15 de Março de 2020
Re: Serviços de educação especial durante o período de encerramento escolar devido à ameaça da COVID19
Caros pais, tutores, estudantes ou adultos,
Na carta dirigida aos famíliares dos alunos das Escolas Públicas de Portland, o Superintendente Botana
informou que a Direccao das Escolas Públicas de Portland decidiram fechar todas as suas escolas de 16 a
30 de março, devido ao recente aumento de casos do coronavírus. Nessa carta, indicava-se que os dias 16
e 17 de março são dias sem aulas (como os dias de tempestade de neve) para permitir que professores e
funcionários se preparem para o aprendizado a distancia dos alunos.
Professores, especialistas e terapeutas estão a trabalhar juntos em equipas escolares para colaborar nas
atividades de encino e aprendizado,no sentido de o processo de a aprendizagem do seu filho durante as
semanas de encerramento da escola possa incluir acomodaçao e serviços no seu Plano de Educação
Individualizada ( IEP). As equipas estarão a trabalhar nesses planos na Segunda e Terça-feira, e
comunicarão seus planos até o final de Terça-feira, 17 de março. O que você pode esperar:




Comunicação do gestor de caso do seu filho sobre como o PEI( Programa de Educacao Especial)
do seu filho será implementado durante este período de 2 semanas de encerramento escolar
Comunicação dos prestadores de serviços do seu filho Terapia da Fala, OT, PT, Serviço Social
(Speech, OT, PT, Serviço Social) sobre como os serviços serão prestados ou acomodados durante
este período de 2 semanas de encerramento escolar
Informações de como você será contatado durante essas duas semanas e como os materiais e
atividades chegarão ao seu filho

Estamos a procura da melhor forma de como manter o seu filho envolvido na aprendizagem durante este
período de encerramento da escola. Se tiver dúvidas ou preocupações, por favor contacte o gestor do caso
do seu filho. Se preferir, pode contactar o escritório do distrito no número abaixo para falar comigo ou com
um dos nossos directores assistentes.
Se o seu filho participar de uma escola especial fora do nosso distrito escolar, essa escola comunicará
quaisquer encerramento ou mudanças no seu horário. Várias escolas próximas à nossa área escolar estão
a tomar decisões relativamente ao encerramento. Assim que tivermos essa informação, enviaremos a
comunicação individual às famílias dos alunos das escolas com necessidades especiais.
O Superintendente Botana continuará a comunicar regularmente com as famílias durante este
encerramento. Providenciaremos atualizações e comunicação regular sobre osmelhor serviços de
educação especial durante o período de encerramento.
Por favor, certifique-se em contactar o Departamento de Apoio ao Estudante se tiver dúvidas ou
preocupações sobre educação especial para o seu filho.
Atentamente,

Deborah Mullis
Director of Student Services
Portland Public Schools
(207) 874-813
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