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1. Maintaining Health and Safety
A. Universal and correct wearing of masks
The NJDOE abolished the mandate of the wearing of face masks on March 7, 2022, so the district
updated Policy 5141.10, which includes the provision that students have the option to wear face
coverings.
The district again updated masking policies in alignment with NJDOE requirements and allowances
that are now in effect.
The school nurse will be consulted in the event of any questions in this regard, and individual
accommodations will be addressed in accordance with all applicable laws and regulations.
B. Physical distancing (e.g., including use of cohorts/podding)
The District allows for physical distancing in instructional and non-instructional areas of the building to
the greatest extent possible. Measures taken to maximize physical distancing include: separating student
desks into rows, repurposing spaces to align with population needs, balancing class numbers, removing
excess furnishings as needed, and other measures. Course rosters and student schedules are based
predominantly on academic student needs, though efforts have been made to limit excessive cohort
mixing whenever it is reasonably possible to do so. The district continues to ensure that static seating
charts are created, maintained, and adhered to for each class and for lunch periods in order to facilitate
quick and effective contact tracing should the need arise.
C. Handwashing and respiratory etiquette
The District will promote behaviors that reduce the spread of COVID-19 such as encouraging staff
and students to stay home when appropriate; encouraging the practice of hand hygiene and
respiratory etiquette; requiring the use of face coverings; and signs and messages in and around
school buildings. We will prepare and maintain hand sanitizing stations with alcohol-based hand
sanitizers (at least 60% alcohol). Such stations should be:
(a) In each classroom.
(b) At entrances and exits of buildings.
(c) Near lunchrooms and toilets.
(d) For classrooms that have existing handwashing stations, stations should be prepared with
soap, water, and alcohol-based hand sanitizers (at least 60% alcohol).

D. Cleaning and maintaining healthy facilities, including improving ventilation

The District continues to adhere to existing required facility cleaning practices and procedures, and any
new specific requirements of the local health department as they arise. Surfaces and objects that are
frequently touched, restrooms, drinking fountains, school buses, and other items and areas are cleaned
and sanitized regularly, using all cleaning products according to the directions on the label.
SRHS ensures that indoor facilities have adequate ventilation, including operational heating, and
ventilation systems where appropriate. All recirculated air has the maximum percentage of fresh air
recommended by the manufacturer. All areas are air conditioned. If air conditioning is not
provided/available, windows will be opened and/or a class may be relocated while repairs are made.
Filter(s) for A/C units are and will be maintained and changed according to manufacturer
recommendations.
E. Contact tracing in combination with isolation and quarantine, in collaboration with the
State, local, territorial, or Tribal health departments
The District adopted Board Policy 2048 regarding contact tracing, isolation and quarantine. All
procedures will adhere to applicable federal and state law and regulations regarding privacy and the
confidentiality of records. Students and staff with symptoms related to COVID-19 will be safely
and respectfully isolated from others. All spaces used for isolation will ensure that individuals are a
minimum of 6 feet apart or a safe distance deemed appropriate by the CDC and/or state health
officials.
All school and district administrators, school safety specialists, counselors, and any other staff
deemed appropriate by the Superintendent or designee should be provided information regarding
the role of contact tracing conducted by State, county, and local officials. School officials will
engage the expertise of the school nurse on the importance of contact tracing.
F. Diagnostic and screening testing
Diagnostic Testing and Screening
The district continues to adhere to existing Policy 5141.10 for safely and respectfully screening
students and staff for symptoms of COVID-19. In addition, families are requested to screen their
children each day before school. Families are also requested to screen their children each day
before school. Results must be documented when signs/symptoms of COVID-19 are observed.
Screening procedures shall take into account people with disabilities and accommodations that may
be needed in the screening process. In compliance with the state mandate of weekly testing for
unvaccinated school employees, the district has contracted with a state approved vendor to provide
weekly testing in our schools that is available for all unvaccinated and vaccinated faculty and staff.
The school nurse will assist parents and staff seeking private testing with contact and scheduling
information. Unvaccinated staff that test privately are required to submit the results to the
Superintendent's office.

