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DIRETÓRIO DAS ESCOLAS ELEMENTÁRIAS 

 

 

ESCOLAS  

Escola Charles J. Jaworek Elementary (Séries K-4)  508-460-3506 

444 Hosmer Street 

 

Escola Francis J. Kane Elementary  (Séries K-4)   508-460-3507 

520 Farm Road 

 

Escola Raymond C. Richer Elementary (Séries K-4)  508-460-3504 

80 Foley Road 
 

Centro Marlborough Early Childhood (Pré-escola)  508-460-3503 

17 Washington Street 

 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO           508-460-3509 

17 Washington Street 

     

  

Superintendente das Escolas     extensão10100 

 

Diretor Executivo da Educação Primária, Elementar e    

 Secundária                      extensão 10110 

 

Diretor Executivo da Educação Especial    extensão 10115 
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Valores Fundamentais  
 
 

Escolas Públicas de Marlborough... 

 
  

C 
Promove 

Comunidade 

com alunos, famílias, professores, funcionários, administração, negócios e organizações 
locais através da colaboração, reflexão e comunicação aberta e honesta 
como evidenciado por um ambiente de aprendizagem seguro, onde todos podem correr riscos 
e crescer academicamente, fisicamente, emocionalmente e socialmente. 

 

 

O 
Fornece  

Oportunidade 

para todos os estudantes alcançar o sucesso e maximizar o seu potencial... 
através do desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, resolução de 
problemas e adaptabilidade para criar aprendizes ao longo da vida... 
como evidenciado por promover o desenvolvimento contínuo de e participação na 
educação, extra-curriculares e programas comunitários. 

 

 

R 
Demonstra 

Respeito  

para si, outros, aprendizado e propriedade... 
através de celebrar, honrar e valorizar a diversidade, honestidade, integridade e 
confiança... 
como evidenciado por abraçar as diferenças individuais e culturais. 

 

 

E 
Esforça para 

Excelência  

em educação... 
por meio de continuar a desenvolver e utilizar o currículo inovador, abrangente e 
consistente em todo o distrito... 
como evidenciado por formar alunos que são mais do que preparado adequadamente 
para a faculdade e carreiras, levando-os a se tornarem cidadãos produtivos que 
podem enfrentar as exigências de um mundo complexo, desafiador e sempre em 
mudança. 
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NORMA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO 
  
Política de Não-Discriminação  

A política das Escolas Públicas de Marlborough não discrimina com base em raça, sexo, 

religião, nationalidade de origem, cor, condição de sem-teto, orientação sexual, idade ou 

deficência em seus programas educativos, serviços, atividades, ou práticas de emprego.    

 Se um estudante, pais, funcionários, ou candidato a emprego acredita que ele ou ela sofreu  

discriminação, que deixou de receber algum benefício ou teve sua participação em qualquer 

programa ou atividade educativa, deverá seguir o procedimento de reclamação formal 

abaixo.  

 Os devidos individuais a seguir foram designados para tratar com as políticas de não-

discriminação em atividades relacionadas a educação, incluindo mas não limitada a 

inquéritos relacionados ao Título VI das Leis de Direitos Civis de 1964, Título IX da 

Emenda Educacional de 1972, Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973, e a Lei da Idade.  

 Se você gostaria de apresentar uma queixa alegando discriminação de um estudante ou um 

funcionário baseado em raça, sexo, religião, origem nacional, cor, condição sem-teto, 

orientação sexual, idade ou deficiência nos programas educacionais, serviços, atividades, 

ou prática de emprego, você pode entrar em contato:  

District Contacts: 
 
Diretor da Escola ou Gerente do Site 
 
District Title IX Coordenator  
 
 
 
 
   
Legal Reference:        Approved: 4/14/98 
Ch 278 of Acts 1996         Revised: 11/12/02 
Ch 76  Section 5, acts of 1993        Revised: 12/11/07 
Title II           Revised: 9/23/14 
Title VI          Approved: 11/25/14 
Title IX

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 NORMA 1.100 
 
 

 NÃO DISCRIMINAÇÃO  
 (Fundações)  



 

                                  
 

 

 
Approved by School Committee 

February 14, 2017 
 

AUGUST/SEPTEMBER 

S M T W T F S 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

21 days 

OCTOBER 

S M T W T F S 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

21 days/ 42 days 

NOVEMBER 

S M T W T F S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

18 days/ 60 days 

DECEMBER 

S M T W T F S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

16 days/76 days 

JANUARY 

S M T W T F S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

20 days/ 96 days 

 
                2017-2018 SCHOOL CALENDAR 

August 28 Staff Building Based Day 
Open Door Day, 5th & 9th Grade Orientation 

August 29 District Orientation Day for all Staff 
August 30 First Day for Grades 1-12 
August 30 Early Childhood Center Orientation 
August 31 Kindergarten Orientation 
September 1 No School-Offices Open 
September 4 Labor Day-No School  
September 5  First Day for PreK & K 
October 9 Columbus Day – No School 
October 19 Early Release Day PreK-12 
November 7 Professional Development - Staff only 
November 11 Veteran’s Day  
November 16  MHS Parent/Teacher Conferences 
November 6 ECC Parent /Teacher Conferences 
November 7 Jaworek P/T Conferences 
November 8 Richer P/T Conferences 
November 9 Kane P/T Conferences 
November 22-24 Thanksgiving Recess 
December 13 Whitcomb Parent/Teacher Conferences 
December 25-29 Holiday Recess 
January 2 School Resumes 
January 15 Martin Luther King, Jr. Day-No School 
January 16  Professional Development–Staff only 
January 25 Early Childhood Screening 

Day-No Preschool 
February 12 ECC Parent/Teacher Conferences 
February 12 Richer P/T Conferences 
February 13 Jaworek P/T Conferences 
February 15 Kane P/T Conferences 
February 19 President’s Day – No School 
February 20-23 Winter Recess 
March 8 Early Release PK-12  
April 16 Patriot’s Day-No School 
April 17-20 Spring Recess 
May 28 Memorial Day-No School 
June 7  ECC Open House Incoming 

Students-No Preschool 
June 10 MHS Graduation-subject to change 

June 13 180 Days-Last Day Students/Teachers  
Calendar Key No School 
 No School ECC only  
 Prof Dev Day-No School-All Day 
 Early Release-Prof Dev. 

*180th day -Last Day-Early Release (if 
no weather cancellations)  
Make-up Days (weather related) 
 
 

 
  
 

 
 
 
  

 

FEBRUARY 

S M T W T F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

15 days/ 111 days 

MARCH 

S M T W T F S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

22 days/133 days 

APRIL 

S M T W T F S 

       

1 2 3 4 5 6 7 

8  9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

16 days/ 149 days 

MAY 

S M T W T F S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

22 days/171 days 

JUNE 

S M T W T F S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13* 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

9 days/ 180 days 

 
 

SCHOOL COMMITTEE MEETINGS 
17 Washington Street, Room A 

7:30PM Televised on Comcast 8 or Verizon 34 
 
                                       August 29              October 24             January 9           March 13            May 8  
                                                   September 12        November 14         January 23          March 27           May 22  
                                                   September 26        November 28         February 13        April 10              June 12  
                                                   October 10             December 12         February 27        April 24              June 26 



 

                                  
 

 

 
 

August 28 August 31 August 30  

Open Door Day 
Jaworek, Kane, Richer (1-4) – 2-3 PM 

5th Grade Orientation – time TBD 
9th Grade Orientation – time TBD 

Kindergarten Orientation 
Jaworek, Kane, Richer 

 9:45-11:00 AM 

ECC Orientation 
AM Session 9:30-10:30 AM 
PM Session 1:00-2:00 PM 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT DAYS 

Full Days-NO SCHOOL Early Release Days (time schedule above) 

Monday & Tuesday, August 28 & 29 Thursday, October 19 

Tuesday, November 7 Thursday, March 8 

Tuesday, January 16 Thursday, June 13*   180th day of school 

Thursday, January 25 (ECC only)  

Thursday, June 7 (ECC only)  
 

CURRICULUM NIGHT SCHEDULE PROGRESS REPORT & REPORT CARD SCHEDULE PARENT TEACHER CONFERENCES 

September 14 – Whitcomb 
September 21 – MHS 6:30-8:00 PM 
October 3 – Jaworek 
October 4 – Richer 
October 5 – Kane 
October 17 - ECC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notification of times, if not listed, will 
be done prior to curriculum night 

October 6            MHS Mid-term reports sent home 
November 3        MHS Term 1 ends 
November 15      MHS report cards sent home 
November 30      Grades 1-8 Trimester 1 ends 
December 12      MHS Mid-term reports sent home  
December 13      Grades 1-8 report cards sent home 
January 23          ECC & K Grades close Semester 1 ends 
January 23          MHS Term 2 ends 
February 7          MHS report cards sent home 
February 7          ECC & K report cards sent home 
March 2              MHS Mid-term reports sent home 
March 13            Grades 1-8 Trimester 2 ends 
March 21            Grades 1-8 report cards sent home 
April 3                 MHS Term 3 ends 
April 11               MHS report cards sent home 
May 11               MHS Mid-term reports sent home 

November 6 - ECC 
November 7 - Jaworek 
November 8-  Richer  
November 9 -  Kane 
November 16 - MHS 6:30-8:00 PM 
December 12 - Whitcomb 
February 12 - ECC  
February 12 - Richer    
February 13 -  Jaworek 
February 15 -  Kane 
March 28 - Whitcomb (grades 5-7) 
 
 
 
Notification of times, if not listed, will be 
done prior to the conferences 

 

THE COMPLETE 2017-2018 TESTING SCHEDULE IS ON THE MPS WEBSITE (www.mps-edu.org)  
SPECIAL EDUCATION PARENT ADVISORY COUNCIL (SEPAC) MEETINGS ARE HELD FROM OCTOBER THROUGH JUNE ON THE FIRST WEDNESDAY OF 

THE MONTH AT 7PM IN THE WHITCOMB SCHOOL LIBRARY
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PARTICIPAÇÃO /SAÍDA / ATRAZO DOS ESTUDANTES 

Participação:  A participação diária regular é importante para estabelecer bons hábitos e fazer progresso 

acadêmicos bons.  Os estudantes devem trazer uma declaração por escrito assinado e datado pelos pais ou 

guardiões dizendo a razão para cada ausencia quando eles retornarem a escola. A rotina de visita a médicos 

durante os horários escolares devem ser evitadas. Sete ou mais dias consecutivos de ausência sem contato 

resultará em disenrollment da escola. Um pai / responsável deverá registrar novamente seu / sua filho após tais 

ausências prolongadas. A atribuição de sala de aula, no entanto, não é garantido. Exceções serão feitas 

desculpas médicas documentadas. 

 

Notificação de faltas não justificadas 

 

Os pais serão notificados quando um estudante foi ausente da escola ea escola não foi contactado pelos pais 

dentro de três (3) dias de ausência do aluno. Quando um aluno perdeu 2 ou mais períodos de 5 dias de escola ou 

perdeu 5 ou mais dias de aula no ano letivo, devido a ausências injustificadas, os pais serão notificados e desde 

que com a oportunidade de se reunir com o diretor, ou pessoa designada do Principal, para desenvolver um 

plano de acção para abordar a frequência escolar do aluno. 

 

Saída: Não será permitido que  os estudantes deixem a escola durante durante o dia escolar sem um pedido por 

escrito mandado de casa. Os estudantes quem  saem mais cedo devem ser acompanhados pelos pais ou a 

pessoas designada pelos pais. Todas as saídas mais cedo devem ser feitas pela secretaria da escola. Em adição, 

os bilhetes mandados de casa são precisos mesmo quando o estudante não va diretamente para casa da escola ou 

quando um aluno será dispensado mais cedo para um aduto. 

 

Atrazo: Os estudantes quem chegarem depois da hora que a escola iniciar estão atrazados e devem se relatar na 

secretaria para participar da sala de aula. Os estudantes não contarão como atrazados quando o ônibus estiverem 

atrazados. 

 

Observação Religiosa: De acordo com a Apólice das Escolas Públicas de Marlborough  7.200, qualquer 

ausências devido a dias de feriados religiosos serão considerados como ausências desculpada. Todos os 

professores das Escolas Públicas de Marlborough serão sensiveis a diversidade dos estudantes no distrito 

escolar quem tiverem feriados religiosos quando tiver sessões de escola.  

 

Os professores irão fornecer atividades de aprendizagem alternativa ou oportunidades para fazer trabalhos 

quando os pais notificarem os professores por escrito pelo menos uma semana de antecipação quando o 

estudante estiver planejado de se ausentar para os dias de serviços religiosos. 

 
NORMA DE FÉRIAS   

O Comitê das Escolas de Marlborough acredita que a participação escolar infuencia grandemente no sucesso 

escolar. No mesmo tempo, o comitê reconhece o fato que os estudante podem se ausentar da escola com o 

compromisso da família quando o estudante não tem controle. O Comitê das Escolas Públicas de Marlborough 

acredita que a participação escolar influência grandemente no sucesso do estudante na escola. O Comitê da 

Escola, contudo, deseja que os pais dos estudantes não marquem férias durante o período quando os estudantes 

estão na escola. As ausências de longo termo são interruptivas ao processo de ensino/aprendizagem.  

 

Se as férias da família precisa que o estudante perca aula da escola, é de responsabilidade dos pais a ter certeza 

que o estudante está fazerndo os trabalhos perdidos ao retornar a escola dentro de duas semanas.  

 

Os professores não são responsáveis em preparer trabalhos ou tarefas de longo termo para a ausência da viajem 

de férias do estudante. (S.C. Norma 8.210). 
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CANCELAMENTO OU ATRAZO ESCOLAR DE EMERGÊNCIA 

No evento em que a escola é cancelada ou um inicio atrazado é necessario por causa do 

tempo ou condições de emergencia, todas as tentativas serão feitas para fornecer uma 

notificação até as 6 da manhã, através de televisão local e estação de rádio, bem como 

telefonemas através do nosso sistema automatico de mensagem escolar. 
 

No evento de atrazo, as horas de inicio serão ajustadas de acordo com o comprimento do 

atrazo.  Se for anunciado atraso, por favor ligue o rádio/TV no evento em que a escola 

ligar. Se for necessário um atraso de duas horas, não haverá nenhuma Kindergarten ou a 

pré-escola pela manhã. Classes de Kindergarten e pré-escola da tarde terá início às horas 

normais. A hora da liberação permanecerá o mesmo que o dia normal. Se as condições 

meteorológicas e questões de segurança garantem liberação mais cedo, notificação será 

feita através de mensageiro da escola, estações locais de rádio e televisão e avenidas de 

mídia social. Cancelamento de Kindergarten e pré-escola sessões da tarde serão feitas antes 

de 11:00. Pais devem discutir os planos de segurança com seus filhos no caso em que um 

adulto não possa receber o estudante em casa. 

 

No caso de um atraso, transporte de ônibus escolar amarelo irá pegar os alunos de acordo 

com o comprimento do atraso. Transporte de Educação Especial será adiada a mesma 

quantidade de tempo a menos que o aluno individualmente é notificado de outro ajuste. 

 

 

PROTOCOLOS DE EMERGÊNCIA  

Restrição Física 

As Escolas Públicas de Marlborough cumpre com as provisões do 603 CMR sec. 46.00 

lidando com Restrição de estudantes nas escolas públicas. É da apólice das Escolas 

Públicas de Marlborough que todos os estudantes tenham o direito de ser educado em um 

ambiente seguro que seja livre de uso injusto de restrição física. Uma cópia dessa apólice 

(8.300) está disponível na secretaria central de cada escola e na secretaria dos Serviços 

Pessoal do Estudante. Adicionalmente, a apólice é colocada nos conjuntos de saúde de cada 

prédio.   

