
 
 

21 de agosto de 2020 
 
A Salem Academy realizará uma sessão de perguntas e respostas para os pais na quinta-feira, 27 de 
agosto às 6:00 p.m. 
Enviaremos o link na quarta-feira e postaremos na página do Facebook. 
 
Perguntas frequentes sobre as informações de reabertura  
 

1. A decisão das escolas de Salem de ensinar remotamente até novembro tem impacto na Salem Academy?  
A Salem Academy ainda está planejando abrir remotamente em 16 de setembro de 2020 para as 
séries 6 a 12. Esperamos poder começar nosso modelo híbrido no 28 de setembro de 2020. Estamos 
monitorando o status da cidade de Salem. Se o status permanecer VERMELHO, continuaremos 
no modo remoto.  
 

2. O ônibus será fornecido mesmo que as escolas publicas de Salem sejam remoto?  
Trabalharemos com as escolas publicas de Salem para garantir que o transporte seja fornecido 
durante nosso modelo híbrido e também para alunos de alta prioridade, se os tivermos no prédio. 
Certifique-se de ter se registrado nas Escolas Públicas de Salem se você planeja usar o ônibus. 
 

3. Como posso encontrar a programação real para os dias de aprendizagem remota?  
Os horários estavam no plano abrangente que está publicado em nosso site. Também os 
disponibilizaremos em nossos sites de escolas superiores e inferiores para você quando forem 
finalizados.  
 

4. Para quem devo ligar se o Chromebook do meu aluno tiver um problema com a câmera ou o microfone 
ou se precisarmos de um ponto quente? 
Você pode enviar um e-mail para studenttechhelp@salemacademycs.org para qualquer problema 
com o seu Chromebook. Essa mensagem irá diretamente para a Sra. Bowen. Ela poderá ajudá-lo 
durante esse período. Você também deve informar um dos professores do seu filho sobre o 
problema. 

 
5. Escolhi remoto em minhas pesquisas. Posso mudar de ideia? Como eu faria isso?  

A Salem Academy irá confirmar sua escolha de híbrido ou remoto em breve. Você terá a 
oportunidade de mudar sua escolha antes do início das aulas. A cada mudança no trimestre, 
daremos às famílias a oportunidade de optarem novamente pelo híbrido remoto. Se você está 
participando do modelo híbrido e deseja mudar para remoto, poderá fazê-lo imediatamente, 
notificando-nos. Entraremos em contato com mais informações e detalhes sobre isso.  
 

6. Haverá esportes e atividades após as aulas este ano?  
A Salem Academy está aguardando a finalização das orientações sobre esportes. O Sr. Betts 
informará a todos quando houver respostas claras sobre quais esportes podem ser permitidos e 
como irão funcionar.  
 

7. O que significa 4 dias de orientação?  
A escola está planejando usar quatro dias para fornecer orientação aos nossos alunos. Cada aluno 
receberá um convite para fazer parte da orientação de sua série. O Sr. Chuchul e a Sra. Jacobs 
irão informá-lo dos detalhes.  
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