G. Efforts to provide vaccinations to educators, other staff, and students, if eligible (1000
character limit)
The District will continue to facilitate connections between educators, staff, and students (if eligible and
upon parent request), to community-based health resources which can provide access to vaccinations as
desired and needed. The district will provide information about events and community-based resources
which might accelerate or facilitate easier access to vaccinations for those who want them. Such
community-based resources may include, but are not limited to:
●
●
●
●

The Visiting Nurse’s Association of Central Jersey
The VNACJ Community Health Center
The Monmouth County Health Department
NJ VAXRIDE initiative: https://www.njtransit.com/vaxride

H. Appropriate accommodations for children with disabilities with respect to the health and safety
policies
In our effort to ensure the general well-being, health and safety of all students, the following protocols
continue to be implemented.
A. Maintain clear lines of communication between families and school staff, especially Nurses,
Counselors and Leadership Team members.
B. Seek information from families regarding their child’s specific medical needs and corresponding
accommodations.
C. Encourage all families to keep their children home when appropriate; promote the practice of
hand hygiene and respiratory etiquette; provide supports as needed in modifying ot
D. Reasonable accommodations will be provided based on a child’s IEP, 504 Plan or individual
medical needs in order to maximize student learning in a safe manner.
E. Encourage frequent communication between building based medical professionals and high risk
students.
F. Continue to monitor progress in each student's goals and objectives in the 2022-23 academic
year and we continue to make any accommodations needed to ensure their health and safety.
2. Ensuring Continuity of Services
The District is committed to the academic success of all students and to the social-emotional well being
of all our students and staff. The district supports these critical areas by:
● Implementing a tiered system of support for academic needs, including academic differentiation
in the classroom and additional small-group and/or individual support as needed provided by
appropriate certificated staff.
● Implementing a social-emotional learning approach, supplemented by interventions as needed by
appropriate certificated staff (school counselors, school psychologist, school social worker, etc.)
● Allocating grant funding to support the social-emotional climate of the school through
professional development for staff members.
● School health services provided by the school nurse inclusive of medical screenings and access
to the nurse for day-to-day health concerns.

● All students will continue to have access to free lunch daily through June 2022.
3. Public Comment
The District sought public comment on the initial plan by providing a copy of the draft plan to the public
via posting on the district website and district social media platforms. Paper copies were also available
for public review at the main office of each school building. The updated Safe Return Plan was posted
on the district website and social media platforms. Paper copies were also available for public review at
the main office of each school building. Staff and the community were encouraged to send an email to
the Superintendent with their feedback. Stakeholders may also provide feedback at the Board of
Education meetings.
The Safe Return Plan has been translated into the three dominant spoken and read languages in the
school district (English, Portuguese, Spanish). A digital version of the plan document is available on the
district website, accompanied by a link to web-based translation services, and such document is screen
reader-friendly. Upon request by any individual needing an accommodation or alternative format of the
plan, the district will provide the plan in a form accessible to that individual. The form of such access
shall vary depending on the need of the individual. The same will hold true for this updated plan.
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1. Manutenção da Saúde e Segurança
A. Uso universal e correto de máscaras
O NJDOE aboliu a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em 7 de março de 2022, então o
distrito atualizou a Política 5141.10, que inclui a disposição de que os alunos têm a opção de usar
coberturas faciais.
O distrito atualizou novamente as políticas de mascaramento em alinhamento com os requisitos e
subsídios do NJDOE que agora estão em vigor.
A enfermeira da escola será consultada em caso de dúvidas a esse respeito, e as acomodações
individuais serão tratadas de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis.
B. Distanciamento físico (por exemplo, incluindo o uso de coortes/podding)
O Distrito permite o distanciamento físico em áreas instrucionais e não instrucionais do prédio na
medida do possível. As medidas tomadas para maximizar o distanciamento físico incluem: separar as
carteiras dos alunos em fileiras, reaproveitar os espaços para se alinhar às necessidades da população,
equilibrar o número de turmas, remover o excesso de móveis conforme necessário e outras medidas. As
listas de cursos e os horários dos alunos são baseados predominantemente nas necessidades acadêmicas
dos alunos, embora tenham sido feitos esforços para limitar a mistura excessiva de coortes sempre que
for razoavelmente possível fazê-lo. O distrito continua a garantir que as tabelas de assentos estáticas
sejam criadas, mantidas e respeitadas para cada classe e para os períodos de almoço, a fim de facilitar o
rastreamento de contatos rápido e eficaz, caso haja necessidade.
C. Lavagem das mãos e etiqueta respiratória
O Distrito promoverá comportamentos que reduzam a propagação do COVID-19, como incentivar
funcionários e alunos a ficarem em casa quando apropriado; incentivo à prática de higiene das mãos
e etiqueta respiratória; exigindo o uso de coberturas faciais; e sinais e mensagens dentro e ao redor
dos prédios escolares. Prepararemos e manteremos estações de higienização das mãos com
desinfetantes para as mãos à base de álcool (pelo menos 60% de álcool). Tais estações devem ser:
(a) Em cada sala de aula.
(b) Nas entradas e saídas dos edifícios.
(c) Perto de refeitórios e banheiros.
(d) Para salas de aula que possuem estações de lavagem das mãos, as estações devem ser
preparadas com sabão, água e desinfetantes para as mãos à base de álcool (pelo menos 60%
de álcool).