 

Evacuação de Emergência 

Protocolos de emergência foram estabelecidos para todas as Escolas Públicas de 

Marlborough. Estes protocolos estão contidos em uma emergência "mala" que está 

localizada em cada área de ensino nas Escolas Públicas de Marlborough. Diretor ou 

Representante assegurará, anualmente, que todo o pessoal foi treinado para estar 

familiarizado com o protocolo e as suas responsabilidades. É a responsabilidade do 

administrador para assumir o comando de toda a situação a fim de garantir a segurança dos 

alunos e funcionários. Estes procedimentos podem ser executados durante incidentes como 

evacuações, desastres naturais, emergências médicas, ameaças de bomba ou intrusos não 

autorizados. 

 

Treinamento de Incêndio 

A responsabilidade pela segurança de cada criança na sala é de responsabilidade do 

professor. A segurança de todos no edifício repousa sobre o diretor ou funcionário público. 

As crianças serão treinadas para responder automaticamente ao alarme de incêndio. No 

caso do professor estiver ausente, a classe deve seguir os procedimentos de rotina sob a 

direção do professor substituto. 

 

Procedimentos de saída de incêndio serão escritos em direções claras, precisas e postou-se 

perto de uma saída da sala de aula com uma rota alternativa designada. Todos os membros 

da equipe devem saber o local da caixa de alarme de incêndio e como usá-lo. Calçadas 

devem sempre ser mantidas claras para aparelhos de fogo. 
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           VISITANTES NA ESCOLA 

Nossa escola é aberta para todos os pais e outros cidadões interessados a visitar.   Os 

arranjamentos podem ser feitos adiantados contactando a secretária de cada escola. Todos 

os visitantes e voluntários precisam se relatar na secretária da escola antes de entrar em 

qualquer sala de aula.  Quando os voluntários doarem seus serviços a escola, é pedido para 

assinar na secretaria, anotando a hora e o local do destino do dia. Há um livro de visitantes 

na secretaria para esse propósito bem como crachás de visitantes para usar. Cada visitante 

da escola deve receber uma Identidade temporária pela secretária da escola. A identidade 

deve estar vísivel e disponível todo o tempo quando o visitante estiver na escola. As 

crianças quem não são registradas na escola e estiverem acompanhando o adulto na visita, 

não são necessário usar o cartão de Identificação. Os visitantes devem retornar a 

Identificação na secretaria quando terminar a visita. Para ter certeza da segurança dos 

estudantes e funcionários, todos os funcionários tem sido direcionado a interrogar a pessoa 

sem Identidade durante as horas de escola, e escoltá-las para a secretaria da escola ou 

reportá-las para uma autoridade apropriada. Todos os visitantes e voluntários quem tiverem 

contato direto ou não monitorados com as crianças devem completar o C.O.R.I. 

(Informação dos Arquivos de Ofensa Criminal processo (Norma 6.112).   
 

 
CONSELHO DA ESCOLA 

O Ato de Reforma de Educação de Massachusetts, capítulo 71, adotada em junho de 1993, 

é um dos atos mais abrangentes reforma educação da nação. Ele fornece um abrangente 

reforço da liderança de sistema escolar local para a melhoria da escola. Conselho escolar é 

um veículo para envolver mais os pais e professores na tomada de decisão da escola e 

fortalecendo os laços entre as escolas e comunidades que servem. Nossas escolas 

desenvolveram planos de melhoria da escola abrangente aprovados pelo Comité de escola 

de Marlborough e estão no arquivo na secretaria da escola. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES (P.T.O.) 

Todos os pais e guardiões são encorajados e convidados para participar da P.T.O. A 

organização da suporte para as atividades escolares e conectar as famílias com a 

comunidade da escola.  Os pais interessados a juntar-se a P.T.O. podem contatar a escola 

a qualquer momento. 
 

 

CONFERÊNCIAS DO PROGRESSO DE ESTUDANTES  

Informações sobre conferências agendadas serão enviadas para casa durante o ano letivo. 

Os pais devem ver o professor pelo menos duas vezes por ano. Mais informações estarão 

próximas sobre conferências de progresso do aluno e noite programada. Pais podem entrar 

em contato com o professor de sala de aula para agendar uma conferência, se há alguma 

preocupação sobre o andamento do seu aluno.  
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RECORDE DE ESTUDANTES 
 

O Comitê da Escola de Marlborough reconhece que é necessário à manter extensivo e as vezes 

informações pessoais sobre estudantes de quem eles são responsáveis por. O Comitê também reconhece 

sua responsabilidade de manter confidencialidade de tais documentos. O Comitê gostaria de deixar claro 

que todos recordes de estudantes individuais são considerados confidencial, e que nenhuma informação 

será liberada, incluindo nomes e endereços, exeto em alguns casos que são governados pela lei do estado, 

ordem judicial, ou permissão assinada.  

  

Será da responsabilidade do Superintendente das Escolas a administrar  as seguintes políticas pertencentes 

a coleta de dados, manter, e documentar os recordes de estudantes.  

  

Coleta de Informação: Informação sobre um estudante e a família dele/dela serão coletadas quando se 

inscreverem nas Escolas Públicas de Marlborough. E serão guardadas e será incluido:  

 

1. Informações Básicas sobre o estudante e família dele/dela  

2. Recorde de Presença   

3. Notas e Boletins  

4. Informação sobre Saúde  

5. Recorde de realização das habilidades básicas  

6. Resultados de inteligência, aptitude, e testes de interesses 

7. Resultados de testes individuais específicos em estudantes com educações especiais  

 

Todas as informações e dados contidos ou adicionadas no recorde do estudante serão limitadas as 

informações relevantes a necessidade educacional de cada estudante.  

  

Ao começo da escola no outono, todos os pais serão notificados  sobre os testes padronizados 

administrados em cada série. Eles também serão notificados se durante o ano escolar  qualquer diagnóstico 

individual  revelar uma necessidade de algum programa especial para sua criança.  

  

Quando dados for coletado ou usado para fins não-escolares (pesquisas, pesquisas locais, etc.) por 

funcionários da escola ou alguém de fora, autorização em escrita deverá ser obtida pelo Superintendente.   

  

Classificação de dados:  

O recorde do estudante deverá conter o histórico e o recorde temporário, incluindo todas as informações 

contidas e dados no computador, ou qualquer outros materiais a respeito do estudante que permita que 

este estudante seja individualmente identificado.  

  

Histórico:  

O registro deve conter o registro administrativo que constitui em dados mínimos necessários para refletir 

o progresso educacional do estudante e operar o sistema educacional. Esses dados serão limitados a  nome, 

endereço e o número de telefone do estudante,  data de nascimento dele/dela; o nome, endereço e telefone 

de pais / responsáveis; títulos dos cursos, notas, créditos de cursos e nível concluído o ano concluído.  

  

Recorde Temporário:  

Este registro deve consistir de todas as informações no registro do aluno que não está no histórico. Este 

material deve ser claramente de importância para o processo educativo. Essas informações podem incluir 

resultados de testes padronizados, rank de classe, atividades extracurriculares e avaliações de professores, 

conselheiros e outros funcionários da escola.  
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Mantendo o Recorde:  

Cada diretor ou  pessoa designada deverá ser responsável pela privacidade e segurança de todos os 

recordes de estudantes mantidos na escola.  

  

O Superintendente das Escolas ou  representante deverá ser responsável pela privacidade e segurança de 

todos os recordes de estudantes que não estão sobre a supervisão de um diretor da escola; por exemplo, 

recordes de estudantes antigos como transcrição ou crianças de idade escolar com educação especial que 

não estiveram matriculados em escolas públicas.  

  

O diretor e  Superintendente das Escolas devem assegurar que os registros dos alunos sob sua supervisão 

são mantidos fisicamente seguros, que o pessoal autorizado da escola é informado das disposições do 

presente estatuto e são educados sobre a importância da privacidade de informações e confidencialidade, 

e que qualquer sistemas informatizados utilizados são eletronicamente seguros.  

  

Destrução de recordes de estudantes: Uma transcrição de um estudante deverá ser mantido pelo 

departamento da escola e só poderá ser destruído sessenta (60) anos depois da graduação dele/dela, 

transferência, ou remoção do sistema.  

  

Durante o tempo que um estudante permanence matriculado, o diretor ou representante deve rever e 

destruir informações enganosas, desatualizadas ou irrelevantes contido desde inscrição temporária para 

estudantes elegíveis e seus pais são notificados por escrito e ser dadas a oportunidade de receber as 

informações ou uma cópia das informações antes da sua destruição. Uma cópia do tal aviso deverá ser 

colocado no recorde temporário.  

  

O recorde temporário de qualquer estudante matriculado deverá ser destruído não mais que cinco (7) anos 

depois da transferência do estudante, graduação, ou remoção no sistema. Um aviso em escrita para o 

estudante elegível e para os pais dele/dela da data aproximada de destruíção dos recordes e o direito de 

receber a informação deverá ser feita no momento de tranferência, graduação, ou retirada do sistema.  

  

Acesso ao recorde do estudante: Um registro de acesso devem ser mantidos como parte do recorde de 

 cada estudante. 

  

Um estudante eligível ou os pais/responsáveis deverá ter acesso ao recorde do estudante. Depois do 

requerimento, o recorde inteiro, independentemente da localização física de suas partes, deverá estar 

disponível. Cópias de informações contidas no recorde  devem ser esntregadas ao  estudante ou 

pais/responsáveis eligíveis se requerido. Uma taxa razoável poderá ser cobrada.  

  

Um departamento autorizado da escola  terá acesso  aos recordes de estudantes que estiverem recebendo 

serviços, quando esse acesso é exigido no exercício das suas funções oficiais. A autorização do estudante 

ou  pais/responsáveis não será necessária.  

  

Terceiros devidamente autorizados, conforme determinado pelo Conselho de Educação em acordo com 

os estatutos federais e estaduais, tem acesso à informação de um recorde de estudante sem o consentimento 

do estudante elegível ou os pais/encarregados de educação desde que a utilização dos dados é consistente 

com os seus poderes legais e responsabilidades.  

  

Liberação de Informação do Diretório  

 

As escolas Públicas de Marlborough pode divulgar as seguintes informações sem o consentimento dos 

pais ou do aluno elegível, a menos que o pai ou o aluno notifica o diretor por escrito a cada ano que tal 

informação não é para ser liberada sem o consentimento prévio: 
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 O nome, endereço, endereço de email, lista de telefone, data e local de nascimento, importante 

matéria de estudo, datas de frequência, peso e altura de membros de equipes atléticas, classe, 

participação nas atividades oficialmente reconhecidas e esportes, graus, honras e prêmios e planos 

pós-high-school. 

 

Se nenhuma notificação por escrito for recebida do pai ou aluno elegível, a escola irá cumprir com todas 

as solicitações adequadas para obter informações de diretório. 

 

Emendas no recorde do estudante:  

O aluno elegível ou pais/responsáveis terá o direito de adicionar informações, comentários, dados ou 

qualquer outras relevantes materiais escrito para o registro de estudante.  

  

O aluno elegível ou pais/responsáveis terão o direito de solicitar por escrito a supressão ou alteração de 

qualquer informação contida no recorde do estudante, exceto informações inseridos nesse recorde por um 

C.E.T. Essas informações requerem um processo de recurso de educação especial.   

 

 Apelações:  

No caso de qualquer decisão pelo diretor ou um representante em relação a qualquer das disposições que 

regulam os recordes dos estudantes não é satisfatório, por inteiro ou em parte, o aluno elegível ou 

pais/responsáveis, ele/ela terá o direito de apelar para o superintendente das escolas. Pedido de tal recurso 

será por escrito.  

  

No caso de decisão do Superintendente não é satisfatória, o estudante ou pais/responsáveis podem apelar 

para o Comitê escolar. 

 

 

SAÚDE 

Como requerido pela lei estadual, o Departamento de Saúde Pública tem estabelecido os 

seguintes requerimentos legais para as crianças participar da escola. A lei de 

(vacinação)imunização da escola (Capitulo 75, Seção 15) diz: “Nenhuma criança deve, exceto 

as partes que seguem fornecidas, que sejam admitidos na escola com a apresentação do 

certificado do medico que fala que a criança tem tido a imunização contra difteria, pertussis, 

tétano, sarampo e poliomielite e tais outras doenças transmissíveis como podem ser 

especificados de quando em quando pelo Departamento de Saúde Pública". Os estudante serão 

excluídos da escola se eles não tiverem completado a lei de imunização. Um teste é preciso ser 

feito para entrar no kindergarten. 
 

Os exames físicos são requeridos para entrar na 7a série, e qualquer aluno novo que entrar nas 

Escolas Públicas de Marlborough. 
 

É pedido para os pais que complete um Cartão de Emergência do seu filho ou filha no início 

do ano escolar. No evento que o estudantes estiverem doentes ou machucados, a enfermeira da 

escola irá usar essa informação para contatar os pais, guardiões ou a pessoa designada. Com 

isso, é importante notificar a escola quando tiver alguma mudança nos números no Cartão de 

Emergência. 
 

Os pais devem informar a enfemeira da escola se os seus filhos têm problemas de saúde como 

asma, problemas cardiacos, diabetes, problemas de audição ou alergias (picada e abelha, 

ambiental, alimentos e latex), etc. que possam afetar a sua experiencia educacional. Se o estado 

da saúde de sua criança mudar durante o ano escolar, por favor informe a enfermeira da escola. 

 

Os estudantes quem tem pego condições contagiosas não são permitido a participar da escola 

até que eles tenham o tratamento apropriado. A exclusão do aluno da escola pode ser necessária 

para controlar certas condições contagiosas. Por exemplo, as crianças que tem catapora, 
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conjuntivite, piolho ou infecção de garganta serão excluídas da escola até que o médico 

conforme um diagnóstico e que seja completado um tratamento apropriado. 

  

O teste de visão e audição são feitos anualmente. Os pais serão notificados se as crianças não 

passarem no teste e é esperado que a criança seja avaliada pelo médico e mandado um relatório 

para a enfermeira da escola. 

 

NORMA DE USO DE MEDICAMENTOS 

As Escolas Públicas de Marlborough e a lei estadual requer que um Formulário de Permissão 

e Administração de Medicamento deve estar nos arquivos de saúde da criança antes que 

qualquer remédio seja dado na escola. 
 

1. Um formulário de consentimento por escrito deve ser completado por pais/responsáveis 

e retornado à enfermeira da escola para administração de medicação. 

2. Um formulário de pedido de medicação completado por um médico, dentista, enfermeira 

ou médico assistente, deve acompanhar o formulário de consentimento. (Se for um 

medicamento para o curto prazo, ou seja, ex: medicação usada de 10 dias ou menos, recipiente 

rotulado da farmácia pode ser usado em vez de uma ordem de medicação).   

   3. Um formulário de plano de administração de medicação deverá ser feito entre a 

enfermeira da escola e pais/responsáveis. 

4. Um Formulário de Administração de Medicamento para Excursão deve ser assinado 

pelos pais/guardiões para que a criança receba a medicação na excursão. 

5. Os pais/guardiões ou os pais/guardiões designados devem entregar todas as medicações para 

a enfermeira da escola ou outra pessoa responsável designada pela enfermeira da escola. 

6. Os medicamentos de pratelheira não são dados na escola. A enfermeira não dá aspirina, 

Tylenol, pastilhas para tosse, e medicamentos de pratilheira de qualquer tipo, e o uso não deve 

ser pedido ao menos que prescrito pelo médico.  

   (S.C. Norma 8.013) 

Estrito cumprimento deste procedimento será seguido pela enfermeira da 

escola. 
 

 

SAÚDE E BEM ESTAR 

GUIA DE NUTRIÇÃO 

A. É a norma das Escolas Públicas de Marlborough que todos os alimentos e bebidas 

consumidas na escola durante o dia escolar são consistente ao guia de nutrição do Programa 

de Almoço da Escola.          

