
Sexta-feira,   27   de   agosto   de   2021   
  

Frase   da   semana:   "“   Você   não   pode   passar   um   único   dia   sem   ter   um   impacto   no   mundo   ao   seu   redor.   O   
que   você   faz   faz   a   diferença,   e   você   tem   que   decidir   que   tipo   de   diferença   quer   fazer.   ”   Jane   Goodall,   
primatologista   
  

Caras   famílias   da   costa   do   oceano,   
  

Várias   famílias   me   contataram   sobre   os   protocolos   de   viagem   de   seus   filhos   não   vacinados,   e   entendo   
que   haja   alguma   frustração   com   a   falta   de   diretrizes   rígidas.   Passei   horas   procurando   em   sites   de   
condados,   estados   e   federais.   Acredite   em   mim   quando   digo   que   entendo   sua   frustração!   A   viagem   
doméstica   é   indefinida;   o   gráfico   do   CDC   é   intitulado   "Recomendações   e   requisitos",   mas   não   diz   o   que   é   
recomendado   e   o   que   é   necessário.   O   ponto   principal   é   que   todos   nós,   especialmente   as   crianças   não   
vacinadas,   devemos   limitar   as   viagens.   Se   você   viajar   com   seus   filhos   não   vacinados,   é   altamente   
recomendável   que   você   faça   o   teste   de   1   a   3   dias   antes   da   viagem,   faça   o   teste   de   3   a   5   dias   depois   de   
voltar   para   casa   E   coloque   em   quarentena   por   7   dias.   Se   você   não   fizer   o   teste   após   a   viagem,   o   período   
de   quarentena   recomendado   é   de   10   dias.   A   viagem   também   não   está   definida.   O   Departamento   de   
Saúde   do   Condado   de   San   Mateo   costumava   definir   viagem   como   ir   a   120   milhas   de   casa.   Atualmente,   
não   há   quilometragem   especificada.   Para   mim,   a   diretriz   de   120   milhas   faz   sentido,   mas   não   leva   em   
conta   viagens   a   lugares   como   Great   America,   Six   Flags   ou   Oracle   Park,   que   são   arriscados   para   
indivíduos   não   vacinados.   A   Disneylândia   pode   ser   o   "lugar   mais   feliz   do   mundo"   em   um   ano   normal,   mas   
agora   é   um   dos   lugares   menos   seguros   para   crianças   menores   de   12   anos.   Meu   trabalho   é   manter   o   
maior   número   possível   de   crianças   na   escola   e   saudáveis.   Eu   sei   que   todos   nós   temos   diferentes   níveis   
de   tolerância   ao   risco   e   fazemos   escolhas   diferentes   para   nossas   famílias.   Agora,   mais   do   que   nunca,   
nossas   decisões   têm   impacto   em   toda   a   comunidade.   
  

Tome   cuidado,   
  

Jeanne   
  

Negócios   Escolares:   
  

Noite   de   volta   às   aulas :   A   noite   de   volta   às   aulas   é   na   quinta-feira,   2   de   setembro   de   2021   às   18h.   O   
encontro   será   virtual.   Darei   as   boas-vindas   a   todos   os   pais   no   Google   Meet   e,   às   6h20,   os   pais   irão   para   
a   sessão   do   professor   da   sala   de   aula   de   seus   filhos.   Eles   compartilharão   links   com   você   com   
antecedência   e   também   colocaremos   links   no   chat   durante   minha   apresentação   de   boas-vindas.   Vou   
manter   minha   sessão   do   Google   Meet   aberta   até   7h15   para   os   pais   que   tiverem   perguntas   adicionais.   Sei   
que   muitos   de   vocês   têm   mais   de   um   filho   e   que   não   podem   estar   em   dois   lugares   ao   mesmo   tempo.   Os   
professores   fornecerão   apresentações   de   slides   com   as   informações   que   compartilham   e   possivelmente   
gravarão   suas   apresentações   para   os   pais   que   não   podem   comparecer   pessoalmente.   Informações   de   
adesão   ao   Google   Meet:   link   da   videochamada:   https://meet.google.com/bqu-gpge-ceo   Ou   disque:   (EUA)  
+1   413-459-4133   PIN:   192   588   070   #   
  

Devolução   matinal:    trancaremos   os   portões   Edgemar   e   Nelson   às   8h30.   Se   você   ou   seu   filho   chegarem   
depois   desse   horário,   devem   ir   ao   escritório   para   obter   um   passe   de   atraso   e,   em   seguida,   seu   filho   deve   
entrar   na   sala   de   aula   pela   porta   do   corredor.   A   escola   começa   às   8h22.   



Casos   da   Covid :   Os   pais   entraram   em   contato   com   o   escritório   do   distrito   e   eu   sobre   a   comunicação   
relativa   aos   casos   COVID-19   ativos   na   semana   passada.   Saiba   que,   como   distrito   escolar,   levamos   a   
sério   o   feedback   dos   pais   e   continuaremos   trabalhando   para   melhorar   a   comunicação.   Fico   feliz   em   
informar,   até   o   momento,   não   tivemos   casos   adicionais   nas   salas   de   aula   que   foram   afetados.   Obrigado   a   
todos   os   pais   que   se   esforçaram   para   fazer   o   teste   de   seus   filhos.   Agradeço   seu   cuidado   e   cooperação,   e   
simpatizo   com   o   estresse   adicional   e   os   inconvenientes   envolvidos.   

Teste:    os   formulários   de   consentimento   para   o   teste   do   COVID-19   serão   enviados   para   casa   em   breve.   
Este   serviço   é   opcional,   o   que   significa   que   não   podemos   testar   seu   filho   a   menos   que   tenhamos   um   
formulário   de   consentimento   arquivado.   Teremos   uma   resposta   rápida   e   testes   de   PCR   preparados   em   
meados   de   setembro.   Enquanto   isso,   aqui   está   o   link   para   sites   de   teste   e   informações   de   teste   no   
condado   de   San   Mateo:   https://www.smcgov.org/testing.   

Folhetos   adicionais   anexados:    Sorteio   de   arrecadação   de   fundos   do   OSS   PTO   Golden,   escoteiros,   
esportes   após   a   escola   em   Ortega   e   as   diretrizes   de   quarentena   do   SMC   COVID-19   (inglês   e   espanhol)   

  

  