D. Limpeza e manutenção de instalações saudáveis, incluindo melhoria da ventilação
O Distrito continua a aderir às práticas e procedimentos de limpeza das instalações existentes e a
quaisquer novos requisitos específicos do departamento de saúde local à medida que surgem. Superfícies
e objetos que são tocados com frequência, banheiros, bebedouros, ônibus escolares e outros itens e áreas
são limpos e higienizados regularmente, utilizando todos os produtos de limpeza de acordo com as
instruções do rótulo.
O SRHS garante que as instalações internas tenham ventilação adequada, incluindo aquecimento
operacional e sistemas de ventilação, quando apropriado. Todo o ar recirculado possui a
porcentagem máxima de ar fresco recomendada pelo fabricante. Todas as áreas são climatizadas. Se
o ar condicionado não for fornecido/disponível, as janelas serão abertas e/ou uma aula poderá ser
realocada enquanto os reparos são feitos. Os filtros para unidades de ar condicionado são e serão
mantidos e trocados de acordo com as recomendações.
E. Rastreamento de contatos em combinação com isolamento e quarentena, em colaboração
com os departamentos de saúde estaduais, locais, territoriais ou tribais
O distrito adotou a Norma 2048 da Diretoria sobre rastreamento de contatos, isolamento e
quarentena. Todos os procedimentos obedecerão às leis e regulamentos federais e estaduais
aplicáveis em relação à privacidade e à confidencialidade dos registros. Alunos e funcionários com
sintomas relacionados ao COVID-19 serão isolados com segurança e respeito dos outros. Todos os
espaços usados para isolamento garantirão que os indivíduos estejam a uma distância mínima de 6
pés ou uma distância segura considerada apropriada pelo CDC e/ou autoridades estaduais de saúde.
Todos os administradores escolares e distritais, especialistas em segurança escolar, conselheiros e
qualquer outro funcionário considerado apropriado pelo Superintendente ou pessoa designada
devem receber informações sobre o papel do rastreamento de contatos realizado pelo Estado,
condado e funcionários locais. Os funcionários da escola envolverão a experiência da enfermeira da
escola sobre a importância do rastreamento de contatos.
F. Teste de diagnóstico e triagem Teste de
diagnóstico e triagem
O distrito continua a aderir à Política 5141.10 para triagem segura e respeitosa de alunos e
funcionários quanto a sintomas de COVID-19. Além disso, as famílias são solicitadas a examinar
seus filhos todos os dias antes da escola. As famílias também são solicitadas a examinar seus filhos
todos os dias antes da escola. Os resultados devem ser documentados quando são observados
sinais/sintomas de COVID-19. Os procedimentos de triagem devem levar em consideração as
pessoas com deficiência e as adaptações que podem ser necessárias no processo de triagem. Em
conformidade com o mandato estadual de testes semanais para funcionários da escola não
vacinados, o distrito contratou um fornecedor aprovado pelo estado para fornecer testes semanais

em nossas escolas que estão disponíveis para todos os professores e funcionários não vacinados e
vacinados. A enfermeira da escola ajudará os pais e funcionários que procuram testes particulares
com informações de contato e agendamento. Funcionários não vacinados que testam em particular
são obrigados a enviar os resultados ao escritório do Superintendente.

G. Esforços para fornecer vacinas a educadores, outros funcionários e alunos, se elegível (limite de
1.000 caracteres)
O Distrito continuará a facilitar as conexões entre educadores, funcionários e alunos (se elegível e
mediante solicitação dos pais), à saúde baseada na comunidade recursos que podem fornecer acesso a
vacinas conforme desejado e necessário. O distrito fornecerá informações sobre eventos e recursos
comunitários que podem acelerar ou facilitar o acesso às vacinas para aqueles que as desejam. Esses
recursos baseados na comunidade podem incluir, mas não estão limitados a:
●
●
●
●

A Associação de Enfermeiros Visitantes de Central Jersey
O Centro de Saúde Comunitário VNACJ
O Departamento de Saúde do Condado de Monmouth
Iniciativa NJ VAXRIDE: https://www.njtransit.com/vaxride

