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MENSAGEM DA ADMINISTRAcAO

Caro Estudante,

Bern-vindo ‘a Escola Marlborough High.

Ternos o prazer de Ihe apresentar a Agenda/Manual do estudante. Este manual foi desenvolvido
como urn recurso para voce e sua farnIlia porque você faz parte da cornunidade da Escola
Marlborough High. NOs incluirnos as rnetas e os valores do distrito. Nosso Manual/Agenda do
Estudante apresenta as regras e orientaçöes que so base de nosso funcionamento diário. Uma
escola segura que proporciona urn clima de respeito para todos, é eessencial para garantir urn
born ambiente de aprendizado. A aderëncia das regras e regularnentos deste rnanual permite
que isso aconteça. Os funcionãrios, estudantes e pais trabalhando em conjunto nos ajudaro a
alcançar essas rnetas.

Alérn das inforrnaçöes acadërnicas, este manual apresenta inforrnacöes sobre as atividades co
corriculares, orientaco, e cOdigo de condutas. Muitas oportunidades esto disponIveis na Escola
Marlborough High para quaisquer estudantes interessados ern arnpliar o seu dia acadëmico. Nós
recomendamos que as estudantes se envolvarn ativamente nas muitas facetas da educacão que
existern aqui na Escola Marlborough High.

Esperamos que seja urn ano letivo empolgante e produtivo!

Sincera rnente,

Charles Caliri, Diretor
Linda DaSilva-Perez, Vice-Diretora
John Travers, Vice-Diretor
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VALORES CENTRAlS, OPNIOES, E EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

Missäo

A Escola Marlborough High é urn ambiente de aprendizagem respeitoso e
cornpreesivo do século 21. Nës corn unicamos efetivarnente, pensamos
criticamente, coloboramos produtivamente e resolvemos problemas
efetivamente. Nós promovernos urn acesso equivalente, educacional e
dedicado ao sucesso para todos as estudantes.

Expectativas Acadëmicas

Estudon tes deveräo:

• Cornunicar usando habilidades oral e escrita para uma variaço de propósitos.
• Coletar, analizar, e avaliar inforrnaçöes de uma variedade de fontes.
• Colaborar a alcançar urna meta cornurn.

Aplicar aprendizagern para resolver problernas de urn rnodo convencional, criativo, e
jeitos inovadores.

• Dernonstrar aprendizagern em mIdia e tecnologia.

Expectativas Sociais

Estudantes deuei’ão:

• Demonstrar respeito por si prOprio, colegas, funcionários, e ao arnbiente.
• Set responsáveis pelas suas prOprias decisöes e comportarnento.

Expectativas CIvicas

Estudantes deverdo:

• Participar na escola e da comunidade.
I Entender sobre irnplicaçöes locals e globais das acôes civis.

***Nossos funcionários e estudantes tern se envolvido em urna série de conversas durante o ano
escolar anterior para identificar os valores fundamentals. Este processo Ira continuar no ano
escolar de 2016-17. Urna vez que essas inforrnaçöes forern atualizadas, nós publicaremos esta
inforrnaço a todos os interessados.

Página 6



Valores fundamentais

Respeito, Bondade, Trabaiho em Equipe, Responsabilidade e SoIuco de Problemas Eficaz

Durante o ano letivo 2015-2016, o corpo docente, pessoal e estudante do MHS foram pesquisados
pata ajudar a determinar urn conjunto de valores fundamentals. Este questionário foi enviado a
todos os professores, administradores, funcionários e alunos, dos quais urn comitë tirou frases e
idélas chave e avaliou as respostas mais frequentes. A partir desta lista, estudantes envolvidos
em atividades e discussöes para aprovar, definir e trazer significado para esses valores
fundamentals.

A escola High School Marlborough cornpromete-se a usar esses valores fundamentals para
orientar todos os aspectos do que fazemos, garantindo que a cultura escolar reflete todos os que
trabalharn e aprendern no Ensino Médio de Marlborough.

Embora as palavras abaixo tenham diferentes significados e usos, os seguintes valores so
definidos no contexto da cornunidade MHS como:

Respeito:

o respeito e urna apreciaço ou admiraço de outros que e demonstrado através da paciência,
cornpreenso e cortesia.

Bondade:

A bondade é o ato de ser genulno em nossas interacöes corn os outros; Conscientes de seus
sentimentos, e fazendo bern corn eles.

Trabaiho em equipe:

o trabalho em equipe é urn cornpromisso corn objetivos comuns dernonstrados trabalhando
eficazmente em conjunto corn outros.

Responsabilidade:

A responsabilidade é assumir a posse de suas próprias acöes.

SoIuço de problemas eficazes:

Soluçâo de problernas eficaz e o processo de trabalhar corn os detalhes de urn problerna para
alcancar urna soluçäo que considere no sã o resultado, rnas tarnbérn os interesses dos outros,
resultando ern urn acordo rnütuo sobre urna soluco.

_____ ___________—— _______
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Expectativas Acadfmicas da de Todas as Escolas

Expectativa do Sempre Frequentemente ‘As vezes Nunca

Estudante

Comunicacão: Sempre fala e Frequentemente As vezes fala e Nunca fala e escreve
Comunica usando escreve usando a fala e escreve escreve usando as usando as convencöes
habilidades convencöes da usando as convençöes da da disciplina
verbais e escritas disciplina convencöes da disciplina
de várias disciplina
maneiras
SIntese: Sempre faz Frequenternente faz ‘As vezes faz Nunca faz pesquisas e
Coleta, analisa e pesquisas e pesquisas e integra pesquisas e integra integra o material de
avalia integra o material o material de o material de origem de uma forma
inforrnacöes de de origern de origem de urna origem de uma que demonstra a
uma variedade de uma forma que forma que forma que cornpreenso
fontes demonstra a demonstra a dernonstra a

compreensáo compreenso compreensäo
Colaboracäo: Sempre trabaiha Frequentemente As vezes trabalha Nunca trabalha
Colabora para efetivamente e trabalha efetivamente e efetivamente e
atingir um respeitosarnente efetivarnente e respeitosamente respeitosamente corn
objetivo cornurn corn diversas respeitosamente corn diversas diversas equipes e

equipes e corn diversas equipes e assume a assume a
assurne equipes e assume a responsabilidade responsabilidade
responsabi lidade respansabil idade parti I hada partilhad a
partilhada partilhada

ResoIuco de Sernpre Frequentemente As vezes determina Nunca determina o usa
problemas: deterrnina o uso determina a uso a uso adequado do adequado do
Aplicar a adequado do adequado do conhecimento conhecirnento prévia
conhecimento conhecirnento conhecirnento prévio e/ou novo e/ou nova para
para resolver prévio e/ou nova prévio e/ou nova para resolver resolver problemas
problemas de para resolver para resolver problemas
forma problemas problernas
convencional,
criativa e
inovador
MIdia: Sempre Frequenternente As vezes demonstra Nunca demonstra uso
Dernonstra dernonstra usa demonstra usa uso apropriado de apropriado de
educaco em apropriado de apropriado de tecnologia e tecnologia e entende a
midia e tecnologia e tecnologia e entende a finalidade dos rneios de
tecnologia entende a entende a finalidade dos cornunicaco.

finalidade dos finalidade dos meios de
rneios de rneios de camunicaco
comunicaco comunicaco
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HORARIOS DIARIOS E ANUNCIOS

Dial Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6

7:20-8:21 7:20-8:21 7:20-8:21 7:20-8:21 7:20-8:21 7:20-8:21
At B* D* A* B* Ct

8:25-9:23 8:25-9:23 8:25-9:23 8:25-9:23 8:25-9:23 8:25-9:23
B C A B C D

9:27-10:25 9:27-10:25 9:27-10:25 9:27-10:25 9:27-10:25 9:27-10:25
C D Panther C D A

.

10 29-11 53 10 29-11 53 10 29 11 53 10 29-11 53 1029 11 53 10 29 11 53
D E F ‘ 6 A B

. —

11:57-12:54 11:57-12:54 11:57-12:54 11:57-12:54 11:57-12:54 11:57-12:54
E F G E F G

12:58-1:55 12:58-1:55 12:58-1:55 12:58-1:55 12:58-1:55 12:58-1:55
F G E F G E

Tira 6 Tira A Tira B, C Tira D Tira E Tira F

Panther Periodo

* Tempo extra para Promessa de Alavancagem e Anüncios de Manh

• Horro de Almoco

12 Lanche 10:25 — 10:55

Corn aClasse 10:55 — 11:53

22 Lanche 10:29 — 11:27
Corn aClasse 11:27 — 11:57

Pãgfna 9



Agendas Especiais

* Horário de almoco dos estudantes será determinado depois que os horãrios das classes

forem determinados. lsto será postado no site da escola e dentro da escola no comeco do

ano escolar.

__________________________________________
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a • m.
Horatio para urn dia de saIda adiantado - 11:05

* A programaço seguirá o horãrio regular do dia
corn perIodos reduzidos. Nenhum almoco é servido.

Programacào para urn atraso de 2 horas (MCAS.
PSAT, etc.)

7:20—7:55 *

7:59 — 8:33
8:37—9:11
9:15 — 9:49
9:53 — 10:27
10:31 — 11:05

10 Periodo

10 Periodo
2° Periodo
3° Periodo
40 Periodo
50 Periodo
6° Periodo

9:20 — 10:00*

10:04 — 10:42
10:46 - 11:24
11:28 — 12:30
12:36 — 1:14
1:18 — 1:55

2° Periodo
30 Periodo
4° Periodo-Lanche
50 Periodo
6° Periodo

Prirneiro Lanche*

Lunche
Classe

11:24 — 11:54
11:54 — 12:32

Segundo Lanche**

Classe
Lunche

11:28 — 12:06
12:06 — 12:36

A Horários diãrios especIficos para o MCAS serão
postados no site do MHS; Cada area terã diferentes
tempos de teste.
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ESCRITORIO DO DISTRITO das Escolas Püblicas De Marlborough, 17 Washington Street, 508-460-3509
Superintendente (Interino) Maureen Greulich 10100
Assistente do Superintendente (Aprendizagem) Mary Murphy 10111

Diretor de Servicos aos Estudantes 10115

Assistente do Diretor de Serviços aos Estudantes 10114

Diretor Executivo das Financas + Operacöes 10103
Gerente de Recursos Humanos 10109

Coordenadora de Comunicaco 460-3502

Diretor dos Estabelecimentos PtThlicos 460-3521

Diretora dos Aprendizes de lnglfs 10117
Assistente da Diretora dos Aprendizes de lnglfs 460-3502

Diretor
Vice-Diretora Administrativa
Recepcionista
Vice-Diretor House Black
Vice-Diretora Administrativa
Vice-Diretor House Orange

Vice-Diretora Administrativa
Diretor de Atletismo
Vice-Diretora de Atletismo
Vice-Diretora da Educaco Especial

7450
7510

7110
7169
7149
7200
7385
7426
7504
7326

7524
7570
7424

7228
7536

John Fletcher

Michael Bergeron
Patricia Brown
Reina Rago
John Ghiloni
Lynne Medailleu
Michelle Blair

Escola Marlborough High, 431 Bolton Street, 508-460-3500, 508-460-3501 (fax)
Charles Caliri 7380

Gayle Brandt 7380

Robin Sawyer 0
John Traves 7451

Julie Campbell 7451
Steve Bishop 7349

Kelly Russell 7349

Jeff Rudzinsky 7210
Nicole Fallon 7210
Nena Bloomquist 7236

Supervisores, Coordenadores, LIderes dos Professores
Supervisor das Humanidades Jodie Reyes
Diretor do STEM & Supervisor de Matemática Dan Riley
Supervisora de Cifncias e Engenharia Kathleen Richov
Supervisor de Musica Jonathan Rosenval
Coordenador do Departamento de Arte Julie Baker

Coordenador do Departamento de Bem-Estar Todd Turcotte
Diretor da Coordenaçào Sharon Buckley
Coordenador dos Aprendizes da Lingua lnglesa Lisa Cullington
Professor LIder do Departamento de Negócios Sharon Mattingly
Professor LIder do Departamento de lnglës Kristin Arbeene
Professor Lider do Departamento de Matemática Heather Kohn

Professor Lider do Departamento de Ciëncias Melissa Ramos
Professor Lider do Departamento de Estudos Sociais Pat Kiley
Responsável pela Equipe da Educaco Especial
Professor Lider do Departamento de Linguagem Amy Schrepfer-Tarter

Mundial

______________________________________
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Apoio aos Estudantes (Conselbeiros, Psicólogos, Enfermeiros)

Orientador (Guidance) House Black Tim Donahue 7335
Orientador (Guidance) House Black Joanne Hanson 7386
Orientador (Guidance) House Orange Erica Cannavino 7384
Orientador (Guidance) House Orange Amy Wayman 7381
Assistente administrativa dos orientadores (Guidance) Lisa Delano 7531
Assistente administrativa dos orientadores (Guidance) Karen Rae 7331
Enfermeira da Escola Pat Cutone 7204
Enfermeira da Escola Barbara Millet 7253
Conseiheira de Ajuste da Escola Jamie Allain 7258
Conselheira de Ajuste da Escola Michelle Smith-Packard 7260
Conselheira de Ajuste da Escola Gorette Wilson 7259
PsicOlogo da Escola Jake Oppenheim 7305
Suporte ao Estudante Jeffrey Parker 7264

Zelador, Refeitório, e Treinamento Atlético

Zelador principal Tom Riley 7116
Coordenador dos Servicos de Comida Jenna Plant 7111
Gerente do RefeitOrio Julie Whapham 7109
Treinador do Atletismo Kevin WaIls 7174

COMUNICAcAO

Além da habilidade do aluno, ética de trabalho e motivaço, o sucesso de um aluno no ensino
médio também será medido no qual a escola e casa podem trabalhar em conjunto e comunicar
de forma eticaz. Enquanto o nosso objetivo é incentivar uma medida de independëncia e auto
defesa em nossos alunos, nós reconhecemos que esses alunos so criancas e exigem que essas
habilidades sejam desenvolvidas ao longo de urn perlodo de ternpo. Como os adultos, é nossa
responsabilidade (ou seja, os pais, os professores, funcionários e administradores) de
demonstrar e modelar esses comportamentos para os nossos alunos.

Para melhorar a comunicaço, a Escola Marlborough High empregou uma série de abordagens.
0 nosso site é constantemente atualizado e serve como nosso principal meio de compartilhar e
acessar informaçöes. Por favor, marque-o e adicione aos seus favoritos no cornputador de casa,
tablet ou outro dispositivo mOvel. Alérn de anüncios de rotina, publicacöes estudantis,
publicaçöes distritais e Twitter so formas maravilhosas para acessar informaçoes adicionais
sobre MHS. Alguns outros meios de cornunicaço so os seguintes:

• Portal Aspen para os Pals/Portal para Estudantes: Esta é a forma mais importante e
direta para acessar intorrnacöes atuais sobre o seu aluno (pot exemplo: notas,
assiduidade, currIculo, horário, etc.). 0 Aspen pode set acessado de qualquer navegadot
de internet no https://rna-matlborough.myfollett.com/aspen. Os pais e os alunos
também podem acessat o portal de qualquer dispositivo mOvel usando o link acima ou
no link no site da MHS. Porque esse é nosso principal rneio de acesso a suas
informacöes de contato, pot favor, cettifique-se de vetificar e/ou atualizar suas

_______________ _________________
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informaçöes no Aspen cada ano. 0 nome de usuário e senha é necessário para acessar
esta informação. Se vocë está tendo dificuldades, entre em contato com o secretário
House do seu filho.

• Notificacöes do Blackboard de Mass: Este é frequentemente utilizado como um meio
de envio de boletim de notIcia, atualizaçöes e outras informaçöes mais rápidas para os
pais. A ferramenta pode ser usada para enviar informacOes eletronicamente via e-mail e
por telefone. Certifique-se que a escola tern as informacöes mais atualizadas de contato
(ou seja, e-mail e telefone).

Comunicacäo dos Pais

No geral, o professor em sala de aula pode resolver melhor a maioria dos problemas que um
estudante possa ter durante o dia escolar. NOs incentivamos e convidamos os alunos a se
defender, e incentivar os pais a entrar em contato com os professores diretamente por e-mail.
Um diretório de informaçöes de contato dos professores está disponIvel no site MHS. Com a
rede de apoio que temos em vigor para os nossos alunos, nOs incluImos um gráfico abaixo para
ajudar a esclarecer quem contatar para alguns dos nossos pedidos mais comuns.

Pãgina

Meu filho ye o(s) seu(s) Professorfes)
quando ele/ela...
• Não entendeu uma matéria
• Precisa receber ajuda extra
• Pensa que a classe está muito fácil ou

di fIcil

Meu filho ye o seu Orientador quando
ele/ela...
• Fstá passando por urna crise
• Precisa de algurna ajuda para conversar

corn seus colegas ou professores
• Estã se sentindo sobrecarregado
• Tern urna pergunta sobre o seu horário

Eu procuro 0(s) Professor(es) do(a)
rneu/rninha filho(a) quando...
• Estã tendo dificuldade na classe
• Já falou corn o professor e o problerna

persiste

Eu procuro o Orientador do(a) rneu/minha
filho(a) quando...
• Está tendo diliculdade socialmente ou

ernocionalmente
• Estã tendo dificuldade acadernicamente em

mais de uma classeMeu filho procura o Vice-Diretor do(a)
rneu/rninha filho(a) quando
• Tern urn problema corn frequencia
• Tern urn problerna de disciplina na sala
• Tern urna pergunta sobre a polItica da

escola

Eu procuro o Vice-Diretor do(a) rneu/minha
fllho(a) quando...

Eu jã conversel corn o professor do rneu
fliho e Orientador e o problerna persiste

Eu procuro a Secretária da Orientaçao do(a)
meu/rninha filho(a) quando..
• Meu filho precisa de urna cópia do seu

histórico
• Meu filho precisa de urna aplicacão para

bolsa escolar

Eu procuro o Professor IIder. Coordenador.
ou Supervisor do(a] rneu/rninha filho(a)
quando

Meu fliho procura a Secretãria da Série
quando
• Chega atrasado na escola
• Está sendo liberado mais cedo da escola
• Precisa de urn arrnário
• Tern uma pergunta e nao sabe quem

perguntar

14



INFORMAcAO GERAL

PolItica de No-Discriminacào
A poiltica das Escolas Ptblicas de Marlborough nào discrimina corn base em raça, sexo, religiäo,
nationalidade de origem, cor, condico de sem-teto, orientaçäo sexual, idade ou deficéncia em
seus prograrnas educativos, servicos, atividades, ou práticas de emprego.

Se urn estudante, pals, funcionários, ou candidato a emprego acredita que ele ou cia sofreu
discriminaçäo, que deixou de receber aigum benefIclo ou teve sua participaço em qualquer
programa ou atividade educativa, deverã seguir a procedimento de reciamaçào formal abaixo.

Os devidos individuals a seguir foram designados para tratar corn as poiIticas de nâo
discriminaço em atividades relacionadas a educaço, incluindo mas no ilmitada a inquëritos
relacionados ao TItulo Vi das Leis de Direitos Civis de 1964, TItulo IX da Emenda Educacional de
1972, Secäo 504 da Lel de Reabiiitaço de 1973, e a Lel da dade.

__________________________________________

Pãgina

__________________________________________

is

• Eu tenho urna pergunta sobre urn curso ou
programa do currIcula

• Eu já procurei a professor do meu filho e a
problerna academic persiste

Precisa de permissão para trabaiho

Eu procuro a Enfermeira da Escola quando...
• Eu tenho urna inforrnacao rnédica

irnportante sobre rneu fliha
• Eu tenho urna pergunta sabre as

docurnentos de saüde

Eu procuro a Secretária da Série (House)
quando meu fliho...

