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Dragi familii de la școlile publice din Greenfield:
În această după-amiază, guvernatorul statului MA Baker a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că
școlile din statul MA vor rămâne închise pentru o perioadă prelungită de timp, până la 4 Mai 2020.
Am înțeles că acest lucru ridică multe întrebări pentru familii și prezintă noi provocări pentru profesorii și
studenții noștri, în timp ce lucrăm pentru a oferi continuitatea studiilor elevilor, pentru a menține elevii
angajați și pentru a adresa nevoile importante, cum ar fi continuarea furnizării de mese pentru elevi.
Serviciul de alimentare va continua în timpul închiderii. De când guvernatorul a anunțat închiderea școlilor
noastre, am lucrat neîncetat pentru a pleda pentru studenții și familiile din Greenfield, inclusiv fără acces
la calculatoare sau internet la domiciliu și studenții cu nevoi speciale. Profesorii și administratorii noștri
colaborează și lucrează pentru a sprijini cît mai bine toți elevii și familiile noastre în acest timp
provocator.
Având în vedere aceste noi informații ale guvernatorului privind închiderea școlilor pe termen lung,
Comisarul statului MA pentru Educație, domnul Jeffrey Riley, a anunțat în această după-amiază, în cadrul
unei conferințe de presă cu guvernatorul, că Departamentul Educației va oferi districtelor școlare
îndrumări suplimentare, structurate cu privire la planurile de studiu la distanță în zilele următoare. Acest
lucru ar permite districtelor școlare să revizuiască și să implementeze noi planuri de studiu, cu scopul de
a implementa aceste noi planuri pentru studenți până la începutul lunii Aprilie. Comisarul a declarat: „În
această perioadă, comunitatea educațională este concentrată asupra nevoilor elevilor noștri, în special a
celor mai nevoiași elevi.”
Departamentul de stat pentru învățământul primar și secundar (DESE) a solicitat, derogări cu guvernul
federal pentru a răspunde cerințelor anuale de testare ale statului (MCAS) și va se va informa atunci
când acestea vor fi disponibile. Comisarul va trimite o scrisoare familiilor care va prezenta aceste
informații și multe altele.
Știm că aceste schimbări aduc câteva dificultăți și vrem să vă asigurăm că suntem disponibili pentru a vă
ajuta cât mai bine. Astăzi lansăm o echipă mai intensă de educatori din district, pentru a accelera
dezvoltarea programului de studiu la distanță, precum și pentru a răspunde la schimbările de îndrumare
în ceea ce privește educația specială, și ne străduim din să vă menținem informați și de zi.
Vă rugăm să nu ezitați să contactați profesorul sau directorul copilului dvs. pentru orice întrebări
specifice, și căutați modalități mai structurate pentru a sprijini studiile copilului dvs. în următoarele
săptămâni.
Dacă nu l-ați văzut deja, puteți urmări conferința de presă a guvernatorului și a comisarului de educație
făcând clic aici: https://www.youtube.com/watch?v=yVAnenJcM2c&feature=emb_title

Resurse pentru familiile legate de studii în timp ce școlile sunt închise:
https://www.gpsk12.org/gps-district/student-family-resources-learning
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Toate resursele legate de COVID-19 sunt disponibile aici: https://www.gpsk12.org/gpscentral/administration/important-guidance-and-resources-regards-coronavirus
Canalul Youtube GPS cu videoclipuri educative:
https://www.youtube.com/channel/UCh3OvM73hySBKSdjt8z1NhA
Mulțumesc pentru cooperare. Vă rugăm să urmați sfaturile experților pentru a rămâne acasă dacă puteți
și să vă păstrați familiile în siguranță și sănătoase!
Sincer, a dumneavoastră
Jordana B. Harper
Administrator/Superintendent
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