
Prezada Comunidade BPS,

Somos gratos pelos esforços que nossa comunidade BPS continua a fazer para apoiar o
retorno ao aprendizado presencial. Temos visto um declínio significativo nos casos da BPS
esta semana. Hoje escrevo para fornecer mais um relatório de status, em vez de uma
decisão, sobre um retorno ao aprendizado presencial. A Dra. Katie Rudman e o Diretor de
Serviços de Saúde, Tom McKean, gostariam de revisar o relatório semanal do painel de
controle do DPH divulgado hoje às 17h, antes de me fornecer recomendações.

Minha esperança é retornar ao aprendizado presencial na segunda-feira, 5 de abril. Assim que
entrar em contato com a Dra. Rudman e Tom McKean, enviarei uma notificação sobre nosso
modelo de aprendizagem para segunda-feira. Muito provavelmente, enviarei a comunicação
na sexta-feira (amanhã) de manhã. Fique atento para uma mensagem de e-mail de nosso
sistema Blackboard Connect.

Assumindo que retornaremos pessoalmente na segunda-feira, 5 de abril, há informações
importantes para compartilhar sobre nossos próximos passos

● Todas as escolas K-3 proporcionarão 5 dias de aprendizado presencial por semana,
a partir de 5 de abril (isto significa que os alunos frequentam a quarta-feira, 7 de
abril).

● Solicitei uma dispensa para o BUE começar a implementação da união dos grupos
estudantis A, B e C por 5 dias de aprendizagem presencial em 26 de abril. A
justificativa para a dispensa é a necessária redução para 3 pés de distância física
neste momento. O Diretor Mike Wojkowski comunicará a decisão do Comissário à
comunidade BUE assim que a recebermos. Se a dispensa for aprovada, o BUE
permanecerá em seu modelo híbrido atual até 26 de abril.

● A BIS juntará os grupos estudantis A, B e C por 5 dias de aprendizado presencial a
partir de 26 de abril.

● A BHS juntará os grupos estudantis A, B e C durante 5 dias de aprendizado
presencial, a partir de 3 de maio.

Por favor, entre em contato com o diretor da sua escola sobre qualquer dúvida relacionada às
informações acima. E, por favor, verifique seu e-mail amanhã para uma confirmação sobre o
modelo de instrução para segunda-feira, 5 de abril.

Obrigada por sua paciência e apoio contínuo às Escolas Públicas de Barnstable.



Atenciosamente,

Dra. Meg Mayo-Brown, Superintendente de Escolas


