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15 de março de 2020
Queridas Famílias Franklin,
Anúncio do Governador - Duração atualizada do encerramento
No início desta noite, o governador Baker anunciou que as escolas públicas e privadas de
Massachusetts ficarão fechadas por três semanas, até 6 de abril. Portanto, as escolas públicas
de Franklin estarão fechadas até 6 de abril, planejando retomar as operações na terça-feira, 7
de abril. Isso pode ser revisitado nas próximas semanas.
Nosso último dia de aula ainda está previsto para quarta-feira, 24 de junho de 2020.
Uma ênfase fundamental do Governador é que essa medida visa promover a lentidão da
infecção pelo Coronavirus através da prática de distanciamento social. Este artigo pode ser útil
para você na compreensão de quais comportamentos ajudam a apoiar essa medida:
"Distanciamento Social: This Is Not a Snow Day" de Asaf Bitton, MD, MPH,
https://medium.com/@ariadnelabs/social-distancing-this-is-not-a-snow-day-ac21d7fa78b4
Para resumir o artigo, o autor aconselha não ter datas de jogos, nem cinemas, nem festas, nem
festas, entre outros comportamentos sociais. O autor sugere cuidar de si mesmo e dos
familiares e, embora desafiador, que todos pratiquem o distanciamento social.
Serviços alimentares
Durante esse período de encerramento, as famílias que sentem que seus alunos se
beneficiariam de tomar um almoço ou café da manhã podem pegar refeições pela calçada dos
fundos do Colégio Franklin entre as 11:30 e as 13:30, de segunda a sexta-feira. Se o transporte
for uma preocupação, entre em contato com o Escritório de Serviços estudantis pelo (508) 5534811 que irá ajudá-lo.
Também queremos compartilhar a seguinte mensagem da Franklin Food Pantry:
"A Despensa Franklin estará aberta em horário regular na próxima semana, 17 de março a 20
de março. Estaremos abertos aos nossos vizinhos atuais ou a qualquer um que precise de nós,
incluindo famílias que contam com as opções de café da manhã e almoço fornecidas pelas
escolas da área de Franklin. Forneceremos uma bolsa pré-embalada cheia de itens não
perecíveis para ajudá-lo neste tempo. Você pode nos visitar diariamente, se necessário.
Reabriremos em 24 de março com nossos horários e procedimentos regulares de compras.
Como você pode ajudar?

Somos muito gratos à nossa comunidade e recebemos muitas perguntas sobre como você
pode nos ajudar durante esses tempos incertos. Se você for capaz, a melhor maneira de apoiar
a Despensa é através de uma doação monetária. Doações monetárias nos permitem comprar
os itens que precisamos a um preço mais barato através do Grande Banco de Alimentos de
Boston. Se você estiver interessado em doar itens, visite nossa lista de necessidades atuais.
Verifique regularmente à medida que atualizamos com freqüência. Obrigado por seu apoio
contínuo da Despensa De comida Franklin.
Oportunidades de aprendizagem
Compartilharemos mais informações com as famílias nos próximos dias sobre formas de
manter os alunos engajados na aprendizagem e conectados à escola durante o encerramento.
Acesso ao Edifício
Fique atento às mensagens dos diretores do seu prédio sobre quando os alunos podem vir ao
prédio para recuperar livros, Chromebooks, instrumentos e outros itens pessoais.
Pastas de SPAM
Alguns destinatários de nossas mensagens notaram dificuldade em receber nossos e-mails.
Verifique suas pastas de SPAM e certifique-se de marcar nossas mensagens como "não spam"
para que elas possam ser entregues diretamente na sua caixa de entrada.
Coronavirus Portal
Queremos lembrá-los que a Cidade de Franklin desenvolveu um portal para o público acessar
as últimas informações sobre Coronavirus: https://www.franklinma.gov/home/urgentalerts/coronavirus-information-portal

Saudações
Sara E. Ahern
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