B. Nenhum alimento frito será oferecido nas Cafeterias de Marlborough. 

C. Todos os produtos de lanches não contém trans fats. 

D. No A La Carte/ máquinas de venda itens ou bebidas (outra que leite) 

serão vendidas em refeitórios de qualquer escola de K-4. 

E. Uma variedade de bebidas serão oferecidas para o A La Carte/e máquinas de vendas 

na Marlborough High, Middle e MIES.   Esses irão incluir uma sessão de 100% de 

suco de fruta e leite de baixo teor de gordura (low fat).   

F. Refrigerantes não são oferecidos aos estudantes na cafeteria. 

G. As máquinas de venda localizadas nas escolas contendo alimentos que não atendem 

as recomendações do estado não serão disponiveis ao estudantes nas horas da escola. 

 

ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO DE FUNDOS  

A. As organizações são encorajadas a venderem produtos  não alimentícios. 
(S.C. Norma 8.012) 
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ESTUDANTES COM CONDIÇÕES DE AMEAÇA DE VIDA, OU OUTRAS 

PREOCUPAÇÕES MÉDICAS 

O gerenciar das condições de ameaças de vida ou outras preocupações de condições médicas 

dos estudantes enquanto estiverem na escola é dividido a responsabilidade junto com os 

estudantes, pais, diretores, professores, pessoal da limpesa ou profissinais de saúde. Esse guia 

tem a intenção de: 

1. Diminuir o risco da reação de alergia e/ou preocupações médicas dos estudantes enquanto 

estiver na escola. 

2. Assegurar que todas as informações sejam fornecidas pelos pais e divididas com os 

funcionários apropriados da escola. 

3. Ajudar na cooperação e comunicação entre os pais e funcionários da escola para determinar 

a estratégia efetiva para minimizar as reações alérgicas ou preocupações médicas enquanto 

estiver na escola. 
 

OS PAIS/GUARDIÃO (S) DEVEM: 

1. Notificar a Enfermeira da Escola de condições de ameaça de vida ou outra preocupação 

médica. 

2. Fornecer a documentação para a escola da condição de ameça de vida, ou outras 

preocupações médicas. 

3. Desenvolver um Plano de Cuidado de Emergência de Saúde, um Plano de Cuidado de 

Saúde Individual ou um Plano 504  com a enfermeira da escola e o pessoal da escola 

apropriado. Fornecer o Formulário do Uso de Medicamentos e/ou Formulário de Cuidado 

Da Saúde Especializado assinado pelo médico licensiado do estudante (ex. médico, 

dentista, enfermeira praticante, etc.) e o pai(s) ou guardião e a enfermeira da escola.  

4. Fornecer uma foto atual da criança para a enfermeira da escola. 

5. Notificar o professor das atividades de antes e depois da escola ou treinadores da 

condição de ameaça de vida ou outras preocupações médicas e tratamento adequados. 

6. Fornecer para a enfermeira da escola qualquer prescrição de medicamentos,             

equipamentos e materiais necessarios para o cuidado com o estudante no primeiro dia da 

participação escolar. 

7. Introduzir a criança que tem condiçoes de ameça de vida ou preocupações médicas para 

o motorista do ônibus/taxi. 

 

ESTUDANTES  

1. Não devem trocar alimentos com outros. 

2. Não devem comer qualquer coisa que não sabe os ingredientes ou não sabe se tem 

alergias. 

3. Deve ser proativo no cuidado e gerência de suas alergias ou condição médica baseadas 

no seu nível de desenvolvimento. 

4. Deve identificar um adulto imediatamente se eles entram contato com algo que eles 

acreditam podem conter a substância a que eles são alérgicos ou precisam de tratamento 

para sua condição médica. 

 

REGULAMENTOS  

A. Balões de latex são proibidos nas Escolas Públicas de Marlborough. 

B. Alimentos em Sala de Aula 

1. Os alimentos não podem ser tragos para a sala de aula para comemorar feriados e 

aniversários.  

2. Os professores quem usam alimentos em suas salas como parte do currículo poderão 

fazer o uso com o conhecimento dos pais e a permissão do diretor da escola. 

3. Os alimentos não serão usados como recompensa ao menos que dito no IEP. 

4. Funcionários substitutos – Fornece notificação apropriada para os estudantes com 

ameças de vida de alergias crônicas ou preocupações médicas. 

C. Cafeteria- Os estudantes são encorajados a NÃO dividir alimentos.   
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E. Excursões – Os estudantes irão somente consumer alimentos dados pelos pais. 

F.     Transporte – Os estudantes não são permitidos a comer alimentos ou beber nos ônibus 

escolares ou vans fornecidas para transportá-los para vir e voltar da escola ou excursões. 

(Exceção: os estudantes com condições médicas documentadas que precisam de 

alimentos como parte do tratamento). 
 
(S.C. Norma 8.014) 

 

SERVIÇOS DE ALIMENTOS 

Almoços quentes e cefé da manhã estão disponíveis todos os dias para os alunos. Almoço 

grátis ou reduzido estão disponíveis para aqueles que se qualificam. O departamento da 

escola segue as orientações federais relativas a preço reduzido ou gratuito para merenda 

escolar. Formulários estão disponíveis na escola para aqueles que podem ser elegíveis para 

este programa. Leite pode ser comprado separadamente. Os alunos que trazem almoço de 

casa vão comer no refeitório com sua classe.  
 

O dinheiro do almoço não é coletado pelo professor. Uma contagem de almoço é tomada 

todas as manhãs e enviada para a secretaria. Crianças pagam para seus almoços como eles 

entram ou saem da linha de servir, ou eles podem pré-compra semanais refeições na cantina 

na segunda-feira de manhã. Dinheiro ou cheques (feitos para Marlborough School Lunch 

Program) devem ser colocados em um envelope com o nome da criança, nome do professor 

e dados para o gerente do refeitório. Crianças devem ser encorajadas mas não forçadas a 

comer almoços. Nenhuma criança nunca deve ser negado o almoço por qualquer motivo. 

Perda frequente de almoço frio (trazido de casa) ou estar em atraso para o almoço quente 

será verificada pelo diretor ou representante. 

 
NORMAS DE LIÇÃO DE CASA 

 

O Sistema das Escolas de Marlborough vê a lição de casa como uma ferramenta vital no 

processo educacional. O processo da lição de casa deve ser desenvolvidamente em casa 

escola e monitorando a eficiencia da continuidade. A lição de casa serve cinco propósitos: 

1. É um metodo de reforço e encorajamento da aprendizagem do estudante. 

2. É um dispositivo, no qual ajuda no desenvolvimento de auto disciplica forte,  

responsabilidade, habitos de trabalhos bons que a educação não é restrita aos 

predios escolares. 

3. Deve ser apresentado a fim de permitir que estudantes persegam as avenidas de 

interesses pessoais e incentivar o desenvolvimento de hábitos de toda a vida de 

aprendizagem. 

4. Fornece ao pai/guardiões com uma revisão de primeira mão o que o professor 

esta realizando. 

5. A lição de casa não é parte do codigo de disciplina do sistema escolar. 
 

As tarefas de lição de casa são deixadas na discreção e senso comum de cada professor. 

Eles devem ser construidos nas metas de fundação do distrito e da escola.  O professor 

individual deve fazer deteminações de como a lição de casa será avaliada dentro de sua 

estrutura de notas e cada professor tem a responsabilidade de fazer essa determinação 

absolutamente clara para os estudantes e pais. Não deve ser de pratica regular fazer a lição 

de casa durante horários de aula. (S.C. Norma 7.700) 

 
CONDUTA DO ESTUDANTE e AÇÃO DISCIPLINAR 

Conduta em sala de aula é para serem manipulados pelo professor usando uma variedade de 

práticas de gestão de sala de aula em conformidade com o Plano de Currículo de Alojamento 

do edifício (BCAP) e as Leis Estaduais Massachusetts estabelecidas na seção deste manual de 

ação disciplinar devido processo legal é, em última análise, a critério do diretor ou do 
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representante. Os MPS segue orientações federais sob os indivíduos com deficiência educação 

Act (IDEA), ao disciplinar os alunos com necessidades especiais. 

 

REGRAS PARA ESTUDANTES 

Os alunos são obrigados a observar as seguintes regras: 

1. Estudantes devem tratar com respeito uns aos outros e funcionários da escola. 

2. Alunos devem usar boas mãos e pés e palavras amáveis. 

3. Não são permitidos lutar, jogar áspero ou palavrões. 

4. Chiclete na escola ou ao redor do edifício escolar é proibido. 

5. Roupas apropriadas é necessário – roupas sem mostrar o umbigo, camisas de malha, 

tênis de rodinha ou shorts curtos. Chapéus, casacos, botas, etc. devem ser usadas 

em tempo frio. 

6. Brinquedos e aparelhos eletrônicos, tais como cartões de troca, rádios, 

Gameboys, CD players, etc. não são permitidos na escola ou em ônibus 

escolares. Celulares não são permitidos para ser usado durante o dia de escola. 

 

REGULAMENTO DE TRANSPORTE 

A elegibilidade para o transporte de ônibus é determinada pelo estado e a pela norma local. 

A Norma de Transporte (4.500) aprovada pelo Comitê Escolar da MPS está disponível na 

secretaria do diretor e no prédio da administração. As rotas dos ônibus serão sujeitas a 

revisão anual. Os problemas concernentes ao transporte devem ser relatados diretamente 

com o diretor do prédio ou o designatário, quem se for incapaz de resolver o problema, 

deve se referir ao designatário do superintendente. As crianças quem anda de ônibus não 

são permitidas a pegar outro ônibus para visitar amigos, participar de eventos, etc. 

 

REGRAS NO ÔNIBUS e DISCIPLINA* 

Ao andar de õnibus, os alunos deverão estar bem comportados, cortês e preocupado com a 

segurança de si próprio, bem como a segurança dos outros. Ônibus escolares são uma 

extensão da escola e os alunos estão sob a jurisdição da escola enquanto estão neles.      

O motorista do ônibus é um oficial da escola no comando e é responsável por sua 

segurança. Os motoristas precisam de mínima distração possível e sua total cooperação 

para efetivamente fazer o trabalho deles. Aplicam-se todas as regras da escola com 

transporte de ônibus e os alunos que cometem falta grave em ônibus estarão sujeitos a ações 

disciplinare. O dia de escola do estudante começa com a saída de casa e termina ao retornar 

para casa. Os estudantes estão dentro da jurisdição da administração de escola durante este 

período de tempo. Os motoristas de ônibus têm a mesma autoridade como um professor de 

sala de aula e deve informar e conduzir os problemas aos administradores.  Os estudantes 

devem estar conscientes que andando de um ônibus da escola é um privilégio. Os 

comportamento impróprio põe em perigo a saúde e segurança dos outros estudantes. O 

privilégio de andar do ônibus da escola pode ser tirado quando regras não seguidas. Os 

estudantes só andam do ônibus da escola quando eles são designados andar nele. Conduta 

no ônibus deve ser o mesmo da conduta de sala de aula com o motorista recebendo o 

mesmo respeito como o professor. A seguir estão as regras e regulamentos para estudantes 

andarem de ônibus e deverão segui-las.   

 
ENTRANDO/SAINDO DO ÔNIBUS* 

1. Os estudantes devem estar na parada do ônibus quando o ônibus chegar. 

2. Enquanto o ônibus chega, a fila dos estudantes devem estar em uma distância 

razoável da rua e não se aproximar do ônibus até que ele pare e abra as portas. 

3. Os passageiros entram rapidamente, assentam-se rapidamente. 

4. Estudantes devem escutar cuidadosamente e seguir as direções dadas pelo 

motorista. 
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5. Estudantes devem permanecerem assentados até que o ônibus chegue no destino, e 

faça uma parade completa e o motorista abra a porta. 

 

ANDANDO DE ÔNIBUS* 

1. Beber ou comer não é permitido dentro do ônibus   

2. Dentro de nehuma circunstância pode fumar no ônibus 

3. Manter as mãos, braços e cabeças dentro do ônibus  

4. Manter sentado quando ônibus estiver em movimento  

5. Não é permitido nenhuma gritaria, ou barulho excessivo isso pode distrair o 

motorista e causar um acidente 

6. Manter o ônibus limpo e sanitário  

7. Ser educado com outros  

8. Escutar cuidadosamente e obedecer as direções dadas pelo motorista  

9. Não jogar coisas dentro ou para fora do ônibus pela janela 

10. Estudantes devem manter no ônibus até que a sua parada chegue   

11. Nenhuma pessoa deverá interferer com a visão e a atenção do motorista ou o 

operador do ônibus  

12. Briga, provocação, empurrão, abuso verbal, palavrões ou vandalismo é proíbido 
 

Em caso de problemas de disciplina no ônibus, o motorista do ônibus deve informar a 

violação ao diretor ou representante imediatamente após a viagem de ônibus naquele dia. 

O motorista do ônibus deve comunicar a violação por escrito através do formulário de 

relatório de comportamento de ônibus. Este formulário deve ser assinado pelo 

pai/responsável e retornado para o diretor ou funcionário público. Violações de regras de 

ônibus serão tratadas a sério. Os infratores serão recusados o privilégio de andar de ônibus, 

quando o diretor ou representante considera necessário para a proteção e a segurança de 

outros alunos. Será necessário para os pais para fornecerem o transporte, quando um 

estudante é suspenso de ônibus ou qualquer outro método de transporte do distrito.  
 

*Extraído da Norma 4.520 das Escolas Públicas de Marlborough  

 

 

DISCIPLINA NA ESCOLA 

 

SUSPENSÃO/EXPULSÃO 

 

Suspensão/Expulsão infrações com Armas Perigosas, Narcóticos, Agressões a Funcionários ou Queixas de 

Crime - M.G.L. c . 71, § 37H 3/4   

Definições  

Expulsão: a remoção de um aluno da escola, de atividades regulares de sala de aula e atividades escolares por 

mais de noventa 90 dias consecutivos de escola. 

Suspensão Interna: a remoção de um estudante de atividades regulares de sala de aula, mas não de instalações 

da escola, por não mais (10) dias consecutivos de escola, ou não mais de dez 10 dias de escola cumulativamente 

para várias infrações durante o ano letivo. * Remoção unicamente da participação em atividades 

extracurriculares, eventos patrocinados pela escola ou ambos, não será contabilizada como remoção no 

cálculo de dias de escola. 

Suspensão a longo prazo: a remoção de um aluno da escola e atividades regulares de sala de aula por mais de 

dez 10 dias consecutivos de escola, ou por mais de dez 10 dias de escola cumulativamente por vários delitos 

disciplinares em qualquer ano escolar. Remoção unicamente da participação em atividades extracurriculares, 

eventos patrocinados pela escola ou ambos, não será contabilizada como remoção no cálculo de dias de escola.   
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Comunicação por escrita: Correspondência escrita enviada por entrega, correio, correio de primeira classe, 

enviar e-mail para um endereço fornecido pelo pai para a escola de comunicações, ou qualquer outro método de 

entrega de acordo entre o diretor e o pai. 

Diretor: O administrador principal da escola ou a um representante do diretor para fins disciplinares. 

Processo Devido Legal sob M.G.L. c. 71, Seção 37H ¾ 

 

Em todos os casos de má conduta do estudante para que a suspensão poderá ser aplicada, um diretor deve 

exercer discrição para decidir a consequência para a ofensa; Considerar maneiras de voltar a envolver o aluno 

na aprendizagem; e evitar o uso de suspensão a longo prazo da escola como conseqüência até alternativas 

tenham sido tentadas. Alternativas podem incluir o uso de estratégias baseadas em evidências e programas tais 

como a mediação, resolução de conflitos, justiça restaurativa e intervenções comportamentais positivas e 

suportes. 

