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23 de março de 2020
Queridas Famílias Franklin e Professores/Funcionários
Reconhecemos que este é um momento muito difícil em nossas vidas. Estamos preocupados com a saúde e o bem-estar
de nossos alunos, nossas famílias e nossa comunidade à luz do romance Coronavirus. Também estamos nos ajustando
a uma mudança dramática em nossas vidas diárias, em um esforço para conter sua propagação. As medidas que
estamos tomando, incluindo o ato dramático de fechar escolas e empresas, para o distanciamento social só terão o
efeito pretendido se forem seguidas diligentemente. Pedimos a todas as famílias de Franklin que fiquem em casa e
limitem viagens e atividades desnecessárias.
Como mencionado na mensagem de sexta-feira de nossas escolas, estamos aqui para apoiar uns aos outros. No final
deste memorando, compartilho um recurso para famílias que você pode achar útil em pensar e fornecer para o seu
próprio "autocuidado", e o de sua família, durante este momento difícil.
Fique em casa assessoria
O governador Baker, hoje cedo, emitiu uma ordem executiva que todas as empresas não essenciais fecharão a partir do
meio-dia de terça-feira, 24 de março, e para o MDPH emitir um aviso de permanência em casa por duas semanas (até 7
de abril). Os moradores são aconselhados a ficar em casa e evitar viagens desnecessárias e outras atividades
desnecessárias durante este período de duas semanas. A Ordem de Administração Baker-Polito também limita os
encontros a 10 pessoas durante o estado de emergência, uma redução do limite de 25 pessoas estabelecido em uma
ordem anterior. Mais informações podem ser encontradas no site www.mass.gov:
https://www.mass.gov/news/governor-charlie-baker-orders-all-non-essential-businesses-to-cease-in-person-operation
Fechamento de escolas e terrenos escolares
Isso serve como um lembrete de que nossas escolas e terrenos estão fechados e fora dos limites até 7 de abril, em um
esforço para enfatizar que precisamos limitar os locais para as pessoas se reunirem, a fim de proteger o bem-estar de
nossa comunidade através do distanciamento social. A polícia estará monitorando os prédios e terrenos.
Primeiro caso relatado em Franklin
O Conselho de Saúde emitiu um memorando no fim de semana para compartilhar a notícia de que a cidade de Franklin
tem seu primeiro caso confirmado de Coronavirus. Não temos informações adicionais para compartilhar, mas fornecerlhe este link para a versão:
https://www.franklinma.gov/sites/franklinma/files/uploads/2020-03-22_coronavirus_pos_case_release_1.pdf
Food Service e Mochilas de Fim de Semana
Nosso Departamento de Serviço saudoso está fornecendo café da manhã e almoço de uma forma "Pegue e Vá" no loop
atrás da Franklin High School. Expandimos nosso horário das 11:00 às 13:00. Estas refeições estão disponíveis para
qualquer criança em Franklin que precise de café da manhã ou almoço, não apenas para aqueles que se qualificaram
para o almoço federal gratuito e reduzido. Gostaríamos de assegurar às nossas famílias que não corremos o risco de
ficar sem comida. Se o transporte é uma preocupação para você, por favor, envie um e-mail para a diretora de Serviços
Estudantis, Paula Marano (maranop@franklinps.net) para que possamos coordenar uma entrega.

A Franklin Food Pantry, em colaboração com a FPS, fornece mochilas de fim de semana durante o ano letivo para
famílias que são inseguras em relação à alimentação. Continuaremos distribuindo mochilas às sextas-feiras, usando a
mesma área de coleta do programa almoço/café da manhã. Se você quiser uma mochila, por favor, envie um e-mail
para a diretora de Serviços Estudantis, Paula Marano (maranop@franklinps.net). Se o transporte é uma preocupação
para você, por favor, avise-nos para providenciar a entrega.
Bullying, Assédio e Discriminação
Queremos aproveitar este momento para lembrar nossa comunidade escolar de nossos valores fundamentais de
Desenvolvimento Socioemocional, Cultura Escolar Segura e Inclusiva, Altas Expectativas para o Sucesso dos Alunos e
uma Comunidade Colaborativa. Em tudo o que fazemos, buscamos alinhar nosso comportamento a cada um desses
valores.
Infelizmente, algo como a crise do Coronavirus pode levar a ações odiosas, tendenciosas e discriminatórias baseadas
em estereótipos, raça e país de origem. Embora não estejamos cientes de nenhum incidente específico em Franklin,
somos sensíveis e conscientes da possibilidade. Compartilhamos os seguintes recursos com professores/funcionários e
famílias, a fim de ampliar a conscientização:
https://www.tolerance.org/magazine/speaking-up-against-racism-around-the-new-coronavirus
https://www.adl.org/blog/the-coronavirus-surfaces-fear-stereotypes-and-scapegoating
Oportunidades de enriquecimento e recursos domésticos
As Escolas Públicas de Franklin estão atualmente se engajando em fornecer apoio socioemocional e conexões onde
educadores de todo o distrito estão se envolvendo com os alunos em um ambiente virtual. Além disso, em alinhamento
com as atuais orientações estaduais sobre experiências de aprendizagem, os educadores do FPS estão proporcionando
oportunidades de enriquecimento e extensão para "Manter a Aprendizagem Viva". Permanecemos informados da
orientação estadual e federal. Esperamos receber novas orientações da DESE esta semana, que ajudarão a informar
futuras ações. Enquanto isso, os seguintes recursos baseados em distritos podem ser um apoio para você e sua família:
● Aprendizado fps
● Recursos Educacionais da DESE
● Centro de Ensino a Distância WGBH
● William James Project Interface - Um serviço de referência de aconselhamento que está disponível para qualquer
residente de Franklin, incluindo crianças e famílias escolares
Teste MCAS
A DESE adiou oficialmente a avaliação de artes da língua inglesa grau 10 e mudou a janela de testes para a janela de
avaliação da ELA de 3 a 8 anos, originalmente programada para abrir em 30 de março. As carteiras MCAS-Alt não
devem ser entregues em 3 de abril. Mais decisões podem ser tomadas pelo DESE sobre as avaliações do MCAS, mas
estas requerem alívio legislativo. Continuaremos a mantê-lo informado.
Um recurso para ajudar pais/famílias
O link a seguir trará um recurso de Maria Trozzi, educadora, autora e consultora, para conversar com as crianças sobre
coronavírus e maneiras de cuidar deles e de si mesmo:
https://drive.google.com/file/d/1Nhea2pFrLbmZKEvyIMKKqnDotWZoUW6d/view?usp=sharing
Para obter mais informações sobre assuntos relacionados ao Coronavirus
Reorganizamos nossa página para que você possa encontrar mais facilmente nossos recursos do Coronavirus:
https://www.franklinps.net/district/urgent-alerts/updates-fps-covid-19-closure-information-portal

Atenciosamente,
Sara E. Ahern
Superintendente de escolas

