6 de abril de 2020
Prezados Guardiões e Pais,
Esperamos que você e sua família estejam bem durante esse período desafiador do fechamento da escola. Estamos
pensando em você e em como podemos apoiar seu filho durante esse período de mudança. Esta carta contém
informações sobre vários aspectos da educação especial. Observe que a natureza individual da educação especial
significa que a informação evolui à medida que novas orientações vêm das autoridades federais, estaduais e locais,
incluindo o Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE).
À medida que as informações estiverem disponíveis, e à medida que respondermos às suas preocupações e perguntas,
nossos Co-Diretores de Educação Especial para as Escolas Públicas de Barnstable, Eric Bruinooge e Catherine Zinni,
fornecerão atualizações regulares. Essas atualizações serão comunicadas por meio do sistema Blackboard Connect e
também serão publicadas na parte BPS COVID-19 do nosso site https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/1177
Eric Bruinooge, Co-Diretor de educação especial para as séries 6 e além está disponível por e-mail em
bruinooge_eric@mybps.us. Catherine Zinni, Co-Diretora de educação especial para as séries PK-5 pode ser contatada
no e-mail zinni_catherine@mybps.us.
Esperamos ansiosamente trabalhar com você e seu filho durante este período sem precedentes na educação.
Atenciosamente,
Dr. Meg Mayo-Brown, Superintendente de Escolas
1. Comunicação entre educadores e estudantes / famílias de estudantes
• Espere a comunicação dos funcionários da escola através de diferentes métodos, como telefonemas,
e-mail e outras plataformas online. Isso inclui prestadores de serviços, como fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, conselheiros escolares e fisioterapeutas.
• Todos os educadores, incluindo educadores especiais e provedores de serviços relacionados, têm
horário de expediente regular durante o qual estão disponíveis para comunicação e suporte.
• A equipe entrará em contato com você com base nas informações que o distrito escolar possui em seu
sistema de informações do aluno. Se você não estiver recebendo comunicação, clique em Atualizar
informações de contato (https://www.barnstable.k12.ma.us/domain/889) para atualizar suas
informações no portal online do distrito. Você também pode entrar em contato com o diretor da sua
escola por e-mail, para que possamos ajudá-lo a atualizar seus números de telefone e endereços de email.
2. Instrução e serviços
• Com base na natureza emergencial das orientações Pandêmica do COVID-19 e DESE em evolução do
COVID-19, os distritos escolares de todo o estado estão desenvolvendo planos de aprendizado
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remoto. O plano de aprendizado remoto da Barnstable pode ser encontrado no site das Escolas
Públicas de Barnstable https://www.barnstable.k12.ma.us/site/Default.aspx?PageID=4878
Durante esse período de encerramento da escola, não podemos fornecer todos os serviços de
educação especial da mesma maneira que normalmente são fornecidos devido a limitações associadas
ao acesso à tecnologia, expectativas físicas de distanciamento e considerações sobre privacidade dos
alunos.
Nosso foco é fornecer acesso a atividades de aprendizagem apropriadas e acessíveis que envolvam os
alunos na prática e no reforço de habilidades aprendidas anteriormente relacionadas às metas e
objetivos do IEP.
Os educadores podem ajudar você a acessar as atividades de várias maneiras, incluindo, mas não se
limitando a, recursos de ampliação de texto para fala ou impressão usados em um dispositivo em casa,
orientação de um educador para recursos apropriados de educação geral, compartilhamento de
distritos on-line especializados aprovados pelo distrito plataformas projetadas para alunos com
deficiência ou modelagem de uma habilidade por meio de métodos de vídeo ou áudio.
As notificações legais da Barnstable sobre o uso da tecnologia no aprendizado remoto estão na página
do distrito.

3. Acessibilidade a planos e materiais de aprendizado remoto
• Os educadores utilizarão uma combinação de divulgação on-line e por telefone, para que possamos
oferecer acesso ao maior número possível de alunos durante essa situação sem precedentes. Consulte
o site da escola pública de Barnstable, Barnstable Remote Learning .aspx?PageID=4878 para
atualizações semanais. Eles são organizados por nível e conteúdo da série. Também há mais recursos
de acomodação individualizados disponíveis para as famílias, para que os alunos possam acessar
melhor as atividades no nível da série. Vá para a guia Recursos de Acessibilidade para configurar
recursos em diferentes dispositivos, como texto em fala ou ampliar a impressão. Para obter suporte
geral de alunos com deficiência, clique na guia Recursos da Família para encontrar informações
específicas sobre as opções de programação visual, bem-estar social / emocional e estudantes com
deficiências de desenvolvimento.
• As famílias de English language learner (alunos de Aprendizagem de Inglês) podem ir ao topo do site
das escolas públicas de Barnstable e clicar em TRADUZIR para selecionar seu idioma para ler as
atualizações.
4.

Avaliações: reavaliações iniciais e de três anos
• As avaliações dos alunos que exigem que os alunos estejam em um ambiente face a face durante o
teste não estão acontecendo no momento. Isso ocorre porque precisamos estar atentos à validade e
confiabilidade dessas avaliações e que o aluno não está disponível fisicamente durante o fechamento
devido ao estado de diretrizes de distanciamento social de emergência.
• Esperamos continuar nosso processo de avaliação quando a escola reabrir.

5. Cronogramas relacionados a serviços e documentos
• De acordo com DESE, se o IEP de um aluno expirou durante o fechamento da escola, ele permanecerá
válido e em vigor mesmo após a data de vencimento.
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No momento, aguardamos mais orientações do DESE sobre como cumprir os cronogramas federais e
estaduais para as reuniões. No entanto, enquanto as escolas estão fechadas, os prazos do horário
escolar estão atualmente congelados desde o último dia de aula antes do fechamento do estado de
emergência. Isso pode mudar novamente se o fechamento da escola continuar.

6. Colocações residenciais e diurnas
• Pat Cosgrove é nossa Coordenadora Fora do Distrito para famílias de estudantes que recebem serviços
de educação especial em programas residenciais e diurnos. O email de contato dela é
cosgrove_patricia@mybps.us. Entre em contato com ela se você não tiver recebido nenhuma
comunicação da escola de colocação de seu filho.
• Você deve procurar por e-mail da equipe ou site da escola para que seu filho possa acessar o plano de
aprendizado remoto e os métodos de comunicação dessa escola específica.
7. Necessidades básicas de segurança e suporte enquanto estiver fora da escola
• Serviços de emergência ligam para o 911
• Recursos não emergenciais, chamada 211
• Suporte a crises, envie uma mensagem de texto escrita HOME para 741741 para se comunicar com a
linha de texto de crise
• Parental Stress Hotline (linha direta do estresse parental) liga para (800) 632-8188
8. Recursos DESE
• http://www.doe.mass.edu/covid19/sped.html
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