CPS Atualizações distritais

em 9 de janeiro de 2021

Atualização do modelo de aprendizagem e ajustes importantes no calendário
Tivemos um retorno bem-sucedido às aulas esta semana e ainda tenho esperança de que seremos
capazes de fazer a transição de nosso modelo de aprendizagem híbrido nas próximas semanas.
Nesta semana, os indicadores de saúde pública subiram em todas as categorias e ainda não
chegamos ao ponto de recomendar o retorno às aulas.
Além disso, vimos 11 casos positivos em nossa comunidade escolar, o que é o dobro dos casos da
semana anterior. Você pode visualizar as tendências e informações no nosso site Painel COVID-19.
Com base em nosso modelo híbrido atual, há alguns ajustes de calendário dignos de nota.
Sexta-feira, 15 de janeiro será um DIA INTEIRO de escola para os alunos da Coorte B.
● O Dia de Desenvolvimento Profissional anotado no calendário de 15 de janeiro será
alterado para quarta-feira, 13 de janeiro. Cada administração escolar enviará detalhes
adicionais sobre o cronograma de aprendizagem para aquele dia.
A semana de 19 de janeiro será ajustada conforme mostrado abaixo:
● SEM ESCOLA - Segunda-feira, 18 de janeiro- Dia de Martin Luther King Jr.
● A Coorte A irá à escola na terça (1-19) e quarta-feira (1-20) A
● Coorte B i rá frequentar a escola na quinta-feira, (1-21) e sexta-feira (1-22)
Requisitos de frequência
As escolas são obrigadas pelo estado a registrar e relatar com precisão a frequência dos alunos. Os
alunos devem frequentar a escola pessoalmente nos dias de coorte designados e remotamente nos
outros dias letivos. Se um aluno não puder comparecer à escola pessoalmente no dia designado
devido a doença ou outro motivo, um pai deve ligar e notificar a secretaria da ausência.
Como um lembrete aos pais, se você estiver interessado em mudar seu filho de uma designação
pessoal para um aluno totalmente remoto, você deve entrar em contato com a escola e fazer essa
solicitação. Todas as solicitações serão processadas o mais rápido possível, mas a transição pode
levar vários dias para ser realizada. Qualquer dúvida sobre a frequência ou designação de alunos
para um modelo de aprendizagem deve ser dirigida ao conselheiro ou administrador da escola de seu
filho.