Ira chegar atrasado na escola, ser liberado
mais cedo, ou estarã ausente da escola
(curto prazo ou longo termo)

Eu procuro o Diretor da Escola quando...
Eu já procurei as pessoas apropriadas e a
problerna não foi resolvida

Eu procura a Diretor de Atletismo quando...
Eu/meu fuiha já canversou corn a treinador
e a rpoblema continua
• Eu tenho urna pergunta sabre urn

evento intercolegial

• Eu tenho urna pergunta sabre a polItica da
escola

a escola
Eu tenho uma sugestão que pode meihorar

Eu procuro a Superintendente quando...

Eu pracuro a Comitê Escolar quando...
Eu já pro curei as funcionários apropriados
da escola e a Superintendente e o prablema
continua

• Eu já procurei as pessaas apropriadas da
escola e a problema não foi resolvido



Se vocë gostaria de apresentar urna queixa alegando discrirninação de urn estudante ou urn
funcionãrio baseado ern raca, sexo, reiigio, origern nacional, cot, condiço sern-teto, orientaco
sexual, idade ou deficifncia nos prograrnas educacionais, serviços, atividades, ou prática de
emprego, voce pode entrar ern contato corn os seguintes funcionários da escola — Conseiheiro de
Ajuste, Vice-Diretores, ou o Diretor.

(MPS PolItica 1.100)

PolItica de MatrIcula
Desisténcia
Quaique estudante (16 anos ou rnais veiho) que desistir de ira escolar antes da formatura deverá
obter urn forrnulário de desitëncia da orientaco da sua escola. Nenhurn estudante será
considerado que desistlu da MHS ate que urn adrninistrador da MHS envie urna carta pata os pals
ou responsáveis dentro do perlodo de cinco (5) dias da décirna (10) faltas consecutivas do
estudante na lingua primária dos pals e do estudante e ern ingiës, propondo no rnInirno duas (2)
datas e hotátios dentro de dez (10) dias utéls para urna reunio entre uma pessoa designada pelo
Superintendente e o estudante e os pals ou responsáveis antes que o estudante
perrnanentemente deixe a escola. 0 dia da reuniào pode ser estendido para ate quatorze (14)
dias corn o pedido dos pals ou responsáveis. A teuniào de desistëncia será corn o propOsito de
conversar sobre as razöes para o estudante permanentemente salt da escola e considerar
educaco alternativa ou outras coiocacöes.

Antes de formalizar a desistëncia, o estudante deverá devoiver todos os iivros e outros rnateriais
pertencentes a escola.

Norrnas de Readrnissào
Se, durante os seus anos regulates de escola secundária, urn estudante desistir de frequentar a
escola rnas desejar voitar para escola, o seguinte processo descrito abaixo deverá set seguido:

1. 0 estudante poderá se re-adrnitido a Escola Marlborough High corn ate quatro sernanas
civis a partir da data de desistëncia. 0 estudante deverá se reunir corn seu orientador
educational e o Diretor, para falar sobre os rnotivos de retornar para a Escola
Marlborough High, e mediante a aprovaco do adrninistrador, elaborar urn piano para
ajudar o seu retorno corn ëxito.

2. Se eie/ela returnar dentro desse periodo de ternpo, eie/eia deverã se responsabiiizar pot
todo o trabalho que perdeu, e quando professores tiverem disponiblildade pata ajudat o
estudante, e da responsablildade prOpria de cada estudante a procutar assistfncia.

3. 0 ternpo que fol perdido pode set availado de acordo corn as norrnas de frequfncia e, se
apropriado, Os créditos podero set retirados.

4. Se o estudante no voitar dentro daquele perIodo de ternpo, sO poderá set readrnitido
no prOximo ano ietivo. Todo curso feito a noite ou curso de recuperaçäo de verão feito
poderá receber créditos ao critérlo da adrninistraco. Entretanto, os créditos sO podero
set concedidos se a adrninistraco tiver aptovado o piano antecipadarnente.

________________________________________
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5. Quando urn estudante optar por ser readmitido, ele está agindo como urn jovern adulto
corn capacidade de tomar decisöes. A adrninistraço no tolerarã transgressöes as regras
e regularnentos da Escola Marlborough High. (MPS PolItica 8.080)

Liberaço de Informaçoes para Recrutadores de Forcas Armadas e Universidades
A el Federal exige que 05 distritos escolares deem os nornes, enderecos e nürneros de telefone
de seus estudantes para as recrutadores das forcas arrnadas e universidades quando solicitado.
Os Pais/responsáveis tfrn o direito de solicitor que o distrito escolar nào divulgue essas
informaçöes sem o seu consentimento. Por favor preencha a forrnulário na página de assinatura
e retorne a escola se você optar par no divulgar essas informaçöes do estudante.

Se vocë näo quiser que o distrito escolar de Marlborough divulgue essas inforrnacoes sern seu
consentirnento prévio por escrito, preencha o forrnulário destacável na página de assinatura e
devolva-o a escola ate o final da primeira semana de aula. Se no recebermos a forrnulário de
volta ate essa data, liberaremos as informaçOes dos alunos para recrutadores militares e de
universidades mediante pedido. Se seu filho tern mais 18 anos, ele deve assinar o formulãrio.

Urna lista de orientacöes sobre o acesso a inforrnaçöes par parte dos recrutadores rnilitares e de
universidades pode ser encontrada no seguinte website:
www.ed .gov/offices/OM/fpco/hot topics/ht 10-9-02. htrn I

Recorde dos Estudantes
o Cornitë da Escola de Marlborough reconhece que é necessário a rnanter extensivo e as vezes
inforrnaçöes pessoals sobre estudantes de quern eles so responsáveis por. 0 Cornitë tarnbérn
reconhece sua responsabilidade de manter confidencialidade de tais docurnentos. 0 Cornitê
gostaria de deixar clara que todos recordes de estudantes individuals so considerados
confidencial, e que nenhurna inforrnaço será liberada, incluindo names e enderecos, exeto em
alguns casos que sào governados pela lel do estado, ordern judicial, ou permisso assinada.

Será da responsabilidade do Superintendente das Escolas a administrar as seguintes polIticas
pertencentes a coleta de dados, rnanter, e docurnentar as recordes de estudantes.

Coleta de lnforrnaçao: lnforrnaçäo sobre urn estudante e a farnIlia dele/dela serâo coletadas
quando se inscreverern nas Escolas Piblicas de Marlborough. E serào guardadas e será incluido:

1. lnforrnaçöes Básicas sobre a estudante e farnIlia dele/dela
2. Recorde de Presença
3. Notas e Baletins
4. Info rmaço sobre Saüde
5. Recorde de realizaça das habilidades básicas
6. Resultados de inteligëncia, aptitude, e testes de interesses
7. Resultados de testes individuals especIficas em estudantes corn educacöes especials

Todas as inforrnaçöes e dados contidas ou adicionadas no recorde do estudante seràa lirnitadas
as infarmaçöes relevantes a necessidade educacianal de cada estudante.

______—________________ ______
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Ao corneco da escola no outono, todos os pals sero notificados sobre os testes padronizados
administrados em cada série. Eles também sero notificados se durante o ano escolar qualquer
diagnóstico individual revelar urna necessidade de algum programa especial para sua criança.

Quando dados for coletado ou usado para fins no-escolares (pesquisas, pesquisas locais, etc.)

por funcionários da escola ou alguérn de fora, autorizaçào em escrita deverá ser obtida pelo
Superintendente.

Classificacao de dados:
o recorde do estudante deverã conter o histórico e o recorde ternporário, incluindo todas as
infotmacöes contidas e dados no computador, ou quaisquer outros materials a respeito do
estudante que permita que este estudante seja individualmente identificado.

His tórico:
o registro deve contero registro administrativo que constitui em dados mInirnos necessários para
refletir o progresso educacional do estudante e operar o sisterna educacional. Esses dados sero
lirnitados a nome, endereco e o niirnero de telefone do estudante, data de nascirnento dele/dela;

o norne, endereço e telefone de pals / responsáveis; tItulos dos cursos, notas, créditos de cursos

e nIvel concluIdo o ano concluIdo. 0 recorde deverã ser mantido pelo Distrito por um perIodo de
sessenta (60) anos depois da formatura do estudante.

Recorde Ternporôrio:
Este registro deve consistir de todas as inforrnaçöes no registro do aluno que näo estã no
histórico. Este material deve ser clararnente de importância para o processo educativo. Essas
informaçöes podern incluir resultados de testes padronizados, rank de classe, atividades
extracurriculares e avaliaçöes de professores, conseiheiros e outros funcionários da escolar

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 pessoa designada deverá ser responsãvel pela privacidade e
seguranca de todos os recordes de estudantes que nào esto sobre a superviso de urn diretor da
escola; pot exemplo, recordes de estudantes antigos como transcriço ou crianças de idade
escolar corn educacäo especial que no estiverarn matriculados em escolas püblicas.

0 diretor e o Superintendente das Escolas devern assegurar que os registros dos alunos sob sua
supervisào säo rnantidos fisicarnente seguros, que o pessoal autorizado da escola é informado das

disposicöes do presente estatuto e säo educados sobre a irnportãncia da privacidade de
inforrnacöes e confidencialidade, e que quaisquer sistemas inforrnatizados utilizados sâo
eletronicarnente seguros.

__________________________________________
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Destruço de recordes de estudantes: Uma transcrico de urn estudante deverá ser mantido pelo
departamento da escola e so poderá ser destruldo sessenta (60) anos depois da graduaçào
dele/dela, transferëncia, ou remoçào do sistema.

Durante o tempo que urn estudante permanence matriculado, o diretor ou representante deve
rever e destruir inforrnaçöes enganosas, desatualizadas ou irrelevantes contido desde inscricào
temporária para estudantes elegIveis e seus pals so notificados por escrito e set dadas a
oportunidade de receber as informaçöes ou uma cOpia das inforrnaçöes antes da sua destruiço.
Uma cOpia do tal aviso deverá set colocada no recorde temporário

o recorde temporário de quaiquer estudante matriculado deverá ser destruldo no mais que
cinco (7) anos depois da transferëncia do estudante, graduacào, ou rernocäo no sistema. Urn aviso
em escrita para o estudante elegIvel e para os pals dele/dela da data aproximada de destruIço
dos recordes e o direito de recebet a inforrnaço deverá ser feita no mornento de tranfetëncia,
graduaçäo, ou retirada do sisterna.

Acesso ao recorde do estudante: Urn registro de acesso deve set mantido corno parte do recorde
de cada estudante.

Urn estudante eligIvel ou os pais/responsáveis deverá ter acesso ao recorde do estudante. Dentro
de dez (10) dias utéis do pedido para acessar o recorde do estudante, o recorde inteiro,
independentemente da iocaiizaçào fIsica de suas partes, deverá estar disponIvel. COpias de
inforrnaçöes contidas no tecotde devern ser esntregadas ao estudante ou pais/responsáveis
eligIveis se requerido. Urna taxa razoãvei poderá set cobrada.

Urn departamento autorizado da escola terá acesso aos recordes de estudantes que estiverem
recebendo serviços, quando esse acesso é exigido no exercIclo das suas funcöes oficlais. A
autorizaço do estudante ou pais/responsáveis nào será necessária.

Terceiros devidamente autorizados, conforme determinado pelo Conseiho de Educaço em
acordo corn os estatutos federals e estaduals, tern acesso a inforrnaçäo de urn recorde de
estudante sern o consentirnento do estudante eiegIvei ou os pais/encarregados de educaco
desde que a utiiizaco dos dados e consistente corn os seus poderes legais e responsabilidades.

Urna escola pode liberar para pubiicaço o norne de urn estudante, ciasse, participaço em
atividades oficialmente reconhecidas e esportes, graus, honras e prërnios e pianos depois da
escola sern a permissäo do aluno eIegIvei e seu pal / responsávei; forneceu a notificaço de escola
pubilca o tipo de inforrnaçâo que val publicar e perrnitir que os estudantes eiegIveis e os pals /
responsáveis um prazo razoávei apOs a notificaco para inforrnar a escola, se essas informaçoes
no devern set postadas sern receber autorizaçao prévia.

Emendas no recorde do estudante:
o aluno eiegIvei ou pais/responsáveis terá o direito de adicionat infotrnaçoes, cornentários, dados
ou quaisquer outros materials escrito relevantes para o registro de estudante.

____________________________________
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o aluno eiegIvel ou pais/responsáveis tero o direito de solicitar por escrito a supresso
aiteraçâo de qualquer informaco contida no recorde do estudante, exceto informacöes inseridos
nesse recorde por urna Equipe de Avaiiaco. informacöes inseridas pela Equipe de Avaiiaço no
deverão ser sujeitas a serern requeridas ate depois da aceitaco do Piano Educacional da Equipe
de Avaiiaco, ou Se, a avaiiaco feita peia Equipe de Avaiiacâo foi rejeitada, depois da
compIetaco do ptocesso de apeio da educacào especial. Quaiquer remoco ou emenda deverá
ser feito de acordo corn o procedimento no 603 CMR 23.0$.

Apelaçöes:
No caso de quaiquer deciso peio Ditetor ou urn representante em reiaco a quaiquer das
disposicöes que regulam os recordes dos estudantes não é satisfatOrio, por inteiro ou em parte,
o aiuno eiegIvei ou pais/responsáveis, eie/eia terá o direito de apeiar para o superintendente das
escoias. Pedido de tai recurso será por escrito.

No caso de deciso do Superintendente no é satisfatória, o estudante ou pais/responsáveis
podem apeiar para o Comitë escoiar.

Visitantes
Todos os pals e outros cidadàos interessados so bern-vindos ao visitar nossas escoias. Visitas
podern ser programadas corn antecedëncia contactando-se a secretaria da escoia. Todos os
visitantes, convidados e voluntários devem cornparecer a secretaria da escoia e receber
autorizaçäo do Diretor da escoia antes de se dirigir a quaiquer sala de auia. Todos os visitantes
que entrarern no edifIcio e interajam corn os estudantes devern preencher o forrnuiário COR1. 0
formulário CORI está no website das Escolas Püblicas de Marlborough. Todo visitante deve assinar
urn registro na secretaria principal corn o horário e local de sua visita. 0 visitante deverá usar urna
identificaco temporária corn a data (sern foto). A identificaçäo deverá estar visIvel e legIvel
enquanto o visitante estiver na propriedade escolar. A identificaco ternporária deverá ser
devolvida a secretaria no final da visita. Para garantir a seguranca dos estudantes e funcionários,
todos os funcionários so instruIdos a pedir esciarecimento a pessoa sern identificaco durante o
horãrio letivo, a acompanhá-la a secretaria da escola e a notificar a autoridade aproptiada.

Regulamentos sobre visitas as Escolas
0 Comitë Escolar encoraja os pais e convidados para visitar salas de aula para observar e aprender
sobre os programas de instruço que ocorrem em nossas escolas. Essas visitas podern relevar-se
rnais benéfico na promoço de urna rnaior cooperaco escola-casa e compreenso da comunidade
de como realizar a rnisso e os objetivos do sisterna de ensino.

As visitas de pais para várias salas de aula em urn determinado grau para fins de cornparaco estilos
de ensino para fornecer urna base para urn pedido de atribuico de estudante para urn professor
particular so forternente desencorajado porque a polItica do distrito escolar de atribuir urn
estudante a urna deterrninada classe é o ünico responsabilidade do diretor da escola, em consulta
corn o pessoal da escola.

As seguintes guias para visitas a sala de aula e de escola devem ser observados:
1. Os pedidos de Pais para visitas de sala de aula será recebido enquanto o

__________________________________________
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processo de educacao no é interrompido. Esses pedidos devem ser feitos pelo menos 48
horas de antecedëncia para

prever disposiçöes adequadas a serern feitas.
2. 0 diretor da escola tern a autoridade para determinar o nümero, horários e datas de

observacöes por visitantes. Isto será feito em consulta corn os membros do pessoal, de modo a
informará corn suficiente antecedëncia os mernbros da equipe de irninentes visitas.

3. Por rnotivos de seguranca, todos os visitantes devem relatar ao escritOrio principal da escola ao
entrar

e sair do prédio e assinar urn registro de hóspedes mostrando horários de chegada e saida.
4. observaçöes das salas de aula será fortemente desencorajado durante as três primeiras sernanas
de

escola ern seternbro e durante o rnës de junho.
5. Qualquer aluno que deseja ter urn convidado na escola deve pedir a permisso de urn dos
funcionários adrninistrativos 24 horas de antecedência cia visita proposta. Se a permissào for
concedida, o hóspede deverã seguir os padrôes de cornportamento esperado de todos os alunos.
ApOs a chegada, o hOspede deve registrar no escritório. Qualquer hOspede que näo cumprir corn os
regularnentos dos estudantes sero convidados a deixar o prédlo da escola e jardirn irnediatamente.

fMPS PolItica 9.100)

Procedimentos para a escola de construcão Visitantes
1. 1. Todos os visitantes devem relatar ao escritório principal da escola imediatamente ao

entrar no prédio cia escola.
2. 2. Os visitantes devern indicar o rnotivo da sua visita.
3. 3. 0 visitante no deve procurar urn professor antes de estabelecer contato corn o

diretor da escola e justificar o rnotivo da visita.
4. 4. Todos os funcionários püblicos, sejam eles eleitos ou norneados, que esto entrando

na escola na sua qualidade oficial, deve charnar o superintendente da Escola solicitar a
adrnisso a urna escola particular, a rnenos que eles foram convidados pelo pessoal para
urn evento educacional especIfico.

5. 5. Os visitantes devern set escoltados para os seus destinos através do edifIcio pelo
diretor ou pessoa designada cia escola seja para negöcios, rnanutenco, representante
de várias organizaçöes ou urn pai de contacto designado corn urn mernbro do corpo
docente.

Se, durante urna visitaço, parece haver urn problerna prestes a surgir, o Gabinete do
Superintendente deve set notificado imediatamente.

Todas as portas de todos os edufIcios escolares estäo a set bloqueado em todos os
mornentos.

(MPS PolItica 9.OOA)

MHS Programa de Acessoria
As rnetas cia MHS Acessoria é personalizar a experiëncia educacional, criando urn arnbiente ern
que desernpenho e cornportarnentos dos adolescentes podern set influenciados de forrna positiva
formando relacionarnentos significativos corn adultos. Estudantes e orientadores prornoverá o
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uso de cooperativa e colaborativas habilidades para melhor compreender as relaçôes entre
indivIduos e culturas e, assim, tratando os outros corn respeito e dignidade. MHS Acessoria ira
promover o desenvolvirnento saudãvel do estudante e apoiar o sucesso acadérnico, criando urn
senso de comunidade e conexo.

Programa de Estudantes Mentores da MHS
A rneta do Programa dos Estudantes como mentores é para fotnecer apoio estudantil aos novos
estudantes da MHS. Em relaco aos candidatos na primavera, uma porcentagem de estudantes
foi selecionada para serem mentores aos nossos novos estudantes da escola em uma
porcentagem de 1:5 estudantes. Esses mentores passaro por eventos de treinamentos
mandatórios a cada rnës para apoiar nossos estudantes durante perIodos estendido de sala de
chamada ou perIodos consultivos. 0 programa para mentores ira promover coneccöes fortes para
os novos estudantes da comunidade da MHS.

