Queridas famílias BPS,
Espero que esta comunicação encontre você e seus entes queridos também. Queria
fornecer algumas breves atualizações para mantê-lo informado:
• Reabertura no outono- nenhuma decisão foi tomada com relação à reabertura

de edifícios escolares no outono. Nossa decisão de reabrir se baseará em
medicina, ciência e orientação do Comissário de Educação e do Gabinete do
Governador. Nossa prioridade é a saúde, a segurança e o bem-estar de
nossos alunos e funcionários. Lançamos uma série de comitês de
planejamento que estão envolvidos no planejamento de cenários, enquanto
aguardamos mais orientações dos funcionários do estado. Você tem o meu
compromisso de que, à medida que os planos forem desenvolvidos, vamos
comunicar com e recolher feedback dos nossos stakeholders.
• Oportunidades de aprendizado de verão - Fique atento a futuras

comunicações sobre oportunidades de aprendizado de verão para estudantes
da BPS. Embora as oportunidades não sejam obrigatórias, incentivamos todos
os alunos a permanecerem envolvidos no aprendizado durante os meses de
verão para lidar com as perdas de aprendizado que possam ter ocorrido após
o fechamento da escola. Essas oportunidades de aprendizado vão desde o
engajamento individualizado nos planos de aprendizado remoto projetados
para o verão até o apoio mais direcionado fornecido pela equipe remotamente
para envolver os alunos em oportunidades de aprendizado baseadas em
projetos, ligadas ao aprendizado emocional acadêmico e social.

• Boletins e Relatórios de Progresso - Os boletins estarão disponíveis para as

famílias através do sistema de gestão de estudantes do distrito, Aspen X2. As
famílias também poderão acessar os boletins do final do ano e os relatórios de
progresso da educação especial no X2. Os diretores compartilharão
informações adicionais específicas sobre como acessar boletins e relatórios
de progresso no início da próxima semana.

• Registro de novos alunos - devido ao COVID-19, o registro de novos alunos

para novos alunos do distrito e do jardim de infância(kindergarten) é virtual.
Visite https://www.barnstable.k12.ma.us/registration para obter informações
adicionais.
Atenciosamente,
Dr. Meg Mayo-Brown

