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20 de março de 2020 

 

Prezados pais / responsáveis e cuidadores, 

 

A maior prioridade das Escolas Públicas de Marlborough é apoiar as famílias e os alunos durante esse 

fechamento prolongado, que é atualmente de 16 de março de 2020 a 6 de abril de 2020. Enfrentar uma 

pandemia exige que nossa comunidade educacional repense como apoiamos nossos alunos quando a 

escola não está em sessão. 

 

A equipe dos Serviços de Suporte ao Estudante está trabalhando para fornecer alguma clareza e recursos 

para as famílias durante esse período. Informações e orientações de autoridades locais, estaduais e 

federais resultaram em decisões e ações que precisam ser flexíveis e equitativas para todos os alunos. 

Recebemos orientação do OSEP (Escritório de Programação de Educação Especial) sobre a prestação 

de serviços e instruções para estudantes com deficiência que estejam em IEPs e planos 504. 

 

Atualmente, as seguintes diretrizes distritais estão em vigor: 

 

• Novas referências e elegibilidade inicial 

o De acordo com as diretrizes do Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) de 

Massachusetts, as Escolas Públicas de Marlborough, juntamente com a maioria das escolas da 

comunidade, congelarão as referências de avaliação para todos os alunos em um ciclo de 

referência durante o fechamento da escola. Isso significa que, assim que as escolas abrirem 

novamente, os prazos começarão conforme exigido pelos regulamentos estaduais e federais. 

Todas as reuniões agendadas anteriormente serão reagendadas com base em cronogramas 

ajustados. 

 

• Revisões anuais, reavaliações e reuniões de transição / progresso / clínica 

o Todas as reuniões que já foram agendadas durante o período em que as Escolas Públicas de 

Marlborough são fechadas serão reagendadas. Tentaremos agendar reuniões do IEP com famílias 

/ responsáveis participando virtualmente ou por telefone. Depois que reabrirmos, os funcionários 

da escola entrarão em contato com você para reagendar as reuniões do IEP que não puderam ser 

realizadas virtualmente ou por telefone. Os cronogramas de conformidade, por exemplo, 

recebimento de IEPs, consentimentos de teste, relatórios de avaliação, relatórios de progresso etc. 

estão em espera neste momento, exceto para qualquer reunião realizada virtualmente ou por 

telefone. 

 

• Serviços de IEP 

o Neste momento, com base na orientação do DESE, durante o período em que a escola não 

estiver em sessão, instruções e serviços em sala de aula não serão fornecidos aos alunos, 

incluindo estudantes em IEPs. Pacotes de enriquecimento educacional e / ou acesso ao Google 

Classroom foram fornecidos a todos os alunos do MPS para ajudar todos os alunos a 



permanecerem conectados aos professores durante esse período. Não se destina a replicar ou 

substituir os serviços educacionais do dia a dia. Os contatos estarão chegando às famílias para 

permanecerem conectados. Se essa orientação mudar, informaremos os pais. 

 

• Tutoria em Casa / Hospital 

o As escolas públicas de Marlborough não fornecem serviços de tutoria quando a escola não está 

em sessão. 

 

• Posicionamentos fora do distrito (diurno, residencial, transporte) 

o Para estudantes em estágios fora do distrito ou residenciais, as Escolas Públicas de 

Marlborough seguirão as recomendações de frequência de cada escola ou instituição. No 

momento, continuaremos a transportar os alunos para suas colocações diárias, se continuarem 

abertos durante o fechamento. Reconhecemos que algumas famílias podem optar por manter seus 

filhos em casa durante esse período, mesmo que seus dias fora do distrito ou locais residenciais 

não estejam fechados. 

 

• Comunicação com a equipe de serviços de educação especial 

o A equipe de serviços de educação especial entrará em contato com as famílias em um esforço 

para permanecer conectado. As Escolas Públicas de Marlborough fornecerão links e recursos para 

oportunidades alternativas de aprendizado de contatos e prestadores de serviços relacionados. 

 

Links informativos:: 

https://www.mass.gov/doc/march-15-2020-school-closure-order/download 

 

https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf 

 

Estamos em constante comunicação com nossas agências estaduais e federais e as Escolas Públicas de 

Marlborough comunicarão quaisquer atualizações e novas informações assim que estiverem disponíveis. 

Como você sabe, essa situação está sempre mudando e sua paciência e compreensão durante esses tempos 

sem precedentes são muito apreciadas. Estamos aqui para apoiá-lo. Por favor, fique seguro e saudável. 

 

Respeitosamente, 

 

Jody O'Brien 

Director of Student Services 

jobrien@mps-edu.org 

508-460-3509 
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