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famílias e funcionários das Escolas Públicas de Clinton, 
 
Estou escrevendo esta mensagem para informar as famílias e funcionários das Escolas Públicas de 
Clinton sobre mudanças significativas relacionadas à transmissão de COVID-19 em nossa 
comunidade e seu impacto em nosso escolas.  
 
Desde a noite passada, o distrito foi notificado de cinco casos positivos de COVID-19 em nossa 
comunidade escolar. Cada escola (Joel, Eliot e Morgan) viu pelo menos um caso, e isso nos 
demonstrou que o compromisso com a aprendizagem presencial neste momento deve ser reavaliado. 
Os impactos do aumento das taxas de transmissão em nossa comunidade nas últimas semanas 
desafiaram nossa capacidade de manter as operações da escola para o aprendizado pessoal. Em 
todos esses casos, os indivíduos não estiveram em nenhuma de nossas escolas durante o período 
de tempo, o que teria resultado na exposição a outros funcionários ou alunos e na necessidade de 
colocar outros em quarentena.  
 
O rápido aumento no número de casos positivos adicionais de alunos e funcionários em um período 
tão curto de tempo, o aumento contínuo no número de casos positivos dentro da cidade de Clinton e 
os atuais funcionários e alunos em quarentena impactaram significativamente nosso capacidade de 
manter as operações da escola em pessoa. Isso levou à difícil decisão de suspender o aprendizado 
presencial pelas próximas duas semanas. 
 
Portanto, após a programação Híbrida de amanhã, todas as escolas do distrito passarão para 
o Aprendizado Remoto na quinta-feira, 19 de novembro a quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. 
Esperamos que nossas escolas voltem ao Modelo Híbrido (coorte LZ) na quinta-feira, 3 de 
dezembro de 2020.  Mais informações sobre a transição para o ensino remoto serão fornecidas às 
famílias por nossos administradores escolares e por nossos professores.  
 
Como um distrito, continuamos a contar com a experiência e visão do pessoal do nosso distrito de 
saúde e nas próximas duas semanas estaremos monitorando todos os dados de saúde para informar 
nossa futura tomada de decisão. As experiências e decisões das últimas semanas não foram fáceis e 
entendemos os impactos que essas transições tiveram sobre os alunos, funcionários e nossas 
famílias. A incerteza de prever nosso futuro é desafiadora, mas estamos comprometidos em tomar 
decisões informadas e garantir que nossos alunos tenham um ensino de qualidade, 
independentemente do modelo de aprendizagem que devemos adotar.  
 
Obrigado por seu apoio e parceria contínuos e pelo compromisso de trabalhar conosco enquanto 
navegamos neste momento tão desafiador.  
 
Atenciosamente, 
 
Maryann O'Donnell 
Superintendente 
 