H. Acomodações apropriadas para crianças com deficiência no que diz respeito às políticas de
saúde e segurança
Em nosso esforço para garantir o bem-estar geral, saúde e segurança de todos os alunos, os seguintes
protocolos continuam a ser implementados.
A. Manter linhas claras de comunicação entre as famílias e os funcionários da escola, especialmente
Enfermeiros, Conselheiros e membros da Equipe de Liderança.
B. Procure informações das famílias sobre as necessidades médicas específicas de seus filhos e as
acomodações correspondentes.
C. Incentivar todas as famílias a manter seus filhos em casa quando apropriado; promover a prática
da higiene das mãos e etiqueta respiratória; fornecer suporte conforme necessário na modificação
de
D. Acomodações razoáveis serão fornecidas com base no IEP de uma criança, Plano 504 ou
necessidades médicas individuais para maximizar o aprendizado do aluno de maneira segura.
E. Incentivar a comunicação frequente entre os profissionais médicos do edifício e os estudantes de
alto risco.
F. Continuamos a monitorar o progresso das metas e objetivos de cada aluno no 2022-23 e
continuamos a fazer as adaptações necessárias para garantir sua saúde e segurança.
2. Garantir a Continuidade dos Serviços
O Distrito está comprometido com o sucesso acadêmico de todos os alunos e com o bem-estar
socioemocional de todos os nossos alunos e funcionários. O distrito apoia essas áreas críticas:

● Implementando um sistema escalonado de suporte para necessidades acadêmicas, incluindo
diferenciação acadêmica na sala de aula e suporte adicional para pequenos grupos e/ou
individuais, conforme necessário, fornecido por funcionários certificados apropriados.
● aprendizagem socioemocional, complementada por intervenções conforme necessário por
pessoal certificado apropriado (conselheiros escolares, psicólogo escolar, assistente social
escolar, etc.)
● de.
● Serviços de saúde escolar fornecidos pela enfermeira da escola, incluindo exames médicos e
acesso à enfermeira para problemas de saúde do dia-a-dia.
● Todos os alunos continuarão a ter acesso ao almoço gratuito diariamente até junho de 2022.
3. Comentário do Público
O Distrito buscou comentários do público sobre o plano inicial, fornecendo uma cópia do plano
preliminar ao público por meio de publicação no site do distrito e nas plataformas de mídia social do
distrito . Cópias em papel também estavam disponíveis para consulta pública na sede de cada prédio
escolar. O Plano de Retorno Seguro atualizado foi publicado no site do distrito e nas plataformas de
mídia social. Cópias em papel também estavam disponíveis para consulta pública na sede de cada prédio
escolar. Os funcionários e a comunidade foram incentivados a enviar um e-mail ao Superintendente com
seus comentários. As partes interessadas também podem fornecer feedback nas reuniões do Conselho de
Educação.
Ele O Plano de Retorno Seguro foi traduzido para os três idiomas dominantes falados e lidos no distrito
escolar (inglês, português e espanhol). Uma versão digital do documento do plano está disponível no site
do distrito, acompanhada por um link para serviços de tradução baseados na web, e esse documento é
fácil de ler na tela. Mediante solicitação de qualquer indivíduo que precise de uma acomodação ou
formato alternativo do plano, o distrito fornecerá o plano em um formulário acessível a esse indivíduo.
A forma desse acesso deve variar de acordo com a necessidade do indivíduo. O mesmo vale para este
plano atualizado.
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1. Manutenção da Saúde e Segurança
A. Uso universal e correto de máscaras
O NJDOE aboliu a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em 7 de março de 2022, então o
distrito atualizou a Política 5141.10, que inclui a disposição de que os alunos têm a opção de usar
coberturas faciais.
O distrito atualizou novamente as políticas de mascaramento em alinhamento com os requisitos e
subsídios do NJDOE que agora estão em vigor.
A enfermeira da escola será consultada em caso de dúvidas a esse respeito, e as acomodações
individuais serão tratadas de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis.
B. Distanciamento físico (por exemplo, incluindo o uso de coortes/podding)
O Distrito permite o distanciamento físico em áreas instrucionais e não instrucionais do prédio na
medida do possível. As medidas tomadas para maximizar o distanciamento físico incluem: separar as
carteiras dos alunos em fileiras, reaproveitar os espaços para se alinhar às necessidades da população,
equilibrar o número de turmas, remover o excesso de móveis conforme necessário e outras medidas. As
listas de cursos e os horários dos alunos são baseados predominantemente nas necessidades acadêmicas
dos alunos, embora tenham sido feitos esforços para limitar a mistura excessiva de coortes sempre que
for razoavelmente possível fazê-lo. O distrito continua a garantir que as tabelas de assentos estáticas
sejam criadas, mantidas e respeitadas para cada classe e para os períodos de almoço, a fim de facilitar o
rastreamento de contatos rápido e eficaz, caso haja necessidade.
C. Lavagem das mãos e etiqueta respiratória
O Distrito promoverá comportamentos que reduzam a propagação do COVID-19, como incentivar
funcionários e alunos a ficarem em casa quando apropriado; incentivo à prática de higiene das mãos
e etiqueta respiratória; exigindo o uso de coberturas faciais; e sinais e mensagens dentro e ao redor
dos prédios escolares. Prepararemos e manteremos estações de higienização das mãos com
desinfetantes para as mãos à base de álcool (pelo menos 60% de álcool). Tais estações devem ser:
(a) Em cada sala de aula.
(b) Nas entradas e saídas dos edifícios.
(c) Perto de refeitórios e banheiros.
(d) Para salas de aula que possuem estações de lavagem das mãos, as estações devem ser
preparadas com sabão, água e desinfetantes para as mãos à base de álcool (pelo menos 60%
de álcool).