Anüncios Diários
Antincios relativos aos estudantes sâo feitos diariamente durante o perIodo na sala de charnada.
Avisos a serem incluIdos nos diários anincios que sero lidos no inIcio da escola devern ser
entregues ao escritório principal. Formulários de anüncio podem ser pegos no escritOrio principal.
Anincios diários também esto disponIveis no site da escolar.

Centro de MIdia e Biblioteca (LMC)
LMC Horários
Segunda — Sexta: 7:15 - 2:30
Quartas: 7:15 - 2:00

A rnissäo do Centro de MIdia e Biblioteca da Escola Marlborough High é para ensinar os
estudantes a serem usadores efetivos e criadores de informaço e para preparar estudantes
para serem aprendizes para uma vida toda. 0 LMC forcene impressöes e recursos online,
juntarnento com apolo de urn especialista da bibliotecária da escola e especialista de tecnologia
instrucional. 0 Centro de MIdia e biblioteca está disponIvel para os estudantes para estudo
individual ou estudo em grupo, investigaço ou leitura por lazer.

O laboratOrio de informática LMC so prirnariamente para uso instrucional pela classe e
professores da biblioteca. Além disso, os computadores do LMC podem ser usados, quando
disponIveis, para uso individual dos estudantes para trabalho escolar.

Os estudantes so incentivados a usar as suas identificacöes da escola para pegar livros
ernprestados para pesquisa ou Iivros de lazer. A biblioteca tarnbérn faz emprestImos de alguns
equiparnentos como carregadores para computador, pen drive, e fones de ouvido.

A regra geral para o uso no LMC é o respeito aos colegas estudantes, como também as materiais
e equiparnentos da biblioteca. Ento, os estudantes deveräo estar cientes a estas expectativas:

1. Os estudantes devem ter urn passe de urn professor para ir ou sair do LMC durante o
horário escolar. -
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2. Estudantes deverâo utilizar apenas a porta principal da LMC quando chegar ou sair do
LMC.

3. Nenhumas comidas cu bebidas so permitidas dentro da LMC.
4. Bebidas tampadas sâo permitidas dentro da LMC mas devero permanecer guardadas

longe dos computadores e teclas.
5. Estudantes deverâo usar fones de ouvido pessoais ou tones da biblioteca para ouvir a

mIdia corn som.
Nosso centro de lição de casa depois da escola tambérn funciona fora do LMC. Este é urn centro
de ajuda extra para professores, pós-escola e apoiado por professores, ern todos os graus. 0
Centro está aberto as segundas, terças e quintas-feiras das 2:10 as 15:30 p.m.

Armârios
Urn arrnário do corredor é fornecido para cada estudante para seguranca de pertences pessoals.
Urn estudante deve usar apenas o arrnário que Ihe foi dar. 0 respeito por propriedades desta
escola é requerido. Os alunos sào pedidos a não cornpartilhar armários e rnanter seus armários
trancados. Os alunos no so perrnitidos colocar bloqueios pessoals ern arrnários da escola, pois
armários podern ser abertos ern situaçöes de ernergfncia. Esses bloqueios sero rernovidos pelos
funcionários se necessário.

ATIVIDADES CO-CURRICULARES

Informacoes Gerais
A Escola Marlborough High se esforca para prornover atividades co-curriculares que fazern parte
integral da educacào, dando oportunidades para todos os estudantes de apoiar e ampliar seu
aprendizado acadèrnico. Os grupos co-curriculares da Escola Marlborough High atendern
necessidades pessoais e sociais, alérn de necessidades acadfrnicas. Essas organizaçöes se
esforçam pata dar oportunidades para ensinar os estudantes a serern responsãveis e seres
hurnanos cornpletos, dando-Ihes oportunidades para o desenvolvimento de caráter, pensarnento
crItico, trato social e técnicas de liderança.

Requisitos
1. Os requisitos de qualificaço para as atividades co-curriculares sào os rnesrnos que para

a participaço atlética na Escola Marlborough High.

2. Os estudantes que recebern urna marca de falha para urn quarto no seu carto de
relatório, seja ern urn aula requerido ou eletivo será colocada em suspenso de atividades
extra-curriculares para o perIodo da seguinte rnarcaçào trirnestre, durante o qual eles näo
podern participar ern actividades ou esportes e väo participar MHS Centro Homework.

3. Urna lista em ordern alfabética pelo ano de graduaco de todos os rnembros de urna
atividade ou time será fornecida ao diretor pelo orientador ou treinador no prirneiro dia
de cada trirnestre depois do recebimento dos boletins.
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a. 0 diretor determinará a qualificaço de acordo corn o boletim mais recente. No
prirneiro trirnestre, a qualificaco é determinada pelas notas finals que o
estudante recebeu no ano letivo anterior. A recuperaco de notas insuficientes
na escola de vero tornará o estudante qualificado para a participaço nos
esportes e atividades do outono.

b. A quaIificaço entra em vigor no primeiro dia letivo e nos dias em que os boletins
so distribuIdos para os estudantes.

c. A Massachusetts Interscholastic Athletic Association (MIAA) ainda exige que os
estudantes atletas sejam aprovados no equivalente a 4 matérias principais corn
trabalhos preparados. OBSERVAcAO: A Escola Marlborough High exige que todos
os estudantes cursem e sejam aprovados em 5 matérias, 4 cursos corn crédito,
durante o trirnestre para man ter a quahficacào para a prática de esportes e
atividades co-curriculares.

4. Para um oficial/membro capito manter sua posico, eles deverào respeitar os requisitos
(veja acima), exibir boa cidadania em escola, integridade acadëmica, comportamento
responsável, e executar as responsibilidades assinaladas ao seu posto. Se essas
obrigaçöes no forem satisfeitas, o oficial poderá ser removido da posico pelo Diretor
em colaboraco corn a equipe administrativa.

5. Se urna classe ou oficial de clube torna-se inelegIvel sob o paUro de acadfmicos como
determinado durante o ano letivo, entào a pessoa desistirá essa posiço para o perIodo
restante do ano letivo. A posiço desocupada nào será enchida durante o ano letivo, mas
as responsabilidades serào assumidas pelos os membros remanescentes.

6. No será permitido a qualquer estudante ausente da escola no dia de urna reunio, jogo,
treino ou atividade programada ou ausente no dia anterior a um fim de semana no qual
estiver programada uma atividade ou competico, participar de tat atividade, cornpetico
ou jogo. 0 estudante deverá estar na escola no máximo as 07h45 para ter direito a
participar da atividade daquele dia, a menos que autorizado pelo vice-diretor . Os

estudantes no sero dispensados em dias de jogo, treino ou atividade. Os estudantes da

12 série (Seniors) devero chegar no fim do primeiro perIodo somente se tiverern sesso

de estudo (study hail). Também poderäo se retirar do ültimo perIodo se tiverem sesso

de estudo (study hail).
(MPS Normas 7.180)

Atletismo
Times Atléticos e Temporadas
Incentiva-se os estudantes da Escola Marlborough High a participar dos vários programas

esportivos oferecidos.

OUTONO INVERNO PRIMAVERA
LIder de torcida Basquete (Masc & Fem) Baseball

Cross Country (Masc & Fem) LIder de torcida Lacrosse (Masc & Fern)

HOquei no gelo Ginástica Softboll

Futebol Americano Hóquei no gelo Tënis (Masc & Fem)
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Golfe Indoor Track (Masc & Fern) Atletismo (Masc & Fern)
Futebol fMasc & Fern) Luta Livre Voleibol (Masc&Fem)
Voleiboll (Fern) Basquete Unificado Track Unificado

Eligibilidade para praticar Esportes
Urn estudante estará qualificado para competicöes interescolares por näo rnais de 12
ternporadas atléticas consecutivas (como definidas abaixo) de série 9 a 12g. Em nenhum
caso urn estudante estará qualificado para participar em mais de quatro de cada uma das
trës temporadas atléticas anuais definidas como:

Outono coincidindo corn as datas da temporada de outono.
Inverno coincidindo corn as datas da temporada de inverno.
Primavera coincidindo corn as datas da temporada de primavera.

Urn estudante deve ter menos de dezenove anos de idade. No entanto, eles podem cornpetir
durante o restante do ano letivo, desde que seu aniversário XIX ocorre em ou apás 1 de Setembro
do mesrno ano. Para a cornpetiço na nona 9a série, urn jogador deve ser rnenos de dezesseis
anos de idade. No entanto, eles podem competir durante o restante do ano letivo, desde que o
décimo sexto aniversário ocorre em ou apOs 1 de Setembro do mesmo ano.

Código de Conduta Atlética
1. Espera-se que todos os atletas da Escola Marlborough High comportem-se sempre de

maneira que seja digna de crédito para si prOprios, suas farnIlias, sua escola e sua
cornunidade. Em cornbinacào corn as normas escolares contidas neste manual, os atletas
da Escola Marlborough High devern obedecer as seguintes regras:

2. Todos os rnernbros da equipe säo responsáveis pelo equipamento dado a eles e sero
responsabilizados pelo custo de reposiço de qualquer item no devolvido.

3. Todos as atletas devem estar farniliarizados corn a regras 51-54 da MIAA (Eligibilidade de
estudante), regra 96 da MIAA (Regra de boa fé da equipe) e obedecer a todas as suas
disposiçöes.

4. Os membros da equipe em viagern para cornpetiçöes externas devern estar vestidos
adequadamente coma orientado par seus respectivos treinadores e devem usar o
transporte fornecido pela escola. Quaisquer excecôes devem ser aprovadas pelo diretor
de atletisrno.

5. Qualquer aluno ausente da escola no dia de urn jogo ou treino prograrnado, ou ausente
no dia anterior a urn urn de sernana, no poderá participar ern nenhurn jogo ou
treinamento marcado para aquele dia ou fim de sernana. 0 estudante deve chegar na
escola ate as 07:45 no maxima pata ter a direito de participar. Se o estudante estiver
ausente no dia anterior as férias, ele terá a direito de patticipar durante a semana de
férias. Os estudantes não sero dispensados em dias de jogo. Todas as excecöes seräo
tratadas pelos vice-diretores.
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6. As seguintes transgressöes contra os regulamentos do treinador resultaräo em medidas
disciplinárias tomadas pelo treinador e a seu critério. Essas medidas podem ir de
advertfncia a suspenso imediata do time, dependendo da gravidade da transgressâo:

a. Atraso ou ausëncia sem avisar antecipadamente o treinador.
b. Uso de palavröes.
c. Desrespeito para corn as autoridades do jogo.
d. Uso de cigarros ou tabaco sem fumaça (primeira ou segunda transgresso).

e. Furto
1. Qualquer violaco a regra 96 da MIM (Regra de boa íé da equipe)

7. As acôes a seguir resultarâo em suspenso imediata do time durante o restante da

temporada esportiva:
a. Furto
b. Qualquer violacao a regra 96 da MIAA (Regra de boa íé da equipe)

Quaisquer outras violacöes ou acöes impróprias de um aluno atleta da Escola
Marlborough High que no estejarn especificamente cobertas pelo cOdigo serào
resolvidas a critério do treinador em conjunto corn as normas da Escola Marlborough
High.

Associaço Interscholastic Atlética de Massachusetts (MIAA) Regulaçöes

Saüde QuImica (Livro Azul da MIAA, Regra 62)

62.lDesde o primeiro dia de treino no outono, ate a concluso do ano letivo ou evento esportivo
final (o que acontecer mais tarde), o aluno no deve, independentemente da quantidade, usar,
consumir, possuir, comprar/vender ou doar qualquer bebida contendo ãlcool; qualquer produto
derivado do tabaco; maconha; esteroides; ou qualquer substãncia controlada. Esta norma inclui
produtos corn baixo teor de álcool ou “quase cervejas”. No é uma transgresso desta norma

estar em posse de uma droga lIcita especificamente prescrita por seu medico para o prOprio uso
do estudante.

Este padro mInimo estadual da MIAA no se destina a “culpar por
associaco”, por exemplo, muitos estudantes atletas podem estar presentes em uma festa onde

apenas algumas pessoas infringem este padro. Esta regra representa apenas urn padro mInimo

sobre o qual as escolas podern elaborar regras mais rigorosas.

Se um estudante que transgredir esta regra näo puder participar do esporte escolar devido a leso
ou desempenho acadëmico, a punico no terá efeito ate que o aluno seja capaz de participar

novamente.

Pun icöes MInim as:
Primeira Transgresso:
Quando o diretor confirma, depois de dada a oportunidade para que o estudante seja ouvido, que

a transgresso ocorreu, o estudante desqualifica-se para as próximas competicöes interescolares

totalizando 25% das competicöes interescolares daquele esporte. Para o estudante, essas
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punicôes sero determinadas pela temporada em que ocorra a transgresso. No so permitidas
exceçöes para estudantes que participem de programas de tratamento. Recomenda-se que se
permita ao estudante participar dos treinos com fim de reabiIitaço. Todos os valores decimais
de urn evento seräo ignorados, isto é, cs valores decimals de urn evento no serâo contados ao
se calcular 25% da temporada.

Segunda e transgressöes subseguentes:
Quando o diretor confirma, depois de dada a oportunidade para que o estudante seja ouvido, que
a transgressäo ocorreu, o estudante desqualifica-se para as prOximas competiçöes interescolares
totalizando 60% das competiçöes interescolares daquele esporte. Para o estudante, essas
punicöes serào determinadas pela temporada em que ocorra a transgresso. Todos os valores
decimals de urn evento serào ignorados, isto é, os valores decimals de urn evento no sero
contados ao se calcular 60% da temporada.

Se, depois da segunda transgresso ou transgressào subsequente, o estudante, por sua própria
vontade, participar de urn progtama aprovado de tratamento ou de dependëncia quImica, ele
poderá receber urn certificado para reinserco nas atividades da MIAA depois de urn mInirno de
40% de eventos. 0 diretor ou orientador de urn centro de dependëncia quIrnica deverá ernitir o
certificado. Todos os valores decimals de urn evento sero ignorados, isto é, cs valores decimals
de urn evento no serâo contados ao se calcular 40% da temporada.

As puniçöes so acurnulativas durante o ano letivo. Se o perlodo de penalidade no for concluido
durante a temporada em que ocorreu a transgresso, a penalidade será estendida a próxirna
temporada de participaço do estudante, o que poderá afetar a quaIificaço do estudante
durante o prOxirno ano letivo.

Se urn estudante no participa em urn time de esportes durante o ano inteiro depois da afirmacao
da violaçâo, depois do perlodo de penalidade acabaria e o estudante no iria ter nenhuma
consequëncia.

1a Transgresso
# de Eventos /Temporada # de Eventos/Punico
1-7 1
8-11 2
12-15 3
16-19 4
20 ou mais 5

22 Transgresso
# de Eventos/Ternporada # de Eventos/Punico
1-3 1
4 2
5-6 3
7-8 4
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9 5

10-11 6

12-13 7

14 8

15-16 9

17-18 10

19 11

20 ou mais 12

2a transgressâo corn Prograrna de Dependfncia

# de Eventos/Ternporada # de Eventos/Punicöes

1-4 1

5-7 2

8-9 3

10-12 4

13-14 5

15-17 6

18-19 7

20 ou rnais 8

Durante treinos e competicöes, o treinador no deve usar nenhum produto derivado de tabaco.

CLUBES, GOVERNO, ATJVIDADES, F 0RGANIzAcOES DE ESTUDANTE

Clubes de Estudantes

American Field Service (AFS)
Art Club (Clube de Arte)
Business Professionals of America (BPA) —Negócios Profissionais da America-

Chinese Club (Clube de Chines)
Dance Club (Clube de Danca)
Drama Club (Clube de Drama)
Dinner by Design

Clube Fashion
Fitness Club (Clube de Treinamento)

French Club (Clube de Frances)
Habitat for Humanity
Gay Straight Alliance (GSA) — (Alianca Gay)

Interact Club- Clube de lnteracäo

International Club (Clube Internacional)

Junior Statesman of America (JSA) - Junior Estadista da America
Latin Club (Clube de Latin)
Model Rocket Club — (Clube Modelo de foguete)

National Art Honor Society (NAHS) - Sociedade de Honra Nacional de Arte
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National Honor Society (NHS) - Sociedade de Honra Nacional
Newspaper (Jornal)- Panther Tracks
Peer Leaders (LIderes de colegas)
Ping Pong Club (Clube de Ping Pang)
Planeswalker Club
Public Relations Club — Clube de Relaçöes Püblicas
Quiz Show Club
Real World Design Challenge (RWDC) - Desafia de Projetar o Mundo Real
Robotics Club (Clube de Robótica)
Students Against Destructive Decisions (SADD) - Estudantes contra Decisöes Destrutivas
Ski Club - Clube de Esqui
Spanish Club (Clube de Espanhol)
Student Conciul (Estudantes Conseiheiros)
Student Mentor fEtudantes Mentores)
Tri-M Music Honors Society (Modern Music Masters) - Sociedade de Honras de Müsica Tri-M
Varsity Club - Clube do Calégia
Ultimate Frisbee Club
Voices ReChoired
Yearbook (Publication) Team — Livro do Ano (Equipe de Publicaco)
Yearbook (Finance Team) — Livro do Ana (Equipe de Financas)
**A lista de clubes e atividades estäo colocadas no final do ano escolar e estô incluIda no manual
de acordo corn a informacàofornecida no momento da publicaçào. Para uma lista completo de
clubes e atividades, nomes dos organ izadores, e horários das reuniöes, locais pot favor visitem a
página de Clubes e atividades da MHS.

Diretório Estudantil & Conseiho Escolar

Comitë Consultor Estudantil (SAC)
Os cinca membros do camitf reünern-se cinco vezes ao ano corn a Comitê Escolar para
representar a opinio dos estudantes. As eleiçöes so realizadas em abril. Durante a ano, toda
turma tern urn representante, corn exceco da 11 série, que tern dois representantes. Ern maio,
os novos rnernbros eleitos do SAC elegern urn de seus rnembros para representar as estudantes
perante a Cornitë Escolar. Alérn disso, dais estudantes so eleitos pelo corpo discente corno urn
tado para representarern as estudantes perante a Cornitë Consultivo Regional (RAC Regional
Advisory Committee) da Secretaria Estadual de Educaçào. Os representantes do SAC e RAC sa
autornaticarnente rnernbras do Conseiho Estudantil.

Conseiho de Lideranca Studantil
O Conselho de Lideranca Estudantil é cornposto pelos cinco mernbros do Comitë Consultiva
Estudantil (SAC), Cornitf Consultivo Regional (RAC), as quatro presidentes de classe, pelos
presidentes da Sociedade Nacional de Honra e Conselho Estudantil, estudantes mernbros do
Conselho Escolar e par dais rnembros da Equipe de lntervençäo de Colegas. Eles se reünern corn
o diretor e corn a coordenadar de atividades estudantis para discutir problernas estudantis e
escolares. Os assuntos principais so divididos corn o Carnitë Escolar através do SAC.
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Conseiho Estudantil
Conselho estudantil da Escola Marlborough High promove espIrito escolar, sensibilizaco da
escola e deciso de urn estudante responsável. Ele fornece estudantes MHS corn uma voz na
cornunidade escolar. Conselho estudantil é aberto a todos os estudantes.

Conseiho Escolar
Urn Conselho de escola é urna escola representativa, edifIcio-Cornisso cornposta pelo diretor,
pais, professores, rnernbros da Cornunidade e, no nIvel secundário, estudantes, deve ser
estabelecido por cada escola, ern conforrnidade corn as leis de Massachusetts Gerais CapItulo 71,
Seco 59C. Os estudantes so selecionados pela adrninistraco para a participaco no Conselho
de escola.

