionando sua atenção para as expectativas de
engajamento ativo no aprendizado remoto.
Para encerrar, e o mais importante, eu pediria o seu apoio contínuo, enquanto nos preparamos
para um provável aumento no COVID-19. Nossos profissionais de saúde, socorristas e
funcionários da saúde pública, que estão na linha de frente, pediram o compromisso contínuo
da nossa comunidade com os avisos de permanência em casa para todos. Os moradores estão
percebendo que ainda temos jovens que continuam se reunindo em grupos. Estou pedindo sua
ajuda para manter nossa comunidade o mais saudável e resistente possível, conversando com
seus filhos sobre a importância de ficar em casa, agora mais do que nunca.
Desejando à nossa comunidade BPS um fim de semana saudável e tranquilo.
Dra. Meg Mayo-Brown, Superintendente de Escolas