D. Limpeza e manutenção de instalações saudáveis, incluindo melhoria da ventilação
O Distrito continua a aderir às práticas e procedimentos de limpeza das instalações existentes e a
quaisquer novos requisitos específicos do departamento de saúde local à medida que surgem. Superfícies
e objetos que são tocados com frequência, banheiros, bebedouros, ônibus escolares e outros itens e áreas
são limpos e higienizados regularmente, utilizando todos os produtos de limpeza de acordo com as
instruções do rótulo.
O SRHS garante que as instalações internas tenham ventilação adequada, incluindo aquecimento
operacional e sistemas de ventilação, quando apropriado. Todo o ar recirculado possui a
porcentagem máxima de ar fresco recomendada pelo fabricante. Todas as áreas são climatizadas. Se
o ar condicionado não for fornecido/disponível, as janelas serão abertas e/ou uma aula poderá ser
realocada enquanto os reparos são feitos. Os filtros para unidades de ar condicionado são e serão
mantidos e trocados de acordo com as recomendações.
E. Rastreamento de contatos em combinação com isolamento e quarentena, em colaboração
com os departamentos de saúde estaduais, locais, territoriais ou tribais
O distrito adotou a Norma 2048 da Diretoria sobre rastreamento de contatos, isolamento e
quarentena. Todos os procedimentos obedecerão às leis e regulamentos federais e estaduais
aplicáveis em relação à privacidade e à confidencialidade dos registros. Alunos e funcionários com
sintomas relacionados ao COVID-19 serão isolados com segurança e respeito dos outros. Todos os
espaços usados para isolamento garantirão que os indivíduos estejam a uma distância mínima de 6
pés ou uma distância segura considerada apropriada pelo CDC e/ou autoridades estaduais de saúde.
Todos os administradores escolares e distritais, especialistas em segurança escolar, conselheiros e
qualquer outro funcionário considerado apropriado pelo Superintendente ou pessoa designada
devem receber informações sobre o papel do rastreamento de contatos realizado pelo Estado,
condado e funcionários locais. Os funcionários da escola envolverão a experiência da enfermeira da
escola sobre a importância do rastreamento de contatos.
F. Teste de diagnóstico e triagem Teste de
diagnóstico e triagem
O distrito continua a aderir à Política 5141.10 para triagem segura e respeitosa de alunos e
funcionários quanto a sintomas de COVID-19. Além disso, as famílias são solicitadas a examinar
seus filhos todos os dias antes da escola. As famílias também são solicitadas a examinar seus filhos
todos os dias antes da escola. Os resultados devem ser documentados quando são observados
sinais/sintomas de COVID-19. Os procedimentos de triagem devem levar em consideração as
pessoas com deficiência e as adaptações que podem ser necessárias no processo de triagem. Em
conformidade com o mandato estadual de testes semanais para funcionários da escola não
vacinados, o distrito contratou um fornecedor aprovado pelo estado para fornecer testes semanais

em nossas escolas que estão disponíveis para todos os professores e funcionários não vacinados e
vacinados. A enfermeira da escola ajudará os pais e funcionários que procuram testes particulares
com informações de contato e agendamento. Funcionários não vacinados que testam em particular
são obrigados a enviar os resultados ao escritório do Superintendente.

