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18 de dezembro de 2020

Prezados pais, cuidadores e responsáveis
Estou escrevendo para informar que tomamos a decisão de fazer a transição das Escolas Públicas de Hudson do
Modelo de Aprendizado Híbrido para o Modelo de Aprendizado Remoto de segunda, 4 de janeiro de 2021 até
sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Sabemos que, para muitos de vocês, isto será uma dificuldade a medida que
manejam o trabalho com a supervisão dos filhos em casa.
Acreditamos firmemente que não há substituto para à aprendizagem presencial e as conexões entre os
estudantes, professores e colegas. Entretanto, as preocupações em torno do aumento significativo de casos de
COVID-19 em nossa comunidade, no estado, durante o período prolongado de feriado na próxima semana
juntamente com o potencial de casos positivos adicionais entre alunos e funcionários, podem impactar a nossa
capacidade de operar plenamente em nossas escolas após o feriado.
Algumas informações para saber:
1. O período de aprendizagem à distância será de segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 até sexta-feira, 15 de
janeiro de 2021. O Distrito voltará ao Modelo de Aprendizado Híbrido na terça-feira, 19 de janeiro de
2021.
2. Os alunos matriculados nos seguintes programas continuarão a frequentar a escola conforme
programado. Estes alunos permanecerão no grupo C, frequentando a escola as segundas, terças, quintas
e sextas-feiras. Os diretores notificarão suas respectivas famílias sobre a programação.
Hudson High School
Quinn Middle School
Farley Elementary School
Forest Ave Elementary School
Mulready Elementary School
Hubert School

Life Skills, Autism, Harbor
Life Skills, PACE
Pre-K, SEA
TSP
Pre-K, CDP
Pre-K

3. Todas as atividades atléticas de inverno da High School continuarão como programado.
4. O café da manhã e almoço gratuitos continuarão a estar disponíveis para todos os estudantes. Favor
consultar o site do distrito para detalhes sobre distribuição e localização.
Este ano, desenvolvemos planos para o aprendizado presencial, híbrido e remoto, e o Google Classroom
continuará a ser nossa principal plataforma. Os professores usarão uma combinação de melhores práticas,
incluindo instrução ao vivo em classe, trabalho em pequenos grupos liderados por professores e trabalho
independente de alunos para ajudar a manter seus filhos engajados.

The Hudson Public Schools does not discriminate on the basis of race, color, sex, gender identity, religion, national origin, limited
English proficiency, sexual orientation, disability or housing status.

As Escolas Públicas de Hudson farão a transição oficial para todo o aprendizado remoto em 4 de janeiro de
2021 e nosso último dia de aula, antes do feriado, é 23 de dezembro de 2020. Os alunos e famílias receberão
informações específicas sobre horários, tarefas e expectativas dos professores de seus filhos. Eles também
podem entrar no Google Classroom para obter mais informações.
Precisamos de sua ajuda para fazer uma transição suave. Não há dúvida de que nossos alunos ficarão
desapontados. É importante que eles saibam que esta é uma situação temporária e que nossa decisão de
transição para o aprendizado remoto completo é uma medida adicional de precaução na prevenção da
disseminação do vírus em nossas escolas após o feriado. Estamos ansiosos para voltar aos nossos prédios
escolares em 19 de janeiro de 2021.
Agradecemos sua parceria ao navegarmos por este ano tão difícil. Caso você tenha alguma dúvida, entre em
contato com a administração da escola de seu filho para obter assistência.

Atenciosamente,
Marco C. Rodrigues, Ed.D.
Superintendente das Escolas