Eleicöes Estudantis /Representante da Classe
As eleicöes estudantis so realizadas sob a direco do Conseiho Estudantil ern rnaio ou comeco
de Junho. Estudantes säo incentivados a se candidatarern ao cargo de representante da classe.
Para candidatarern-se, os estudantes precisarn obter docurnentos de indicaco junto ao
orientador do Conseiho Estudantil. Depois de conseguirem 50 assinaturas ern prol de sua
candidatura, os estudantes entregarn os docurnentos ao orientador do Conselho Estudantil antes
do prazo final de candidatura. Os estudantes devern qualificar-se de acordo corn as Norrnas de
Qualificaco para que possarn se candidatar ao cargo de representante de turma ou ao Conselho
Estudantil. Candidaturas anunciadas no rnomento da votacäo näo sero levadas ern
consideraco, a rnenos que no haja candidatos para o cargo.

Para concorrer a urn cargo, urn aluno deverã atender aos requisitos de elegibilidade e tarnbém
apresentam boa cidadania na escola, integridade acadfrnica e cornportarnento responsável. Uma
vez eleito, o estudante deve rnanter esses padröes e alérn disso, rnostrar dedicaçào ao realizar as
exigëncias de trabalho de sua posico. Oficiais e representantes que no esto preechendo os
requisitos podern ser rernovidos do cargo. Se afastado do cargo, os deveres sero assurnidos pelos
restantes oficiais. Se urn oficial desiste ou troca de escola, os deveres serào assurnidos pelos
oficiais restante.

POLITICA DE FREQUEN CIA F REQUERIMENTOS PARA ESTUDANTES

Frequf ncia
Massachusetts tern urna Lei de Presença Obrigatória. E da responsabilidade de urn dos pais ou
responsável assegurar que o seu filho frequente a escola regularmente para obter o máximo de
benefIcios do prograrna educacional. Alérn disso, o Departarnento de Ensino Fundamental e
Ensino Secundário de Massachusetts estabeleceu 95% de atendirnento corno padrâo mInimo para
que as alunos apelassern uma nota de falha em urn MCAS. Uma taxa de atendirnento de 95% é
equivalente a 171 dias escolares.

Urn pai ou tutor (pré escolar ate a grau 12) é telefonar para o escritOrio da escola no prazo de 30
rninutos desde o inIcio da escola para denunciar a ausëncia do aluno. Os pais / responsáveis que
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no telefonam para a escola sero contatados automaticamente em relaco ao paradeiro da
criança. Para os pals / responsáveis de estudantes de 9 a 12 anos que no telefone, a escola será
contatada dentro de 3 dias escolares fCapItulo 222 dos Atos de 2012).
Quando um estudante está ausente, ele / ela nào poderá participar tie nenhuma atividade
esporádica ou extracurricular naquele dia.

Tipos de Ausfncias
Ausência desculpada inclul:
1. Doenca do aluno ou consulta médica fdocumentada pela nota do pal, tutor e / ou medico)
2. Falecimento de luto / famIlia
3. Emergfncias familiares
4. Observãncia dos dias sagrados religiosos
5. Cadastro de VeIculos automotores

Uma ausëncia isenta inclul:
1. Viagens de campo patrocinadas pela escola
2. Reuniöes de classe aprovadas pela administraçâo
3. Assinaturas do tribunal
4. As suspensöes impostas pela escola (bra da escola, na escola, a curto prazo ou a longo prazo)
5. Visita tie faculdade e entrevistas de trabaiho que receberam aprovaço prévia da administraço
e so apoladas pela verificacäo pelo colégio em cabecalho da faculdade (veja a visita da faculdade
abaixo)

Uma ausência injustificada é uma ausëncia que nào é coberta pelas definicöes acima
mencionadas de “Ausência desculpada ou “Auséncia isenta”. Exemplos de uma ausfncia
injustificada podem incluir, entre outros:
1. Ausëncia indocumentada ou nào verificada (falta de comunicaço ou ausëncia scm motivo)
2. A ausfncia repetitiva ou crónica por doença no documentada pot um medico ou profissional
medico.
3. Classe de corte
4. Ausentismo
5. Desculpas frIvolas por estar fora da escola
6. Férias familiares ou outras situaçöes familiares no emergencials

Ausfncias Extendidas Pianejadas / Viagens Familiares / Férias Familiares:

Os pals são forternente desencorajados a ter saIdas pro/ongadas fora dos horários planejados do
distrito. A/em de comprorneter a Lel de Presenca Obrigatória, as auséncias pro/ongadas
interrompem o processo educacional para a aluno e a turma. 0 curso de maqulagem não pode
substituir ou reverter o tempo na aprendizagem que se perde quando urn aluno não está na au/a.
Se urna ausfncia planejada for necessôria e inevitável, urn pedido escrito para a ausfncia
pro/ongada deve set submetido ao diretor ou diretor assistente pelo menos duas sernanas antes
do ausfncia. Edo responsabilidade do a/uno e dos pais/responseveis garantir que o alunofaca o
traba/ho que e/e / e/a perdeu em resu/tado do ouséncia pro/ongoda.

__________________________________________

Pagina

__________________________________________

31



Salt mais cedo

Espera-se que os alunos estejarn na escola todos os dias. Ha momentos, no entanto, que
emergëncias e comprornissos inevitáveis exigiro que urn aluno seja demitido da escola. Porfavor,
tente agendar cornpromissos fora do dia da escola ou em outros dias “näo escolares” conforme
descrito a cada ano no calendário distrital publicado. Se urn estudante deve ser demitido da
escola, eles devern trazer urna nota de casa especificando a data, a hora e o motivo da demissào.
Esta nota deve ter urn niimero de telefone para que o pal (s) / tutor (es) possa ser contatado. A
nota deve ser trazida diretarnente para o escritório escolar apropriado assirn que o estudante
chegar a escola. Os estudantes serào dernitidos diretarnente do escritOrio. Urn estudante no
poderá deixar o prédlo sem sair do escritório primeiro.

Cada escola tambérn é atendida corn uma enferrneira da escola para abordar problernas de saüde
durante o dia escolar. Os despedirnentos relacionados corn a doenca durante o dia escolar sero
coordenados pelo escritório de enferrnagern. Encorajarnos os alunos a acessar o consultOrio de
enferrnagem no caso de no se sentir bern. Incentivamos os pals a fazerem o rnesmo antes de
demitir seus flihos.

Visitas na faculdade
As visitas a faculdade sào encorajadas para nossos alunos do ensino médio. No entanto, todos os
esforços devern ser feitos para agendar visitas quando a escola no está em sesso. No caso de
as visitas entrarern em conflito corn o calendário escolar, os jovens e idosos terào perrnissôes de
trfs (3) visitas de faculdade desculpadas por ano escolar. Urn Forrnulário de solicitaco de visita a
faculdade corn aprovaco administrativa dos pals / responsáveis deve ser preenchido pelo rnenos
dois (2) dias escolares antes da visita. A verificaco do comparecimento a esta nomeaco deve
ser subrnetida ao Assistente Principal no prOximo dia escolar após a ausfncia. 0 nào curnprirnento
do regulamento acirna referido resultará em urna ausëncia injustificada.

Absentismo excessivo / absentismo escolar
Os pals sero notificados se seu fllho tiver cinco (5) ou mais auséncias injustificadas em um ano
ou se a crianca perdeu duas (2) ou rnais aulas devido a ausëncia por cinco (5) dias ou mais. 0
diretor ou pessoa designada fará urn esforco razoável para se reunir corn os pals / responsáveis
de urna crianca que tenha cinco (5) ou rnais ausëncias injustificadas para o desenvolvimento de
etapas de aco para melhorar o atendirnento da crianca (Ch. 222 de Atos de 2012) . Uma crianca
que está cronicarnente e habitualrnente ausente, ausente, dernitida ou atrasada corn ou sem

causa válida (desculpada ou no justificada) da escola estará sujeita a seguinte lista näo exciusiva
de conseqüèncias:
1. Conferfncia dos pals ou dos responsáveis
2. Todas as ausëncias futuras devern ser verificadas por urn rnédico
3. Restriço ou proibico da participação de extracurriculares ou intramuros

Atividades, passelos ou outras atividades
4. Conseqüfncias baseadas na escola (por exernplo, detenco, perda de crédito do curso,
retenco de classificaçâo, etc.)
5. Arquivamento de urn “Falha em enviar seu fllho para a escola” corn o tribunal
6. Apresentação de urna “Crianca que requer assistfncia” (CRA) corn o tribunal
7. Arquivo do Departamento de Crianças e FamIlias (DCF)
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8. 0 estudante e Os pals podem ser informados ao MPS Truancy Officer que pode apresentar
corn o Tribunal Distrital local

Cancelamento de inscrico/matrIcu Ia
Urn Administrador da escola que a aluno tenha assistido pela ültima vez precisará enviar urn aviso
no prazo de 5 dias escolares a partir da 10 ausfncia consecutiva do aluno e seus pais /
responsáveis (M.G.L. c.76, sec.18)

Aprovado: 6/9/98 REV. 7.25.16 REVISADO E APROVADO 2.14.17

PolItica de presença - Estar na au/a, todos as dias, no horatio
0 atendimento regular na aula é essencial para que as alunos recebam a maxima de benefIcios
da instruçäo. Tanto na escola como no mundo do trabalho, a baixo atendimenta afetará a
realizaço e a crescimento pessoal em qualquer campo de atividade. Portanto, as seguintes
polIticas foram adotadas para maximizar o atendimento ao aluno na escola e na aula.

As horas para urn dia escalar regular na Marlborough High School so 7:20 da rnanhä - 1:55 p.m.
Todo aluna deve reportar ao primeiro perIodo as 7h20 da manh, onde a comparecirnenta é
realizada. Se urn estudante estiver ausente da escola, as pals / responsáveis do aluna devem
chamar a escritOrio da casa do aluno as 7h50. 0 sistema de informaçöes do aluno entrará em
contato corn o pal / responsãvel de cada aluna marcado coma ausente as 10:00 da manhà.
Retorno do aluna a escola, a aluna deve fornecer uma nota assinada de urn pal / responsável que
verifique a ausfncia para o escritOrio da casa do aluna.

Esperamos que os alunos participem em todas as aulas, todos as dias e no horário. No entanto,
também reconhecernos que ha ocasiöes devido a doencas e outras circunstãncias que irnpediräo
que urn estudante atinja esse abjetivo. Coma tal, a nümero máximo de ausèncias injustificadas
permitidas por semestre sem perda de crédito será de alto (8) ausfncias. Durante o semestre de
primavera, a nümero maxima de ausëncias injustificadas permitidas para estudantes de 122 ano
sem perda de crédito será sete (7) ausëncias.

PolItica de Ausfncia de Classe
Se urn estudante estã ausente da aula, mas estã marcada coma presente no sisterna de
informaçöes do aluno, o professor notificará a House Office o mais rápido possIvel par e-mail ou
par telefane. 0 professor ento acompanharã urna referenda de ausëncia de classe eletrônica. 0
professor também falará corn o aluno no dia do retorno para discutir a natureza da ausëncia. A
classe de carte é cansiderada urna ausëncia injustificada. A classe de carte reflete urna falta de
tomada de deciso par parte do aluno. Urn carte de classe, apOs a verificação do Monitor de
Suporte ao Aluno, resultarä na seguinte lista pragressiva de canseqüëndias.

Pular a primeira ou segunda classe no mesmo assunto: 0 Subdiretor atribuirá uma detenço ou
urna detençâa no sábada. 0 aluna também pode perder crédito pela atribuiço que ele / ela
perdeu camo resultada de cortar a classe a critérlo do Assistente Principal.
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Pular a terceira classe no mesmo assunto: detencöes rnültipias, detenço de sãbado, suspenso
na escola ou suspenso bra da escola e possIvel perda de crédito resultará. Os pais seräo

notificados pelo Subdirector. 0 aluno tambérn pode perder crédito pela atribuico que ele / ela
perdeu corno resultado de cortar a classe a critério do Assistente Principal.

Notificacào de Ausfncias
Quando urn aluno perdeu dois ou mais perlodos pot 5 dias escolares ou perdeu 5 ou mais dias
escalates no ano lectivo devido a ausëncias injustificadas, os pais sero notificados e tero a
oportunidade de se encontrar corn o diretor ou designado do diretor, para desenvolver urn piano
de aço para atender a frequëncia escolar do aluno.

Atendimento de classe
Espera-se que urn aluno que esteja rnatriculado ern urna aula esteja sernpre a cada classe de
ternpo ern sesso. Nenhurn estudante deve estar ausente rnais do que os lirnites rnáxirnos.

Todos as alunos devern estar presentes por 95% das reuniöes da turrna ern urn semestre / ano
para serem elegIveis para a isenco do exarne final, além de urna rnédia de 90% na turrna.
Sornente as ausëncias listadas corno “isentas” sero consideradas ao deterrninar a elegibilidade
de urn atuno para a polItica de rentncia ao exarne.

Qualquer aluno que se transfira de outra escola apOs a inlcio do perlodo de rnarcaçào será
responsável pot 90% das restantes reuniöes de classe do sernestre.

Urn aluno que altere as aulas durante a perlodo de rnarcaco tetá sua acurnulacào total de
ausëncias na classe anterior transferida para a nova classe.

A penalidade por exceder esses lirnites rnáxirnos de atendirnento é a perda de dais (2) créditos
por sernestre dessa classe. Os graus obtidos no curso no sào afetados por esta polItica, exceto
quando o rnau desernpenho ou falta de trabalho é a resultado direto de ausfncias excessivas. 0
pai / responsável será notificado do absenteIsrno excessivo no rneio do perIodo de marcaco
através da cornunicaco da casa do aluno. Alérn disso, o pail responsável sempre pode acessar o
atendirnento de urn aluno através do portal da farnIlia Aspen. Quando urn aluno excedet a limite
rnãxirno de ausfncia, a pai / responsável será notificado no final de cada sernestre por carta do
Subdiretot sobre a perda de crédito. 0 professor serã inforrnado da perda de crédito de urn
estudante attavés do recebirnento de urna cópia do forrnulário de perda de crédito apOs o perlodo
de recurso.

Processo de Perca de Crédito
Os pals ou responsáveis podern apresentar urna carta solicitando dispensa da norrna e
restauraco do crédito. 0 recurso deve ser protocolado por escrito junta ao vice-diretor dentro
de urna sernana apOs a notificaço da perda de crédito. Os recursos sO podern ser protocolados
se houver circunstãncias atenuantes. Essas circunstâncias norrnalrnente lirnitam-se ao seguinte:

1. Doenças Ctönicas
2. incapacidade devido a doenca ou acidente
3. Motivo extrernarnente pessoal ou esttesse ernocional
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o bilhete do medico deve ser apresentado ao vice-diretorjustificando as circunstãncias expostas
acima.
No se pode enttat corn recurso em relaco a estas ausëncias:

1. Matar aula ou cabular se um estudante matar aula ou cabular, no será permitido recurso
em relaço a nenhurna falta naquela matéria durante a resto do ano

2. Auséncias näo justificadas por bllhetes dentro do limite especificado de cinco dias
3. Atrasos injustificados.
4. Férias durante a perIodo de aula. (Os pals devem planejar as viagens em famIlia durante

as férias e feriados programados pela escola e aceitar que a escola nào aceita
interrupçOes do ano letivo normal)

5. 0 recurso será submetido a apreciaçâo pelo vice-diretor em consulta com as indivIduos
envolvidos. 0 vice-diretor se reunirá com os pals e a estudante, ouvirá as circunstãncias
e decidirá se concederá ou negará a recurso. A decisäo poderá ser diferente em cada
caso.

Liberaçâes
Se um estudante deve set demitido da escola, eles devem trazer uma nata de casa especificando
a data, a hora e a motivo da demissäo. Esta nota deve ter um nümero de telefone para que as
pals possam set contatados. A nota deve ser entregue diretamente ao esctitOria do assistente do
diretor ate a final do primeiro petIodo. Estudantes e pals devem fazer todos as esfotcos para
evitar a remoca de urn estudante da escola dutante a dia da escola. 0 despedimento da escola
sO deve ocotrer pot urn motivo serb. Os despedimentos que acorrem antes das 11:00 da manh
sera cansidetados ausfncias (se a aluno no tetornat). As aulas perdidas par causa da demisso
contatá camo “ausëncias desculpadas”, desde que seja fornecida uma verificaça apropriada da
ausëncia (ou seja, verificaço do compromisso).

No setào permitidas demissôes para liçöes de canduco. Os alunos que tetotnam depois de uma
demisso devem apresentar a vetificaço do comparecimento no horatio e entrar no tegresso no
esctitOrio da casa do aluno.

Estudantes que estão doentes e demitidas pela enfermeira devem set apanhados pelos pals /
responsáveis do aluno no consultOtbo de enfermagem. A enfermeita na pode demitir um
estudante doente para dirigir-se pata casa sem permissa parental ou administrativa. Isso deve
set coordenado attavés de um Auxiliar Principal. Se a enfermeira determinar que urn aluno deve
set demitido devido a problemas de saüde, a ausëncia setá considetada desculpada.

Protocolo de Excursâes Escolares
As excursöes corn frequencia fazern patte integral de urn curso. Entretanto, essas excursöes
exigem que a estudante se ausente de outras aulas. Portanto, para evitar a preparo incampleto
das aulas perdidas, todos as estudantes devem cumprir tadas as tarefas, provas e testes (quizzes)
de acotdo com as diretrizes dos professores. Os estudantes devern obtet as tarefas dos
professores das aulas a que faltaro devido a excurso no perlado de aulas anterior a excurso.
Isso possibilitará aos estudantes perrnanecer em dia com as aulas e prontos para participar da
aula quando voltarem da excursâo.
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As excursöes sO poderâo ser feitas quando devidarnente autorizadas pelo diretor e quando

supervisonadas adequadamente. Todas as regras da escola estão em vigor durante a participação

dos estudantes em excursöes. Todos os supervisores precisam ter urn formulário CORI assinado

e aprovado antes de supervisionar urna excurso.

Observância Religiosa
1. De acordo com a Norma 7.200 das Escolas Püblicas de Marlborough, toda ausfncia devida a

observância de urn feriado religioso será considerada urna auséncia justificada. Todos os
professores das Escolas Piiblicas de Marlborough terâo respeito a diversidade dos estudantes
do distrito escolar que observem feriados religiosos que ocorrem durante o ano letivo.

2. Os professores providenciarão outras atividades de aprendizagem ou a oportunidade de
recuperar o trabalho quando os pals notificarem os professores por escrito, corn pelo rnenos
uma sernana de antecedfncia, de que o estudante planeja estar ausente para observar urn

feriado religioso.

3. Nenhurn teste importante deverá ser rnarcado ern dias de feriado religioso quando os

estudantes possarn estar ausentes. Entretanto, as aulas e atividades normals continuarão
como planejado.

Atrasos
A escola espera cooperação parental em nossos esforços para incutir urn respeito pela
pontualidade. Os alunos que não estão na primeira classe do perlodo as 7h20 devern informar

imediatamente o escritOrio do assistente do diretor onde receberão urn atraso. Todos os atrasos

são injustificados, a rnenos que urn administrador indique o contrário no sistema de
atendimento do sistema de informaçâo do aluno. 0 atraso do primeiro perlodo sO será

dispensado por urn telefonerna de urn pal / responsável ou urna nota assinada de urn pal /
responsável apresentado no rnomento da chegada do aluno. Para cada trfs tardes ate a escola
acumulada, os alunos serão designados para urna escola após a escola ou urna detenção no

sábado, conforrne determinado pelo Subdiretor. 0 incumprimento desta poiltica resultará ern

suspensão conforrne determinado pelo Assistente Principal. Os alunos que relatam tarde para
outras aulas apOs o primeiro perIodo serão abordados pelo professor da sala de aula. Se o
professor não desculpa o atraso, será imposta uma detencão de professores. Os alunos que são

cronicarnente atrasados para a aula serão abordados em conjunto corn o Assistente Principal.

