Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendent of Schools
PORTUGUESE
Prezada Comunidade Escolar de Danbury,
Estou escrevendo a vocês para dar seguimento à minha carta de 27 de fevereiro que atualizou a
comunidade sobre o planejamento e as medidas de precaução em relação ao COVID-19. Desde o primeiro
caso confirmado em Connecticut, estamos adotando as seguintes etapas para estarmos preparados para
melhor garantir a saúde e a segurança da Comunidade das Escolas Públicas de Danbury.
Percebemos que algumas decisões tomadas afetam as famílias e os alunos pessoalmente, como excursões
e eventos esportivos. Essas decisões estão sendo tomadas em colaboração com os Departamentos de
Saúde do Estado e da cidade de Danbury, usando diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de
Doenças e a equipe de aconselhamento médico do distrito. Essas decisões difíceis são tomadas no melhor
interesse da comunidade escolar por recomendação do governador Lamont e equipe de emergência.
O que o distrito escolar está fazendo:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Terça-feira, 17 de março de 2020, será um dia de saída antecipada regular para os alunos, em vez
da saída antecipada de uma hora, para permitir que os funcionários se preparem para possíveis
fechamentos das escolas.
Atualização eletrônica das informações de contato dos pais para uma comunicação eficiente e
eficaz com os pais em tempo hábil
Comunicação regular com o Diretor de Saúde de Danbury
Participação em teleconferências semanais com os profissionais de preparação para emergências
da cidade e do distrito
Comunicação frequente com o prefeito Boughton
Cooperar com a Student Transportation of America em relação à limpeza de nossos ônibus
Colaborar com os superintendentes estaduais e regionais sobre mandatos e recomendações do
Departamento de Saúde de Connecticut e CDC
Monitorar o Departamento de Educação do Estado de Connecticut em busca de atualizações e
planos, caso seja necessário o fechamento das escolas por um período prolongado
Caso as escolas precisem ser fechadas, fornecemos recursos adicionais que podem ser acessados
pelos alunos do ensino fundamental e médio durante o fechamento.
https://sites.google.com/danbury.k12.ct.us/extend/home
Além disso, os professores das 6ª a 12ª séries podem estar fornecendo recursos separados, mais
específicos às disciplinas.

Além disso:
●

●

●
●
●

Todas as excursões patrocinadas pela escola estão canceladas até aviso prévio. Isso inclui viagens
e eventos realizados fora e dentro do estado, e fora do país. Mais comunicações virão do distrito
sobre o processo e a documentação para possíveis reembolsos.
Conforme descrito pelo escritório do governador Lamont e pelo Gerenciamento da Força Tarefa
de Emergência do Estado, os eventos escolares com presença prevista com 100 ou mais pessoas
serão cancelados. Isso inclui, entre outros, montagens, peças teatrais e concertos de primavera.
Informações ou quaisquer ajustes relativos a eventos específicos serão comunicados pelos
administradores da escola.
Todos os eventos atléticos serão realizados sem espectadores e mais orientações virão da
Conferência Atlética Inter Escolástica de Connecticut.
As conferências de pais e professores serão realizadas eletronicamente ou por telefone.
Os administradores do distrito estão trabalhando na formação de equipes para criar acesso aos
recursos de aprendizado para nossos alunos, se surgir a necessidade das escolas fecharem por um
longo período de tempo.
○ NOTA: O plano atual para o fechamento obrigatório das escolas pelo Departamento de
Saúde do Estado e/ou Cidade exige o uso dos dias de emergência e férias de abril, se
necessário, a fim de atender aos requisitos mínimos de 180 dias.

Informações e Recursos Especiais para os Pais
●

●

●

●

Consulte o comunicado de 6 de março de 2020, instruindo os pais a criar uma conta no
Portal dos Pais do PowerSchool, que permitirá ao distrito entrar em contato com você com
informações atualizadas em tempo hábil.
Repasse com seus filhos as medidas de prevenção do CDC (Centers for Disease Control). Lavar
as mãos e usar de desinfetantes para as mãos ainda são os principais meios de manter um
ambiente saudável. Por favor, mantenha seu filho/a em casa se ele/a estiver doente. Além
disso, se seu filho/a tiver um resultado positivo para a gripe, informe à enfermeira da escola.
O guia CDC cleaning guidelines são seguidos por nossa equipe de manutenção. De acordo como
o ATO PÚBLICO 09-81, Um ato referente à limpeza em nossas escolas, as escolas só podem
usar produtos de limpeza biodegradáveis. Além disso, o estado criou uma lista de outros produtos
de limpeza aprovados que serão usados se necessários.
A situação atual do COVID-19 pode mudar diariamente. Consulte os websites da Danbury Public
Schools para obter informações mais atualizadas:

Para finalizar, a discussão e o planejamento para essa epidemia de coronavírus continuam ocorrendo em
todo o país e dentro do nosso estado. Estarei trabalhando de perto com o Departamento de Saúde de
Danbury e o prefeito Boughton para revisar o calendário distrital de eventos a cada duas semanas para
tomar decisões mais informadas. As Escolas Públicas de Danbury permanecem vigilantes e querem
garantir que a saúde e o bem-estar dos alunos, professores e funcionários sejam prioridade na tomada de
decisões.
Atenciosamente,
Dr. Sal Pascarella, Ed. D.
Superintendente Escolar
Danbury Public Schools

