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10 de dezembro de 2021

Caras famílias e funcionários,

Com os primeiros flocos de neve da temporada já no solo, gostaria de reservar um momento para
compartilhar com vocês as etapas que o distrito escolar tomará para informá-los sobre quaisquer
cancelamentos escolares relacionados ao clima ou aberturas atrasadas. Também quero fornecer a
você algum contexto sobre como a decisão é tomada, se as condições justificam o fechamento da
escola.

Quando há previsão de tempestade de inverno, trabalhamos em estreita colaboração com as obras
públicas e funcionários de segurança pública da Brookline para determinar se devemos declarar o
cancelamento ou atraso da escola. Se o tamanho e a força da tempestade forem previstos com alto
grau de certeza, tomaremos a decisão de fechar a escola às 20h da noite anterior ao dia letivo. Se a
previsão do tempo for menos certa, esperamos e tomamos uma decisão (se houver) na manhã
seguinte, o mais tardar às 5h30.

Após o fim de uma tempestade de inverno, o Departamento de Obras Públicas de Brookline (DPW)
começa a trabalhar imediatamente para tornar as estradas seguras e acessíveis em toda a cidade.
Além de arar as estradas, contamos com o DPW para limpar a neve dos estacionamentos e calçadas
das escolas para que os professores possam estacionar e os alunos possam chegar com segurança
à escola. Dependendo de quando a tempestade termina, às vezes essa limpeza pode continuar em
um segundo dia; isso pode fazer com que a escola feche por mais um dia, visto que as equipes de
DPW continuam a trabalhar com segurança e desimpedidos. A cidade também pode declarar uma
proibição de estacionamento, o que também afeta nossa decisão de fechar ou não a escola.

Como muitos municípios, este ano, o Brookline DPW está enfrentando escassez de pessoal
relacionada à pandemia, interrupções na cadeia de abastecimento que afetam a manutenção de
equipamentos de remoção de neve e disponibilidade reduzida de empreiteiros privados para serviços
de remoção de neve. Esses fatores, detalhados em uma mensagem do Comissário DPW Gallentine,
também podem afetar as decisões de fechamento de escolas.

O Comissário de Educação de Massachusetts informou aos distritos escolares que, neste momento,
o ensino à distância não pode ser programado para dias de neve neste ano. Todos os dias de
instrução cancelados devido ao mau tempo devem ser compensados   em junho. Os dias de reposição
são anotados em nosso calendário anual, disponível aqui.

Assim que a decisão de fechar ou atrasar a escola for tomada, notificamos nossos parceiros de
mídia, postamos as informações em nosso site, postamos uma mensagem em nossas contas do
Twitter e do Facebook e enviamos a notificação diretamente para nossas famílias e funcionários por
meio de ligações e e-mails automatizados . Abaixo, você encontra links para essas fontes:

  Local na rede Internet           www.brookline.k12.ma.us

  Twitter            @BrooklinePublic

https://protect-us.mimecast.com/s/Pz4KCKr5QBsLN0o3IM9wrH?domain=brookline.k12.ma.us
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/School%20District%20Calendar_2021-2022_FINAL_corrected%206.21.21.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/


  o Facebook         www.facebook.com/BrooklinePublicSchools

Também utilizaremos meios de comunicação locais para esses anúncios, incluindo:

Rádio               WBZ (1030 da manhã)

  Televisão    WBZ (Canal 4) www.wbz.com

                                WCVB (Canal 5)www.wcvb.com

                                WHDH (Canal 7) www.whdh.com

                                WBTS (Canal 10) www.nbcboston.com

                                WFXT (Canal 25) www.boston25news.com

                                New England Cable News www.necn.com

Abertura atrasada As
informações sobre uma abertura atrasada de 2 horas serão compartilhadas da mesma maneira que
um cancelamento. Se a abertura da escola atrasar, os alunos do K-8 e BEEP deverão chegar à
escola, ou em seu ponto de ônibus, duas horas mais tarde do que o normal. Nossa empresa de
ônibus e guardas de passagem saberão do atraso e reorganizarão seus horários de acordo. Os
alunos da Brookline High School devem consultar esta programação especial para uma abertura de
escola com atraso de 2 horas.

Emergências na cidade
Você também pode considerar se inscrever no CodeRed para receber notificações importantes da
cidade de Brookline sobre situações de emergência que podem afetar os residentes de Brookline.
Informações e um link de inscrição estão disponíveis aqui: www.brooklinema.gov/alerts

Saiba que um dia de neve ou uma decisão de abertura atrasada é sempre feita de acordo com nossa
prioridade: a segurança de nossos alunos e funcionários. Além disso, sempre trabalharemos para
compartilhar essas informações com você em tempo hábil para permitir que você e sua família se
preparem da melhor forma.

Atenciosamente,

Linus J. Guillory Jr., PhD
Superintendente
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