 

Remoção de Emergência –  

 

Um diretor pode remover um estudante da escola temporariamente quando um estudante é acusado de 

um delito disciplinar e a presença contínua do aluno representa um perigo a pessoas ou propriedade, ou 

materialmente e substancialmente perturba a ordem da escola e, na opinião do diretor, não há alternativa 

disponível para aliviar o perigo ou perturbação. Nesse caso, o diretor imediatamente notificará o 

superintendente, por escrito, a remoção e a razão para isso e descrever o perigo apresentado pelo aluno.  

 

A remoção temporária não pode exceder dois (2) dias escolar seguintes da remoção de emergência, 

durante o qual o diretor deve: (1) Fazer esforços imediatos e razoáveis para notificar verbalmente o 

estudante e o pai do estudante da remoção de emergência, (2) a razão para a necessidade de remoção de 

emergência; (3) a ofensa disciplinar; (4) a base para a acusação; (5) as consequências potenciais, 

incluindo o comprimento potencial de suspensão do aluno; (6) a oportunidade para o aluno de ter uma 

audiência com o diretor sobre a suspensão proposta, incluindo a possibilidade de contestar as acusações 

e a explicação do aluno do alegado incidente, do presente e para o pai para comparecer à audiência; (7) a 

data, hora e local da audiência; e (8) o direito do estudante e o pai do aluno aos serviços de intérprete na 

audiência se necessário participar. 

 

Antes da expiração dos dois (2) dias escolares, a menos que uma extensão de tempo para a audiência é 

de outra maneira concordada pelo diretor, alunos e pais, o diretor deve fornecer ao estudante uma 

oportunidade para uma audiência com o diretor em conformidade com o devido processo legal a curto 

prazo ou a longo prazo devido processo descrita abaixo, se aplicável e o pai a oportunidade de 

comparecer à audiência. 

Além disso, o Diretor necessita processar uma decisão verbal, no mesmo dia, e a audição e por escrito, 

no máximo no dia seguinte escolar, que atende aos requisitos de notificação da decisão de suspensão a 

curto prazo ou longo prazo suspensão no conjunto adiante abaixo, qual for aplicável.  

O Diretor não pode remover um aluno da escola em uma base de emergência para uma ofensa 

disciplinar até que foram feitas as disposições adequadas para a segurança do aluno e transporte. 

Suspensão na Escola 

 

Suspensão Interna: a remoção de um estudante de atividades regulares de sala de aula, mas não de 

instalações da escola, por não mais (10) dias consecutivos de escola, ou não mais de dez 10 dias de 

escola cumulativamente para várias infrações durante o ano letivo. Remoção unicamente da participação 

em atividades extracurriculares, eventos patrocinados pela escola ou ambos, não será contabilizada 

como remoção no cálculo de dias de escola. Suspensão na escola de (10) dez dias ou menos, 
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consecutivas ou cumulativas durante um ano letivo, não são consideradas uma suspensão a curto prazo 

sob esses regulamentos. Se um estudante é colocado em suspensão na escola por mais de (10) dez dias, 

consecutivamente ou cumulativamente durante um ano letivo, tal suspensão será considerada uma 

suspensão de longo prazo para o devido processo, recurso, e relatar fins dentro da norma 603 CMR 

53.00. 

 

Processo Legal para a Suspensão na Escola: Antes da imposição de uma suspensão na escola, o 

estudante será informado da ofensa disciplinar e fornecido com uma oportunidade de responder. Se o 

diretor determinar que o aluno cometeu o delito disciplinar, o diretor irá fornecer um aviso verbal para o 

estudante e o pai com a duração  da suspensão na escola e fará esforços razoáveis para se reunir com o 

pai.   

 

Decisão do Diretor – Suspensão na Escola (Interna) – No dia ou antes do dia de suspensão, o diretor 

deve enviar uma notificação por escrito para o estudante e o pai sobre a suspensão na escola, incluindo a 

razão e a duração da suspensão na escola, e convidar o pai para uma reunião com o director para os fins 

previstos no 603 CMR 53.10(4), se tal reunião já não tiver ocorrido. O diretor emitirá tal aviso sobre o 

dia da suspensão por entrega em mãos, correio certificado, correio primeira-classe, correio electrónico 

para um endereço fornecido pelo pai para escola comunicações, ou por outro método de entrega 

concordou e o pai. Os alunos têm o direito de recorrer de uma suspensão na escola que irá resultar em 

sua suspensão na escola por mais de dez 10 dias de escola em um ano letivo.  

 

Suspensão a Curto-Prazo 

 

 Suspensão de curto prazo: significa a remoção de um aluno de instalações da escola e atividades de sala 

 de aula regulares para dez (10) dias escolares consecutivos ou menos. A principal pode, em seu critério, 

 permitir que um estudante para servir uma suspensão de curto prazo na escola. Remoção unicamente da 

 participação em atividades extracurriculares ou eventos patrocinados pela escola, ou ambos, não contará 

 como remoção para calcular tempos de escola.  

 Processo Legal para a Suspensão de Curto Prazo: No caso de infrações disciplinares não envolvendo: a) 

 posse de uma arma perigosa; b) posse de substância controlada; c) agressão a um funcionário da 

 educação; ou d) uma acusação de crime ou denúncia de delinquência crime ou condenação, o aluno e os  

 pais receberão uma notificação verbal e escrita da ofensa disciplinar em que o aluno foi acusado e a 

 oportunidade de participar de uma audiência antes da imposição de uma suspensão fora da escola.  

Notificação – Suspensão a Curto-Prazo: Exceto conforme previsto em casos de suspensão na escola ou 

remoção de emergência, o diretor pode não impor uma suspensão como conseqüência para uma ofensa 

disciplinar sem primeiro fornecer o estudante e o aviso verbal e escrita ao pai e o aluno uma 

oportunidade para uma audiência sobre a acusação dando ao pai a oportunidade de participar em tal 

audiência. 

 Aviso de Audiência do Diretor - O diretor deve fornecer notificação verbal e escrita para o aluno e o pai 

 em inglês e no idioma de origem da casa se diferente do inglês, ou outro meio de comunicação, se for 

 necessário. O aviso será estabelecidos em linguagem simples: a ofensa disciplinar; a base para a 

 acusação; as consequências potenciais, incluindo duração potencial de suspensão do aluno; a 

 oportunidade para o aluno a ter uma audiência com o diretor sobre a suspensão proposta, incluindo a 

 possibilidade de contestar as acusações e a explicação do aluno do suposto incidente, e para o pai para 

 comparecer à audiência; a data, hora e local da audiência; o direito do estudante e o pai do aluno aos 

 serviços de intérprete participar na audiência se necessário; Se o aluno pode ser colocado em suspensão 

 a longo prazo, após a audiência com o diretor; os direitos estabelecidos em 603 CMR 53.08 (3)(b); e o 

 direito de apelar da decisão do diretor para o Superintendente. 
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O diretor deve fazer esforços razoáveis para notificar o pai verbalmente da oportunidade de comparecer 

à audiência. Para realizar uma audiência sem a presença dos pais, o diretor deve documentar os esforços 

razoáveis para incluir o pai. Presume-se que o diretor teria feito esforços razoáveis se o diretor enviou 

notificação por escrito e tem documentado pelo menos duas 2 tentativas para entrar em contato com o 

pai da maneira especificada pelo pai para notificação de emergência. 

Audiência do Diretor - Suspensão de Curto Prazo: Na audiência com o Diretor, o aluno e pais (se 

participam) podem disputar alegação contra o estudante e apresentar informações, incluindo a atenuação 

de fatos, à consideração do diretor em determinar as consequências para o aluno. 

 

Decisão do Diretor – Suspensão de Curto Prazo: O diretor deve notificar o estudante e o pai da 

determinação e os motivos para isso, e, se o aluno estiver suspenso, o tipo e a duração da suspensão e a 

oportunidade de fazer deveres e e tarefas perdidas conforme necessário para ter progresso acadêmico 

durante o período de afastamento, conforme previsto na lei M.G.L c. 76, 21. A determinação deve ser 

por escrito e pode ser sob a forma de uma atualização para o original aviso por escrito. 

 

Se o aluno está em um programa público de pré-escola ou em classes de K a 3a, o diretor deve enviar 

uma cópia da determinação por escrito ao Superintendente e explicar as razões para a imposição de uma 

suspensão de fora da escola, antes da suspensão de curto prazo entre em vigor. 

 

Suspensão de Longo Prazo 

 

Suspensão de longo prazo: significa a remoção de um aluno da escola e atividades regulares de sala de 

aula por mais de dez (10) dias consecutivos de escola, ou por mais de dez (10) dias de escola cumulativa 

por vários delitos disciplinares em qualquer ano escolar. O diretor pode, a seu critério, permitir que um 

estudante sirva uma suspensão de longo prazo na escola. Remoção unicamente da participação em 

atividades extracurriculares, eventos patrocinados pela escola ou ambos, não será contabilizada como 

remoção no cálculo de dias de escola. Exceto para os alunos que são acusados de um crime disciplinar 

estabelecidas nas subseções (a) ou (b) de G.L. c 71, § 37 H ou na seção 37 H ½ de G.L. c. 71, nenhum 

estudante pode ser colocado em uma suspensão de longo prazo por um ou mais delitos disciplinares para 

mais de 90 noventa dias de escola em um ano escolar que começa com o primeiro dia em que o aluno é 

removido da escola. Nenhuma suspensão de longo prazo deve estender além do final do ano letivo em 

que tal suspensão foi imposta..  

 

Processo Legal para a Suspensão de Longo Prazo: No caso de infrações disciplinares não envolvendo: a) posse 

de uma arma perigosa; b) posse de substância controlada;  

c) agressão a um funcionário da educação; ou d) uma acusação de crime ou denúncia de delinquência crime ou 

condenação, o aluno e os pais vão ser dados verbal e escritos da ofensa disciplinar com que o aluno é acusado e 

a oportunidade de participar de uma audiência antes da imposição de uma suspensão fora da escola.  

 

Aviso de suspensão de longo prazo: Notificação por escrito da data e hora para a audiência será fornecida em 

inglês e no idioma original da casa do estudante e identificará a ofensa disciplinar no qual o estudante foi 

acusado, a base para a acusação, o comprimento de potencial de suspensão do aluno e informar os pais e 

estudante de direito a serviços de intérprete, se necessário, para participar na audição.  

Sempre que um aluno estará  sujeito a uma suspensão de longo prazo, o diretor também notificará o estudante e 

o pai dos seguintes direitos: (1) em adiantamento da audiência, a oportunidade de rever o registro do aluno e os 

documentos sobre os quais o diretor pode confiar na determinação de suspender o aluno ou não; (2) o direito de 

ser representado por um advogado ou um leigo de escolha do aluno, pela despesa dos pais/aluno; (3) o direito de 

produzir testemunhas em nome dele ou dela e apresentar a explicação do aluno do suposto incidente, mas o 

aluno não pode ser obrigado a fazê-lo; (4) o direito de interrogar testemunhas apresentadas pelo distrito escolar; 

e (5) o direito de solicitar que a audiência registrados pela entidade e para receber uma cópia da gravação do 

áudio mediante pedido. Se o aluno ou pai solicita uma gravação de áudio, o diretor informará todos os 
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participantes antes da audiência que será feito um registro de áudio e uma cópia será fornecida para o estudante 

e o pai a pedido. 

Audiência do diretor - suspensão de longo prazo: O aluno terá os direitos identificados na notificação em escrita 

e o diretor deve fornecer ao pai, se presente, uma oportunidade para discutir a conduta do aluno e oferecer 

informações, incluindo atenuantes circunstâncias, que o diretor deve considerar na determinação de 

conseqüências para o aluno. 

 

Decisão do Diretor – Suspensão a longo prazo: M.G.L c 71, 37H 3/4 

Baseado em todas as evidências, o diretor determinará se o aluno cometeu a ofensa disciplinar e, se assim, após 

considerar atenuantes circunstâncias e alternativas para suspensão, o que remediar ou a conseqüência que será 

imposta, em vez de ou além de uma suspensão de longo prazo. O director enviará a determinação por escrito 

para o estudante e o pai por entrega em mãos, correio certificado, correio de primeira classe,   

e-mail para um endereço fornecido pelo pai para comunicações da escola, ou qualquer outro método de entrega 

que o diretor e o pai concordaram. Se o diretor decider suspender o aluno, a determinação por escrito deve: (1) 

identificar a ofensa disciplinar, a contar da data em que a audiência teve lugar e os participantes na audiência; 

(2) definir os principais fatos e conclusões alcançadas pelo diretor; (3) identificar duração e a data efetiva da 

suspensão, bem como uma data de retorno à escola; (4) incluir o aviso de oportunidade do estudante de receber 

serviços de educação para ter progresso acadêmico durante o período de afastamento da escola, conforme 

previsto na lei M.G.L c.. 76, § 21; (5) informar o aluno do direito de apelar da decisão do director para o 

Superintendente ou representante, mas só se o diretor impôs uma suspensão de longo prazo.  

Aviso do direito de recurso devem ser em inglês e o idioma de origem da casa se diferente do inglês, ou outros 

meios de comunicação, se for o caso devem incluir as seguintes informações afirmadas em linguagem simples: 

(a) o processo para apelar a decisão, incluindo a que o aluno ou pai deve apresentar uma notificação por escrito 

de recurso com o superintendente no prazo de (5) cinco dias a contar da data efectiva de suspensão de longo 

prazo; desde que no prazo seja de (5) cinco dias, o aluno ou pai pode solicitar e receber o superintendente uma 

prorrogação do prazo para apresentação do aviso por escrito até sete (7) dias adicionais do calendário; e que (b) 

a suspensão de longo prazo permanecerá em efeito até que o superintendente decida reverter a determinação do 

diretor na apelação. 

Apelações ao Superintendente – Suspensão de longo prazo: 

O estudante que é colocado na suspensão de longo prazo após uma audiência com o diretor terá o direito de 

petição de recurso da decisão do diretor para o Superintendente. O aluno ou pai deve apresentar um ação de 

recurso com o Superintendente, no prazo de 5 cinco dias a contar da data efectiva de suspensão de longo prazo; 

desde que no prazo de 5 cinco dias, o aluno ou pai pode solicitar e receber o superintendente uma prorrogação 

do prazo para apresentação da notificação por escrito para até sete (7) dias do calendário. Se o recurso não for 

apresentado dentro do prazo, o superintendente pode negar o recurso, ou pode permitir que o apelo a seu 

critério, por boa causa. 

 

Audiência de Recurso do Superintendente: O Superintendente realizará a audiência no prazo de (3) três dias 

escolar da solicitação do aluno, a menos que o aluno ou pai solicitar uma extensão de até sete (7) dias adicionais 

do calendário, nesse caso o superintendente concederá a extensão. O Superintendente deve fazer um esforço de 

boa fé para incluir o pai na audição. O superintendente presume-se ter feito um esforço de boa fé, se ele ou ela 

tem feito esforços para encontrar um dia e hora para a audiência que permitiria que o pai e o superintendente de 

participarem. O Superintendente deve enviar notificação por escrito ao pai da data, hora e local da audiência.  

O superintendente realizará uma audiência para determinar se o aluno cometeu o delito disciplinar de que o 

aluno é acusado e em caso afirmativo, qual será a conseqüência. O superintendente mandará uma gravação de 

áudio da audiência, cuja cópia deve ser fornecida ao aluno ou pai mediante pedido. O superintendente informará 

todos os participantes antes da audiência que será feito um registo áudio da audiência e uma cópia será 
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fornecida para o estudante e o pai a pedido. O aluno terá todos os direitos oferecidos o aluno na audiência do 

diretor para suspensão de longo prazo, como identificado acima.  

