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13 de março de 2020.
Prezada Comunidade das Escolas Públicas de Danbury,
Como você já deve ter conhecimento, o Epidemiologista Estadual do Departamento de Saúde
Pública de Connecticut, Dr. Matt Cartter anunciou que o COVID-19 está se espalhando no
sudoeste de Connecticut. Com a divulgação dessas novas informações, o prefeito Boughton, a
diretora de saúde Lisa Morrissey e eu, acreditamos que o fechamento da escola é o melhor
interesse para a saúde e o bem-estar de nossa comunidade. Portanto, encerramos todas as
escolas e programas patrocinados pelo distrito a partir de sexta-feira, 13 de março, por pelo
menos duas semanas. Comunicaremos uma atualização até sexta-feira, 20 de março.
O que as famílias devem saber que o distrito está fazendo durante o período de fechamento
da escola?
•
•
•
•
•
•

Comunicação regular com nosso Diretor de Saúde para atualizações da comunidade.
Garantir frequentes teleconferências com o pessoal de preparação da cidade e do
distrito.
Limpeza e desinfecção contínua dos prédios da escola, de acordo com as diretrizes do
departamento de saúde.
Quando os prédios da escola reabrirem, eles serão desinfetados e limpos
profundamente, de acordo com as diretrizes médicas e de saúde.
As famílias serão notificadas antes da reabertura.
O Departamento de Saúde e de Serviços Humanos de Danbury (DHHS) está
monitorando de perto a situação e rastreando doenças relatadas na cidade. Eles
fornecerão atualizações regulares ao distrito.

Por que essa decisão foi tomada?
Eu consultei o diretor de saúde da cidade de Danbury várias vezes durante essa situação em
rápida evolução. Esta manhã, o prefeito, nosso diretor de saúde e eu revisamos as
comunicações atualizadas do Departamento de Saúde Pública de Connecticut, avaliamos as
condições do distrito e agimos no melhor interesse dos alunos e da comunidade para mitigar o
risco de infecção fechando as escolas.
Mudança rápida da situação:
Como distrito, é nossa prioridade nos comunicarmos efetivamente com a comunidade, a fim de
fornecer as informações mais atualizadas. As informações estarão disponíveis no website da
Danbury Public Schools website e continuaremos atualizando a equipe e as famílias por meio de
chamadas telefônicas automatizadas.
E a educação de nossos alunos?
Os líderes distritais criaram um link na Web localizado em nosso site do distrito chamado Site
de Aprendizado Interativo K12 (K12 Interactive Learning Site). Este site contém recursos de
prática e aprendizado por nível da série, juntamente com algumas sugestões de uso. Além
disso, os papéis de trabalho do K à 5ª série serão distribuídos nos locais de distribuição de
alimentos a partir de quarta-feira, 18 de março. O site de aprendizado interativo K12 pode ser
acessado na página principal das escolas públicas de Danbury. O link da web pode ser acessado
diretamente aqui: K12 Interactive Learning Site As diretrizes gerais a serem seguidas por nível
da série podem ser acessadas aqui Grade Level Guidelines for Student Practice at Home
Temos a capacidade de ensinar os alunos virtualmente?
No momento, não temos a capacidade de fornecer uma experiência de aprendizado on-line
abrangente e equitativa, porque isso requer um nível de acesso à tecnologia 1: 1. Criamos
acesso on-line por meio do link da web identificado acima para atividades complementares de
aprendizado que podem ser acessadas por qualquer dispositivo que possa se conectar à
Internet, como um telefone celular, tablet, laptop, etc.
E se meu filho/a não tiver um dispositivo de computação ou conexão à Internet?
Os pacotes de papéis de trabalho do K à 5ª série serão distribuídos nos locais de distribuição de
alimentos e disponibilizados em outros locais que serão identificados com data e hora,
comunicados por chamada telefônica automatizada (robocall.)
E as atividades extracurriculares depois da escola?
Todas as atividades extracurriculares patrocinadas pela escola são canceladas até aviso prévio.