Por cada cinco (5) tardes da sala de aula, urn aluno serã encarregado de uma ausëncia

injustificada. Chegando a aula mais de 30 minutos apOs o inIclo do perlodo, o aluno será
encarregado de uma ausëncia de classe em vez de urn atraso.

Férias
Férias durante as aulas näo são consideradas ausfncias justificadas. Se as férias de urna farnIlia

fizerem corn que os estudantes faltem as autas, caberá ao pal/mae garantir que o estudante

recupere as tarefas que perdeu ao voltar para a escola. Os professores de todas as series não são
responsáveis por preparar tarefas ou trabalho de longo prazo antes de o estudante sair de férias.

Cabe aos estudantes recuperar todo trabalho ou tarefa perdida dentro de duas semanas apOs

sua vofta de férias. Os professores providenciarão uma lista do trabalho de recuperação e estarão
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disponIveis para prestar ajuda extra de acordo corn as diretrizes norrnais da sala de aula e da
escola. Os estudantes devem se lembrar que ausf ncias devidas a férias afetarn a sua condicào sob
as normas de frequencia.

Sistema de Notas
0 Sisterna de Notas da Escola Marlborough High é o seguinte:

Notas Equivalente AP Honors CP (Mencâo de Honra)
A+ = 97-100 5.3 4.8 4.3
A = 93-96 5.0 4.5 4.0
A- = 90-92 4.7 4.2 3.7

= 87-89 4.3 3.8 3.3
B = 83- 26 4.0 3.5 3.0
B- = 80-82 3.7 3.2 2.7
C+ = 77-79 3.3 2.8 2.3
C = 73-76 3.0 2.5 2.0
C- = 70-72 2.7 2.2 1.7

= 67-69 2.3 1.8 1.3
D = 63-66 2.0 1.5 1.0
D- = 60-62 1.7 1.2 0.7
F = 50-59 0.0 0.0 0.0

NC (Nota Final menor que 50 para Sornente Nota Final)
Qualquer valor menor que 50 para uma nota final näo será qualificado para recuperaco de
veräo.

0 sisterna de notas na MHS consiste ern cinco conceitos básicos pot letras:
A representa urn desempenho notável nas atividades da matéria, resutando ern urn

progresso superior, profundidade de entendirnento e dornInio do conteüdo e habilidades.

B Representa urn desernpenho acirna da media nas atividades da rnatéria, resultando ern
urn progresso louvável e dornInio do conteüdo e habilidades. Para adrnissäo ern
faculdades, é irnportante ter urna nota B ou rnais alta.

C Representa urn desernpenho rnédio nas atividades da rnatéria, resultando ern urn
dornmnio substancial do conteüdo e habilidades, rnas corn urna certa limitaço na
profundidade do entendirnento.

D Representa urn desernpenho insatisfatório nas atividades da rnatéria, resultando ern urn
progresso inadequado devido a urn entendirnento lirnitado ou dornInio fraco do conteüdo
e habilidades. E a nota rnInirna para passar.
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F Representa urn desempenho insuficiente nas atividades da matëria. Nenhum crédito é

obtido corn esta nota (reprovacâo). Para se qualificar para a recuperaco de vero

(summer school), o estudante deve ter a media numérica minima de 50.

NC Representa uma nota insuficiente abaixo de 50. 0 estudante que recebe a nota final de

NG no se qualifica para a recuperaco de vero (summer school).

O professor deverã explicar a estrutura do seu sistema de notas no inicio do curso e distribuirá

uma explicacäo por escrito deste sistema a todos os estudantes.

Notas Incompletas

As notas incompletas no boletim devem ser finalizadas dentro de duas semanas apOs o término

do trimestre. As excecöes feitas a circunstâncias atenuantes devem ser aprovadas pelo professor

e pelo vice-diretor. Um trabalho incompleto resultará em nota insuficiente para cada tarefa se

no se tomar nenhuma providfncia dentro do periodo de duas semanas.

Reporte de Notas
Os boletins serào emitidos aos alunos quatro (4) vezes por ano: novembro, fevereiro, abril e

junho. As datas da emisso do boletim sào listadas no calendário escolar e no site da escola

secundãria. Os pais so encorajados a acompanhar os cartöes de relatOrio das datas e a
monitorar o progresso de seus filhos. Os professores atualizam as notas dos alunos no

Gradebook do Aspen no mInimo a cada duas semanas. Estudantes e pals podem acessar esta

informaco usando o portal Aspen Student ou Family localizado no site da MHS. Se vocë precisar

de ajuda para acessar o Aspen, entre em contato corn o escritório da casa do aluno. As notas

incompletas do boletim devem ser finalizadas no prazo de duas semanas apOs a final do

trirnestre.

Boletins
Os boletins sero emitidos aos estudantes quatro vezes por ano: novembro,janeiro, abril ejunho.

As datas dos boletins se encontram no calendãrio escolar e no site da escola Aconselha-se aos

pals ter em mente as datas de emisso dos boletins e monitorar o progresso dos seus fllhos. As

notas incompletas no boletim devem ser finalizadas dentro de duas semanas apás o término do

trimestre.

Requisitos de Mencäo de Honra

A lista de mençöes de honra e divulgada quatro vezes por ano, apOs os boletins escolares. A lista

de mencöes de honra é determinada apenas pelas notas do trimestre. Os estudantes devem

atender os seguintes requisitos para se qualificarem para a lista de mencôes de honra:

High Honors (Mencão de Honra Superior)

Uma media simples de pontos de 3,7 ou mais alta, e A- ou uma nota mais alta em todas as

matérias do boletim escolar.

__________________________________________

Página

__________________________________________

38



Honors (Men cäo de Hon to)

Uma media simples de pontos de 3,0 ou mais alta, mas abaixo de 3,7; e B- ou uma nota mais alta
em todas as matérias do boletim escolar.

Para se qualificar para a lista de mencöes honrosas, a estudante deve ter uma carga minima de
22 créditos em cada termo. A media simples de pontos se baseia nesta tabela de valores de pontos
dos conceitos de letras:

A+ = 4.3 C+ = 2.3
A = 4.0 C = 2.0
A- = 3.7 C- = 1.7
8+ = 3.3 0+ = 1.3
B = 3.0 D = 1.0
B- = 2.7 D- = 0.7
F = 0

Classificacão de Mérito pot Série
A classificação de mérito por série (class rank) é calculado no final de cada ano letivo. A escala
ponderada abaixo é usada para determinar a classificacão e tambérn é usada para determinar a
qualificação para a National Honor Society, ou Sociedade de Mérito Nacional (para esses cálculos,
so são usadas as matérias de AP, Honors e College Prep). As notas obtidas em outras matérias não
são usadas para a classificação de mérito por série. A classificação de mérito por série é calculada
da 9! a 12! série. 0 estudante deve estar matriculado na Escola Marlborough High e estar fazendo
urna carga completa de matérias pelo menos da 10! a 12! série para ser considerado para a
classificação de mérito par série. E precisa lembrar que uma nota obtida em urna matéria corn
urn nIvel de dificuldade mais alto produzirá urna classificação ponderada rnais alta.

NIvel AP Honors College Prep
A+ 5.3 4.8 4.3
A 5.0 4.5 4.0
A- 4.7 4.2 3.7
8+ 4.3 3.8 3.3
B 4.0 3.5 3.0
B- 3.7 3.2 2.7
C+ 3.3 2.8 2.3
C 3.0 2.5 2.0
C- 2.7 2.2 1.7
D+ 2.3 1.8 1.3
D 2.0 1.5 1.0

1.7 1.2 0.7
F 0 0 0

Cãlculo de Classificacão de Mérito pot Série
1. Multiplicar as créditos de classificação par rnérito (CR Rank Credits) pela classificação

ponderada (WR Weighted Rank) para obter a ponderação (WT Weight)
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2. 0 crédito de classificaco por mérito é igual ao niimero de créditos de urna matéria (urn
ano letivo completo equivale a 4 créditos, urn sernestre letivo equivale a 2 créditos)

3. Calcule o total das colunas de créditos de classificaço por mérito (CR Rank Credits) e
ponderaco (WT Weight)

4. Divida o total da ponderaco (WT Weight) pela coluna do total de créditos de classificaçào
(CR Rank Credits). Somente as rnatérias ponderadas, AP, Honors e College Prep so
incluIdas na classificaco de rnérito pot série

5. Use ate quatro casas decirnais para obter a rnédia de classificacäo

A rnédia final de classificaco dos anos passados na escola é calculada dividindo-se o total de todas
as ponderaçöes de classificacào pelo nürnero total de créditos de classificacäo por rnérito.

High School de Requisitos de Promocao I graduaçao
1. Carregue e Prornocào curso anual Requisitos

Para se forrnar, o aluno deve acurnular urn rnInimo de noventa e quatro (94) créditos durante
graus 9-12, deve levar e passar o nürnero mInimo de créditos por ano, como indicado abaixo e
deve atender os requisitos do Prograrna de Estudos conforme descrito, em relaco temas e
disciplinas eletivas Core.

Os alunos devem levar uma quantidade minima de créditos por ano, conforme descrito abaixo:
9 Série - 24 créditos
10 Série - 24 créditos
l1 Série - 24 créditos
12 Série - 22 créditos

Os estudantes devern ganhar (realizar e passar) o seguinte nimero mInimo de créditos a cada
ano para avancar:

Prornoco 9 Série a 10 de Série - 20 créditos acurnulados *

Promoço 1O Série a 11 de Série - 44 créditos acumulada
Promoco 11 Série a 12 de Série - 68 créditos acumulada

* lnclui passagern Inglfs, Matemática e cornecando corn a classe de 2018.

2. Crédito e Distribuico curso Requisitos

Requisitos MInimos para a Formatura
Total MinIrno de Créditos tTodas os Matérias) = 94 créditos
Os estudantes da 9 a 12 série devern obter aprovaco urn mInimo de 94 créditos nas seguintes
rnatérias para se formarem:
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lnglës 4 anos
Matemática 4 anos
Cifncias e lou Tecnologia/Engenharia 3 anos
HistOria/Ciëncias Sociais 3 anos
Idiomas Clássicos e Modernos 2 anos fsequencia em um Idioma selecionado)
Artes 1 ano
Educaço FIsica/Saüde 4 meios anos (1 semestre por ano =8 créditos)
Tecnologia Informativa (ECS/lI) 1 melo ano*

**Estudantes que passam urn exame de competência de lnformática pode renunciar esta classe.
Adicionalmente, estudantes de STEM podem renunciar este requisito como eles teräo a
Informática no currIculo integrado em suas classes.
(MPS Norma 7.950)

Créditos da Matéria
Para cada matéria as seguintes aprovaçOes so usadas:

ES Classe se encontra dois perIodos a cada dia durante todo o ano 8 créditos
F4 Classe se encontra todos os dias durante todo o ano 4 créditos
S2 Classe se encontta todos as dias pela metade do ano/semestre 2 créditos
Fl STEM Projeto- Baseado Aprendizagem durante todo a ano 1 crédito

Todos os estudantes devem passar nos testes de lnglës Artes de Linguagem, Matemática e
Ciëncias e Tecnologia/Engenharia (Biologia, Qulmica, lntroduço a FIsica ou
Tecnologia/Engenharia) para se forma rem.

Todos as cursos, corn exceço das aulas de aptidöes acadëmicas, tero uma nota que será
registrada no histórico escolar do estudante. 0 valor dos créditos da 9 a 12 série será indicado
no histárico escolar do estudante.

Os estudantes que se transferem de uma escola particular ou de outra escola püblica para a Escola
Marlborough High devem atender todos as requisitos de formatura para receber um diploma.
Será concedida compensaco apropriada pot créditos em reconhecimento a estudantes que se
transferem de outros paIses, escolas alternativas ou escolas que oferecem apenas catga de seis
ou sete cursos.

Todo estudante de Marlborough que frequente uma escola particular aprovada pelo CapItulo 766
receberá seu diploma da escola particular ou da Escola Marlborough High. Para poder receber urn
diploma da Escola Marlborough High, este pIano deve ser redigido anualmente em um PIano
Educacional lndividualizado (IEP Individualized Education Plan), e a diretor decidirá se todos as
requisitos para a formatura, ou seus equivalentes, foram atendidos. Se o estudante voltar para a
Marlborough High School antes da sua formatura, o histórico escolar do estudante será avaliado
da mesma forma que urn estudante transferido.

________________________________________
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Se a escola particular aprovada pelo CapItulo 766 (ou programa de educacão püblica alternativa
aprovada) no for uma instituico que forma alunos, o estudante poderá receber o diploma da
Marlborough High se o diretor decidir que os requisitos para a formatura, ou seu equivalente,
foram atendidos enquanto o estudante frequentava a instituico particular ou püblica. No caso
de urn estudante corn necessidades especiais, isto deve ser redigido anualrnente no IEP. 0 diretor
deverá ser incluIdo em todas as decisöes educacionais que afetem a situaco do estudante em
relacäo aos requisitos para a formatura.

Procedimento para Incluir/Excluir Matérias
Todas as rnodificaçöes devem set feitas dutante as primeiras duas semanas de aula através de
cornunicaço dos pals corn o orientador educacional e aprovaçào do vice-diretor.

Toda mudanca de curso solicitada pelo estudante ou seus pals apOs as primeiras duas sernanas
de aula sào bastante desaconselháveis. 0 estudante que desistir de urna matéria após o primeiro
trirnestre receberá a nota WP (desistëncia corn aprovacào, withdraw passing) ou a nota WE
(desistëncia corn reprovaco, withdraw failing). Se urn aluno abandonar ou desistir de uma
matéria após o histOrico escolar ser enviado para as faculdades, a Escola Marlborough High
notificará todas as faculdades da rnudanca ocorrida na prograrnaço do estudante.

No caso raro de uma mudanca de matéria ser solicitada após as prirneiras duas sernanas de aula,
será preciso seguir o procedimento abaixo. OBSERVAçAO: 0 processo de solicitacäo será
terrninado em qualquer mornento do procedirnento onde ocorrer uma reprovacào. 0 pedido
reprovado deverá ser devolvido para a secretaria de orientaco e para o professor que esteja
cooperando para fins de arquivarnento.

1. 0 professor e o estudante devern preencher o forrnulário de solicitaco juntos. 0
professor deve preencher as informaçöes solicitadas sob o tItulo “Teacher Data” (Dados
do professor).

2. A solicitacâo deve ser encarninhada para 00 lIder de professor! coordenador para exame
e aprovaco!reprovaco.

3. A solicitaco deve ser encarninhada para o orientador educacional para exame e
aprovaco,/reprovacào.

4. A solicitaçào deve set levada para casa para que 0 pai/’rnâe!responsável assine-a.

5. A solicitaço deve ser encaminhada para o vice-diretor para exarne e
aprovaco/’reprovacào.

6. 0 forrnulário preenchido é devolvido para a secretaria de orientaco para ser ptocessado
e arquivado. Caberá a secretaria de orientaçâo a responsabilidade de executar o
procedirnento de Desistencia,’Agregaco e inserir as inforrnacöes no cornputador.

Ressaltamos que a Escola Marlborough High no aceita rnudanças de matérias corn base em
incompatibilidade pessoal entre o estudante e o professor.
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Programa de Marlborough High School Recuperação de Crédito “Edgenuity”

O Prograrna Edgenuity é usado de várias maneiras corno urn rneio para os alunos para recuperar
qualquer crédito perdido devido a, questôes médicas, disciplina imposta superior a 14
quatorze) dias consecutivos, faltas e lou atrasos de classe que forarn acumulados passado o

rnontante atribuIdo. Os cursos oferecidos será alinhado corn o do currIculo do curso e, se
necessário, vai ser personalizado para atender a colocaçào do aluno no mornento da partida.
Näo haverá personalizaco de qualquer curso para o qual urn estudante petdeu crédito devido a
ausëncias e / ou atrasos para classe.

Devido as faixas horárias de registo lirnitados, será dada prioridade:

1. Os alunos corn a disciplina irnposta superior a 14 dias.
2. Alunos corn quaisquer preocupacöes rnédicas superiores a 14 dias.
3. Idosos que precisarn do curso / crédito para pOs-graduação.
4. Todos as outros alunos que necessitarn de cursos para atender os requisitos de graUuaco.
Qualquer estudante recornendou ao Prograrna Edgenuity receberá urn aviso de recornendaço e
set obtigado a reunir-se corn seu orientador, assistente principal, e do Coordenador Edgenuity
para discutir o prograrna e estabelecer expectativas. 0 aluno e os pais tern a opco de aceitar as
terrnos e continuar corn o prograrna, ou tecusar o prograrna. Se urn aluno declina, eles nao
sero considerados para o programa dentro desse ano letivo; no entanto, pode set considetado
para o ano letivo seguinte. Se urn senior declina a prograrna, ele / ela no será considerado para
o prograrna no futuro.

Recuperaco no Veräo
Os cursos de recuperaçào (Sumrner School) credenciados pelo Departarnento Estadual de
Educaço e ern Faculdades/Universidades credenciadas so aceitos rnediante estas condicöes:

1. 0 curso foi feito corn o propósito de recuperaçâo.

2. Os estudantes so podem fazer matérias ern que tenharn sido reprovados anteriormente.

3. E preciso obter uma nota rnInirna de 50/conceito final de F na matéria ern que se foi
reprovado para se qualificar para o curso de recuperaço na escola de veräo.

4. Urna nota final de F- indica urna nota inferior a 50 e isso desqualifica o estudante para
cursar a escola de vero.

O orientador ou o vice-diretor precisarn aprovar os cursos da escola de veräo antes de se fazer a
matrIcula nesses cursos. NENHUM CREDITO será concedido por cursos feitos para rnelhorar urna
nota já obtida e considerada aprovada. 0 cutso e a nota obtida sero registrados no histórico
escolar. As notas obtidas na escola de veräo no so incluIdas no cálculo da classificaço de rnérito
pot série. As notas obtidas na escola de veräo so incluldas para deterrninaço de qualificacäo
atlética e acadërnica co-curricular.
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Educacão Especial
Serviços de educaço especial so oferecidos a alunos considerados elegIveis após urna Reunio
da equipe inicial. Para ser considerada elegIvel para servicos, o aluno deve ter uma das
seguintes deficifncias: autismo, atraso no desenvolvimento, dificuldade de aprendizagem
especIfica ou urn intelectual, sensorial, neurológicas, emocionais, de comunicaçào, fIsicos ou
comprometimento da saüde. E também necessário para a elegibilidade, que a deficiëncia
impede o aluno de fazet o progresso educacional eficaz, e para que o aluno requerem instruço
especialmente concebidos ou serviços relacionados, a urn de aceder ao ensino geral.

O distrito oferece uma variedade de servicos destinados a satisfazer as necessidades dos alunos.
Serviços de educaço especial e determinaco colocaco so de responsabilidade de urn multi -

disciplinar equipe composta por profissionais que avaliaram o aluno em todas as areas de
suspeita de necessidade, urn professor de educacão regular, administraco e, mais importante,
dos pals ou responsável do aluno.

