Consentimento dos pais para participação no plano de aprendizagem flexível das
escolas públicas de Fairfield
1º de abril de 2020
Durante a implementação do plano de aprendizagem flexível das escolas públicas de Fairfield,
a equipa pode optar por utilizar instruções de áudio e vídeo ao vivo para fornecer aos alunos
serviços de apoio e instrução de alta qualidade. Isso proporcionará a oportunidade para a
equipa e os alunos permanecerem em contacto, além de proporcionar aos alunos experiências
mais autênticas e de apoio durante esse fechamento prolongado da escola. A equipa das
escolas públicas de Fairfield tem como objectivo manter contacto próximo com os alunos
durante esse período, e o uso de vídeo e áudio ao vivo oferece essa oportunidade. Desejamos
a nossos alunos e famílias segurança e boa saúde durante esse período e que sigam as
instruções importantes abaixo sobre o uso de áudio e vídeo ao vivo pelos alunos e funcionários
da escola para que os alunos possam beneficiar deste modo de actividades instrucionais.
O vídeo ao vivo é um método importante para apoiar a aprendizagem dos alunos. É também
um novo método. É necessário tempo para a equipa aprender os recursos e limites de seu uso.
Enquanto trabalhamos com vídeo ao vivo, é fundamental que todos os participantes respeitem
e sigam as instruções abaixo, caso contrário não poderemos este valioso método de instrução.
Como parte do Plano de Aprendizagem Flexível das Escolas Públicas de Fairfield (FPS), meu
filho(a) pode participar nas sessões de instrução utilizando apoio e instruções de áudio e / ou
vídeo ao vivo. Além disso, isso pode ser fornecido individualmente e / ou em grupo. A minha
participação no Plano de aprendizagem flexível do FPS, significa que eu reconheço que essas
sessões on-line ocorrem com o único objectivo de fornecer instrução, apoio e / ou serviços a
meu filho9a) e, como tal, ocorrerão durante o horário normal da escola e a critério e direção dos
funcionários das Escolas Públicas de Fairfield. Também entendo e concordo em seguir e
garantir que meu filho cumpra as seguintes instruções quando usar áudio e vídeo ao vivo:
● Esteja consciente de que está sendo filmado na câmera atrás de você.
● Faça com que meu filho participe numa sala privada para instrução ao vivo, tanto
quanto possível
● Pense na iluminação do rosto do meu filho para que todos possam vê-lo.
● Seja pontual na aula ou na sessão de terapia.
● Vista-se adequadamente
● uso auscultadores é o modo preferido, especialmente se você estiver em uma sala com
outras pessoas. Qualquer tipo de auscultadores de ouvido funcionará.
● Siga todas as instruções estabelecidas pelo professor do meu filho(a).
● Respeite sempre a confidencialidade de todos os alunos e famílias.
Entendo que, quando meu filho(a) participar no Ensino Flexível usando áudio e vídeo ao vivo,
posso ficar com informações confidenciais e de identificação pessoal de outros alunos. Entendo
que a confidencialidade do aluno deve ser sempre respeitada na participação deste modo de
aprendizagem flexível. Reconheço que é minha responsabilidade respeitar a privacidade e a

confidencialidade dessas informações sobre todos os alunos que não sejam meu próprio filho.
Não vou acessar, usar ou divulgar qualquer informação confidencial de qualquer aluno que não
seja meu próprio filho. Também concordo que não gravarei nenhuma parte de qualquer
aula individual ou em grupo de áudio ou vídeo ao vivo.
Além disso, se os pais estiverem com o filho durante uma aula de áudio ou vídeo ao vivo, eles
serão convidados a tratá-lo como tratariam as observações em sala de aula como se a escola
estivesse em sessão. Quando um pai visita uma aula pessoalmente ou assistindo (ou
acompanhando seu filho) durante uma sessão instrutiva de áudio ou vídeo ao vivo, é
importante que eles não interfiram nas instruções do professor ou interferem com os direitos de
privacidade de outros alunos e suas famílias. Qualquer interrupção na entrega de instruções de
áudio ou vídeo ao vivo a qualquer aluno a qualquer momento durante a entrega do Plano de
Aprendizado Flexível das Escolas Públicas de Fairfield pode resultar na suspensão da
participação em mais sessões de áudio ou vídeo ao vivo e na atribuição potencial de
oportunidades educacionais alternativas offline.
É o objectivo das Escolas Públicas de Fairfield continuar a proteger a privacidade de todos os
alunos durante esses tempos sem precedentes. Acreditamos que as informações mencionadas
acima, juntamente com os regulamentos existentes do Conselho de Educação em relação à
privacidade e confidencialidade dos alunos, oferecem salvaguardas adequadas e fornecem
consentimento informado para a participação dos alunos no Plano de Aprendizagem Flexível
fornecido pelas Escolas Públicas de Fairfield.
Se algum pai / mãe tiver alguma preocupação ou objeção à participação de seu filho em
oportunidades de aprendizagem instrucional em áudio ou vídeo, entre em contacto com:
Shannon Goodchild @ Sgoodchild@fairfieldschools.org se seu filho frequenta o ECC
Debra DeAngelis @ DDeangelis@fairfieldschools.org se seu filho está na escola primaria K-5
Lorraine Carr @ LCarr@fairfieldschools.org se o seu filho estiver na escola secundaria 6-12
Amy Borruso @ ABorruso@fairfieldschools.org se o seu filho frequentar o Walter Fitzgerald
Campus ou o Programa Comunitário e você será contactado para discutir possíveis
alternativas.

