22 de março de 2020
Querida Família Riverside:
Esperamos que este e-mail o encontre bem. Como você sabe, este é um momento incrivelmente
desafiador para todos, pois priorizamos a saúde e a segurança de todos, mas também procuramos
oferecer alguma normalidade em nossas escolas.
Há pouco tempo, uma carta foi enviada aos funcionários e famílias de toda a comunidade APRENDER
detalhando os planos para nossa próxima fase de aprendizado, durante o que poderia ser um
fechamento prolongado. Pedimos que você seja paciente e flexível, pois isso não é apenas novidade
para todos, é também uma situação em constante evolução. Na LEARN e na Goodwin University,
estamos comprometidos em nos adaptar à situação para melhor atender nossos alunos, famílias e
funcionários.
Além da comunicação enviada a todas as escolas, queríamos fornecer alguns detalhes específicos para a
nossa comunidade de Riverside:

Biblioteca de Recursos Regionais de LEARN
Nesta semana, de 23 a 27 de março, peça a seu filho que continue usando os recursos de aprendizado
da Biblioteca Regional LEARN. Você pode acessar o site aqui:
http://learn.k12.ct.us/covid-19_update/learning_resources

Plataforma online
O aprendizado na Riverside continuará no SeeSaw, começando na próxima semana, de 30 de março a 3
de abril. Os professores atualizarão as tarefas e os recursos semanalmente. Se você tiver algum
problema com isso, entre em contato com o professor da sala de aula do seu filho.

Acesso
Se precisar de ajuda para obter um computador emprestado ou acessar os serviços da Internet, entre
em contato com o professor de seu filho. Nossa escola o ajudará da melhor maneira possível ou
trabalharemos com você para desenvolver um plano de cópias impressas, se necessário.

Calendário
O governador Lamont e o comissário Cardona renunciaram ao requisito de 180 dias para as escolas. A
Riverside Magnet School continuará observando o intervalo de abril com um último dia de aula
programado para 12 de junho.

Sabemos que os próximos dias provavelmente produzirão muitas perguntas. Como sempre, contamos
com a sua contribuição, feedback e colaboração para aproveitar ao máximo uma situação
extremamente desafiadora. Se pudermos ajudar você e sua família de alguma forma, não hesite em
entrar em contato conosco.
Com carinho,
Tonja Kelly y Kelly Gelineau

tkelly@riversidemagnetschool.org
860-280-6050
kgelineau@riversidemagnetschool.org
860-941-9373