Meu filho/a está preocupado com os cursos e exames de AP? O que podemos fazer?
Os alunos podem continuar acessando os materiais do curso de AP de seus professores, que
podem postar o conteúdo do curso no Google Classroom ou através do AP College Board.
Website: https://apcentral.collegeboard.org/courses. O Departamento de Educação do Estado
de CT fornecerá mais orientações se houver flexibilidade nas datas dos exames AP.
E a programação do SAT para o dia 25 de março?
Com o fechamento de duas semanas da escola significa que não teremos aula no dia em que o
SAT está agendado (25/03). As opções de remarcação determinadas pelo estado são 28/04 e
29/04. Selecionamos 29/04 devido a outros conflitos. Também entraremos em contato com o
College Board para agendar uma data adicional.
E as famílias que precisam de assistência infantil antes e depois da escola?
As Escolas Públicas de Danbury não podem prestar assistência infantil durante o fechamento.
As famílias podem ligar para o 211, o Infoline em todo o estado, para encontrar os recursos
disponíveis na comunidade.
Como posso obter uma cópia dos papéis de trabalho (Take Home Learning) do K à 5ª série?
Os pacotes estarão disponíveis nos locais de distribuição de alimentos e nas datas listadas
abaixo.
Minha família depende da comida fornecida pela escola. O que podemos fazer durante o
fechamento?
Estabelecemos um plano para fornecer refeições a todos os alunos que precisarem.
As refeições estarão disponíveis para retirada (Grab and Go) diariamente em todo o distrito,
começando na terça-feira, 17 de março. Seu filho/a precisa acompanhá-lo para retirar a
comida. Você pode ir de carro e uma refeição será entregue a você ou caminhar até uma das
estações disponíveis; evite reunir-se em uma única área. Os locais e horários podem mudar na
semana seguinte. Quaisquer alterações serão comunicadas por meio de uma chamada
automatizada (robocall). Se você tiver alguma dúvida ou tiver dificuldades para acessar um
desses locais, envie um e-mail para:schoolnutrition@danbury.k12.ct.us
Os locais para a próxima semana (17 a 20 de março), das 8h às 11h30, são os seguintes:
○ Mill Ridge Primary School, 49A High Ridge Road, Danbury, CT 06811
○ Rogers Park Middle School, 21 Memorial Drive, Danbury, CT 06810
○ Stadley Rough School, 25 Karen Road, Danbury, CT 06811
○ Shelter Rock School, 2 Crows Nest Lane, Danbury, CT 06810
○ Morris Street Elementary School, 28 Morris Street, Danbury, CT 06810

Ellsworth Avenue School, 53 Ellsworth Avenue, Danbury, CT 06810
○ New Hope Baptist Church, 12 Dr. Aaron B Samuels Blvd, Danbury, CT 06810
○

Consulte a lista de bancos de alimentos locais e despensas móveis.
(English Spanish Portuguese)
Como aprendo sobre o coronavírus COVID-19 e como reduzir os riscos para minha família?
Você pode acessar os recursos fornecidos no website da Danbury Public Schools website que
inclui o Departamento de Saúde Pública de CT CT Department of Public Health e o Centro de
Controle de Doenças Center for Disease Control.
Para concluir, espero sinceramente que as informações fornecidas nesta carta o ajudem a
navegar neste momento difícil. Quero agradecer à comunidade de Danbury por sua paciência e
cooperação. Lembre-se de a colocar a saúde e a segurança da sua família em primeiro lugar e
cuidar um do outro. Quero garantir que todas as decisões sejam tomadas com cuidado e no
melhor interesse de nossos alunos, funcionários e comunidade.
Atenciosamente,

Dr. Sal
Dr. Sal Pascarella
Superintendente Escolar
Danbury Public Schools

