Escolas Públicas Franklin
Gabinete do Superintendente
Rua Central Leste, 355; Suíte 3
Franklin, Massachusetts 02038
Telefone: 508-553-4819

17 de março de 2020
Querida família,
Esperamos que você esteja indo bem enquanto todos nós navegamos neste tempo sem precedentes na
educação e na sociedade. Esperamos que as informações abaixo forneçam algumas orientações em "Manter
o Aprendizado Vivo" em casa. Essas informações também foram compartilhadas com os professores hoje e
nosso propósito em compartilhá-la com vocêé é garantir que alunos e famílias estejam na mesma página em
relação às expectativas. Não há uma resposta certa sobre como fazer isso, mas compartilhamos um objetivo
comum: todos desejamos o melhor para nossos alunos enquanto eles não estão na escola. A flexibilidade é
fundamental à medida que as coisas continuam mudando e mudando. Continuaremos a nos comunicar
diretamente com você e encorajamos você a entrar em contato por e-mail com o professor ou diretor do seu
filho se você tiver dúvidas ou comentários. Juntos, vamos superar isso!
Esta carta será traduzida para vários idiomas e postada em nossa página web em 18 de março de 2020.
Suporte de aconselhamento
Serviço de referência da INTERFACE
Este é um momento estressante e o apoio está disponível para você e sua família. Se alguém da sua família
Franklin, incluindo seu filho está em crise, onde eles são uma ameaça para si mesmo ou para os outros, você
deve ligar para o 911. Como sempre, se você sentir que alguém da sua família Franklin, incluindo seu filho,
se beneficiaria de serviços de saúde mental ambulatoriais, encorajamos você a utilizar o Serviço de
Referência de INTERFACE, que é gratuito para todos os residentes de Franklin.
Ensino e Aprendizagem
Itens logísticos:
1. Boletins (Pré-K e Elementar)
a. Os boletins serão gerados e enviados para casa no retorno à escola.
b. Relatórios de progresso também serão enviados para casa no retorno da escola.
2. Classificação
a. A classificação está suspensa até voltarmos da escola. Os professores podem fornecer
feedback sobre qualquer coisa que os alunos escolham compartilhar eletronicamente enquanto
estão fora da escola.
b. Os professores foram solicitados a completar qualquer classificação para as atribuições que
foram entregues ou até quinta-feira, 12 de março. Se for o caso, o feedback será enviado para
alunos e famílias eletronicamente.
c. As datas dos boletins, etc. serão revisadas e revisadas conforme necessário no retorno à
escola
Expectativas dos professores para manter o aprendizado vivo:

Comunicação
1. Professores e diretores estarão verificando seus e-mails diariamente. As respostas devem chegar a
você em um período razoável de tempo, mas por favor, entenda que eles também estão lidando com
os impactos do Coronavirus em suas próprias casas.
2. Os professores estarão alcançando alunos e famílias para se reconectarem. Pedimos que eles
estabeleçam um processo previsível de check-in de rotina. Acreditamos que é fundamental que alunos
e professores mantenham as conexões que foram formadas. As relações são o aspecto mais
importante da parceria casa/escola, especialmente em momentos de estresse, como este incomum
fechamento prolongado da escola.
3. Você também pode ouvir de conselheiros de ajuste escolar, professores de educação especial,
especialistas, professores de Artes Unificadas, etc. Mais uma vez, o objetivo é manter conexões com
nossos alunos. Sua ajuda para facilitar isso é muito apreciada.
4. Se você tem uma necessidade específica com a que podemos ajudar, envie um e-mail ou entre em
contato com o professor ou diretor do seu filho. Estamos aqui para ajudar e apoiar os alunos e as
famílias. Nós nos preocupamos profundamente e sentimos falta de nossos alunos.
Instrução:
1. O objetivo do "Manter o Aprendizado Vivo" é proporcionar oportunidades de enriquecimento e recursos
para estudantes e famílias. Não deve haver nenhuma instrução NOVA ou avançada durante o tempo
que estamos fora da escola. Enquanto estamos trabalhando para permitir que o Chromebook
empresta e conecte famílias a acesso à Internet de baixo custo, nem todos os alunos têm o suporte de
aprendizagem de que precisam para concluir/aprender novos trabalhos. Portanto, a ênfase é no
enriquecimento, na prática e na profundidade.
2. Em breve você começará a ver professores compartilhando recursos com você para "Continuar
aprendendo vivo". Esses recursos podem vir da nova página de Aprendizagem do FPS, recursos com
curadoria do DESE (em breve) ou do professor/equipe/série.
a. Isso não é um curso online; é o enriquecimento e oportunidades alternativas de aprendizagem.
3. Não estamos transferindo a responsabilidade pela aprendizagem ou educação domiciliar para as
famílias.
4. Essas atividades são opcionais para as famílias e a participação dos alunos não é necessária. Nós o
encorajamos, na medida do possível para sua família.
5. Nós encorajamos você a definir uma rotina regular com seus filhos e esperamos que você escolha
participar de algumas das sugestões de atividade surgindo em seu caminho. Um cronograma amostral
para crianças mais jovens é compartilhado na seção de recursos familiares da página FPS Learning.
6. Os materiais que você recebe não replicarão um dia escolar regular.
7. Por favor, conecte-se com o diretor do seu filho se precisar de acesso à Internet. Há algumas opções
de baixo custo disponíveis para você.
Nosso corpo docente está ansioso para se conectar com os alunos e está/tem planejado ativamente de casa
para disponibilizar recursos para as crianças. Para nós, foi tão emocionante e emocionante nos conectarmos
com centenas de nossos educadores em todo o distrito durante duas chamadas virtuais ao vivo hoje cedo.
Estamos todos investidos no apoio aos alunos durante este momento difícil.
Para dúvidas sobre o Plano de Aprendizagem fps, entre em contato com a professora, diretora ou
Superintendente Assistente de Ensino e Aprendizagem do seu filho, Dra edwardsj@franklinps.net.
Serviços estudantis
Novas referências/elegibilidade inicial:

Nós, juntamente com outras escolas da Comunidade, congelaremos os cronogramas de distribuição de
planos de avaliação, encaminhamento e educação individual para todos os alunos em um ciclo de referência
durante o fechamento da escola. Isso significa que, assim que as escolas abrirem novamente, os prazos
começarão como exigido pelas regulamentações estaduais e federais.
Revisões/Avaliações Anuais em Processo:
Nós, juntamente com outras escolas da Comunidade, congelaremos a avaliação, a revisão anual e os
cronogramas de distribuição do plano de educação individual para todos os alunos em IEPs e 504 s durante o
fechamento da escola. Isso significa que, assim que as escolas abrirem novamente, os prazos começarão
como exigido pelas regulamentações estaduais e federais. Os Presidentes da Equipe trabalharão com as
famílias para entender o impacto do fechamento nos alunos e remarcar as reuniões.
Serviços Home ABA:
Os serviços da Home ABA financiados pelas Escolas Públicas Franklin serão suspensos até segunda ordem.
Tutoria domiciliar/hospitalar:
A Tutoria domiciliar e hospitalar ocorre fora dos prédios escolares e, como tal, as famílias podem decidir se
permitirão ou não a tutoria de funcionários em suas casas. Como prática, as escolas públicas de Franklin não
fornecem tutoria quando a escola não está em sessão. Para os alunos que atualmente recebem tutoria
domiciliar ou hospitalar, por favor, entenda que nossa capacidade de enviar prestadores de serviços
contratados para as casas depende da percepção de saúde e bem-estar dos alunos e funcionários, de acordo
com as diretrizes estaduais e do CDC.
Colocações oOD/Residencial:
Para estudantes em locais fora do distrito ou locais residenciais, as escolas públicas de Franklin seguirão as
recomendações de frequência da escola ou instalação individual. Se a escola fora do distrito estiver em
sessão, continuaremos transportando seu filho.
Colocações residenciais de 365 dias:
Para estudantes em estágioresidencial de 365 dias, as escolas públicas de Franklin seguirão as
recomendações de frequência da escola ou instalação individual.
Para dúvidas sobre serviços estudantis, entre em contato com a ligação de educação especial do seu filho,
prestadora de serviços, diretora ou a Diretora de Serviços Estudantis, Dona Paula Marano
(maranop@franklinps.net).
Desenvolvimento da Língua Inglesa
Professores do Departamento de Inglês como Segunda Língua entrarão em contato com as famílias com
informações e materiais de apoio ainda esta semana.
Mais uma vez, não podemos enfatizar o suficiente que nosso objetivo para este tempo fora da escola é
manter as relações positivas que temos com os alunos. Estamos aqui para ajudar e receber seus comentários
e sugestões. Esta situação é nova para todos nós e sua colaboração é encorajada e bem-vinda. Por favor,
cuide de você e de sua família.
Respeitosamente,
Escolas Públicas Franklin

