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Aditamento Provisório
à Diretriz Geral 2-16 – Comparecimento ao Programa de
Orientação para a Parentalidade
Devido ao COVID-19, em vigor imediato e até segunda ordem, este Aditamento Provisório à Diretriz Geral
2-16 substitui a Section H (1) da Diretriz Geral 2-20 da Vara de Família e Sucessões e as disposições
conflitantes da Diretriz Geral 2-16 da Vara de Família e Sucessões “Comparecimento ao Programa de
Orientação para a Parentalidade”:
1.

Sempre que prático e possível, um provedor autorizado de orientação para a parentalidade pode
facilitar o comparecimento "virtual" dos pais por videoconferência em uma sessão de orientação
para a parentalidade. A aprovação provisória é concedida ao provedor autorizado de orientação
para a parentalidade, se assim escolher, para a administração de cursos de orientaçãp para a
parentalidade através de videoconferência de rede, usando opções como o Zoom ou Skype.

2.

Os pais também podem satisfazer a exigência de comparecimento ao programa de orientação
para a parentalidade ao completar o programa de DVD de 5 horas ou o programa on-line
intitulado KidCare for Co-Parents: An Educational Program for Divorcing Families.
[Programa Educacional para Famílias Divorciadas]

3.

Os pais que escolherem completar o requisito compulsório de orientação para a parentalidade
através da participação em videoconferência de rede ou do programa DVD ou on-line do
KidCare for Co-Parents: An Educational Program for Divorcing Families não precisam obter
permissão do Juízo.

4.

Todas as outras disposições da Diretriz Geral 2-16 não afetatas por este Aviso permanecem em
vigor.

5.

A lista dos programas atualmente autorizados, incluindo o programa KidCare for CoParents: An Educational Program for Divorcing Families está disponível no:
https://www.mass.gov/info-details/parent-education-programs. Os pais devem entrar em contato
diretamente com os programas autorizados a respeito da matrícula e disponibilidade.
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