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Prezados funcionários, estudantes e famílias da Malden Public Schools,

Esperamos que estejam seguros e saudáveis ao receber essa mensagem sobre a primeira emergência oficial

de "dia sem aula". Como muitos de vocês ouviram no discurso do governador Baker na noite passada,

podemos esperar que as escolas em Massachusetts sejam fechadas pelo menos até 7 de abril. Estamos em

um momento sem precedentes e estamos trabalhando o mais rápido possível para processar informações a

cada minuto, fazer perguntas pertinentes e depois transmitir as informações às famílias e funcionários.

Entendemos que você pode ter muitas perguntas, preocupações e questões, e buscamos equilibrar as

demandas dessa emergência de saúde pública com o desejo de continuar com a normalidade que acompanha

a escola e o aprendizado. Esperamos que esta breve mensagem forneça um contexto para o que vem

acontecendo no distrito nos últimos três dias e forneça um instantâneo do que esperar nos próximos dias.

Como você sabe, na quinta-feira adiamos o desenvolvimento profissional de nossos educadores. Essa

decisão foi tomada com base na situação de rápida evolução relacionada ao COVID-19. Passamos o dia na

sexta-feira trabalhando em estreita colaboração com a prefeitura, além de inúmeras teleconferências

seguidas pela equipe do escritório central, absorvendo a enorme quantidade de informações provenientes

das agências de saúde locais e estaduais, do Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) e

da Equipe de gerenciamento de emergência de Malden.

Refeições para estudantes

Após nossas ligações na sexta-feira, nossa primeira prioridade era garantir que nossos alunos tivessem

acesso ao café da manhã e almoço. Agradecemos a Omar Hernandez da Whitson (nosso fornecedor de

serviços de alimentação) e à equipe dedicada de serviços de alimentação que estava no local às 5 da manhã

para preparar refeições para qualquer aluno que desejasse. Essas refeições são gratuitas para TODOS os

alunos de Malden, independentemente da renda ou da escola frequentada. As refeições estão disponíveis

nos seguintes horários e locais:



Refeição Horário (segunda a sexta) Locais

Café da manhã 7:30 - 9:00 Salemwood, cafeterias superior e
inferior
MHS, ambas as cafeterias

Almoço 11:00 - 13:00 Salemwood, cafeterias superior e
inferior
MHS, ambas as cafeterias

Aprendizado e engajamento

Trabalharemos com a Malden Education Association (Associação de Educação de Malden) e nossos

Diretores de Currículo esta semana para começar a fornecer recursos para as famílias. Este será um esforço

coordenado do escritório central e você não deve esperar receber a comunicação de professores

individuais. Você pode esperar ver uma lista de recursos publicada na quinta-feira desta semana. Além

disso, o DESE está trabalhando com parceiros da comunidade para desenvolver oportunidades de

aprendizado que seriam acessíveis através de estações de televisão locais. Teremos mais informações sobre

esses esforços nos próximos dias.

Na próxima semana, à medida que a situação continuar evoluindo, você receberá informações adicionais

sobre o que pode esperar em termos de envolvimento no futuro.

Tecnologia

Entendemos que muitas de nossas famílias talvez não tenham acesso à tecnologia em casa. Estamos

trabalhando para identificar maneiras de obter acesso à tecnologia para as famílias e comunicaremos mais

sobre essa possibilidade no futuro próximo.

Comunicação continuada

Trabalharemos com o MATV para transmitir anúncios e atualizações importantes relacionados à Malden

Public Schools. Além disso, você verá mais atualizações como essa pelo menos uma vez por semana, além

de comunicação adicional por meio das mídias sociais, chamadas automatizadas para a comunidade de

aprendizagem e nosso site. Siga-nos no Twitter @MaldenPublic e em nosso site www.maldenps.org.

Esperamos trabalhar com você nos próximos dias. Desejando-lhe saúde,

John Oteri

Superintendente