Após a concluso de uma avaliaco inicial, a equipe desenvolve um programa de educaco
individualizado (IEP) que destaca os pontos fortes do aluno, as areas de preocupacào,
estratégias para acomodar para a deficiência de alunos, modificacöes no currIculo, os servicos
de que o aluno ira receber e objetivos importantes e objetivos desenvolvidos para assegurar o
progresso do aluno. 0 envolvimento dos pals durante a avaliaco e desenvolvimento IEP é uma
parte integrante do processo. COpias do Folheto Direitos do Pal esto disponIveis no
Departamento de Educacäo Especial ou a partir do prédio da escola Time de Avaliaço.

Seço 504 da Lei de Reabilitacão de 1973
Seco 504 da Lei de Reabilitaco de 1973 (“Seco 504”) é uma lei federal concebido para
proteger os direitos das pessoas corn deficiëncia em programas e atividades que recebem
assistfncia financeira federal do Departamento de Educaço dos EUA. Secâo 504 prevë que
“Nenhum caso contrário qualificado individual com deficiëncia nos Estados Unidos... deve, pelo
simples facto de ela ou sua deficiëncia, ser excluldos da participaço em, ser negado os
benefIcios de, ou ser submetido a discriminaco em qualquer programa ou atividade que receba
assistëncia financeira federal. . . .

O Departamento de Educaco dos Estados Unidos, EscritOrio de Direitos Civis (OCR) aplica Seco
504 em programas e atividades que recebem assistëncia financeira federal do Departamento de
Educaco dos EUA. Os destinatãrios da presente assistëncia financeira federal incluem distritos
escolares ptThlicas, instituicôes de ensino superior e de outras agendas de educaco estaduais e
locals. Os regulamentos de aplicacäo Seco 504, no contexto das instituicöes de ensino aparecer
em 34 CFR Parte 104.

A seco 504 regulamentos exigem urn distrito escolar para fornecer uma “educaçäo püblica
gratuita adequada” (FAPE) para cada aluno qualificado com uma deficiëncia que está na
jurisdico do distrito escolar, independentemente da natureza ou gravidade da deficifncia. Sob
a Secào 504, urna FAPE consiste na prestaçào de ensino regular ou especial e auxIlios e servicos
relacionados projetados para atender as necessidades educativas individuals dos alunos da
forma mais adequada as necessidades dos alunos sem deficifncia sejarn atendidas.
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Servicos de Orientação

Informacäo Geral
A Departamento de Orientaço da Escola Marlborough High está disponIvel para todos 05

estudantes para ajudar em assuntos relacionados a escolhas educacionais, planejamento e
preparaço de carreira, escolha de instituico pós-secundária, crescimento social e pessoal, e
orientaço e intervenco em crises. Cada aluno será encarninhado a um orientador durante os
anos passados na Escola Marlborough High. Cabe tanto ao aluno quanto ao orientador a
responsabilidade de se conhecerem bem e de desenvolverem um relacionarnento que seja ütil
para o estudante. Os estudantes devem aproveitar ao máximo este serviço e no devem esperar
ate a ültima hora para conhecer o seu orientador. Os orientadores, as vezes, encaminharo os
estudantes para o Orientador de Adaptacâo a Escola quando forem necessários uma intervenco
e apoio especiais.

Distribuicão do Departamento de Orientadores
Os contatos de informaçöes sobre os orientadores estaräo disponIveis no portal do Aspen.
Tarefas sero postadas no Portal dos pais e famIlias para acesso dos pais e estudantes depois
que os horários forem determinados durante o vero assim que as escolas estiverem abertas.
Para prornover uma forte relaço corn a carreira acadëmica estudantil, o estudante será
designado urn orientador na 9 série e será esperado manter este orientador para a duraço da
sua carreira de escola secundária.

Orientaco Corn Hora Marcada
Todo estudante que quiser talar corn seu orientador deverá marcar hora corn ele. Se o pai/màe
quiser falar corn o orientador, é aconselhável telefonar vários dias antes para evitar conflitos de
horário, porque 05 orientadores corn frequëncia no esto disponIveis para conversas sem hora
rnarcada, devido a compromissos assumidos anteriormente.

Centro de Estudos Superiores e Centro de Profissöes
O Centro de Estudos Superiores e Profissöes está situado no LMC fCentro de MIdia e Biblioteca).
Fica aberto durante o expediente das escolas e, rnediante hora marcada, durante a tarde e a noite.
Aconselha-se tambérn aos pais e estudantes que visitern o site de Estudos Superiores e Profissöes
da MHS www.rnps-edu.org/High para informaçoes atualizadas.

Responsabilidades dos Estudantes

________________________________________
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Livros e Equipamentos
Todo estudante é responsável por todos os livros e equiparnentos que Ihe forarn confiados. Se
algurn item que foi confiado a urn estudante for perdido, roubado ou estragado, a estudante terá
que pagar pelo itern corn base no valor de reposiçào do livro ou equipamento.

DIvidas na Escola e Obrigacöes
Toda escola obrigacöes e dIvidas de classe devern set honradas antes que urn estudante saia da
escola. Qualquer aluno que deve dinheiro para a escola Marlborough High pode set suspenso de
qualquer atividade para a qual é cobrada urna taxa, ou qualquer outra atividade (incluindo
excursöes) considerada adequada pelo Diretor.

Norma da Taxa do Estudante & 0 não pagamento de taxas
As Escolas Püblicas de Marlborough ira cobrar taxas para prograrnas de ensino, rnerenda
escolar, taxas de atividade, as taxas de atletismo, taxas relacionadas a tecnologia e as taxas de
recoiha de biblioteca, tal corno acordado anualmente pelo cornitë escolar. Quando falta de
pagarnento de urna taxa ocorre, o departarnento de escola seguirã o procedirnento de
“cobranca de taxas em atraso”.

lsencöes
As isencöes a seguir será permitido para o pagamento livre ou reduzido de qualquer das taxas
acima:

• Estudantes de famIlias que se qualificarn para o status livre ou reduzido almoco

As receitas cobradas a partir das taxas estudantis será colocado em urna conta giratória.

(PolItica de MPS 7,191)

Custo do Servico De Alimentacào
I. PROPOSITO / POLITICA:

o objetivo desta polItica é estabelecer procedimentos de contas refeicäo consistentes em todo
o distrito. Encargos no pagos colocar urna presso financeira sabre a departarnento de serviço
de alirnentaco. Os objetivos desta polItica sao:

• Estabelecirnento de uma polItica coerente em relaco distrito taxas e cobrança de taxas.
• Para tratar todos as estudantes corn dignidade na linha que serve sobre contas de refeiço.
• Para apoiar situaçöes positivas corn funcionãrios do distrito, poifticas de negócios do distrito,
alunos e pals / responsáveis na rnáxirna extenso possIvel.
• Estabelecer poilticas que so idade apropriada.
• Incentivar pai / responsável para assurnir a responsabilidade de pagarnento de refeiço e de
promover a auto-responsabilidade do aluno.

ii. AMBITO DE RESPONSABILIDADE:

o Departarnento de Food Service: Responsãvel pela rnanutençäo de registos de carga e notificar
o distrito escolar de saldos pendentes. A Food Departamento de Serviço tambérn é responsável
pela notificaço do aluno pais / responsáveis dos saldos baixos ou pendentes.
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o Distrito Escolar: Responsável por apoiar a Departamento de Assistëncia Alimentar em
atividades de coleta.

O pal / responsável: Pagamento imediato.

Ill. ADMINISTRAçAO
Almoços gratis e reduzidos

1) Os alunos que recebern o almoço gratis no sero autorizados a ter urn saldo da conta
negativa. Estatuto de alrnoço gratis permite que urna criança recebe urna refeico gratis todos
os dias. A Ia carte itens no säo parte do programa USDA.

2) Os alunos que recebern a alrnoço a urn custo reduzido sero autorizados a ter urn saldo da
conta negativa, ate urn mãxirno equivalente ern dólares de seis (6) refeiçöes a preços reduzidos,
que será canhecido coma a ‘cap conta.” Estatuto alrnoco reduzida perrnite que uma criança
receba preco reduzido refeiçöes em urna quantidade reduzida determinada pelo Departarnento
de Educaçäo Primãria e Secundária, Nutrico, Satide e Prograrnas de Segurança.

Todos Os outros estudantes:

Alunos do ensino fundamental:
Serào autorizados a cobrar ate urn equivalente em dólares rnáxirno de 3 (três) refeiçöes, que
será conhecido corno a “cap conta.”

(1) Estas refeiçoes Ira incluir qualquer coisa no menu.

(2) Avisos de saldas baixos ou défice será enviado aos pals / respansáveis a intervalos regulares
durante o ano letivo.

(3) Quando a criança atinge a “cap conta” que sO vai ser oferecida urna alternativa de menu
designada. Amastra: Queijo sanduIche + veggie varas + frutas + leite.

(4) Este menu de suplente designado será cobrado na conta de almoco da criança a taxa almoco
padro. Ele será relatado como urna refeiçào para as autoridades estaduals e federals de
merenda escolar e, portanto, sero elegIveis para reembolsa. Pals / Encarregados de Educaco é
responsável pelo pagamento destas refeiçöes para a programa de food service.

(5) Quando a criança atinge a carga maxima refeico, no ha Ia carte itens sero vendidos para a
crianca e todas as transaçöes podern tornar-se uma transaco regime de caixa.

Alunos da Escola Secundária:
Sero autorizados a cobrar ate urn equivalente em dOlares maximo de dois (2) refeiçöes, que
sera conhecido coma a “cap conta.”

(1) Estas refeiçöes Ira incluir qualquer coisa no menu.
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(2) Avisos de saldos baixos ou défice será enviado aos pals / responsáveis a intervalos regulares
durante o ano letivo.

(3) Quando a crianca atinge a cap conta” que so val ser oferecida uma alternativa de menu
designada. Amostra: Queijo sanduIche + veggie varas + frutas + leite

(4) Este menu de suplente designado será cobrado na conta de almoço da criança a taxa alrnoço
padro. Ele será relatado como urna refeiçao para as autoridades estaduals e federals de
merenda escolar e, portanto, seräo elegIveis para reembolso. Pals / Encarregados de Educaco é
responsãvel pelo pagamento destas refeicOes para o programa de food service.

(5) Quando a crianca atinge a carga maxima refeiçào, no ha Ia carte itens serào vendidos para a
criança e todas as transacöes podem tornar-se urna transaçäo regime de caixa.

Estudantes do ensino médio:
Sero autorizados a cobrar ate urn equivalente em dOlares máximo de 1 (urn) refeicöes, que
serã conhecido corno o “cap conta.”

(1) Estas refeiçöes ira incluir qualquer coisa no menu.
(2) Avisos de saldos baixos ou défice será enviado aos pals / responsáveis a intervalos regulares
durante o ano letivo.

(3) Quando a crianca atinge a “cap conta” que sO vai set oferecida uma alternativa de menu
designada. Amostra: Queijo sanduIche + veggie varas + frutas + leite

(4) Este menu de suplente designado será cobrado na conta de almoço da crianca a taxa almoço
padro. Ele será relatado como uma refeiço para as autoridades estaduals e federals de
merenda escolar e, portanto, sero elegIveis para reembolso. Pals / Encarregados de Educaçào é
responsável pelo pagamento destas refeiçöes para o programa de food service.

(5) Quando a crianca atinge a carga maxima refeiço, no ha Ia carte itens sero vendidos para a
crianca e todas as transaçöes podem tornar-se uma transaco regime de caixa.

Saldos Em Divida:
Recolha de saldos devidos seguiro as poilticas estudantis Taxas as cornissôes escolares’, multas
e encatgos e pedido de pagamento. Isso se aplica a qualquer conta de saldos acima do “cap”
conta a qualquer momento ou após 1 de Malo, e quaisquer pagarnentos efectuados pot cheque
que so devolvidos ao distrito pelo banco corn aviso de ‘fundos insuficientes”. Todas as contas
devem ser pagas de acordo corn ao fim de urn ano escolar. Cartas sero enviados para casa
cerca de quatro a cinco dias antes do iItirno dia de aula para alunos do ensino fundamental,
cujas contas sào baixos.

Cheques devolvidos para os Fundos Nào-suficiente (NSF):
Quando urn cheque é devolvido ao Gabinete do Tesoureiro para “NSF”, uma carta será enviada
para informar o pal (s) do Diretor de Food Service. 0 pagamento da verificaçäo NSF deve set na
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forma de dinheiro, cheque administrativo ou ordem de pagamento. 0 pagamento deve ser
recebido no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da carta. Qualquer penalizaço será teita a
pagar para a cidade de Marlborough e enviado para o escritOrio de Food Service. A taxa de
penalizaçäo eo valor do cheque será deduzida da criança I conta o almoço das crianças
imediatamente apás notificaco do banco e as regras acirna mencionadas entrarào em vigor.
Segundo pedidos seguirá M.G.L. CapItulo 93 § 40A.

Saldos Em DIvida sem resposta dos Pais/Encarregados de Educacäo:
A partir de 12 de maio, o prograrna de serviço de alimentaço deve corneçar a fechar os livros
para o ano letivo. Como resultado, o sistema de ponto de venda será impedido de aceitar os
saldos das contas deuce, incluindo as limites conta cap. Pals / Encarregados de Educaço será
enviado urn pedido pot escrito para o “pagamento integral.” (Os pedidos de depósito será
enviado para casa.) Se o pagamento nào for recebido, a Superintendente ou seu / sua pode
assumir uma ou mais das seguintes acöes, a menos ou ate proibida por lel estadual ou
regulamento:

1) Proibir a participaco do aluno no programa.

2) Proibir a participacào de estudante ou outros estudantes na casa do estudante de participar
em qualquer futuro programa de taxa corn base, atividade extra-curricular, ou atividade escolar
no-curricular; ou ate ou a menos saldos pendentes sejarn resolvidas.

3) proibir a participacào dos alunos em atividades seniores ou exercIcios de graduaçäo.

4) Encaminhamento para juizado de pequenas causas e I ou ao Gabinete do Procurador
Distrital, e siga Politica de 7,191 em cobrança de taxas estudantis.

5) Todos os encargos no pagos antes do término do ano letivo ainda será devido para a conta
de servico de alimentaço rotativo, e as blocos sero colocados na conta ate que o saldo é pago.

6) Seniors deve pagar todos os encargos antes de receber o seu bone e urn vestido.

Os saldos devidos as FamIlias:
Todos os idosos vo receber urn aviso em maio do restante dinheiro em sua conta do almoco.
Eles recebero uma carta de eleger para movimentar a dinheiro em urna conta irmo almoço ou
optar por receber um reembolso. Todos as pedidos de reernbolsa será enviado para o escritório
de serviços de alimentos e, em seguida, encaminhado para a EscritOrio de Negócios para o
pagamento.

Blocos de Contas:
Urn pai pode charnar o diretor de “Food Service” para colocar urn bloco na conta de seu filho
para proibir a compra de itens a Ia carte ou definir cap dólar. 0 gerente de negocios da escola
pode instruir o diretor de “Food Service” para colocar urn bloco na conta de urn aluno, devido a
falta de pagarnento de taxas municipais ou outras questöes de cobrança.

_______________________________________
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Reembolsos:

Estudantes retiradas: Para qualquer aluno que for retirada, urn pedido por escrito para urn
reernbolso de qualquer dinheiro restante em sua conta deve ser apresentado. Uma solicitaco
por e-mail também é aceitável.
Estudantes concluintes do curso: Os alunos que esto se graduando no final do ano serã dado
urn reembolso. Os fundos também podem ser transferidos para a conta de urn irmo corn urn
pedido por escrito.

Fundos No solicitados:
Todos os reembolsos devem ser solicitados no prazo de urn ano. Fundos no solicitados, ento,
tornam-se propriedade da Food Programa de Servico Marlborough Public School.

NO TA: Todos 05 fun dos recoihidos pela Food Service Company Gestão são propriedade das
Escolas Püblicas de Marlborough sob a autoridade do Comitf Escolar. Todos osfundos são
depositados em uma con to bancária con trolada pelo Marlborough tesoureiro do cidade. E a
partir destefundo que de Food Service Management Company é pago pot bens e serviços
necessários 00 funcionamento do program a.

(PolItica de MPS 3.900)

Vestuário
Acreditamos que os estudantes da Escola de Marlborough High deveriam nos orgulhar corn sua
aparëncia pessoal. Corn isto em mente, as seguintes diretrizes so recornendadas a terem urn
vestuário apropriado:

Roupa de urn estudante no deve criar uma perturbacào ou distraço que possa interferir
diretamente corn o processo educativo.

3... Os estudantes devem abster-se de usar saias, shortes ou vestidos que sào
excessivamente curtos.

2. Desenhos em roupas, que sejam vulgar, obsceno e profano ou exibarn os produtos de
tabaco, álcool ou substãncias ilegais, no sào permitidos.

3. Em urn esforço para criar urn ambiente seguro, é proibido o uso de bones, bandanas,
capas ou qualquer material que cobre a cabeca, rosto ou othos dos estudantes. Bones
devern ser colocados no armário no momento da chegada a escola. No podem no
set carregados, colocadas nos cintos ou amarrados em mochilas. Headbands no so
para ser usados ao redor do pescoço. * Exceçöes para circunstãncias rnédicas ou
religiosas devem ser endereçadas corn diretores do vice diretor em urn caso
individual.

4. Roupas refletindo qualquer afiliaco de gangue nào é permitida.

Os estudantes que nào estào em conforrnidade corn as diretrizes de vestuário serâo solicitados a
colocar roupas adequadas ou os pais/responsáveis será chamado para trazer roupas adequadas
para a escola. 0 estudante permanecerá na sala do vice diretor ate que o estudante estiver
vestido apropriadamente.
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Uso do Corn putador
A administração reserva o direito de ler e inspecionar o conteüdo de mIdia de armazenamento
usado pelos estudantes em classe, quando é necessârio manter a integridade do ambiente
escolar.

Todos os estudantes estão a aderir as leis sobre pirataria de programas de software de
computador. Estudantes serão responsãveis para a substituição de qualquer hardware que está
danificado por uso indevido do equipamento. Regras especIficas de Internet são fornecidas aos
estudantes a cada ano. A politica tie uso da Internet (no final do manual/organizadora do
estudante) deve ser assinada pelo estudante e as pais/responsáveis.

Conduta

Normas Disciplinárias Referentes a Questöes de Direitos Civis
As Escolas Püblicas de Marlborough prolbem todas as formas de assédlo, discriminação e crimes
motivados por preconceito com base nas seguintes categorias protegidas: raça, cor, religião,
nacionalidade, etnia, sexo, orientação sexual, idade ou deficifncia. Os direitos civis de todas as
membros das escolas da comunidade estão guarantidos pot Iei, e a proteção dessas leis é de maior
importãncia tie nosso Distrito Escolar. 0 Distrito também prolbe intimidação (bullying) ou assédio
de membros da corn unidade escolar por razöes não relacionados a sua raça, car, religião, origem
nacional, etnia, sexo, oriëntação sexual, idade, ou disabilidade. 0 Distrito também nãa tolerará
represálias contra pessoas que agir tie forma consistente corn esta polItica.

(MPS Norma 1.300) A texto da Norma por inteira pode set enconttado no site do MPS.

Se algum estudante sente-se que ele/ela foi submetido a assédio e quer que a distrito de escola
entervinha, a estudante deve infarmar a assédio a um tuncionário. 0 funcianãrio informará a
incidente a urn diretor adjunto que investigará a afirmacãa.