G. Esforços para fornecer vacinas a educadores, outros funcionários e alunos, se elegível (limite de
1.000 caracteres)
O Distrito continuará a facilitar as conexões entre educadores, funcionários e alunos (se elegível e
mediante solicitação dos pais), à saúde baseada na comunidade recursos que podem fornecer acesso a
vacinas conforme desejado e necessário. O distrito fornecerá informações sobre eventos e recursos
comunitários que podem acelerar ou facilitar o acesso às vacinas para aqueles que as desejam. Esses
recursos baseados na comunidade podem incluir, mas não estão limitados a:
●
●
●
●

A Associação de Enfermeiros Visitantes de Central Jersey
O Centro de Saúde Comunitário VNACJ
O Departamento de Saúde do Condado de Monmouth
Iniciativa NJ VAXRIDE: https://www.njtransit.com/vaxride

H. Acomodações apropriadas para crianças com deficiência no que diz respeito às políticas de
saúde e segurança
Em nosso esforço para garantir o bem-estar geral, saúde e segurança de todos os alunos, os seguintes
protocolos continuam a ser implementados.
A. Manter linhas claras de comunicação entre as famílias e os funcionários da escola, especialmente
Enfermeiros, Conselheiros e membros da Equipe de Liderança.
B. Procure informações das famílias sobre as necessidades médicas específicas de seus filhos e as
acomodações correspondentes.
C. Incentivar todas as famílias a manter seus filhos em casa quando apropriado; promover a prática
da higiene das mãos e etiqueta respiratória; fornecer suporte conforme necessário na modificação
de
D. Acomodações razoáveis serão fornecidas com base no IEP de uma criança, Plano 504 ou
necessidades médicas individuais para maximizar o aprendizado do aluno de maneira segura.
E. Incentivar a comunicação frequente entre os profissionais médicos do edifício e os estudantes de
alto risco.
F. Continuamos a monitorar o progresso das metas e objetivos de cada aluno no 2022-23 e
continuamos a fazer as adaptações necessárias para garantir sua saúde e segurança.
2. Garantir a Continuidade dos Serviços
O Distrito está comprometido com o sucesso acadêmico de todos os alunos e com o bem-estar
socioemocional de todos os nossos alunos e funcionários. O distrito apoia essas áreas críticas:

● Implementando um sistema escalonado de suporte para necessidades acadêmicas, incluindo
diferenciação acadêmica na sala de aula e suporte adicional para pequenos grupos e/ou
individuais, conforme necessário, fornecido por funcionários certificados apropriados.
● aprendizagem socioemocional, complementada por intervenções conforme necessário por
pessoal certificado apropriado (conselheiros escolares, psicólogo escolar, assistente social
escolar, etc.)
● de.
● Serviços de saúde escolar fornecidos pela enfermeira da escola, incluindo exames médicos e
acesso à enfermeira para problemas de saúde do dia-a-dia.
● Todos os alunos continuarão a ter acesso ao almoço gratuito diariamente até junho de 2022.
3. Comentário do Público
O Distrito buscou comentários do público sobre o plano inicial, fornecendo uma cópia do plano
preliminar ao público por meio de publicação no site do distrito e nas plataformas de mídia social do
distrito . Cópias em papel também estavam disponíveis para consulta pública na sede de cada prédio
escolar. O Plano de Retorno Seguro atualizado foi publicado no site do distrito e nas plataformas de
mídia social. Cópias em papel também estavam disponíveis para consulta pública na sede de cada prédio
escolar. Os funcionários e a comunidade foram incentivados a enviar um e-mail ao Superintendente com
seus comentários. As partes interessadas também podem fornecer feedback nas reuniões do Conselho de
Educação.
_Ele O Plano de Retorno Seguro foi traduzido para os três idiomas dominantes falados e lidos no distrito
escolar (inglês, português e espanhol). Uma versão digital do documento do plano está disponível no site
do distrito, acompanhada por um link para serviços de tradução baseados na web, e esse documento é
fácil de ler na tela. Mediante solicitação de qualquer indivíduo que precise de uma acomodação ou
formato alternativo do plano, o distrito fornecerá o plano em um formulário acessível a esse indivíduo.
A forma desse acesso deve variar de acordo com a necessidade do indivíduo. O mesmo vale para este
plano atualizado.

