
 

 
 
 
 
 
 
 
16 de março de 2020 
 
 
Srs. Responsáveis, 
 
Gostaríamos de informar que todos os programas ABCD Head Start & Children’s Services serão suspensos entre quarta-
feira, 18 de março, e segunda-feira, 6 de abril de 2020, devido à situação atual relacionada ao Coronavírus (COVID-19). 
Pretendemos retomar nossos programas na terça-feira, 7 de abril de 2020. Nossa prioridade é a saúde e a segurança das 
crianças, famílias, funcionários e nossa comunidade; assim, achamos prudente suspender temporariamente o nosso 
programa.  
 
Desenvolvemos os seguintes sistemas em apoio às crianças e famílias: 

 
• As famílias podem visitar http://bit.ly/ABCDChildren para acessar materiais, informações e recursos sobre atividades 

para as crianças em casa. 
 

• As famílias podem visitar http://bit.ly/ABCDParents para acessar materiais sobre recursos da comunidade, saúde 
mental, educação (criação) dos filhos, estresse e outras informações.  
 

• As famílias podem enviar um e-mail para (HeadStartParents@bostonabcd.org) ou ligar para (617-348-6995) e deixar 
uma mensagem em caso de dúvidas, preocupações ou solicitação de informações sobre referências e recursos. Um 
funcionário da ABCD responderá a sua mensagem assim que possível.  
 

• Pretendemos distribuir alimentos durante o período de fechamento.  Enviaremos informações mais detalhadas até o 
final desta semana sobre onde você poderá pegar a sacola de alimentos não perecíveis. 
 

• Se o seu filho(a) estiver matriculado em horário prolongado, as faltas não serão contabilizadas nos 45 dias do limite 
de faltas durante o período de autorização.  Note também que os pais estarão isentos do pagamento da taxa entre 
hoje, 16 de março de 2020, e 6 de abril de 2020. 
 

Certifique-se de que o representante/conselheiro de sua família tenha seu e-mail e telefone de contato.  Continuaremos nos 
comunicando através desses dois meios durante as próximas semanas. Agradecemos a sua compreensão neste momento 
difícil e nos colocamos à disposição para o que for preciso em apoio a você e sua família.  
 
Atenciosamente,  
 
Yvette Rodriguez 
 
Yvette Rodriguez 
Vice-presidente, ABCD Head Start & Children’s Services 
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