Mais de uma semana se passou desde o fechamento de nossas escolas devido ao COVID-19. Em
tão pouco tempo, implementamos um programa de ensino a distância bem-sucedido em todo
o distrito. Embora tenha sido extremamente difícil e desafiador, todos nós do BPS nos reunimos
para os seus filhos. Como educadores, acreditamos no nosso trabalho pelo impacto que ele tem
na vida das crianças. Nossa equipe respondeu a todos os desafios que lhes foram apresentados.
Eles mostraram, mais uma vez, que nada nos impedirá de fazer tudo o que pudermos para
sustentar nossos alunos. Como superintendente, nunca estive mais orgulhoso de ser educador,
e estou ainda mais orgulhoso do líder do BPS. Toda a nossa equipe continua comprometida em
fazer o que for preciso para cada aluno. Toda criança, todo dia...
O governador Lamont fechou escolas estaduais até o fim do mês. Além disso, você pode estar
ouvindo sobre fechamentos mais longos em estados vizinhos. Continuamos monitorando
ativamente a situação todos os dias, e continuo falando com meus colegas de toda a região e
do estado. São tempos muito difíceis para todos nós. No entanto, nosso sucesso em Bridgeport
vem em parte de nossos preparativos. Continuamos monitorando e ajustando com uma
subestimação da situação atual e na expectativa do futuro.
Diante de todas as informações da situação local e regionalmente, e em parceria com a
Secretaria de Saúde e o COE, estou modificando nosso retorno antecipado à data escolar para
segunda-feira, 20 de abril de 2020. Esta data pode ser ajustada se necessário com base em
circunstâncias futuras.
Com um encerramento mais longo, estaremos modificando nosso programa de ensino a
distância para garantir que ele será sustentável para nossos alunos, funcionários e famílias, e
que ele estará respondendo a um possível encerramento para além de 20deabril . Detalhes
específicos virão ainda esta semana, à medida que começarmos a ajustar como vamos proceder
além de 31de março. Enquanto isso, saiba que estamos confiantes de que esses pequenos ajustes
melhorarão a experiência de todos.

Temos várias metas que estão orientando nosso programa de ensino a distância. Uma delas é
engajar os alunos em um trabalho significativo e relevante para que eles possam continuar
aprendendo e crescendo. Outra é manter nossos alunos conectados às nossas escolas e uns aos
outros através de experiências de aprendizagem compartilhadas. Também estamos
proporcionando a continuidade da educação para todos os nossos alunos. Trabalharemos duro
para cumprir e superar nossas metas, ajustando nosso programa para garantir que ele
permaneça engajado durante as próximas semanas.
Dada a incerteza da situação, há muitas perguntas sem resposta. Saiba que estamos tomando
cada decisão com base nas melhores informações disponíveis no momento. À medida que as
coisas continuarem a mudar, farei com que tomemos decisões que sejam do melhor interesse
de nossos filhos.
São tempos extremamente desafiadores para todos. Se você ou seu filho quiserem falar com
um de nossos conselheiros escolares, por favor, entrem em contato a qualquer hora. Entre em
contato com a escola ou visite seu site para obter informações de contato com o orientador. Se
preferir, você também pode entrar em contato comigo diretamente, e eu posso dar-lhe suas
informações de contato ou fazê-los entrar em contato com você.
Por favor, saiba que continuaremos compartilhando atualizações e informações à medida que
essa situação continuar a evoluir e as informações forem disponibilizadas. Tempos difíceis
podem trazer o melhor das pessoas, evidências disso estão aparecendo em toda a comunidade.
Obrigado por seu apoio enquanto continuamos navegando juntos por essas águas
desconhecidas.

Sinceramente

Michael J. Testani
Superintendente de Escolas