 

Decisão do Superintendente: O superintendente tomará uma decisão por escrito no prazo de (5) cinco dias da 

audiência que: (1) identifica a ofensa disciplinar e a data em que a audiência ocorreu  e os participantes na 

audiência; (2) estabelece os principais fatos e conclusões alcançadas pelo Superintendente; (3) identifica 

duração e a data efetiva da suspensão, bem como uma data de retorno à escola; (4) inclui aviso de oportunidade 

do estudante de receber serviços de educação para ter progresso acadêmico durante o período de afastamento da 

escola, conforme previsto na lei M.G.L c.. 76, § 21; e (5) aviso do direito de recurso deve ser em inglês e o 

idioma original da casa se diferente do inglês, ou outro meio de comunicação, se este for caso. 

 

Se o superintendente determinar que o aluno cometeu o delito disciplinar, o superintendente pode impor o 

mesmo ou uma consequência menor do que o diretor, mas não pode impor uma suspensão maior do que a 

imposta por decisão do director. 

A decisão do Superintendente será a decisão final do distrito escolar, no que diz respeito a suspensão. 

 

Oportunidade para Ter Progresso Acadêmico: 

Menos que 10 Dias Consecutivos - Qualquer aluno que estiver cumprindo uma suspensão na escola a 

curto prazo, suspensão a longo prazo, ou expulsão terá a oportunidade de ganhar créditos, conforme o 

caso, tarefas que tenham perdido, testes, papéis, e outros trabalhos de escola conforme necessário para 

ter progresso acadêmico durante o período de seu afastamento da sala de aula ou escola.    

Mais que 10 Dias Consecutivos- Qualquer estudante que é expulso ou suspenso da escola por mais de 

dez 10 dias consecutivos, seja na escola ou fora da escola, terá a oportunidade de receber serviços de 

educação e ter progresso acadêmico para alcançar metas do estado e requisitos locais, em conformidade 

com o plano de serviço de educação da escola.  

 

M.G.L. c. 71, §§ 37H e 37H 1/2 Ofensas (Armas Perigosas, Drogas, Agressões a funcionários e Problema 

Criminal) 

 

Suspensão de curto prazo - para infrações disciplinares envolvendo a) posse de uma arma perigosa; b) posse de 

substância controlada; c) agressão a um membro do pessoal docente; ou d) uma acusação de crime ou denúncia 

de delinquência crime ou condenação, o estudante será dado aviso oral da violação com que o aluno é cobrado e 

uma oportunidade para responder aos mesmos, antes da imposição do diretor de uma suspensão a curto prazo ou 

uma suspensão provisória de menos de 10 dez dias consecutivos formais. Mediante a imposição de uma 

suspensão de curto prazo ou suspensão provisória de 10 dez dias consecutivos ou menos dependendo do 

processo disciplinar, o aluno e os pais serão fornecidos com notificação por escrito da suspensão e a data e hora 

da audiência disciplinar formal. 

 

Exclusão/Expulsão a longo prazo - ao contrário de c M.G.L. c 71, § 37H 3/4, para delitos que se aplicam em 

M.G.L c. 71, § § 37H e 37H 1/2, um diretor pode suspender um estudante a longo prazo por mais de 90 noventa 

dias ou permanentemente expulsar um aluno do ambiente da escola, atividades regulares de sala de aula e 

atividades escolares por (1) posse de uma arma perigosa; (2) a posse de substância controlada; (3) agressão a 

um membro do pessoal docente; ou (4) uma acusação de crime ou denúncia de delinquência crime ou 

condenação, ou adjudicação ou admissão de culpa em relação a tal crime, se um diretor determinar que um 

estudante contínua presença na escola, teria um efeito negativo substancial sobre o bem-estar geral da escola, 

prevista no G.L. c 71, §§37H ou 37H½. O diretor da udiência e processo de apelação identificado abaixo se 
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aplicam a suspensões sob M.G.L c. § § 37H e H 37 1/2 em casos de suspensão por mais de dez 10 dias 

consecutivos.  

 

Armas Perigosas, Drogas e Agressão em Funcionários - M.G.L. c, 71, §37H 

 

1. Qualquer aluno que for encontrados nas instalações da escola ou em eventos patrocinados pela escola ou 

conexas, incluindo jogos atléticos, em posse de uma arma perigosa, incluindo, mas não se limitando a, 

uma arma ou uma faca; ou uma substância controlada, como definido no capítulo noventa e quatro C, 

incluindo, mas não limitado a, maconha, cocaína e heroína, estarão sujeitos a expulsão da escola ou distrito 

escolar pelo diretor. 

 

2. Qualquer aluno que agredir um diretor, vice-diretor, professor, assistente do professor ou outros agentes 

educativos, nas instalações da escola ou em eventos patrocinados pela escola, incluindo jogos atléticos, 

podem estar sujeitos a expulsão da escola ou distrito escolar pelo diretor. 

 

Audiência com o diretor, exclusão de longo prazo – 37H - qualquer aluno que é acusado de uma violação de 

qualquer dos parágrafos 1 ou 2 devem ser notificadas por escrito de uma oportunidade para uma audiência; 

desde que, no entanto, que o aluno pode ter representação, juntamente com a oportunidade de apresentar provas 

e testemunhas na audiência na frente do diretor.  

 

Depois da audição, o diretor pode, a seu critério, decidir suspender, ao invés de expulsar um aluno que foi 

determinado pela entidade de ter violado qualquer dos n. 1 ou 2. 

 

Recurso ao Superintendente – Exclusão de longo prazo – 37H - Qualquer estudante que foi expulso de um 

distrito escolar, em conformidade com essas disposições devem ter o direito de recorrer ao Superintendente. O 

aluno expulso terá dez dias a contar da data da expulsão para notificar o superintendente do seu apelo. O aluno 

tem o direito a advogado em uma audiência perante o Superintendente. O objecto do recurso não será limitado 

exclusivamente a determinação concretas se o aluno tiver violado qualquer disposição desta seção. 

 

Oportunidade de Ter Progresso Acadêmico - Qualquer distrito escolar que suspende ou expele um aluno sob esta 

seção devem continuar a prestação de serviços educacionais para o aluno durante o período de suspensão ou 

expulsão de maneira consistente com M.G.L c.. 76, § 21. Se o aluno se muda para outro distrito, durante o 

período de suspensão ou expulsão, o novo distrito de residência deverão admitir o aluno para suas escolas ou 

prestar de serviços educacionais para o aluno em um plano de serviço de educação em c M.G.L 76, § 21. 

 

Suspensões ou expulsões são decisões que fazem parte do devido processo legal dos direitos dos estudantes. 

Diretores ou representantes dos edifícios são obrigados a comunicar ao departamento de polícia a presença de 

armas nas instalações da escola. 

 

Queixas crime - c M.G.L. Item 71, § 37H ½ 

  

Emissão de uma queixa-crime crime 

Mediante a emissão de uma queixa-crime cobrando um estudante por um crime ou mediante a emissão de uma 

queixa de delinquência crime contra um aluno, o diretor ou encarregado de uma escola em que o aluno está 

matriculado pode suspender tal estudante para um período de tempo determinado apropriado pelo referido 

Diretor ou engarregado for determinado que a permanência do aluno na escola teria um efeito negativo 

substancial sobre o bem-estar geral da escola.   

 

Aviso de audiência com o diretor – Exclusão a longo prazo – 37H 1/2 - o aluno receberá escrito notificação dos 

encargos e as razões para tal suspensão antes que a tal suspensão comece. O aluno também receberá uma 

notificação escrita do seu direito de apelação e o processo para apelar tal suspensão; no entanto, a tal suspensão 

permanecerá em vigor antes de qualquer audiência de apelação conduzida pelo Superintendente. 
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Apelar para o Superintendente – Exclusão Longo-Prazo - 37H 1/2 - O aluno terá o direito de apelar a suspensão 

para o superintendente em escrita de seu pedido de recurso o não mais que cinco dias de calendário contando da 

data efectiva da suspensão. O superintendente realizará uma audiência com o estudante e pais ou responsáveis 

do estudante no prazo de três dias a contar da solicitação do aluno para uma apelação. Na audiência, o aluno 

terá o direito de apresentar o testemunho verbal e escrito a seu favor e terá o direito a advogado. O 

superintendente tem a autoridade para anular ou alterar a decisão do diretor ou do encarregado, incluindo 

recomendar um programa educacional alternativo para o aluno. O superintendente tomará uma decisão sobre o 

recurso no prazo de cinco dias úteis da audiência. Tal decisão será a decisão final da cidade, bairro ou escola 

regional no que diz respeito a suspensão. 

 

Adjudicação de Delinqüência, Admissão de Culpa ou Condenação 

Se um estudante, for condenado por um crime ou uma adjudicação ou admissão no Tribunal de culpa em 

relação a tal crime ou delinqüência de crime, o diretor ou encarregado de uma escola em que o aluno estiver 

matriculado pode expulsar aluno se diretor ou encarregado determinar que a permanência do aluno na escola 

teria um efeito negativo substancial sobre o bem-estar geral da escola.  

 

Aviso de audiência com o diretor – Exclusão de longo prazo - 37H 1/2 - O aluno receberá notificação em escrita 

das acusações e razões para tal expulsão antes tal expulsão comece. O aluno também receberá uma notificação 

em escrita do seu direito de apelar o processo de apelar a tal expulsão; no entanto, que a expulsão permanecerá 

em vigor antes de qualquer recurso auditiva realizado pelo Superintendente. 

 

Recurso do Superintendente – Exclusão a longo prazo - 37H 1/2 - O aluno terá o direito de apelar a expulsão 

para o Superintendente. O aluno deve notificar o Superintendente, por escrito, do seu pedido de apelação, não 

mais tarde que cinco dias úteis da data  efectiva da expulsão. O superintendente realizará uma audiência com o 

estudante e pai ou responsável do estudante, no prazo de três dias da expulsão. Na audiência, o aluno terá o 

direito de apresentar o testemunho verbal e o escrito a seu favor e terá o direito a advogado. O superintendente 

tem a autoridade para anular ou alterar a decisão do diretor ou do encarregado, incluindo recomendar um 

programa educacional alternativo para o aluno. O superintendente tomará uma decisão sobre o recurso no prazo 

de cinco dias da audiência. Tal decisão será a decisão final da cidade, bairro ou distrito escolar regional no que 

se refere a expulsão. 

 

Oportunidade para ter o Progresso Acadêmico   

Qualquer escola que suspende ou expele um aluno sob esta seção devem continuar a prestação de serviços 

educacionais para o aluno durante o período de suspensão ou expulsão de maneira consistente com M.G.L c.. 76, 

§ 21. Se o aluno muda para outro distrito, durante o período de suspensão ou expulsão, o novo distrito de 

residência irão admitir o aluno para suas escolas ou prestar serviços educacionais para o aluno em um plano de 

serviço de educação em c M.G.L 76, § 21. 

 
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO (MOU) 

O Departamento das Escolas de Marlborough e a Polícia de Marlborough concordam em coordenar seus esforços 

para prevenir o uso de drogas, armas ou violência pelos estudantes da MPS. Em todos os exemplos de drogas, 

armas e violência nas Escolas Públicas de Marlborough, a Polícia de Marlborough será notificada. 

 

 

DISCIPLINA E ESTUDANTES COM INCAPACIDADES 

 

Os procedimentos a seguir aplicam-se à suspensão dos alunos com incapacidades quando suspensões 

excederem 10 dias consecutivos escolar ou quando desenvolveu-se um padrão para suspensões superiores a 

10 dias cumulativos. Estes procedimentos incluem as responsabilidades da equipe e as responsabilidades do 

distrito. 
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a.  Uma suspensão de mais de 10 dias consecutivos escolar ou de uma série de suspensões de curto prazo que 

exceder 10 dias escolares e constituem um padrão de remoção e são considerados a constituir uma mudança 

disciplinar na colocação. 

b. Antes de uma suspensão que resultaria uma mudança disciplinar na colocação de um aluno com disabilidade, 

os administradores do prédio, os pais e funcionários relevantes da equipe do IEP/504 do aluno se reunirão 

para determinar se a violação, em que o aluno está sujeito a uma mudança disciplinar na colocação foi 

causada diretamente e substancialmente relacionados à deficiência do aluno ou foi o resultado direto de uma 

falha ao implementar o plano IEP ou Seção 504 do aluno. 

 

c. Se a EQUIPE concluir que o comportamento impróprio do estudante não é uma manifestação da deficiência 

do estudante, e a escola impor uma suspensão que resultará em mais de dez (10) dias acumulativos de 

suspensão, a escola deve desenvolver um plano alternativo que fornece uma educação pública apropriada ao 

estudante de graça durante a suspensão.   

 

d. Se a equipe determina que o comportamento É uma manifestação da deficiência, então o distrito vai realizar 

uma avaliação do comportamento funcional ou revisar qualquer plano de intervenção de comportamento 

existentes e tomar decisões (com o consentimento do pai) para corrigir o IEP, a colocação, ou o plano de 

intervenção de comportamento e o aluno não serão suspenso pela violação se for encontrada por ser uma 

manifestação de sua deficiência.  

 

e. Independentemente da determinação da manifestação, o distrito pode colocar o aluno em um plano provisório 

alternativo Configurado (conforme determinado pela equipe) para 45 dias de escola se: 

1) O aluno estiver posse de uma arma perigosa na escola ou em eventos patrocinados pela escola; 

2) O aluno estiver posse ou uso de drogas ilícitas na escola ou em eventos patrocinados pela escola;  

3) O aluno envolvido em solicitação de uma substância controlada, na escola ou em eventos 

patrocinados pela escola; ou 

4) O estudante causar lesões corporais graves, a outro estudante, na escola ou em eventos 

patrocinados pela escola. 

A configuração alternativa provisória deve habilitar o aluno a participar no currículo geral, o progresso em 

direção as metas no IEP e receber a educação especial e serviços relacionados contidos no IEP do estudante.   

A configuração alternativa provisória deve também fornecer serviços e modificações projetadas para resolver o 

comportamento dando origem para a remoção e para evitar o comportamento ocorra.  

 

Ao final do prazo de (45) quarenta e cinco dias de escola, o aluno será devolvido a sua colocação anterior a 

menos que o pai (ou o aluno se 18 +) dê consentimentos para uma extensão do cenário alternativo provisório ou 

uma ordem é obtido a partir da Secretaria de Educação Especial autorizando a remoção contínua do aluno. 

 

Se a conduta não involve uma arma perigosa, substância controlada ou lesões corporais graves. Nesse caso, a 

escola pode remover o aluno para um cenário alternativo provisório para 45 dias apenas: 1) com o 

consentimento dos pais ou 2), obtendo autorização de um tribunal ou auditor da BSEA. A fim de obter uma 

ordem da um tribunal ou auditor da BSEA, a escola deve provar que manter o posicionamento do aluno é 

substancialmente susceptível de resultar em prejuízo para o estudante ou outros.  

 

f.  O pai terá o direito de apelar a determinação da manifestação da equipe, a imposição de uma mudança 

disciplinar na colocação e posicionamento do aluno em um ambiente educacional alternativo provisório. O 

aluno permanecerá na colocação disciplinar imposta pelas autoridades da escola enquanto se aguarda uma 

decisão sobre o recurso ou até a expiração da sanção disciplinar, o que vier primeiro.  

 
 

OFENSA DE ESTUDANTES QUE CAUSA SUSPENSÃO 

1. Fumar ou a posse dos produtos do tabaco na escola ou no ônibus 

2. Posse e/ou consumo de bebidas alcoólicas 
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   3. Palavrões, comentários discriminatórios ou obscenidades dirigidas para os funcionários 

da escola ou colegas estudantes   

4. Vandalismo 

5. Roubar 

6. Fazer greve ou deliberar, causando danos aos funcionários da escola ou a aluno (s)   

7. Desafiar, desrespeito, ou Defiance, desrespeito, insubordinação direta ou aos 

funcionários da escola   

8. Comportamento que encoraja outros estudantes a agirem de forma disruptiva  

    9. * Trazer qualquer tipo de arma para a escola por qualquer motivo. Os pais devem discutir 

a conteúdo de MGL c 71 seção 37 H e H ½ com seus filhos. 

