Informações e recursos para famílias sobre o Novo
Coronavírus - COVID-19
Atualização em 20 de maio de 2020
Nós reunimos alguns recursos para ajudar você a compreender como pode ser o aprendizagem para seus
filhos neste momento. Se você deseja suporte, telefone, envie um e-mail ou faça uma solicitação online.
Nós somos uma fonte independente para informações e resolução de problemas informal.

Para entrar em contato com a OEO:




Telefone: 1-866-297-2597 (serviço de interpretação disponível)
Envie-nos um e-mail para oeoinfo@gov.wa.gov (é preciso considerar um tempo adicional para
a tradução de idiomas, exceto Inglês)
Solicitação online em:
o Inglês: https://services.oeo.wa.gov/oeo
o Espanhol/Español: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es
o Árabe/عربى: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar
o Chinês Simplificado/简体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh
o Chinês Tradicional/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt
o Coreano/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko
o Russo/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru
o Somali/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so
o Filipino/wika ng tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl
o Vietnamita/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

Apresentamos algumas dúvidas que você pode ter agora:
Como o aprendizado contínuo pode funcionar para meu filho com um IEP (Programa de
Educação Individual)?
Embora o Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) tenha criado um modelo para um plano
de aprendizado contínuo que sua localidade pode utilizar, você deve adicionar suas próprias dúvidas
e preocupações a esta discussão. Pense sobre as seguintes questões para incluir em sua discussão:
1) Quais os objetivos para seu aluno durante este período?
2) Com que você está mais preocupado(a) agora?
3) Como seria um dia normal em casa?
4) Que auxílios você precisa de sua equipe de IEP no momento?
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Para mais informações sobre recursos de aprendizado contínuo do OSPI para educação especial, entre
em contato com o OSPI:
Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):
Telefone: 360-725-6000 (serviço de interpretação disponível)
TTY: 360-664-3631
Site disponível em 10 idiomas, selecione o idioma na parte inferior da página da Web:
Inglês: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Árabe: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Chinês Tradicional: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Khmer: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Coreano: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Punjabi: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Russo: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Somali: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Espanhol: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Vietnamita: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Existe alguma exceção que permita serviços presenciais nas instituições de ensino?
O Governador incluiu algumas exceções para permitir que as instituições de ensino ofereçam serviços
limitados, se exigido pelo Estado ou lei federal, nas instalações da instituição de ensino, mas somente com
o distanciamento exigido e medidas de saúde pública. Esta exceção é rara e focada na necessidade e em
serviços essenciais que só possam ser prestados diretamente, e somente em instalações de instituições de
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ensino. Para detalhes, acesse a página do Novo Coronavírus do OSPI, na guia “Atividades de construção
permissíveis”: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources. (Selecione dentre os 10 idiomas na parte inferior da página da Web.)

Como os alunos seniores podem graduar dentro do prazo?
As instituições de ensino estão focando em ajudar seus alunos seniores a concluírem a graduação.
Os melhores locais para informações sobre estudantes incluem:




Orientadores escolares
Diretores escolares
State Board of Education (Conselho Estadual de Educação): Telefone: 360-725-6025 (serviço de
interpretação por telefone) TTY: 360-664-3631 ou E-mail: sbe@k12.wa.us (é preciso considerar
um tempo adicional para a tradução de idiomas, exceto Inglês)

Onde posso encontrar mais informações e recursos?
O site Washington State Coronavirus Response (Resposta ao Coronavírus do Estado de Washington) oferece
informações e recursos relativos a atualizações sobre o COVID-19, cuidados infantis, recursos alimentares,
fechamentos de instituições de ensino e aprendizado à distância, requisitos de graduação, atualizações de
serviços de saúde, entre outros: https://www.coronavirus.wa.gov/.
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