Relatórios au queixas de assédia, intimidação, discriminação, retaliaçãa ou um crime de Odio
podem ser arquivadas e serão investigadas, confarme descrito na polItica do distrito e Prevenção
ao Bullying e Piano de Intervenção fBPIP).

As sançöes disciplinares e acöes carretivas podem incluir, entre autras medidas, urn ou mais dos
seguintes:

1. Uma adverténcia par escrito.
2. Reuniöes cam as pals.
3. Transferência para outra sala de aula ou escola.
4. Lirnitar ou negar acesso ao estudante a uma patte ou area da escola.
5. Supervisão par adultos nas dependéncias da escala.
6. Exclusão da participaçãa em eventos patrocinados pela escala, pragramas depois do

harärio escalar e/ou atividades extracurriculares.
7. Suspensão de curto ou longo prazo.
8. Exclusãa ou expulsãa da escola.
9. Urn pedida tie desculpas a vItima.
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10. Treinamento de conscientizaço fpara ajudar as estudantes a entender o impacto do seu
comportarnento).

11. Participaco em prograrnas de desenvolvimento de empatia, diversidade cultural,
antiassédio e anti-intirnidaçào (bullying) e relaçöes intergrupais.

12. Aconselharnento e orientaço obrigatOrios.
13. Qualquer outra medida autorizada e coerente corn o cádigo disciplinar.
14. Notificaçào as autoridades de oficial da el.

Acusacöes Falsas
Todo estudante que, conscienternente, fizer acusacöes falsas ou apresentar queixas maldosas
estará sujeito a acäo corretiva e/ou disciplinar que, entre outras medidas, incluirá: suspensäo
dentro ou bra da escola de ate 3 dias para a prirneiro delito. Os delitos subsequentes podern
acarretar exclusào da escola por 10 dias ou mais.

Responsabilidades dos Estudantes
Cada estudante é responsável por:

1. Garantir que no assedie nern discrirnine outra pessaa nas dependfncias da escola ou em
evento ou atividade relacionada a escola devido a raca, cor, religiào, nacionalidade, etnia,
sexo, orientaço sexual, idade ou deficiëncia daquela pessoa.

2. Assegurar que a estudante nâo intimide outra pessoa nas dependëncias da escola ou em
urn evento ou atividade relacionada corn a escola ou em prograrnas nào relacionados corn
a escala se o bullying crie urn arnbiente hostil na escala para a alvo, que infrijarn as
direitos do alvo na escala ou se materlalrnente e substancialrnente atrapalha a processo
de educaço ou a operaco corn ordern da escola.

3. Assegurar que o estudante näo faca represálias contra qualquer outra pessoa pelo fato
de ter feito urna cornunicaco ou relata forrnal, por ter ajudado ou incentivado alguém a
fazer urna queixa ou relato forrnal, ou por ter coopetado.

Proteco Contra Represália
Confarme estabelecido na norma 1.300 do distrito, a escola tarnará medidas aprapriadas para
proteger contra represálias as estudantes que relatarn, fazern urna queixa forrnal ou cooperarn
ern urna investigaçäo de viaIaco da norma 1.300 do distrito. A retaliaço é proibida contra uma
pessoa que inforrna arnedrontando, fornece inforrnaçöes durante urna investigaçäo de rnaus
tratos, ou testernunha ou tern inforrnaçöes sobre rnaus-tratos.

Vandalismo da Propriedade Escolar, “Tagging” e Pichacâo
O capItulo 266, seco 126B das Leis Gerais de Massachusetts proIbe tagging e toda desfiguraçào,
dano ou destruiço de propriedade piblica. Os transgressores desta lel esto sujeitos a penas de
privaca de liberdade e multa minima de US$1500 ou trés vezes o valor do dano, a que for maior.
Alérn disso, será imposta uma suspenso de urn ano da carteira de habilitacào (ou atraso de urn
ano para poder tirar urna carteira) para cada transgressào.
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Glossário de Termos
Bullyingflntimidacào)
o uso repetido par urn ou mais estudantes de urn escrito, expressäo verbal ou eletrônica au urn
ato fIsico ou gesticulam ou qualquer combinaco disso, dirigido nurna vItima que: (I) causo dana
fIsica au ernativo a vItima ou dana propriedade da vItima; (ii) caloca a vItirna ern medo razaãvel
de dana a si au de dano a sua propriedade; (iii) cria urn arnbiente hostil em escola para a vItima;
(iv) infringe nos direitas da vItima em escola; ou (v) essencialrnente e consideravelmente
transtorna a processo de educaçäo ou a operacäo em ardern de uma escola. Para os prapOsitos
desta secäo, maus-tratas incluira cyber-bullying.

Maus-Tratas Eletrônico (Cyber Bullying)
Arnedrantando pelo usa da tecnolagia ou qualquer comunicaço eletrönica, que incluirá, mas no
será limitada a, nenhuma transferência de sinais, sinais, escrever, irnagens, sans, dados ou
inteligência de nenhurna natureza transrnitida em tatal au em parte par urn fio, rádia,
eletrornagnética, fato eletrônico au fata sisterna Otica, inclui, rnas nào lirnitada a, carreia
eletrönica, carnunicacöes de Internet, rnensagens instantãneas ou carnunicaçöes fac-similares.
Cyber-bullying também incluirá fi) a criaca de uma página da Web ou blag em que a criador
supöe a identidade de outra pessaa ou (ii) a imitaçäo que sabe de outra pessoa coma a autor de
calacar conteüda ou mensagens, se a criaço ou imitaça cria qualquer das candiçöes
enumeradas em cláusulas (i) a (v), inclusive, da definico de maus-tratas. Cyber-bullying tambérn
incluirá a distribuico par meios eletrönicos de urna comunicaço a mais de urna pessoa ou a
nameaço de material num meio eletrönico que pode ser acessado par urn au mais pessoas, se a
distribuiço au nameaço cria qualquer das candicöes enumeradas em cláusulas (i) a (v),
inclusive, da definiçào de maus-tratos.

Discriminaço
Tratar as pessaas de modo diferente au interferir au impedir que uma pessoa usufrua das
vantagens, privilégias ou cursas de estuda em urna escola püblica devida a raça verdadeira ou
percebida da indivIdua, sua car, nacionalidade, etnia, religiäa, sexo, arientaço sexual, idade au
deficiëncia (au seja, estado prategido). Uma pessaa na pade ser sujeita a disciplina au puniço
mais severa par delitos cametidas, nem se Ihe pode negar os mesmas direitos usufruIdas pot
autras estudantes, pelo fato de estar classificada em uma classe protegida.

Asséd io
Assédio significa canduta verbal, escrita, grãfica, eletrânica au fIsica nas dependfncias da escola
au em atividade relacionada cam a escola que se refira a raça verdadeira ou percebida do
indivIdua, sua car, nacianalidade, etnia, religiäo, sexo, orientaçâo sexual, idade ou deficiëncia (ou
seja, estado prategida), e que seja suficientemente grave, frequente au persistente a panta de
interferir ou limitar a capacidade de o estudante participar ou aproveitar as pragrarnas e
atividades do distrita pelo fato de criar urn ambiente educacianal hostil, humilhante, intimidante
ou ofensivo. Para fins destas normas, assédia também é conduta, se ele continua, ele
provavelmente criará uma ambiente educacianal hastil, humilhante, intimidadar ou ofensivo. Urn
nico incidente, dependenda da sua gravidade, pode criar urn ambiente hostil.

Ambiente Hostil
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Uma situaço em que arnedrontando causa que a ambiente de escola ser penetrado corn
intirnidacão, zombaria ou insulta que é suficientemente severa ou penetrante alterar as
condicöes da educaca do estudante.

Represália
Toda forma de intimidaca, represália au assédio por urn estudante e dirigida a outro estudante,
funcianária ou outra pessoa pela fato de terem relatado ou prestada queixa, por terem ajudada
ou aconselhada atguém a relatar au prestar queixa, por terem cooperado em uma investigaçàa
empreendida de acordo cam esta norma, au ainda par terem adotado medidas cansistentes corn
esta norma.

Crime Mativada par Preconceito
Crimes motivados par preconceito sâo a forma mais extrema de discriminacàa: urn crime
mativada, no todo ou em parte, par ódia, parcialidade au precanceita contra urn indivIdua par
causa de raça, car, nacianalidade, etnia, religia, sexo, arientaça sexual, idade au deficiência. A
identidade da vItima real au percebida na imparta para a agressar. Qualquer pessaa que pareca
pertencer ao grupo servirã a seus prapOsitos. Urn crime mativada par precanceita pade envolver
ataque fIsica, ameaça de agressâa fIsica, intirnidaço fIsica ou danas a prapriedade de uma
pessaa.

Normas sobre Trotes
As Leis Gerais de Massachusetts (Cap.269, Seco 17, ET SEQ) e 603 CMR (33.00 MGL C. 269, SEC.
17,ET. SEQ e 603 CMR 33.00) tarnaram crime participar au organizar urn trote, au a fata de uma
pessoa que esteja presente na denunciar a incidente. Qualquer aluna que transgredir esta lel
poderá set suspenso da escala par urn perIada de ate dez dias, ser denunciada aa departarnenta
de palIcia para uma possIvel açäa legal, e ser encaminhado aa Superintendente de Escalas para
acaa mais rigarasa.

0 terma “Trate” as used in this secàa e as secöes dezaita e dezenave, quer dizer qualquer
canduta au métada de iniciacàa em qualquer arganizaça de estudantes, senda em
prapriedade püblica au privada, que valuntariamente au irnprudentemente que calaca em risca
a saüde fIsica au mental de qualquer estudante au autra pessaa. Esta canduta paderá incluir
chicatadas, espancamenta, marcar cam ferra, exercIcias de ginâtica farçadas, ficar exposta aa
tempo, farçada a consurnir qualquer camida, bebida álcalica, bebida, draga au autra
substância, au qualquer tratarnenta brutal au farçada a urna atividade fIsica em qual padetá
afetar a saüde fIsica au a segurança de qualquer estudante au autra pessaa, au autras
estudantes au autras pessaas a urn extrerna estresse mental, incluinda périados langas sern
darmir ou descansar au isalaca par périodas langas. No abstante quaisquer autras
dispasicöes da presente secço em cantrária, a cansentirnenta nàa deve estat dispanIvel coma
uma defesa a qualquer pracessa no âmbita desta acco. Adicianado par St. 1985, c. 536;
alterado pela St. 1987, c. 665.

Ch. 269, 5. 18. dever de informar Hazing
Quern sabe que autra pessaa e vItirna de trate coma definida na seça dezessete anas e é na
cena de tal crime deve, na medida em que essa pessoa pade faze-la sem perigo au periga para si
mesma au aas autras, carnunicar tal crime a urna lel adequada funcianária de execuçàa, logo
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que razoavelmente possIvel. Quem no denunciar tal crime será punido corn urna multa de no
mais de mu dólares. Adicionado pot St. 1985, c. 536; alterado pelo St. 1987, c. 665.

Ch. 269, 5. 19. Hazing Estatuto a pres tar; Declaraçäo de Cumprimento e Disciplina PolItica
Obrigatörio
Cada instituiço de educaço secundária e cada instituico pUblica e privada de ensino pOs
secundário ernitiro a cada grupo de alunos, a equipe de estudante ou organizaço estudantil
que e parte de tal instituico ou e reconhecida pela instituico ou permitido pela instituiçào
para usar seu name ou instalaçôes ou é conhecido pela instituicäo de existir como urn grupo näo
afiliado estudante, equipe estudante ou organizaço de estudante, uma cOpia desta seco e
secöes dezessete e dezoito anos; desde que, no entanto, que o cumprimento de urna instituico
corn os requisitos desta seco que urna questäo instituico cópias desta seço e seco dezessete
e dezoito a no afiliados estudante grupos, equipes ou organizaçöes no deve constituir uma
prova de reconhecirnento ou endosso da instituicào do referido grupos de alunos no afiliados,
equipes ou organizacôes.
Cada grupo tal, equipe ou organizaço deve distribuir uma cópia desta seçâo e seçöes dezessete
e dezoito a cada urn dos seus membros, plebes, penhores ou candidatos a adeso. Deve ser o
dever de cada grupo tal, equipe ou organização, agindo através do seu agente designado, para
entregar anualmente, a instituicào urn reconhecimento atestado declarando que tal grupo,
equipe ou organizaco recebeu uma cOpia desta seço e seçöes dezessete e disse dezoito, que
cada urn de seus membros, plebes, penhores, ou as requerentes recebeu urna cópia de secôes
dezessete e dezoito, e que tal grupo, equipe ou organizaço entende e concorda em curnprir
corn as disposiçöes desta seçào e secöes dezessete e dezoito.

Cada instituiço de educaco secundária e cada instituiçâo püblica ou privada de ensino pós
secundário devern, pelo menos anualmente, antes ou no inIcio da inscriço, entregar a cada
pessoa que se inscreve como urn estudante em tempo integral em tal instituico urna cOpia
desta seçäo e seçöes dezessete e dezoito.

Cada instituiço de educaço secundária e cada instituiço püblica ou privada de ensino pOs
secundário deve apresentar, pelo menos anualmente, urn relatário corn as regentes de ensino
superior e, no caso das escolas secundárias, o conselho de educaco, certificando que tal
instituiço curnpriu corn a sua responsabilidade de informar Os grupos de estudantes, equipes
ou organizaçöes e notificar cada estudante a ternpo inteiro inscrito pot eta das disposicôes desta
seçào e secöes dezessete e dezoito e tambérn certificando que referida instituiço adotou urna
polItica disciplinar em relaço aos organizadores e participantes de trote, e que essa poiltica foi
estabelecido corn ënfase apropriada no manual do aluno ou rneios sirnilares de cornunicar as
polIticas da instituico aos seus alunos. 0 conselho de regentes e, no caso de instituiçôes
secundárias, o conselho de educaço deverá promulgar regularnentos que regem o conteüdo ea
frequëncia de tais relatórios, e deverá informar imediatamente a Procuradoria-Geral qualquer
instituiçào, que deixa de fazer tal relatOrio. Adicionado pot St. 1985, c. 536; alterado pelo St.
1987, c. 665.
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Normas de Uso da Internet

Propösito
As Escolas Püblicas de Marlborough reconhece que o acesso a tecnologia na escola fornece
estudantes corn rnaiores oportunidades de pesquisas, a envolver-se, colaborar e desenvolver
habilidades que Ira preparar eles para trabalho, vida e cidadania. NOs estamos cornprornetidos a
ajudar estudantes desenvolverem habilidades usando tecnologia de urna rnaneira apropriada,
segura, ética e legal.

Os recursos de tecnologia do distrito estarào disponIveis para todos os estudantes. Todos os
usuários sero requeridos a reconhecer recebimento dessa fPolItica de Aceitaçäo de Uso da
Internet) AUP anualmente. VioIaco dos terrnos descritos na PoIltica de Aceitaço de Uso da
Internet (AUP) pode resultar em perda de acesso, ou em urn evento de viIoIaço da el, e possivel
acusaco

Acesso de Estudantes
MPS prornove tecnologia (equipamento de computadores, rede, Internet e apareihos como
impressoras) para estudantes a prornover aprendizado, promover a excelëncia educacional,
para colaborar, e preparar estudantes para educaco superior e lugares de trabalho que so
ricos em tecnologia.

A administraço reserva o direito de ler e inspecionar o conteüdo de mIdia de armazenamento
usado pelos alunos em classe, quando é necessário manter a integridade do ambiente escolar.
Portanto, Ia e nenhurna expectativa de privacidade em relação a qualquer acào executada ou
dados armazenados na tecnologia MPS.

Todos os alunos esto a aderir as leis sobre pirataria de programas de software de computador.
Alunos sero responsãvel para a substituiço de qualquer hardware que está danificado pot uso
indevido do equipamento.

Filtro de Conteôdo
Na Lei de Protecào Infantil da Internet (2000) o distrito é requerido a filtrar conteüdos da internet
e faz urn esforco para faze-b. No entanto, apesar dos esforcos do distrito, os estudantes podem
encontrar alguns conteüdos inadequados. Conteüdo inapropriado ou que poderia razoavelmente
ser percebido como questionável deve ser imediatamente reportado para urn professor ou
administrador e depois para o departamento de IT.

Apareihos que Näo säo Propriedade da MPS
Aparelhos que no so propriedades da MPS incluindo laptops, tablets, telefone celubar,
aparelhos de gravaço ou qualquer outros aparelhos que sào Web habilitados.

O uso de aparelhos de propriedade de estudantes devem apoiar as atividades educacionais da
sala de auba e deve ser desligado e desligados e guardados quando solicitado por urn professor.
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Corn prévia aprovaço administrativa, os professores podem permitir que os estudantes a utilizar
seus próprios dispositivos móveis para fins educacionais. Tal uso deve ocorrer somente sob a
superviso direta do professor de sala de aula e deve terminar no final do perIodo de aula

A Escolas Püblica de Marlborough ou professores e funcionários de MPS no so responsáveis
pela propriedade privada dispositivos introduzidos ou usado dentro da escola. Pot exemplo:

1. Técnicos do distrito no iriào arrumar, reparar ou manter quaisquer dispositivos que
nâo sejam proptiedade da MPS.

2. MPS nào se responsabiliza por conteüdo pessoal guardados no tal
equiparnento/dispositivo.

3. MPS no ira fornecer software ou aplicativos para a tecnologia que nào é de
propriedade da MPS.

4. MPS no e responsável por qualquer dano fIsico, perda ou roubo do dispositivo.

O estudante e pais/responsáveis devem assinar e retornar a AUP antes da utilizacào do apareiho
e acessando a rede do distrito.

Dispositivos mOveis, como laptops, tablets e e-leitores, rnuitas vezes esto equipados corn acesso
sern fio em uma rede de telefone, que o distrito é incapaz de filtro ou monitorar. Os estudantes
que trazem tais dispositivos devem acessar a Internet via conexào Wi-Fi tiltrada do distrito. Acesso
sem ho pessoal modems ou dispositivos similares usados para ignorar o filtro de Internet de
distritos so proibidos. Os infratores podem ter seus dispositivos confiscados.

Prática Respeitosa (Equipamento e Con teüdo)

Estudantes iro:
1. Usar a tecnologia do distrito para facilitar aprendizagem, currIculo do distrito e metas

instrucionais.
2. Manter a privacidade de senhas e arquivos protegidos por senhas.
3. Usar e cuidar dos equipamentos fincludindo teclas, mouse e outros equipamentos) e

software.
4. Respeitar leis de direitos autorais com relaco a propriedades intelectuais.

Estudantes no iro:
1. Criar ou transmitir rnenssagens ou outtos arquivos eletrônicos sendo ameaçado,

rude, discriminaçào, obscenos ou ameacas.
2. Intencionalrnente transrnitir virus, macros ou códigos maliciosos.
3. Usar qualquer aparelho desenvolvidos para converter e capturar dados.
4. Comprar, vender, fazer propaganda ou conduzir urn negócio, a nâo set que foi

aprovado como um projeto da escola.
5. Acesso ou exposiço de pornografia, obscenidades ou outros materials inapropriados

incluindo qualquer site bloqueado pelo filtro de conteüdo do distrito.
6. Ignorat o filtro de conteiido do distrito, por meio de proxies ou qualquer outro

método.
7. Revelar informaçoes pessoais ou de qualquer outra pessoa online.
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8. Intencionalmente sujar sua identidade ao se cornunicar usando a tecnologia.