                  10. Instigar uma briga ou luta 

11. Intimidação (Bullying), assédio, discriminação, retaliação ou engajar-se em crimes de 

ódio 
 

* Suspensões ou expulsões são decisões que fazem parte de um devido processo legal dos 

direitos do estudante. Entidades de edifício ou representantes são obrigados a comunicar 

ao departamento de polícia a presença de armas nas instalações da escola. 

 

 

 

 

SANSÃO DISCIPLINAR PARA ASSÉDIO, BULLYING, DISCRIMINAÇÃO, E CRIMES 

DE ÓDIO 

Esta seção do manual de estudante foi adaptada das Escolas Públicas de Marlborough, Norma 1,300: 

Promover os Direitos Civis E Proibir Assédio, Maus-tratos, Discriminação, e Crimes de Ódio. As 

cópias da Norma 1,300 para o pessoal e estudantes estão disponíveis sobre petição, e pode ser vistos 

no escritório do diretor de qualquer edifício das escolas dentro do distrito.  Denúncias ou queixas de 

assédio, discriminação, retaliação com base em uma classe protegida, pode ser apresentado, e será 

investigado, conforme descrito na política do distrito 1.300. Uma cópia das Escolas Públicas de 

Marlborough, Política de 1.300: Promovendo os Direitos Civis e proíbe o assédio, a intimidação, 

discriminação e crimes de ódio está disponível em cada escola imediatamente, mediante pedido. 

 
 

Norma Disciplinária em relação a Preocupações de Direitos Civis  

As Escolas Públicas de Marlborough proíbe todas as formas de assédio, discriminação, e crimes de 

ódio baseadas nas seguintes categorias protegidas: raça, cor, religião, origem nacional, etnicidade, 

sexo, orientação sexual, idade, ou deficiência.  

 

As Escolas Públicas de Marlborough também proíbe maus-tratos, como definido abaixo, em relação 

em conta se é motivado por, ou relacionado a, raça da pessoa, cor, religião, origem nacional, 

etnicidade, sexo, orientação sexual, idade, ou deficiência. O distrito não irá também tolerar 

retalhações contra pessoas quem fazem a ação consistente com a norma disciplinar 1,300 e Lei de 

bullying do Estado MGL c 71 seção 370. 

 

A proibição de assédio, discriminação, crimes de ódio e maus-tratos aplica a todos os estudantes, nas 

areas da escola ou eventos relacionados em realizados pela escola, incluindo atividades atleticas e 

transporte relacionado a escola, ou não se a intimidação criar um ambiente hostil na escola para a 

pessoa sendo intimidada, infringindo os seus direitos na escola ou materialmente e susbtancialmente  

interrompe o processo de educação ou o funcionamento ordenado de uma escola, em conformidade 

com a lei bullying. MGL seção c. 71 37º. 

 

Os relatórios ou queixas de assédio, maus-tratos, discriminação, retaliação, ou um crime de ódio pode 

ser arquivado, e será investigado, de acordo com o Plano das Escolas Públicas de Marlborough de 

prevenção a Bullying e Plano de Intervenção. 
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Sanções Disciplinares permissíveis e Ações Corretivas em Resposta a Maus-tratos, 

Discriminação, Assédio, Crimes de ódios, ou Outras Infrações do Código de Conduta 

 

As sanções disciplinares e ações corretivas podem incluir, mas não é limitada a uma ou mais do 

seguinte: 

1. aviso por escrito/verbal  

2. conferência com pais  

3. transferência de sala ou de escola 

4. limitando ou negando o acesso do estudante a partes ou areas da escola 

5. supervisão com adultos nas premissias da escola 

6. exclusão da participação de funções patronizadas pela escola, programas de depois da         

escola /ou atividades extracurriculares 

7. suspensão de termo curto ou termo longo  

8. exclusão, expulsão, ou retirada da escola  

9. pedir desculpas a vítima  

10. treinamento de reconhecimento (para ajudar o estudante a entender o impacto do seu 

comportamento) 

11. participação em desenvolvimeto de empatia, diversidade cultural, anti-assédio, anti-

amedrontando ou programas de relações  

12. aconselhamento mandatório  

13. qualquer outra razão autorizada e consistente com o código de disciplina 

14. relatório formal através do MOU 

 

Falsa Acusação 

Qualquer estudante que conscientemente faz falsas acusações ou traz uma queixa maliciosa, está 

sujeito a ação disciplinar e/ou ação corretiva incluindo, mas não limitado a, uma suspensão fora da 

escola para não mais de 3 dias para a primeira ofensa. Ofensas subseqüentes podem resultar em 

exclusão da escola para 10 dias ou mais. 
 

Responsabilidades do Estudante 

Cada estudante é responsável por: 

1. assegurar que ele/a não atormenta nem discrimina contra outra pessoa da escola nem em 

acontecimento relacionados a escola, nem atividade por causa da raça da pessoa, cor, religião, 

origem nacional, etnicidade, sexo, orientação sexual, idade, nem deficiência. 

2. assegurar que ele/a não bully(faça maus-tratos) outras pessoas da escola ou dos eventos e 

atividades da escola  

3. assegurar que ele/a não retalie contra qualquer outra pessoa relatando ou falando queixas para 

ajudar nem incentivar no preenchimento do relatório ou da queixa, ou para cooperar  
 

Proteção contra retaliação 

Como destacado na norma do distrito 1,300, a escola tomará passos apropriados para proteger o 

estudantes de retaliação que informam, arquivam uma queixa de, ou coopera numa investigação de 

uma infração da norma do distrito 1.300. 
 

GLOSSÁRIO DE TERMOS 

Assédio moral (Bullying): a utilização repetida por um ou mais estudantes ou por um funcionário da escola, 

incluindo, mas não limitando a, um educador, administrador, enfermeira da escola, trabalhador do refeitório, 

zelador, motorista de ônibus, treinador de atletismo, orientador para uma atividade extracurricular ou um 

paraprofissional de uma expressão escrita, verbal ou eletrônica ou um ato físico ou gesto ou qualquer combinação 

destes, dirigida a uma vítima que: (i) causas dano físico ou emocional à vítima ou dano à propriedade da vítima; (ii) 

coloca a vítima no medo razoável de dano a mesmo ou de danos à sua propriedade; (iii) cria um ambiente hostil na 

escola para a vítima; (iv) infrinja os direitos da vítima na escola; ou (v) materialmente e substancialmente interrompe 
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o processo de educação ou o funcionamento ordenado de uma escola. Para efeitos da presente secção, bullying 

incluirá intimidação pela internet.   

 

Cyber Bullying: intimidação (bullying) através do uso de tecnologia ou qualquer comunicação 

eletrônica, que deve incluir, mas não se limitando a, qualquer transferência de sinais, sinais, escrita, 

imagens, sons, dados ou informações de qualquer natureza transmitida no todo ou em parte, por um 

fio, o rádio, eletromagnético, fotografia eletrônica ou foto sistema óptico, incluindo, mas não limitado 

a, correio electrónico, comunicação pela internet, mensagens instantâneas ou comunicações fac-

símile. Cyber-bullying deve igualmente incluir (i) a criação de uma página web ou blog no qual o 

criador assume a identidade de outra pessoa ou (ii) a representação sabendo de outra pessoa como o 

autor do conteúdo postado ou mensagens, se a criação ou a representação cria qualquer uma das 

condições enumeradas nas cláusulas (i) a (v), inclusivas, da definição de assédio moral. 

Cyberbullying também incluirá a distribuição por meios electrónicos de comunicação para mais de 

uma pessoa ou a postagem de material em suporte electrónico que pode ser acessado por uma ou mais 

pessoas, se a distribuição ou publicação cria qualquer uma das condições enumeradas nas cláusulas 

(i) a (v), inclusivas, da definição de assédio moral. 
 

Discriminação: Tratar pessoas de forma diferente, ou interferindo em ou prevenir uma pessoa de ter 

as vantagens, privilégios ou cursos de estudo numa escola pública por causa da raça do indivíduo, 

cor, origem nacional, etnicidade, religião, sexo, orientação sexual, idade, ou deficiência (ex.,estado 

protegido). Uma pessoa pode não ser submetida disciplina ou castigo mais severo por injustiça, nem 

negou os mesmos direitos como outros estudantes, por causa de sua sociedade da classe protegida.  
 

Assédio: O assédio é oral, escrito, gráfico, conduta eletrônica ou física nas propriedades da escola ou 
em uma atividade relacionada a escola relacionando a raça do indivíduo, cor, origem nacional, 
etnicidade, religião, sexo, orientação sexual, idade, ou deficiência (ex.estado protegido), isso é 
suficientemente severo, penetrante ou persistente a fim de mexer nos limites da capacidade do 
estudante para participar ou beneficia-se dos programas do distrito ou atividades, criando um 
ambiente hostil, humilhante, intimidador, de educação ofensiva. Para propósitos desta Norma, o 
assédio também quererá uma conduta, se persistir, que irá provávelmente criar um ambiente hostil, 
humilhante, intimidador ou educacional ofensivo. Um único incidente, dependendo de sua 
severidade, pode criar um ambiente hostil.  
 

Ambiente hostil: uma situação em que bullying faz com que o ambiente escolar para ser permeada 
de intimidação, ridicularização ou insultos que é suficientemente graves ou generalizados de alterar 
as condições de aprendizagem do aluno. 

 

Retaliação: Qualquer forma de intimidação, represália, ou assédio por um estudante dirigido contra 
qualquer estudante, o pessoal ou outro indivíduo para repolatagem ou arquivamento de uma queixa, 
para ajudar ou incentivar o arquivamento de um relatório ou queixa, para cooperar numa investigação 
sob esta norma, ou para tomar medidas coerente com esta norma. 

 

Crimes de ódio: Crimes de ódio são a forma mais extrema de discriminação: um crime motivado, 
em total ou em parte, pelo ódio, preconceito, ou preconceito contra um indivíduo por causa da raça, 
cor, origem nacional, etnicidade, religião, sexo, ou orientação sexual, idade, ou deficiência. A 
identidade individual da vítima – real ou percebido- não importa ao delinqüente; qualquer pessoa que 
parece ser membro do grupo servirá para o seu propósito. Um crime de ódio pode envolver um ataque 
físico, ameaça de dano físico, intimidação física, ou dano a outra propriedade. 

 

MEMORANDO DE ENDENTIMENTO (MOU) 

O Departamento das Escolas de Marlborough e a Polícia de Marlborough concordam em coordenar seus 

esforços para prevenir o uso de drogas, armas ou violência pelos estudantes da MPS. O esforço conjunto da 

cooperativa resposta incidirá sobre os incidentes, que têm lugar na escola, dentro da propriedade da escola ou em 

eventos da escola patrocinada. Uma cópia do memorando de entendimento está disponível em cada escola.    
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POLÍTICA DO USO DA INTERNET 

É a política de das Escolas Públicas de Marlborough de fornecer acesso de Internet supervisionado 

para todos os alunos e professores em Escolas Públicas a Marlborough. Nosso objetivo na prestação 

deste serviço é promover a excelência educacional no distrito, facilitando o compartilhamento de 

recursos, inovação e comunicação. Todo o uso da Internet devem ser para apoiar o ensino e pesquisas 

e ser coerente com os objetivos educacionais das Escolas Públicas de Marlborough. 
 

A linha de permissão na página 4 deste manual deve ser assinada pelo pai/responsável e retornada à 

escola por todos os alunos. Todas as regras e regulamentos devem ser revistos com seu filho. 
 

O sistema das Escolas Públicas de Marlborough tem o compromisso de fornecer o acesso livre de 

erro de conteúdo da Internet, mas o distrito não pode ser responsabilizado por qualquer informação 

perdida, danificada ou não está disponível devido a dificuldades técnicas. (Política de S.C. 4.400.)
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Normas de Uso da Internet 
1. É a política das Escolas Públicas de Marlborough de fornecer acesso de Internet supervisionado para 

todos os alunos e professores das Escolas Públicas de Marlborough. Nosso objetivo na prestação deste 

serviço é promover a excelência educacional no distrito, facilitando o compartilhamento de recursos, 

inovação e comunicação. Todo o uso da Internet devem ser para apoiar o ensino e pesquisa e ser 

coerente com os objetivos educacionais das Escolas Públicas de Marlborough. 

 

2. O bom funcionamento da rede depende da regularidade de seus usuários, que deve aderir às 

diretrizes rígidas. As orientações são fornecidas para que o usuário esteja ciente das 

responsabilidades que são inerentes à utilização da Internet. Com esta oportunidade educacional 

vem a responsabilidade. Alunos aprenderão sobre o comportamento que é permitido e não 

permitido na rede e será responsável pelo seu comportamento enquanto on-line. As Escolas 

Públicas de Marlborough está ciente de que pode haver material inaceitável ou comunicações na 

Internet que seu filho pode acessar. O usuário da rede deverá obedecer às regras estabelecidas na 

presente política. Nós não podemos controlar o material disponível em outros sistemas de 

computador. 

 

3. Usuários da Network Deverão: 

 

A. Sempre obedecer as leis de copyright e propriedade pessoal. 

B. Ter boas maneiras e usar uma linguagem apropriada. 

C. Perguntar antes de fazer o upload ou baixar documentos que levaria mais de cinco minutos. 

D.      Pedir ajuda quando precisar. 

E.      Usar o computador de maneira considerada e respeitosa. 

F. Notificar o professor ou outro adulto se você se deparar com um matérial imprópio. 

 

4. Usuários da Network Não Deverão: 

 

A. Usar Sala de Bate-Papo 

B. Invadir ou comprometer a privacidade de outra pessoa ou arquivos. 

C. Conscientemente, postar ou transmitir qualquer informação que não seja verdade. 

D. Interromper a utilização da Internet. 

E. Tentar obter acesso não autorizado aos recursos da Internet.  

F. Usar o computador para fazer mal a outras pessoas. 

G. Instalar software em computadores de escola a menos que dirigido por um professor a fazê-lo.. 

H. Usar o computador para fins ilegais.  

I. Fazer cópia de software que você não pagou ou tem autoridade para usar. 

J. Criptografar as comunicações, a fim de evitar a revisão de segurança. 

K. Destruir a integridade de informações baseadas em computador. 

L. Usar o sistema para acessar, armazenar ou distribuir material impróprio. 

M. Usar a conta ou senha de outra pessoa, nem compartilhar sua conta ou senha com ninguém. 

N. Usar o discurso ofensivo ou inflamatório. 

O. Ser destrutivo. 

P. Acessar a Internet sem supervisão. 

 

6. O sistema das Escolas Públicas de Marlborough tem o compromisso de fornecer o acesso livre de erro 

de conteúdo da Internet, mas o distrito não pode ser responsabilizado por qualquer informação perdida, 

danificada ou não está disponível devido a dificuldades técnicas. 

________________________________________________________________________________________ 

Por Favor Veja o Acordo de Uso de Rede de Computador Anexado

 Política 4.400 
 
 USO DA INTERNET  
 (Serviços de Suporte)  
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Propósito 

As Escolas Públicas de Marlborough reconhece que o acesso a tecnologia na escola fornece estudantes com maiores 

oportunidades de pesquisas, a envolver-se, colaborar e desenvolver habilidades que irá preparar eles para trabalho, vida 

e cidadania. Nós estamos comprometidos  a ajudar estudantes desenvolverem habilidades usando tecnologia de uma 

maneira apropriada, segura, ética e legal. 

