
 

Queridas famílias Triumph: 

 Espero que todos estejam indo bem e começando a se acostumar lentamente ao mundo exterior, depois de vários meses 

em casa. Sabemos que todos vocês estão procurando respostas em torno de quando abriremos, como será e como iremos 

prestar assistência nesse "novo normal". Acredite, todos estão ansiosos para voltar ao trabalho e ver todos vocês e as 

crianças de quem tanto gostamos.  

Na semana passada, recebemos informações de nosso agente de licenciamento estadual em torno da reabertura. Há 

muitas mudanças nas políticas e procedimentos que precisam ocorrer antes que possamos começar a aceitar crianças de 

volta ao programa. Isso vai levar algum tempo. Não apenas precisamos escrever as políticas e procedimentos, mas 

também garantir que tenhamos os materiais e o espaço físico configurados para realizá-los, treinar a equipe para 

implementar novos procedimentos e garantir que as famílias queiram voltar e possam aderir a estas novas diretrizes. Eu 

sei que nossos “fluxos de financiamento” podem ser confusos para muitas pessoas (até eu as confundo algumas vezes!) 

No entanto, em qual programa você está matriculado, por idade ou fonte de financiamento, faz uma grande diferença em 

como e quando seu filho retornará. Só tenho algumas datas sólidas para você agora que posso compartilhar. Dividi-o em 

uma grade para ajudá-lo a processar como serão os próximos meses. 

 8-26 de junho 

 Empregados da escola vai comecar de entrar 

 Materiais estao a chegar a escola 
 Familias vai ser chamados acerca de nova procedimentos  

 29 de junho 

 Empregados de escola vai comecar trabalhar nas aulas . 
 As aulas vai ser limpados e os materiais vai voltar para as aulas e a mobilia tambem 

Cede em Julho 

 As familias vai ser chamados para sinar os procedimentos novos  
 As visitas para as casas que as criancas que fica na escola para mais de 6 horas cada dia , as professoras 

vai visitar 

Me ou fim de Julho 

 Criancas que fic ana escola para mais de 6 horas cada dia vai comecar entrar na escola.  As aulas nao posso 
ficar cheio das criancas.  O governo nao deixa as programas ainda.   

 Fim de julho ou comecar de Augusto  
 Visitas para as familias que as criancas vai para escola para so 6 horas cada dia vai comecar. 

Cede em Augusto 

 as criancas que vem para escola so 6 horas e que tem a idade de menos de 3 anos posso entrar a escola.  

Fim do Augusto  

 Criancas que so vai para escola de Setembro ate Maio vao ter visitas das professoras para encher papeis . 

9 do Setembro 

 As criancas todas vai poder de entrar a escola. 
 

 
Nos Agredecemos para muito pacienca.  Karen Ennis, Executive Director 
 
 


