29 de outubro de 2020
Prezada comunidade Ashland, Veja
abaixo o processo que é realizado para determinar fechamentos, inaugurações atrasadas e
dispensas antecipadas. Também incluí os sites e canais de televisão que você pode
sintonizar se o clima determinar a necessidade.
Quem toma a decisão?
O Superintendente é responsável por tomar a decisão final de fechar, atrasar ou dispensar
antecipadamente. É importante observar que toda decisão tomada é feita mantendo a
segurança de nossos alunos, professores e funcionários como o principal componente. Dito
isso, a decisão de cancelar, atrasar ou dispensar é um esforço colaborativo. Quando há
previsão de neve ou mau tempo, há comunicação constante com os departamentos de
polícia, bombeiros e obras públicas de Ashland, juntamente com o Diretor de Instalações da
APS. Além disso, muitas discussões ocorrem com superintendentes de cidades vizinhas.
Nem sempre acertaremos (nem os previsores), portanto, em qualquer situação, se você
sentir que seu filho não estará seguro, por favor, exerça a discrição dos pais para mantê-lo
em casa.
O que será diferente em 2020-2021?
COVID-19 certamente impactou nossas operações nos melhores dias de clima e continuará
a causar estragos em dias de mau tempo. No entanto, devido à preparação do nosso corpo
docente e por estar em modelos de aprendizagem híbridos ou remotos, o Comissário da
Educação concedeu aos distritos locais a utilização de “dias de aprendizagem à distância”
como forma de compensar o mau tempo. Isso significa que, se precisarmos cancelar as
escolas devido ao clima, vamos mudar para um ambiente de aprendizagem remoto para
esse dia, o que nos permite contar o dia para os 170 dias necessários. Quando isso
acontece, espera-se que TODOS os alunos participem da aprendizagem como se estivessem
na escola.

Quando é tomada a decisão
Geralmente tento tomar decisões sobre o fechamento ou adiamento das escolas o mais
cedo possível, no entanto, às vezes é melhor ser paciente, pois as tempestades nem sempre
se materializam como previsto. Assim, quando as tempestades forem imprevisíveis, terei a
certeza de tomar decisões às 5 da manhã, pois os ônibus escolares precisam ser cancelados,
os pais precisam encontrar uma creche e os canais de televisão precisam ser contatados. Eu
incentivo as famílias a sempre terem um plano reserva em mente. Reconheço os desafios
que isso representa para as famílias que trabalham, pois minha esposa e eu temos que
encontrar cobertura quando nossos filhos não têm escola.
Como afirmei anteriormente, as decisões serão tomadas de forma colaborativa e com a
segurança dos alunos, professores e funcionários nossa principal preocupação. A decisão
de fechar, atrasar ou dispensar mais cedo é e continuará a ser a mais desafiadora. Por favor,
reconheça que qualquer decisão tomada, vem depois de muito pensamento, deliberação e
colaboração.
Como você será notificado?
Listei os sites abaixo onde postamos anúncios sobre o impacto do clima. Você também pode
encontrar informações sobre estações de televisão, Canal 4, 5, 7 e Fox 25. Além disso, uma
mensagem telefônica gravada será enviada para o contato telefônico principal de cada
família.
Aqui estão alguns sites que você pode querer ter em mãos:
http://www.wcvb.com/weather/closings
http://www.whdh.com/category/271838/weather-closings-delays
http: //boston.cbslocal .com / closings /
http://www.myfoxboston.com/weather/schoolclosings
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo.
Esteja bem,

Jim Adams, Superintendente das Escolas
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