 

Os recursos de tecnologia do distrito estarão disponíveis para todos os estudantes. Todos os usuários serão requeridos 

a reconhecer recebimento dessa (Política de Aceitação de Uso da Internet) AUP anualmente. Violação dos termos 

descritos na  Política de Aceitação de Uso da Internet (AUP) pode resultar em perda de acesso, ou em um evento de 

vilolação da lei, e  possivel acusação. 

 

A. Acesso de Estudantes  
MPS promove tecnologia (equipamento de computadores, rede, internet e aparelhos como impressoras) para estudantes 

a promover aprendizado, promover a excelência educacional, para colaborar, e preparar estudantes para educação 

superior e lugares de trabalho que são ricos em tecnologia. 

 

A administração reserva o direito de ler e inspecionar o conteúdo de mídia de armazenamento usado pelos alunos em 

classe, quando é necessário manter a integridade do ambiente escolar. Portanto, lá é nenhuma expectativa de privacidade 

em relação a qualquer ação executada ou dados armazenados na tecnologia MPS.  

 

Todos os alunos estão a aderir às leis sobre pirataria de programas de software de computador. Alunos serão 

responsáveis para a substituição de qualquer hardware que está danificado por uso indevido do equipamento. 

 
B. Filtro de Conteúdo  

Na Lei de Proteção Infantil da Internet (2000) o distrito é requerido a filtrar conteúdos da internet e faz um esforço 

para fazê-lo. No entanto, apesar dos esforços do distrito, os estudantes podem encontrar alguns conteúdos 

inadequados. Conteúdo inapropriado ou que poderia razoavelmente ser percebido como questionável deve ser 

imediatamente reportado para um professor ou administrador e depois para o departamento de IT. 
 

C. Aparelhos que Não são Propriedade da MPS  
Aparelhos que não são propriedades da MPS incluindo laptops, tablets, telefone celular, aparelhos de gravação ou 

qualquer outros aparelhos que são Web habilitados. 

 Com prévia aprovação administrativa, os professores podem permitir que os estudantes a utilizar seus 

próprios dispositivos móveis para fins educacionais. Tal uso deve ocorrer somente sob a supervisão direta 

do professor de sala de aula e deve terminar no final do período de aula. 

 As Escolas Pública de Marlborough ou professores e funcionários de MPS não são responsáveis pela 

propriedade privada dispositivos introduzidos ou usado dentro da escola. Por exemplo: 

o Técnicos do distrito não irião arrumar, reparar ou manter quaisquer dispositivos que não sejam 

propriedade da MPS. 
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o MPS não se responsabiliza por conteúdo pessoal guardados no tal equipamento/dispositivo. 

o MPS não irá fornecer software ou aplicativos para a tecnologia que não é de propriedade da MPS. 

o MPS não é responsável por qualquer dano físico, perda ou roubo do dispositivo. 

 Os alunos e pais/responsáveis devem assinar e devolver a AUP antes da utilização do aparelho e acessar 

a rede do distrito. 

Aparelhos móveis, como laptops, tablets e e-leitores, muitas vezes estão equipados com acesso sem fio em 

uma rede de telefone, que o distrito é incapaz de filtrar ou monitorar. Os alunos que trazem tais dispositivos 

devem acessar a internet via conexão Wi-Fi filtrada do distrito. Acesso sem fio pessoal ou aparelhos similares 

usados para ignorar o filtro de internet de distritos são proibidos. Os infratores podem ter seus dispositivos 

confiscados. 

 

D. Prática Respeitosa (Equipamento e Conteúdo) 

Estudantes deverão: 

 Usar a tecnologia do distrito para facilitar aprendizagem, currículo do distrito e metas instrucionais. 

 Manter a privacidade de senhas e arquivos protegidos por senhas. 

 Usar e cuidar dos equipamentos (includindo  teclas, mouse e outros equipamentos) e software. 

 Respeitar leis de direitos autorais com relação a propriedades intelectuais. 

Estudantes Não deverão: 

 Criar ou transmitir menssagens ou outros arquivos eletrônicos sendo  ameaçando, rude, discriminação, 

obscenos ou ameaças. 

 Intencionalmente transmitir vírus, macros ou códigos maliciosos. 

 Usar qualquer aparelho desenvolvidos para converter e capturar dados. 

 Comprar, vender, fazer propaganda ou conduzir um negócio, a não ser que foi aprovado como um projeto 

da escola. 

 Acesso ou exposição de pornografia, obscenidades ou outros materiais inapropriados incluindo qualquer 

site bloqueado pelo filtro de conteúdo do distrito. 

 Ignorar o filtro de conteúdo do distrito, por meio de proxies ou qualquer outro método. 

 Revelar informações pessoais ou  de qualquer outra pessoa online. 

 Intencionalmente sujar sua identidade ao se comunicar usando a tecnologia. 

 

E. Intimidação (Cyber-Bullying)  
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Cyberbullying é definida como assédio moral através do uso de tecnologia ou qualquer comunicação 

eletrônica, que inclui mas não está limitado a qualquer transferência de sinais, escrita, imagens, sons, dados 

ou informações de qualquer natureza transmitida no todo ou em parte por coisas tais como correio eletrônico, 

comunicações de internet, mensagem instantânea, mensagem de texto ou fac-símile. Cyber-bullying inclui (i) 

a criação de uma página Web ou blog no qual o criador assume a identidade de outra pessoa ou (ii) a 

representação sabendo de outra pessoa como o autor do conteúdo postado ou mensagens, se a criação ou a 

representação é uma violação à lei. Cyberbullying também inclui a distribuição por meios electrónicos de 

comunicação para mais de uma pessoa ou a postagem de material em suporte electrónico que pode ser 

acessado por uma ou mais pessoas, se a distribuição ou a postagem é uma violação da lei. 

Maus-Tratos/Intimidação pelo o uso de tecnologia ou um aparelho eletrônico próprio, alugado ou usado pela 

escola do distrito (cyber-bullying) é proíbido  pela lei do estado  Capitúlo 71 Seção 370. 

Intimidação pelo uso de tecnologia por um aparelho eletrônico que não é próprio, alugado, ou usado pela 

escola do distrito ou escola, se os maus-tratos (bullying) criar um ambiente hóstil na escola para o alvo, 

infringindo os direitos do alvo na escola, ou materialmente e substânciamente interrompendo o processo de 

educação processo ou o funcionamento de uma escola também é proibido pela política do MPS. 

É também da responsabilidade de cada estudante, pais e funcionários da escolar do distrito  a reconhecer e 

reportar ações de maus-tratos (bullying), (cyber-bullying)maus-tratos na internet e  retaliação. Qualquer 

estudante que acredita que ele ou ela  foi uma vítima de maus-tratos  (bullying), (cyber-bullying) maus-tratos 

na internet ou  retaliação deverá  report it imediatamente para o professor(a) dele ou dela ou seu administrador.  

F. Mídia Social  

 

Mídia social é definida como qualquer forma de publicação on-line ou presença que permite a comunicação 

interativa, incluindo, mas não se limitando a, telefones celulares, redes sociais, blogs, internet, sites, fóruns 

de internet e wikis. Sites de redes específicos incluem Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, YouTube, 

Flickr, Tumblr e afins. 

 

 Os alunos podem exercer o uso das mídias sociais durante o horário escolar, sob a direção do professor de 

sala de aula para fins instrutivos. Prática respeitosa deve ser observada em todos os momentos. Veja também 

política de 7.980. 

 

G. Mudança na Norma 

MPS pode alterar ou modificar a presente norma a qualquer momento. Se forem feitas alterações durante 

um ano lectivo, todos os alunos receberão uma cópia da política alterada e será necessário assinar. 

 

 Estudante que usar seus próprios aparelhos devem apoiar as atividades educacionais da sala de aula e 

deve ser desligado e guardado quando solicitado por um professor. 
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Educação Especial 

Serviços de educação especial são fornecidos aos alunos encontrados elegíveis após uma primeira reunião de 

equipe. Que são considerados elegíveis para os serviços, um estudante deve ter uma das seguintes deficiências: 

autismo, atraso de desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem específica ou um intelectual, sensorial, 

neurológico, emocional, comunicação, física ou lesão corporal. Também é necessário para a elegibilidade, que a 

deficiência impede o aluno de progresso educacional eficaz e para o aluno exigir instrução especialmente 

concebida ou serviços relacionados a fim de acessar a educação geral.  

 

O distrito oferece uma variedade de serviços destinados a satisfazer as necessidades do aluno. Serviços de 

educação especial e a determinação de colocação são da responsabilidade de uma equipe multi - disciplinar 

composta por profissionais que avaliaram o aluno em todas as áreas de necessidade de suspeita, um professor de 

ensino regular, a administração e, mais importante, do aluno pai ou responsável.   

 

Após a conclusão de uma avaliação inicial, a equipe desenvolve um programa educacional individualizado 

(IEP) que destaca, entre outras coisas, os pontos fortes do aluno, áreas de preocupação, estratégias para 

acomodar os alunos incapacidade, modificações para o currículo, serviços que o aluno receberá e importantes 

metas e objetivos desenvolvidos para garantir o progresso do aluno. Envolvimento dos pais durante a avaliação 

e o desenvolvimento do IEP é parte integrante do processo. Exemplares do papel de direitos dos pais estão 

disponíveis no departamento especial ou facilitador de equipe de avaliação dos prédios da escola.  

 

Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 

Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 ("seção 504") é uma lei federal que visa proteger os direitos das 

pessoas com deficiência em programas e atividades que recebem assistência financeira federal do departamento 

de educação dos EUA. Seção 504 fornece: "senão não qualificado... individuais com deficiência nos Estados 

Unidos, somente devido a sua deficiência, são excluídos da participação em, negados os benefícios de ou ser 

submetido a discriminação sob qualquer programa ou actividade recebe assistência financeira Federal...." 

O Departamento de Educação dos Estados Unidos, Escritório de Direitos Civis (OCR) impõe a seção 504 em 

programas e atividades que recebem assistência financeira federal do Departamento de Educação dos EUA. Os 

destinatários dessa assistência financeira federal incluem distritos da escola pública, instituições de ensino 

superior e outros Estado e agências de educação locais. Os regulamentos de execução seção 504 no contexto das 

instituições educativas aparecem em 34 C.F.R. parte 104. 

Os regulamentos da Seção 504 exigem um distrito escolar de fornecer uma "educação pública adequada 

gratuita" (FAPE) para cada estudante qualificado com uma deficiência que está na jurisdição do distrito escolar, 

independentemente da natureza ou gravidade da deficiência. Sob a seção 504, um FAPE consiste a prestação de 

regular ou educação especial e aids relacionados e serviços projetados para atender necessidades educacionais 

individuais do aluno tão adequadamente como a satisfação das necessidades de deficiência dos alunos.  

Lei de Assitência a Educação  ao desabrigado McKinney-Vento 

A lei Federal de Assistência a Educação  para desabrigados McKinney-Vento requer que as escolas imediatamente 

matricule estudantes desabrigados na escola, mesmo que eles não têm os documentos normalmente exigidos para 

a inscrição, tais como histórico escolar, registros médicos ou comprovante de residência, desde que o estudante 

tem imunizado adequadamente. Informações sobre seleções de chumbo, bem como registros de imunização 

podem ser transferidas por telefone. Pais ou responsáveis, com a intenção de registrar os estudantes que estão 

desabrigados devem estar cientes das seguintes orientações:  
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1. Estudantes desabrigados tem o direito de permanecerem em sua escolar de origem ou irem a uma escola 

onde estão residindo temporariamente;  

2. Crianças que mudam de uma situação de desabrigados para uma situação permanente durante o ano 

escolar tem o direito de permanecer na escola onde estavam frequentando quando estavam 

temporariamente desabrigados. Transporte pode não ser fornecido uma vez que encontra-se habitação 

permanente;  

3. Estudantes que escolheram se matricular na escola onde eles residam temporariamente devem ser inscritos 

imediatamente, mesmo se não trazer os registros normalmente exigidos para a inscrição  deles;  

Se um aluno desabrigado chega sem registros, a coordenadora da Educação do Distrito designada a  lidar com 

desabrigados irá ajudar a família e entrar em contato com o sistema de escola onde o estudante frequentou 

anteriormente para obter os registros necessário;  

Uma criança que está desabrigada e está matriculado em  qualquer escola servida pela Agência educacional local 

é elegível para o Title I serviços;  

Uma criança que está desabrigada e está matriculado em  qualquer escola servida pela Agência educacional local 

é elegível  para o Programa de café/almoço de graça ou reduzido.   

Para mais informações, por favor entre em contato com Ellie Marino, Coordenadora dos desabrigados, no (978) 

374-5773 ou no site seguinte:  

http://www.doe.mass.edu/hssss/program/homeless.html  

Abuso Infantil 

Todos os funcionários estão cientes dos sinais do abuso e negligência e o Diretor, anualmente, informa a todos os 

profissionais de suas obrigações com a comunicação de casos de abuso e negligência, conforme especificado no 

Capítulo M.G.L 119, §51A-51F e M.G.L Capítulo 71, §371.  

Notificação para pais em relação a questões de sexualidade humana e Educação Sexual 

Lei Geral de Massachusetts Capítulo 71, Seção 32 notas que os pais dispor de uma provisão de "opt-out" para 

matérias (normalmente a educação sexual ou Ciências) assembléia na escola, ou outras atividades educacionais e 

programas que incidem sobre a educação sexual humana, os mecanismos biológicos da reprodução humana e o 

desenvolvimento sexual ou questões de sexualidade humana. Os pais que desejam rever currículos e/ou isentar 

sua criança de instrução dos tópicos acima mencionados devem contactar o Diretor do edifício por escrito.  

Os Direitos da família e Lei de Privacidade (FERPA) e Recorde de Educação do Estudante  

Os direitos de educação da família e privacidade ato (FERPA) é uma lei federal que protege a privacidade dos 

registros de educação do estudante. A lei se aplica a todas as escolas que recebem fundos sob um programa 

aplicável do departamento de educação dos EUA.  

FERPA dá aos pais certos direitos com relação a registros de educação de seus filhos. Estes direitos tranfere para 

o estudante quando ele ou ela atinge a idade de 18 anos ou que frequenta uma escola para além do nível de ensino 

médio. Estudantes a quem os direitos se transferiram são "alunos elegíveis.”   

Como pais ou estudantes elegíveis, você tem o direito de inspecionar e analisar documentos educacionais do 

estudante, mantidos pela escola no prazo de 45 dias no dia em que a escola recebe uma solicitação de acesso. Os 

pais ou estudantes elegíveis devem apresentar um pedido escrito ao Diretor do edifício . 
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Identificando o registro (s) específico para inspecionar. Diretores fará notificação de tempo e lugar para acesso. 

As escolas não são necessário para fornecer cópias dos registros, a menos que, por razões como a grande distância, 

é impossível para os pais ou estudantes elegíveis rever os registros. Pode ser cobrada uma taxa de processamento.  

Os pais ou estudantes elegíveis também têm o direito de solicitar que registros corretos de escola que eles 

acreditam para ser imprecisas ou enganosas. Se a escola não decidir alterar o registro, o pai ou o estudante elegível 

então tem o direito de uma audiência formal. Após a audiência, se a escola ainda não alterar o registro, o pai ou 

o estudante elegível tem o direito de colocar uma instrução no registro, estabelecendo a sua visão sobre a 

informação contestada.   

Um registro de estudante consiste do histórico e o registro temporário, incluindo todas as informações, gravação 

ou fitas de computador, microfilmes, microfichas ou qualquer outro material, independentemente da forma física 

ou características relativas a um estudante que está organizado com base no nome do estudante ou de forma que 

um aluno pode ser individualmente identificado, e que é mantido pelas Escolas Públicas de Marlborough. O termo 

usado como no 603 CMR 23.00 entende-se que todas as informações e materiais, independentemente de onde 

estejam localizados, exceto para as informações e materiais especificamente isentadas pelo 603 CMR 23.04. O 

registro temporário consiste de todas as informações no registro do estudante que não está contida no histórico. 

