Hello Ashland Extended Year Recomendado Famílias, 11 de maio de
2020

Espero que esta carta encontre todos vocês saudáveis e seguros. Foi um momento difícil e
estressante para todos nós e espero sinceramente que, como comunidade (global, nacional,
estadual e distrital), encontre um caminho para que nossas vidas voltem a um novo normal que
permite que as escolas se abram e as pessoas se reúnem. Eu tenho pensado bastante sobre os
serviços de um ano prolongado para os alunos únicos cujas equipes recomendaram uma
modificação no cronograma. No momento, no início de maio de 2020, não houve nenhuma
orientação do Governador Baker ou do Comissário Riley sobre quando as escolas podem abrir e
sob que tipos de diretrizes. Por esse motivo, estou planejando três opções para o ano
prolongado de serviço para estudantes em Ashland.


A primeira opção é a continuação do aprendizado remoto. Isso significa que os alunos
recomendados para o acampamento terão reuniões / aulas virtuais de segunda a quintafeira, combinadas com atividades sugeridas para fazer em casa, sob a orientação dos pais
ou irmãos mais velhos. Os serviços relacionados oferecerão atividades específicas
mostradas por um videoclipe ou descritas em um documento para os alunos que são
recomendados para esse serviço. Também haverá consultas e, potencialmente, alguns
serviços de zoom. O aprendizado remoto ocorrerá de 6 de julho a 13 de agosto . Os alunos
recomendados para aulas particulares terão sessões de zoom em pequenos grupos e
atividades oferecidas por seus tutores. Essas sessões serão oferecidas em um horário que
funciona tanto para o tutor quanto para o aluno (segunda a sexta-feira) novamente a
partir de 6 de julhoth através de 13 de agosto th .


A segunda opção são os serviços prolongados do ano, que estão cara a cara em nossos
edifícios. Os alunos do Pittaway estarão no Pittaway e os alunos do ensino fundamental
provavelmente estarão no Mindess (isso não está confirmado nesta carta). Os alunos do
ensino médio e do ensino médio recomendados para o acampamento estarão no ensino
médio. Acampamento será executado de segunda a quinta 9-12 de 06 de julho th a 13 de
agosto th . Os serviços relacionados serão oferecidos durante o horário do acampamento e
organizados com as famílias dos alunos, se necessário, especialmente se forem oferecidos
além do horário do acampamento. As aulas são organizadas com cada família em um
momento mutuamente agradável durante a semana novamente, de 6 de julho a 13
de agosto . Definitivamente, haverá novas diretrizes, que podem incluir estudantes que
precisam usar coberturas faciais e funcionários enfatizando a higiene e o distanciamento
social. Obviamente, será apropriado ao desenvolvimento para cada idade.



A terceira opção é um híbrido dos dois descritos acima. Prevejo que esse tipo de
situação ocorra se não conseguirmos abrir em julho, mas podemos abrir em agosto. No
entanto, a decisão sobre a opção híbrida será tomada antes do início do acampamento
para planejar adequadamente. Então, se os líderes estaduais ou locais não foram capazes

de identificar uma data para as escolas para abrir por 30 junho th , a opção para Ashland
será uma experiência remota inteira. Espero que todos entendam que o planejamento
adicional que ocorrerá para a abertura de escolas é significativo e deve ser concluído
quando os líderes distritais estiverem disponíveis.
Por favor, entenda que nada está definido neste momento. Embora eu tenha delineado três
opções, as direções do estado guiarão as decisões e os ajustes necessários nas opções. Além
disso, será necessário tomar uma decisão sobre qual opção o distrito poderá implementar
antes que os programas de verão comecem, de preferência no início de junho. É preciso haver
tempo suficiente para reunir todos os recursos necessários e desenvolver quaisquer processos
ou procedimentos exclusivos e, em seguida, treinar a equipe envolvida. Durante o verão, não é
fácil "orientar" nossa direção, porque nem todos os recursos encontrados no ano letivo estão
disponíveis para a programação.
Estou incluindo nesta carta um rascunho do plano de aprendizado remoto para você
revisar. Por favor, sinta-se à vontade para direcionar qualquer pergunta para mim. Pode ser
contactado por e-mail em ksilva@ashland.k12.ma.us . Em uma correspondência posterior,
solicitaremos que você comprometa sua intenção de usar os serviços de um ano prolongado,
para que possamos ser proativos em termos dos recursos de equipe adequados.

Verão 2020 : Aprendizagem Remota
Acampamento
A programação a seguir será oferecida das 9 às 12 horas e será dirigida pelo professor individual. Os
serviços relacionados poderão agendar horários alternativos para oferecer sessões de zoom ou incluirse nas reuniões de zoom da classe.
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Explicações:
O ensino será oferecido de segunda a quinta-feira e o horário será negociado pelo tutor. As aulas
particulares serão uma combinação de reuniões com pequenos grupos de zoom e atividades
domésticas.

Apenas serviços relacionados:
Os serviços relacionados a itinerantes serão oferecidos de segunda a quinta-feira e as horas serão
negociadas pelo profissional de serviços relacionados. Os serviços serão uma combinação de reuniões
de zoom em pequenos grupos e atividades domésticas.
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