
Messaging About Attendance for Cohorts C and D  
 

Dear Silvia Families,  

 

As we continue in a reduced in-person model, it is vital that we continue to communicate about 
attendance related topics. As we have communicated throughout the shift to remote learning, we 
want to replicate in-person learning at much as possible. We can apply that to attendance as well. 
Please see the bulleted notes below to support with steps to take relative to attendance and 
remote learning.  

- If someone in the household, besides the student, has tested positive for COVID-19, this 
should not affect student attendance when it comes to remote learning. Students are 
required to attend school even if a household member has tested positive. 

- If a student tests positive for COVID-19, please inform the school just as you would if a 
child was sick for in-person learning. However, if a student tests positive and has no 
symptoms we recommend that student still participates in virtual learning. If a student is 
sick, and can’t participate, you need to report that to the school for attendance purposes.  

Please know that the school has no way of knowing if a student or a household member has 
tested positive for COVID-19 unless the school is notified by a household member.  

All communication to the school should be done by calling Silvia School at 508-675-9811 or by 
emailing our school nurse, Ms. Robin Borges, at rborges@fallriverschools.org. 

As always, thank you for your continued support and communication.  

 

Sincerely,  

Patrick Lenz  

 

Mensajes sobre la asistencia para las cohortes C y D 
  

Estimadas familias de Silvia, 

  

A medida que continuamos en un modelo reducido en persona, es vital que sigamos 
comunicándonos sobre temas relacionados con la asistencia. Como nos hemos comunicado 
durante el cambio al aprendizaje remoto, queremos replicar el aprendizaje en persona tanto como 
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sea posible. Podemos aplicar eso a la asistencia también. Consulte las notas con viñetas a 
continuación para obtener ayuda con los pasos a seguir relacionados con la asistencia y el 
aprendizaje remoto. 

Si alguien en el hogar, además del estudiante, ha dado positivo por COVID-19, esto no debería 
afectar la asistencia del estudiante cuando se trata de aprendizaje remoto. Los estudiantes deben 
asistir a la escuela incluso si un miembro del hogar ha dado positivo. 

Si un estudiante da positivo por COVID-19, informe a la escuela como lo haría si un niño 
estuviera enfermo para el aprendizaje en persona. Sin embargo, si un estudiante da positivo y no 
presenta síntomas, recomendamos que aún participe en el aprendizaje virtual. Si un estudiante 
está enfermo y no puede participar, debe informarlo a la escuela para fines de asistencia. 

Tenga en cuenta que la escuela no tiene forma de saber si un estudiante o un miembro del hogar 
ha dado positivo por COVID-19 a menos que un miembro del hogar notifique a la escuela. 

Toda comunicación con la escuela debe hacerse llamando a la Escuela Silvia al 508-675-9811 o 
enviando un correo electrónico a la enfermera de la escuela, la Sra. Robin Borges, a 
rborges@fallriverschools.org. 

Como siempre, gracias por su continuo apoyo y comunicación. 

  

Sinceramente, 

Patrick Lenz 

 

 

Mensagens sobre a participação para as coortes C e D 

  
Queridas famílias de Silvia, 

  

Como continuamos em um modelo reduzido de presencial, é vital que continuemos a nos 
comunicar sobre os tópicos relacionados ao atendimento. Conforme comunicamos ao longo da 
mudança para o aprendizado remoto, queremos replicar o aprendizado presencial o máximo 
possível. Podemos aplicar isso ao atendimento também. Por favor, consulte as notas com 
marcadores abaixo para apoiar as etapas a serem executadas em relação à frequência e ao 
aprendizado remoto. 

Se alguém na casa, além do aluno, tiver testado positivo para COVID-19, isso não deve afetar a 
frequência do aluno quando se trata de ensino à distância. Os alunos são obrigados a frequentar a 
escola, mesmo que um membro da família tenha testado positivo. 



Se o teste de um aluno for positivo para COVID-19, informe a escola da mesma forma que faria 
se uma criança adoecesse devido ao aprendizado pessoal. No entanto, se o teste do aluno for 
positivo e não apresentar sintomas, recomendamos que o aluno ainda participe do aprendizado 
virtual. Se um aluno está doente e não pode participar, você precisa relatar isso à escola para fins 
de frequência. 

Saiba que a escola não tem como saber se um aluno ou membro da família obteve resultado 
positivo para COVID-19, a menos que a escola seja notificada por um membro da família. 

Todas as comunicações para a escola devem ser feitas ligando para Silvia School em 
508-675-9811 ou enviando um e-mail para a enfermeira da escola, Sra. Robin Borges, em 
rborges@fallriverschools.org. 

Como sempre, obrigado por seu apoio e comunicação contínuos. 

  

Atenciosamente, 

Patrick Lenz 

 

 


