CARTA DO DIRETOR SOBRE O
ENCERRAMENTO DA BIBLIOTECA
20 de Março de 2020
ATUALIZAÇOES: O sistema da biblioteca está fechado até nova ordem. Por favor, não
devolva nenhum material que tenha na sua posse até a nossa reabertura. As Multas estão
suspensas.
A Biblioteca de Brockton está a monitorar de forma continua a situação do Coronavirus
(COVID-19), e está a tomar todas as precauções necessárias para garantir a saúde e segurança
dos seus funcionários, seus membros, e da comunidade em geral.
Por recomendação do Mayor e dos Trustees, a Biblioteca de Brockton está fechada até nova
ordem. Não foi uma decisão facil, e temos conhecimento do impacto do encerramento à nossa
comunidade, como por exemplo, a perda de acesso ao espaco da biblioteca e de todos os serviços
que oferecemos. Mas a decisao foi tomade depois de uma longa e ponderada discussao entre o
Mayor e os membros da Camara de Brockton.
Por Favor, leia com atenção a informação sobre a sua conta da biblioteca e os serviços.
HOLDS
Não se preocupe com os seus materiais reservados (on Holdself). Estarão la quando reabrirmos.
Não se preocupe com os seus materiais que tem na sua posse. Estamos no processo de alterar as
datas do seu retorno para 30 de Abril. Tambem pedimos que fiquem com esses materiais ate
reabrirmos.
REQUESTS
Durante o nosso encerramento, pode fazer requisição de materiais, mas nao serão tirados da
prateleira até reabrirmos.
EMAIL & PHONE
Estamos a monitorar os emails e as chamadas de forma continua. Por favor não hesite contactarnos se tiver alguma dúvida. O nosso número de telefone é (508) 894-1400 e email:

btlib@ocln.org
O QUE PODE FAZER DURANTE O NOSSO ENCERRAMENTO
Durante o nosso encerramento e durante este período difícil, oferecemos uma variedade de
programas/meios em formato online, que vos mantera entretido e informado.
● Hoopla – Download/stream music, movies, ebooks, audiobooks, and comics
● Overdrive – Download ebooks and audiobooks
● Kanopy- Start watching the Criterion Collection, The Great Courses, Sundance and Oscar winning
films and documentaries.

● RBDigital – Download magazines
● ODILO – Foreign Language e-books in Spanish, French, Portuguese and Russian
● Creativebug – Arts and Crafts classes for all skill levels. Class topics include: Art and
Design, Knitting and Crochet, Sewing and Quilting, Papercrafts, Jewelry Making, Food
and Home Decor, Holiday and Party Ideas, and Crafts for Kids
● Freegal Music - Download music and music videos from your computer or mobile device.
All you need is your library card!

PROGRAMMING
O nossos funcionarios estao a trabalhar arduamente para criar programas on-line para crianças,
adolescentes e adultos durante este periodo de encerramento.
Atualizações regulares serao postas no nosso webiste, http://www.brocktonpubliclibrary.org/. Por
favor, visite-nos regularmente. Estamos a ultrapassar um periodo dificil e espero que esta
mensagem ajude a manter uma boa disposicao da nossa comunidade.
Respeitosamente,
Paul Engle
Director, Brockton Public Library
P.S. Informacoes sobre Coronavirus (COVID-19), recomendamos…
City Of Brockton DPW Emergency service guidelines for COVID-19
The Massachusetts Department of Public Health
Centers for Disease Control and Prevention: How COVID-19 Spreads
Johns Hopkins Medicine, Coronavirus at a Glance: Infographic

Local and National Covid-19 resources
P.P.S Aqui estão algumas coisas que podem fazer em casa com os seus filhos....
Museums:
Stuck at Home? These 12 Famous Museums Offer Virtual Tours You Can Take on Your Couch (Video)
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours

22 ways to leave home without actually leaving the couch, from virtual zoo exhibits to museum gallery
tours
https://www.insider.com/museums-theme-parks-offer-virtual-tours-ideal-for-social-distancing-2020-3
Free concerts:
Live Streams & Virtual Concerts to Watch During Coronavirus Crisis
https://www.billboard.com/articles/columns/pop/9335531/coronavirus-quarantine-music-events-onlinestreams

Enjoy these online concerts from the comfort of your own home
https://www.inman.com/2020/03/17/enjoy-these-online-concerts-from-the-comfort-of-your-own-home/

Kids resources:
Kids National Geographic
https://kids.nationalgeographic.com/

Boston Children's Museum
https://bostonchildrensmuseum.org/learning-resources/100-ways-play

PBS Kids
https://www.pbs.org/parents/activity-finder/ages-all/topics-all/shows-all/types-all

