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AVISO ÀS FAMÍLIAS:
De 24 a 25 de janeiro de 2019, a Secretaria de Monitoramento das Escolas Públicas
(PSM) do Departamento de Ensino Primário e Secundário realizará uma Análise de
Monitoramento Escalonado da Brooke Charter Schools. A Secretaria de
Monitoramento das Escolas Públicas visita cada distrito e escola charter a cada três
anos para monitorar o cumprimento de regulamentos federais e estaduais de
direitos civis e de educação especial. As áreas de análise relacionadas à educação
especial incluem avaliações de alunos, determinação de elegibilidade, processo da
Equipe no Programa de Ensino Individualizado (PEI) e desenvolvimento e
implementação do PEI. As áreas de análise relacionadas aos direitos civis incluem
bullying, disciplina dos alunos, contenção física e igualdade de acesso aos programas
escolares para todos os alunos.
Além da visita ao local, o contato com os pais é uma parte importante do processo
de análise. O presidente da análise, da Secretaria de Monitoramento das Escolas
Públicas, enviará a todos os pais de alunos com deficiência uma pesquisa on-line
com foco em áreas-chave do programa de educação especial da criança. Os
resultados da pesquisa contribuirão para o desenvolvimento de um relatório.
Durante a análise no local, a Secretaria de Monitoramento das Escolas Públicas
entrevistará o(s) presidente(s) do Conselho Consultivo dos Pais de Educação Especial
(SEPAC) do distrito. Outras atividades no local podem incluir entrevistas com
funcionários e administradores do distrito, análises de históricos dos alunos e
observações no local.
Os pais e outras pessoas podem telefonar para Dee Wyatt, Presidente do
Monitoramento das Escolas Públicas, no (781) 338-3794 para solicitar uma
entrevista por telefone. O Departamento tomará as providências necessárias se
alguém precisar de alguma adaptação, como tradução, para participar de uma
entrevista.
No prazo de aproximadamente 60 dias úteis após a visita ao local, o(a) presidente da
análise fornecerá à escola charter um relatório com informações sobre as áreas em
que a escola charter cumpre ou supera os requisitos regulamentares e áreas em que
a escola charter requer assistência para corrigir ou melhorar as práticas. O público
poderá acessar o relatório em www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/.
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