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Caros Famílias / Guardiões / Cuidadores da EDCO,
Estou escrevendo para acompanhar nossas famílias e comunidades EDCO, já que a crise do COVID19 continua sendo um assunto de preocupação. Como você sabe, a saúde e a segurança de todas as
nossas famílias, funcionários e estudantes são nossa maior prioridade ao tomar decisões difíceis.
Desde a quarta-feira passada, os Diretores do Programa e a Liderança Sênior têm conversado,
elaborado estratégias e planejado para o bem-estar dos alunos, funcionários e famílias de nossa
organização.
O governador anunciou que todas as escolas públicas e privadas da Commonwealth of Massachusetts
permanecerão fechadas até 7 de abril. No entanto, essa ordenança exclui as veiculações públicas e
privadas, pois elas podem permanecer abertas. Além disso, o Departamento de Educação Elementar e
Secundária incentiva o envio de distritos a continuarem a fornecer transporte para os alunos que
frequentam esses programas.
A agência da EDCO Collaborative em Bedford decidiu permanecer fechado por duas semanas, de 16
a 27 de março. A partir de hoje, nosso plano é abrir a escola para os programas escolares de Bedford
(Partners, North Crossing Academy, ABCD e Career Pathways) a partir de segunda-feira, 30 de
março. Continuaremos a monitorar a situação e a nos comunicar com todos, se houver alguma
alteração ou se esta reabertura for atrasada com base nas recomendações / diretrizes apresentadas por
nosso governador de Massachusetts.
O Programa de surdos e deficientes auditivos da EDCO, em Newton, seguirá os protocolos das
escolas públicas de Newton. O Programa Alternativo Jovem, em Charlestown, seguirá os protocolos
das Escolas Públicas de Boston.
Estamos abordando as seguintes áreas de foco durante esse período
Distanciamento social:
Qual é o propósito do distanciamento social? Como isso ajuda a sociedade? Leia para saber mais
sobre o distanciamento social:https://medium.com/@ariadnelabs/social-distancing-this-is-not-asnow-day-ac21d7fa78b4
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Limpeza das instalações:
Na sexta-feira, 13 de março de 2020, a equipe de custódia da EDCO limpou completamente o prédio
de Bedford. Eles continuarão no prédio para garantir que a limpeza profunda esteja completa e
preparada para o retorno dos funcionários e estudantes na segunda-feira, 30 de março.
Serviços alimentícios:
Entendemos que, com a incerteza no momento, as famílias podem estar preocupadas em poder
fornecer café da manhã e almoço para seus alunos durante o fechamento. Entre em contato com o
distrito escolar local se precisar de café da manhã ou almoço. Se houver alguma dificuldade com os
problemas de acesso, entre em contato e teremos prazer em ajudar.
Medicamentos:
Se os estudantes de Bedford tiverem medicamentos no consultório da enfermeira da escola, entre em
contato com o diretor do programa, que pode ajudá-lo com um horário para pegar o medicamento.
Oportunidades de aprendizagem:
Os funcionários e os administradores do programa vêm projetando e recomendando atividades de
enriquecimento para que nossos alunos ofereçam oportunidades de aprendizado contínuo durante esse
período desafiador. É importante lembrar que o objetivo dessas atividades é aprimorar nosso
aprendizado.
Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo ou com o diretor do programa a qualquer momento.
Estamos aqui para apoiar você e sua família durante este período desafiador.
Atenciosamente,
Nadine G. Ekstrom, Ph.D.
Diretora Executiva EDCO Collaborative
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