Essas informações são importantes para o processo educacional e podem incluir resultados de teste padronizado, 

rank de classe, atividades extracurriculares e avaliações do estudante por funcionários da escola.   

Geralmente, as escolas devem ter permissão por escrito do pai ou o estudante elegível para liberar qualquer 

informação educacional do registro de um estudante. No entanto, FERPA permite que as escolas divulgue esses 

registros, sem consentimento, para as seguintes partes ou sob as seguintes condições:   

1. Os funcionários da escola com legítimo interesse educacional;  

2. Outras escolas a qual um estudante estiver sendo tranferido para;  

3. Específicos Funcionários para fins de auditoria ou avaliação;  

4. Caso as partes em conexão com o auxílio financeiro ao estudante;  

5. Organizações conduzindo determinados estudos para ou em nome da escola;  

6. Organizações credenciadas;  

7. Para cumprir uma ordem judicial ou intimação legalmente emitida;  

8. Funcionários apropriados em casos de emergências de saúde e segurança; e 

9. Autoridades estaduais e municipais, dentro de um sistema de justiça juvenil, nos termos da lei estadual.  

Mediante pedido, o Distrito divulga documentos educacionais sem consentimento aos funcionários de outro 

distrito escolar em que um estudante procura ou pretende se inscrever. Será fornecida uma tentativa razoável para 

notificar o pai ou o estudante da solicitação de registros.   

O direito de apresentar uma queixa com o departamento de educação dos EUA sobre falhas alegadas pelo Distrito 

Escolar em conformidade com os requisitos de FERPA pode ser apresentado no Instituto de Política em 

conformidade com a  Família, U.S. Departmento de Educação, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 

20202-5920.  

Proteção de Alteração de Direitos do Estudante  (PPRA)) 

A proteção dos direitos de alteração do estudante (PPRA), 20 U.S.C, § 1232h, exige que as escolas públicas de 

Saugus para notificá-lo e obter o consentimento ou permitir que você escolha que seu filho não participe em certas 

atividades da escola. Estas atividades incluem  pesquisa de estudante, análise ou avaliação que diz respeito a uma 

ou mais das seguintes oito áreas ("levantamento de informações protegidas”):  

1. Afiliações políticas ou crenças do estudante ou os pais do estudante;  

2. Problemas mentais ou psicológicos do estudante ou a família do estudante;  
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3. Comportamento ou atitudes de sexo;  

4. Comportamento ilegal, anti-social, incriminando a si próprio, ou humilhantes;  

5. Avaliações críticas dos outros com quem os entrevistados têm estreita as relações familiares;  

6. Relações privilegiadas legalmente reconhecido, tais como advogados, médicos ou Ministros;  

7. Práticas religiosa, filiações ou crenças do estudante ou pais; ou renda, excepto conforme requerido pela 

lei para determinar a elegibilidade do programa.  

Este requisito também se aplica à coleção, divulgação ou uso de informações do estudante para fins de marketing 

("pesquisas de marketing") e certos exames físicos e avaliações.  

As Escolas Públicas de Marlborough fornecerá os pais, dentro de um prazo razoável antes da administração da 

pesquisa e atividades, a notificação dos inquéritos e atividades e proporcionar uma oportunidade de optar que seu 

filho não participe, bem como a oportunidade de rever os inquéritos. Se você deseja rever qualquer instrumento 

de pesquisa ou material instrucional usado em conexão com qualquer informação protegida ou pesquisa de 

marketing, envie um pedido ao Diretor do edifício. O diretor irá notificá-lo do tempo e o lugar onde você pode 

rever estes materiais. Você tem o direito de rever um levantamento e/ou materiais instrucionais, antes que a 

pesquisa é administrada ao estudante.   

Os pais que acreditam que seus direitos foram violados podem apresentar uma queixa com o Escritório de 

Política de Conformidade para a Família, U.S. Departmento de Educação, 400 Maryland Avenue, SW, 

Washington, DC 20202-5920. 
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                                                                                                           Policy 8.100 

                                                                                                           Presença (Estudantes) 

 

COMPARECIMENTO  

 

Massachusetts tem uma Lei de Presença Obrigatória. É da responsabilidade de um dos pais ou responsável 

assegurar que o seu filho frequente a escola regularmente para obter o máximo de benefícios do programa 

educacional. Além disso, o Departamento de Ensino Fundamental e Ensino Secundário de Massachusetts 

estabeleceu 95% de atendimento como padrão mínimo para que os alunos apelassem uma nota de falha em um 

MCAS. Uma taxa de atendimento de 95% é equivalente a 171 dias escolares. 

 

Um pai ou tutor (pré escolar até o grau 12) é telefonar para o escritório da escola no prazo de 30 minutos desde 

o início da escola para denunciar a ausência do aluno. Os pais / responsáveis que não telefonam para a escola 

serão contatados automaticamente em relação ao paradeiro da criança. Para os pais / responsáveis de estudantes 

de 9 a 12 anos que não telefone, a escola será contatada dentro de 3 dias escolares (Capítulo 222 dos Atos de 

2012). 

 

Quando um estudante está ausente, ele / ela não poderá participar de nenhuma atividade esporádica ou 

extracurricular naquele dia. 

 

TIPOS DE AUSÊNCIAS 

 

1. Ausência desculpada inclui: 

A. Doença estudantil ou consulta médica (documentada por nota de pais, responsável e / ou médico) 

B. Funeral de luto / família 

C. Emergências familiares 

D. Observância dos dias sagrados religiosos 

E. Registo de nomeação de Veículos Motorizados 

 

2. Uma ausência isenta inclui: 

A. Viagens de campo patrocinadas pela escola 

B. Reuniões de classe aprovadas pela administração 

C. Assinaturas judiciais 

D. As suspensões impostas pela escola (fora da escola, na escola, a curto prazo ou a longo prazo) 

E. Visitação no colégio e entrevistas de trabalho que receberam aprovação prévia da administração e são 

apoiadas pela verificação pelo colégio no cabeçalho da faculdade (ver Visita da faculdade abaixo) 

 

3. Uma ausência injustificada é uma ausência que não é coberta pelas definições acima mencionadas de 

"Ausência desculpada" ou "Ausência isenta". Exemplos de ausência injustificada podem incluir, entre outros: 

A. Ausência indocumentada ou não verificada (falta de comunicação ou ausência sem motivo) 

B. A ausência repetitiva ou crônica por doença não documentada por um médico ou profissional médico. 

C. Classe de corte 

D. Ausentismo 
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E. Desculpas frívolas por estar fora da escola 

F. Férias em família ou outras situações familiares não emergenciais 

 

 

 

ABSENÇAS PRETENDIDAS PLANAS / VIAGENS FAMILIARES / FAMILIARES: 

 

Os pais são fortemente desencorajados a ter saídas prolongadas fora dos horários planejados do distrito. Além 

de comprometer a Lei de Presença Obrigatória, as ausências prolongadas interrompem o processo educacional 

para o aluno e a turma. O curso de maquiagem não pode substituir ou reverter o tempo na aprendizagem que 

se perde quando um aluno não está na aula. Se uma ausência planejada for necessária e inevitável, um pedido 

escrito para a ausência prolongada deve ser submetido ao diretor ou diretor assistente pelo menos duas 

semanas antes da ausência. É responsabilidade do aluno e dos pais / responsáveis garantir que o aluno faça o 

trabalho que ele / ela perdeu como resultado da ausência prolongada. 

 

 

SAIR DA ESCOLA MAIS CEDO 

Espera-se que os alunos estejam na escola todos os dias. Há momentos, no entanto, que emergências e 

compromissos inevitáveis exigirão que um aluno seja demitido da escola. Por favor, tente agendar 

compromissos fora do dia da escola ou em outros dias "não escolares" conforme descrito a cada ano no 

calendário distrital publicado. Se um estudante deve ser demitido da escola, eles devem trazer uma nota de 

casa especificando a data, a hora e o motivo da demissão. Esta nota deve ter um número de telefone para que o 

pai (s) / tutor (es) possa ser contatado. A nota deve ser trazida diretamente para o escritório escolar apropriado 

assim que o estudante chegar à escola. Os estudantes serão demitidos diretamente do escritório. Um estudante 

não poderá deixar o prédio sem sair do escritório primeiro. 

 

Cada escola também é atendida com uma enfermeira da escola para abordar problemas de saúde durante o dia 

escolar. Os despedimentos relacionados com a doença durante o dia escolar serão coordenados pelo escritório 

de enfermagem. Encorajamos os alunos a acessar o consultório de enfermagem no caso de não se sentir bem. 

Incentivamos os pais a fazerem o mesmo antes de demitir seus filhos. 

 

VISITAS A FACULDADE 

As visitas à faculdade são encorajadas para nossos alunos do ensino médio. No entanto, todos os esforços 

devem ser feitos para agendar visitas quando a escola não está em sessão. No caso de as visitas entrarem em 

conflito com o calendário escolar, os jovens e idosos terão permissões de três (3) visitas de faculdade 

desculpadas por ano escolar. Um Formulário de solicitação de visita à faculdade com aprovação 

administrativa dos pais / responsáveis deve ser preenchido pelo menos dois (2) dias escolares antes da visita. 

Verificação do comparecimento neste compromisso 

Deve ser submetido ao Assistente Principal no próximo dia escolar após a ausência. O não cumprimento do 

regulamento acima referido resultará em uma ausência injustificada. 

 

 

FALTA EXCESSIVA 

Os pais serão notificados se seu filho tiver cinco (5) ou mais ausências injustificadas em um ano ou se a 

criança perdeu duas (2) ou mais aulas devido a ausência por cinco (5) dias ou mais. O diretor ou pessoa 

designada fará um esforço razoável para se reunir com os pais / responsáveis de uma criança que tenha cinco 

(5) ou mais ausências injustificadas com o propósito de desenvolver medidas de ação para melhorar o 

atendimento da criança (Ch. 222 de Atos de 2012) . Uma criança que está cronicamente e habitualmente 
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ausente, ausente, demitida ou tardia com ou sem causa válida (excusada ou não utilizada) da escola estará 

sujeita à seguinte lista não exclusiva de conseqüências: 

1. Conferência dos pais ou dos responsáveis 

2. Todas as ausências futuras devem ser verificadas por um médico 

3. Restrição ou proibição da participação de atividades extracurriculares ou intramuros, passeios ou outras 

atividades 

4. Conseqüências baseadas na escola (por exemplo, detenção, perda de crédito do curso, retenção de 

classificação, etc.) 

5. Arquivamento de um "Falha em enviar seu filho para a escola" com o tribunal 

6. Apresentação de uma "Criança que requer assistência" (CRA) com o tribunal 

7. Arquivo do Departamento de Crianças e Famílias (DCF) 

8. O estudante e os pais podem ser informados ao MPs Truancy Officer que pode apresentar o Tribunal 

Distrital local 

 

 

RETIRADA DA MATRÍCULA 

Um Administrador da escola que o aluno tenha assistido pela última vez precisará enviar um aviso no prazo 

de 5 dias escolares a partir da 10ª ausência consecutiva do aluno e seus pais / responsáveis (M.G.L. c.76, 

sec.18) 

 

 

 

Aprovado: 6/9/98 

REV. 7.25.16 

REVISTO E APROVADO 2.14.17
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Concordância de Usagem do Computador para Network 

 

1. Eu tenho lido a Norma do Comitê Escolar Política 7.970 & 7.980 e 

entendido que a Usagem da Internet e os computadores pessoais são 

desigandos para propósitos educacionais somente. Eu entendo que qualquer 

infração da Escola Norma do Comitê 7.970 & 7.980  resultará em uma ação 

disciplinar, o revocar de meu privilégio de operador, e ou qualquer ação 

legal apropriada. Eu concordo que minha criança não participará na 

transferência de materiais impróprios nem ilegais através da Conecção da 

Internet das Escolas Públicas de Marlborough. Eu compreendo que a 

transferência de tal material pode resultar em ação legal. Eu também entendo 

que é impossível para as Escolas Públicas de Marlborough restringir acesso a 

todos materiais controversos. Eu não segurarei que o professor das Escolas 

Publicas de Marlborough seja responsável para, nem legalmente responsável 

para materiais distribuídos e nem adquirido da rede por minha criança. 
 

2. Eu também concordo em informar qualquer abuso do sistema de 

informações ao professor, diretor ou alguma outra autoridade apropriada. 
 

3. Eu concordo em aceitar todos passivos financeiros e legais que podem 

resultar do  uso do computador do meu filho/filha das Escolas Públicas de 

Marlborough, computadores pessoais ou Conexão de Internet. Eu aceito 

responsabilidade plena para supervisão quando o meu estudante não está no 

cenário de escola. 
 

4. O abuso pode entrar muitas formas, mas pode ser visto com muitas 

informações mandadas/recebidas que indicam ou sugerem pornografia, 

solicitação contrária à ética ou ilegal, racismo, sexismo, linguagem 

imprópria e outros assuntos que foram descretos na norma e regulamento. 
 

5. Eu tenho revisado e explicado essa norma com a minha criança. 

 

Nome do Usuário:  ___________________________________________ 

 

 

Assinatura do Usuário:  ________________________________________ 

 

 

Nome dos Pais/Responsável:   __________________________________ 

(Se a Criança é menor que 18 anos)   (Nome Impresso) 

 

Assinatura dos Pais/Responsável:   ________________________________ 

(Requerido) 

Data:   _____________________________ 

 
POR FAVOR RETORNE ESTA PÁGINA PARA O PROFESSOR DE SEU FILHO 
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PÁGINA DE ASSINATURA DOS PAIS/RESPONSÁVEIS 
 

Nome do Estudante:  ________________________________ 

 

Professor(a):            ________________________________ 

 

Eu tenho recebido uma cópia do Manual das Escolas Públicas de Marlborough 

Escola Elementar e tenho lido e revisado com a minha criança. 

 

Assinatura dos  

Pais/ Responsáveis:___________________________ Data:__________ 

 

Eu tenho lido e entendido o anexo da MPS sobre a Concordância de Uso da Norma 

da Internet. 

 

Assinatura dos  

Pais/ Responsáveis: ___________________________ Data:__________ 

 

Eu dou permissão para a minha criança ser fotografada/Filmada para materiais 

promocionais da escola, boletins da escola e quadros de aviso, páginas na web, mídia 

sociais, e jornais/meios de comunicação.  

 

Assinatura dos  

Pais/ Responsáveis: ___________________________ Data:__________ 

 

Eu dou permissão para o trabalho da minha criança (com primeiro nome) ser mostrado 

em páginas da web. 

 

Assinatura dos  

Pais/ Responsáveis: ___________________________ Data:__________ 

 

Eu endento que a MPS tem um Memorando de Endendimento com a Polícia de 

Marlborough. 

 

Assinatura dos  

Pais/ Responsáveis: ___________________________ Data:__________ 

 

 

POR FAVOR RETORNE ESTA PÁGINA PARA O PROFESSOR(A) DE SEU 

FILHO 
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_____ Eu dou permissão para os seguintes números de telefones serem usados pelo 

sistema automático de notificação de emergência e regular do distrito e/ou informação 

e eventos da escola.   

 

Pais/Responsáveis 

 

Assinatura: _____________________________ Data: _______________________ 

  

Número de telefone: ____________________________ 

 

Número de telefone: ____________________________ 

 

Número de telefone: ____________________________ 

 

Número de telefone: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR RETORNE ESTA PÁGINA PARA O PROFESSOR(A) DE SEU 

FILHO 

 


