Departamento Escolar de East
Providence
145 TAUNTON AVENUE
EAST PROVIDENCE, RHODE ISLAND 02914-4505
Kathryn M. Crowley, Superintendente das escolas de East Providence
A Dra. Celeste Bowler, Asst. Supt.
A Dra. Sandra Forand, Asst. Supt.

Estimados pais e encarregados de educação
O departamento de educação do Estado de Rhode Island (RIDE) em colaboração com o departamento de saúde
(RIDOH) tem o prazer de anunciar que estamos a oferecer um programa de teste COVID-19 nas escolas de East
Providence. O Estado de Rhode Island continua em busca de testes ao COVID-19 com o intuito de controlar a
pandemia no Estado e como tal estamos agora a testar nas escolas.
As escolas irão ser providenciadas com os cartões e todos os materiais de teste necessários, os quais foram
fornecidos pelo governo federal. Todos os alunos, professores e funcionários terão a possibilidade de fazer o teste
se assim o desejarem durante o corrente ano de 2020-21 e será totalmente gratuito. O objectivo do distrito escolar é
de oferecer um programa de teste contínuo aos alunos, professores e funcionários enquanto forem disponibilizados
os materiais necessários. Este consentimento se aplicará a todas as sessões de teste até o final do ano letivo
2020-21.
O teste terá início na próxima semana, 25 de janeiro. O teste é voluntário e por isso a qualquer momento você ou
o/a seu/sua filho/a poderão recusar-se a participar.
Para cada sessão de teste, o aluno receberá um cotonete nasal. O cotonete será depois colocado no cartão de teste
antígeno Binax NOW COVID-19. Os resultados do teste estarão disponíveis dentro de uma hora. Se o resultado for
positivo será de imediato contactado/a. O/ administrador/a da escola do/a seu/sua filho/a terá acesso ao resultado
do teste BinaxNOW. Se tiver alguma dúvida sobre o programa, pode entrar em contato com a enfermeira-chefe
Diane Wallace.
Para que o/a aluno/a participe deste programa de teste, é necessária a sua autorização.
Complete a informação abaixo, assine e devolva este formulário à escola se desejar que o/a seu/sua filho/a
participe neste programa de teste.
Nome do/ aluno/a ___________________________
Nome da escola ____________________________
Ano de escolaridade ________________________
Número de telefone dos pais/encarregados de educação _________________

Email dos pais/encarregados de educação _____________________________
Assinatura dos pais/encarregados de educação ________________________________________

Agradecemos desde já a sua colaboração e esforço em ajudar a controlar a propagação do vírus através deste novo
programa de teste no nosso Estado e nas nossas escolas.

Atenciosamente,

Kathryn M. Crowley
Kathryn M. Crowley
Superintendente de Escolas

O
Departamento Escolar de East Providence, em parceria com as famílias e a comunidade, está empenhada em fornecer um programa abrangente e inclusivo de excelência acadêmica em um ambiente
seguro e estimulante, preparando todos os alunos para se tornarem alunos responsáveis e ao longo da vida, capazes de enfrentar os desafios do século XXI.
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O Departamento Escolar de East Providence não discrimina com base idade, sexo, orientação sexual, raça, religião, nacionalidade, cor ou deficiência de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

