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Queridas Famílias do Programa de Autismo das Escolas Públicas de Elizabeth: 
 
A nossa promessa à nossa comunidade de aprendizagem tem sido reabrir as escolas de forma 
responsável, ao mesmo tempo que excede as expectativas mínimas para colocar a saúde e a segurança 
em primeiro lugar para a nossa comunidade de aprendizagem e fornecer instruções de alta qualidade 
aos nossos alunos. 
 
No dia 9 de novembro, com base em métricas da época e orientação das autoridades de saúde, 
estávamos preparados e abrimos oficialmente as nossas portas para prestar apoio de aprendizagem 
presencial aos nossos alunos do programa de autismo na Fase I, utilizando protocolos de saúde e 
segurança recomendados para tornar a transição de forma segura e responsável. Embora esses esforços 
tenham sido bem sucedidos, na monitorização contínua dessas métricas, os dias que se seguiram 
mostraram um rápido aumento dos casos de coronavírus dentro da comunidade e fora. 
 
Em consulta com as autoridades sanitárias locais, o nosso Programa de Autismo estará em transição para 
um ambiente de aprendizagem totalmente remoto, com efeitos após as aulas de hoje, 23 de novembro. 
Os nossos supervisores de Serviços Especiais e membros da Equipa de Estudo infantil vão contactar os 
nossos pais do programa de autismo esta semana com mais informações. 
 
Estas ações resultam da escalada dos casos de coronavírus e da responsabilidade partilhada de retardar 
a propagação do vírus. Encorajo-vos a manterem-se seguros e saudáveis seguindo as medidas de saúde 
direcionadas atuais, incluindo o uso de revestimentos faciais, mantendo uma distância de 1,80m de 
pessoas fora de casa, e evitando reuniões quando possível. 
 
Obrigado pela vossa paciência e apoio enquanto trabalhamos juntos para ultrapassar estes tempos 
difíceis. Fiquem seguros e estejam bem. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Olga Hugelmeyer   