Maus-Ttatos pelo o uso de tecnologia ou urn apareiho eletrönico prOprio, alugado ou usado pela
escola do distrito (cyber-bullying) é proibido pela Id do estado Capitülo 71 Seço 370.

Maus-Tratos pelo uso detecnologia por urn aparelho eletrânico que no é próprio, alugado, ou
usado pela escola do distrito ou escola, se os rnaus-tratos (bullying) criar urn arnbiente hóstil na
escola para o alvo, infringindo os direitos do alvo na escola, ou rnaterialmente e substânciarnente
interrornpendo o processo de educaço processo ou o funcionarnento de urna escola tambérn é
proibido pela polItica do MPS.

E tarnbém da responsabilidade de cada estudante, pais e funcionários da escolar do distrito a
reconhecer e reportar açöes de rnaus-tratos (bullying), (cyber-bullying)rnaus-tratos na internet e
retaliaco. Qualquer estudante que acredita que ele ou ela fol urna vItirna de rnaus-tratos
(bullying), (cyber-bullying) rnaus-tratos na internet ou retaliacào deverá report it imediatarnente
para o professor(a) dele ou dela ou seu administrador.

(MPS Norrnas 7.970)

Poiltica de MIdia Social

Introducão/Propósito
MIdia Social é definido como qualquer forma de publicaçäo on-line ou presenca que permite a
cornunicaco interativa, incluindo rnas no limitado a, telefones celulares, redes soclais, blogs,
sites de Internet, fóruns de Internet e wikis. Sites de redes especIficos incluern, rnas no lirnitados
a, Facebook, MySpace, Twitter, Linkedln, YouTube, Flickr, Tumblr e etc.

Os alunos podern se engajar no uso das rnIdias soclais durante o horário escolar para a direco
do professor ern sala de aula para fins de instruçäo. Prática respeitosa deve ser observada ern
todos os rnornentos. Veja tambérn PolItica de 7.980.

Mudança na polItica: MPS podern alterar ou modificar esta polItica a qualquer momento. Se as
alteraçöes forern feitas durante urn ano escolar, todos os alunos recebero
urna cOpia da poiltica alterada e ser obrigado a assiná-lo.

Conduta do Estudantes

Condutas dentto da Sala de Au/a
Cada estudante deve perceber que a funco primária da Escola Marlborough High é educacâo.
Isto sO pode ter lugar nurn arnbiente de sala de aula bern estruturada, disciplinada. Estudantes
partilharn a responsabilidade igual corn os professores e adrninistradores para rnanter urna
atrnosfera de sala de aula boa. lnterrupçöes de classe por parte de urn indivIduo ou grupo de
indivIduos nâo serão toleradas. Salas de estudo/habilidades acadérnicas so consideradas classes
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e regras de conduta sero aplicáveis em sala. Os estudantes devero trazer materials de estudo
adequados a sala de habilidades/estudo acadfmico.

Estudantes podern ser atribuldos uma detenco de professor para comportamento considerado
inaceitável, ou contrariamente as expectativas razoáveis de conduta. Violaçöes em sala de aula
como atraso para a aula, vindo despreparados para a aula, distraco em classe e outros como
indicado pelo professor de sala de aula será tratado pelo professor.

O professor pode reter os estudantes depois da escola, contactar tom os pals ou atribuir outro
impedimento algum apropriado. 0 Vice Diretor será consultado quando urn estudante continuar
a violar as regras do professor, ou faihar em cornpletar urna missào que fol Ihe dada. Se urn
estudante e convidado a sair de classe por motivos disciplinares, o professor enviarâ o aluno para
a sala do vice-diretor(a). Em todos os casos, o professor inforrnarã aos pals e/ou responsáveis.

Quando todas as medidas de aco disciplinar pelos professores se esgotarem, o problema será
discutido corn o vice-diretor do estudante para rnais urna aco disciplinar. 0 vice-diretor pode
atribuir urn impedimento, deter os estudantes depois da escola, exigir conferëncias parentais ou
suspender o estudante durante urn perIodo de urn a cinco dias baseados na gravidade ou
repetiçào dos crimes e as necessidades individuals do estudante.

Con duta no Corredor
Os estudantes no devern demorar nos corredores antes, entre ou durante as aulas. Se é
necessário que o estudante fica no corredor durante as aulas, ele ou ela deve ter urn passe
assinado pelo professor a quern é atribuIda a ele ou ela para estar no corredor. Os estudantes
devern mostrar o passe do corredor assinado quando solicitado por urn professor ou
administrador. Violaçôes sero encarninhadas para o vice-diretor para medidas disciplinares
adequadas.

Con duta no Refeitório
E nossa intencao que o ambiente do refeitório seja urn arnbiente social e descontraIdo. Para que
isso aconteça, precisamos do apoio de cada estudante. Espera-se que siga as orientacöes
listadas abaixo:

1. Lirnpeza do refeitário é responsabilidade de todos. Os estudantes so responsáveis
por recolher o prOprio lixo no final do alrnoco. Se todos cuidar do seu práprio lixo
no val haver problemas. Se vocé for solicitado para ajudar a lirnpar, faca.

2. Comida no pode sair do refeitório.
3. Os estudantes devern permanecer no refeitório durante o alrnoco. Se o tempo

perrnitir; os senior podem almocar no deck (plataforrna) atrás da cantina.
4. Estudantes que gostariam de deixar o refeitório durante o almoço poderá fazer corn

autorizaço por escrito do funcionário que eles estaräo visitando.
5. Estudantes que exibir comportarnento disruptivo ou jogar comida ou outros objetos

no refeitório sero tratados rnandados para o Vice-Diretor para serem disciplinados
apropriadamente.

6. Furar linha näo é perrnitido.
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7. Todos os estudantes devern apresentat seus ID’s ou Nümero de Identificacâo
Pessoal (PIN) para comprar o alrnoço. Os estudantes devern ter seu ID visIvel e
pronto quando entrarern na fila do alrnoco.

Conduta no Onibus

Segurança e cortesia sào exigidas corno conduta adequada ao ernbarque ou andar de ônibus
quando salt da escola. Estudantes relatados pot ma conduta sero tratados a seguinte:

1 infracâo: Os pals sero contatados e o estudante será detido pelo vice-diretor
2 infraço: Perda temporária dos privilégios de önibus
3 infraçäo: Perda dos privilégios de ônibus

*A adrninistraco da escola reserva o direito de impor consequëncias disciplinarias adicionais
incluindo mas no lirnitando de, suspenso da escola pelas infracöes. Quaisquer acöes
disciplinarias feitas pela escola sero aplicadas de acordo corn as norrnas do Manual/Agenda da
Escola Püblica Marlborough High, listadas nas acöes disciplinarias e suspenso de longo prazo e
expulso. (Referenda legal MGL Ch. 71 sec 37H. 37H.5 e 37H.75)

Conduta no ônibus deve set a mesrna conduta de sala de aula, o rnotorista deve receber o
rnesrno tespeito corno o professor. A seguir estäo as regras e regularnentos para os estudantes
que vâo ern urn ônibus para a Escola Marlborough High:

1. Permanecer bern longe do leito do tráfego enquanto se aguarda a chegada do ônibus.
Evitarjogar coisas, ernpurrar ou dar encontröes nas paradas de önibus. Abster-se de atirar
coisas, ernputrar, ou ernpurrar nas paradas de önibus.

2. Os alunos devern entrar no ônibus ern ordem, ir diretarnente aos seus assentos e
permanecer sentados ate chegar ao destino.

3. No é perrnitidojogarlixo ou vandalizar os ônibus. 0 vandalisrno é urn crirne e osvãndalos
sero processados.

4. Ern nenhurna circunstância se perrnite fumar no ônibus. Esta é uma lel da Comrnonwealth
of Massachusetts.

5. No se perrnite beber ou corner no ônibus escolar.
6. Nào se perrnitern gritos, algazarras ou jogar coisas contra o önibus, dentro ou fora do

önibus.
7. Os alunos sero recolhidos e deixados nas paradas prograrnadas norrnalrnente do önibus.
8. Os alunos devern manter rnos, bracos e cabecas dentro do ânibus.
9. Todos os artigos, corno equiparnento atlético, livros, instrurnentos rnusicais, etc. devern

set mantidos fora do corredor. A salda de ernergëncia no deve ficar obstruIda.
10. OBSERVAAO: A porta de emergfncia sO deve set usada ern ernergëncias. Nâo toque no

equiparnento de seguranca do ânibus.
11. E essencial que cada aluno coopere corn o rnotorista do önibus pata a segurança de todos

os passageiros.
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Con duta em Bailes
Várias vezes, no decorrer do ano letivo, várias organizaçôes patrocinarn bailes na escola. As
normas da escola relativas ao consumo de álcool, cigarros e substâncias ilegais säo fiscalizadas
rigorosamente. Os alunos esto proibidos de sentar-se em carros estacionados ou vagar pela
propriedade da escola durante os bailes escolares ou outros eventos socials. Os bailes so
oferecidos corno parte das atividades para estudantes da MHS. E necessária a aprovaçäo especial
(prévia) de urn vice-diretor para que urn convidado possa cornparecer ao baile. No é permitido
aos estudantes voltar ao baile depois que saIrern. 0 horatio normal dos bailes é das 19h00 as
22h00. Os estudantes nào sero admitidos depois das 19h45. Säo estabelecidas normas especiais
para forrnaturas e bailes semiformais pelos orientadores envolvidos.

Para ajudar a rnanter a seguranca e bem-estar geral dos estudantes das Escolas Püblicas de
Marlborough, a Secretaria de Educaco PtThlica de Marlborough adota as seguintes normas:

Os estudantes que frequentam a escola ou qualquer evento patrocinado pela escola (incluindo,
entre outros eventos, bailes, formaturas, banquetes, competiçöes esportivas, teatro ou shows de
müsica) estaro sujeitos as seguintes condiçöes:

1. Qualquer estudante que deseje comparecer aos bailes ou forrnaturas patrocinados pela
escola deverá devolver a escola o canhoto de permissào assinado petos pals ou
responsãvel antes de cornprar o ingresso.

2. Antes de ser admitido a qualquer baile ou formatura pattocinado pela escola, assim
como durante toda a atividade, o estudante poderá ter que passar por urn aparelho de
teste da respiraço (bafâmetro) que detecte a presença de álcool (na respiraço ou em
recipientes).

3. 0 teste poderã ser realizado por urn policial.
4. Se for detectada a presenca de álcool, o estudante será colocado sob a tutela da PolIcia.
5. Se o estudante se recusar a fazer o teste de álcool, ele no será admitido ao evento. Os

pais/responsáveis sero charnados para transportá-lo para casa. As açöes disciplinares
sero governadas pelas norrnas da Agenda/Manual do Estudante da Escola
Marlborough High.

6. No caso de alguma atividade especIfica que seja realizada fora da jurisdiço da polIcia de
Marlborough, a poilcia contatará a cidade anfitri e comunicará nosso protocolo ao
chefe de polIcia daquela cidade.

7. Urn policial treinado também poderá utilizar urn aparelho portátil de detecço de álcool
(usado para recipientes) em tais eventos.

Quaisquer açöes disciplinares tornadas pela escola serào governadas pelas norrnas descritas na
Agenda/Manual do Estudante da Escola Marlborough High, na seco de acôes disciplinares,
suspensöes prolongadas e expulsöes. (Referenda jurIdica Cap. 71 seço 37H e 37H.5 das Leis
Gerais de Massachussetts.)
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Uso do Elevador/Conduta
O uso do elevador é restrito para aqueles estudantes que tern a perrnisso da enfermeira da
escola ou urn adrninistrador. Estudantes que violarern esta polItica esto sujeitos a acço
disciplinar, incluindo a suspenso.

Normas de Estacionamentos Procedimento e Requisitos
A administraçâo confere aos estudantes corn carteira de habilitaço o priviléglo de dirigir para
escola e de usar o estacionarnento na ptopriedade da escola. Dá-se prioridade aos estudantes
da 12 série (seniors), seguido dos estudantes da 11 série (juniors) e da 1O série (sophomores)
corn as seguintes estipulaçöes:

1. 0 automOvel do estudante deve ser registrado junto a escola no formulário on-line que
se encontra em www.rnps-edu.org/high.

2. Os estudantes recebero urn carto para pendurar no espelho retrovisor.
3. Todas as vagas destinadas a estudantes esto localizadas no estacionamento traseiro de

estudantes e as vagas so delimitadas apropriadarnente.
4. Os estudantes devem deixar seus veIculos assim que chegarern na escola e no poderäo

voltar aos rnesrnos sem a autorizacào do diretor ou vice-diretor antes do horatio de saIda
da escola.

5. A escola no assume qualquer responsabilidade por roubo ou danos a qualquer velculo.
As conseqüfncias para velculos no registrados ou estacionados ilegalrnente incluern, rnas
no se lirnitam a, detençöes, revogaçäo de privilégios de estacionarnento, suspenso,
ernissào de bilhetes ou reboque.
6. 0 veIculo de qualquer estudante no terreno da escola pode ser pesquisado sempre que
houver urna suspeita razoável de acreditar que o aluno violou ou está violando a el ou as
regras da escola relacionadas a substâncias controladas, arrnas ou segurança escolar.

Os privilégios do estudante de dirigir e estacionar podern set revogados a qualquer mornento
pelos seguintes rnotivos:
1. Chegar atrasado constantemente a escola, cabular aulas ou no respeitar a regra de

permanecer fora do veIculo durante o horário de funcionarnento da escola.
2. 0 fato de no respeitar o lirnite de velocidade de 15 MPH ou outros regularnentos que regern

o tiuxo de tráfego na propriedade da escola.
3. Sair da propriedade da escola durante o horário das aulas em urn veIculo sem a perrnisso

expressa do diretor ou vice-diretor.
4. Dirigir urn veIculo rnotorizado no-licenciado (automOvel, rnotocicleta, motoneta, etc.) na

propriedade da escola.
5. Estacionar em area no-autorizada.
6. Dirigir de fotrna imprudente.
7. No parar para ônibus escolares.
8. Circunstâncias no cobettas pot esta norma, além do tipo, duraco e gravidade de qualquer

puniçâo invocada sob esta norma, sero decididas pela administraço.
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Crachás de Identificaçäo dos Estudantes
Todos os estudantes devem portar urn crachá de identificaco em todos os momentos durante
a dia letivo. Estas sào as regras:

1. Os estudantes devem apresentar sua identificaco mediante pedido de qualquer
funcionário que se identifique a si prOprio. 0 fato de no se apresentar a identificaco
resultará em acào disciplinar.

2. 0 uso imprOprio da identificaçào de outro estudante para qualquer tipo de propOsito
(comprar almoco na escola, usar a biblioteca, etc.) resultará em aço disciplinar. Os
estudantes devero apresentar a carteira de estudante para retirar livros da biblioteca.

3. E necessário apresentar a carteira de estudante para comprar alimentos na escola. 0
estudante que no tiver sua carteira de estudante será enviado para o fim da lila do
almoço.

Usa de Celular, Fone de ouvido, Electrônicos
Todos as aparelhos eletrônicos devem ser guardados na mochila ou armário antes da aula
começar (sino da parte da manhä 7:15). Dispositivos de luz laser ou eletrOnica so proibidos. Os
estudantes podem usar as seus aparelhos eletrânicos durante o café da manh e/ou almoco no
refeitOrio, corno tambérn no Centro de Biblioteca e MIdia durante study haIl. 0 uso de eletrônicos
é corn o interesse de arnpliar a experifncia instrucionat. Todavia as aparelhos eletrönicos no
devem set usados nos corredores, escadas, banheiros ou outros lugares cornuns. Além disso,
fones de ouvidos ou outro aparelho corn sons sonoros no poderão ser vistos corn os estudantes
nern serern usados em horárias escolares. Aparelhos uasdos em violaçäo desta norma seräo
confiscados. Os apareihos confiscados serào mantidos corn o Vice-Diretor e sero entregues no
final do dia. Urna segunda ofensa resultará da confiscaça do aparelho e possivelrnente aco
disciplinar. A segunda ofensa e depois disso, resultarào que os pais ou responsáveis venham ate
a escola para receber a aparelho eletrOnico.

Estes aparelhos se forem vistas durante o tempo de classe podern estarern sujeitos a ser
confiscados poelos professores ou administradores. Aparelhos levados sero mantidos pelo vice
diretor e sero devolvidos no final do dia acadfmico. Uma segunda ofensa resultará na petda do
aparelho e possIvel acço disciplinar. Se o estudante recusar em dar o item para urn professor
resultará em confiscaço pot urn administrador e detencão ao Sábado. Se isso ocorrer, somente
o pai pode recuperar a aparelho do adrninistradar.

Autorizaçäo de Trabaiho
As autorizacöes de trabaiho podern set obtidas na secretaria principal ou em qualquer secretaria
da escola. Os estudantes entre 14 e 16 anos de idade devem ter urn co-signatário para obter a
autorizaço. Os estudantes entre 16 e 1$ anos de idade no podern trabalhar após as 22:00. Em
todos as casos, a estudante deverá apresentar uma certida de nascimento e a norne do
ernpregador quando solicitar a autorizaço de trabalho.
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Código de Conduta e Disciplina

lntroduco
Espera-se que todos os estudantes tenham urn comportarnento que corresponda a expectativas
razoáveis quando inscritos na Escola Marlborough High. Todo indivIduo é responsável por sua
própria conduta na escola, nas dependëncias da escola, em todas as atividades e eventos
relacionados corn a escola (dentro e fora das dependëncias da escola) e no transporte fornecido
pela escola. Qualquer transgresso no cumprimento das expectativas escolares de
comportamento relacionadas na próxima seco estará sujeita a possIveis acôes disciplinares que
podem set:
1. Perda de privilégios
2. Detenço pelo professor
3. Detenço na secretaria
4. Suspenso no sábado
5. Suspenso na escola
6. Suspenso fora da escola
7. Expulso

Em todos os casos, será dada ao estudante a oportunidade de receber uma notificaco sobre o
assunto e responder as alegacöes ou acusacOes fexceto nos casos de urgfncia) antes da irnposico
da aco disciplinar (veja Processo Regularnentar). Os estudantes devem ter conhecimento de que
o diretor tern o direito e a responsabilidade para corn todos os estudantes e funcionários de punir
atos no descritos aqui, examinar quaisquer fatotes atenuantes que, na opinio do diretor,
possarn set levados em consideraco e de utilizar as punicöes aqui descritas como orientaçäo (que
podern ser ajustadas para refletir a gravidade da conduta ern questäo). Além disso, ainda que
gerairnente se usem acöes disciplinares progressivas, o Diretor se reserva o direito de usar todas
as disposiçöes deste manual de forma coerente corn o que a Diretor determine set do interesse
do ambiente educacional e processos educacionais da Escola Marlborough High.

Consequëncias Disciplinares

Detençäo pelo Professor
Ainda que as detençöes pelo professor sejam normalrnente relacionadas corn o trabalho ou
conduta insatisfatOria em sala de aula, devemos deixar claro a todos as estudantes que qualquer
rnernbro do corpo docente ou funcionário tern a autoridade de corrigir comportamento
insatisfatOrio a qualquer momento, em qualquer lugar no edifIcio ou propriedade escolar; assirn,
nào e raro que urn rnernbro do corpo docente ou funcionário exija que urn estudante que no
esteja em sua sala de aula seja detido pelo professor ou funcionário.

A detencäo pelo professor serã realizada em urn perlodo depois do horário escolar definido pelo
professor. Os estudantes devem cornparecer a detenco e nao o fazet resultará em urn mInimo
de 2 (duas) detencöes na secretaria. A detenco pelo professor tern prioridade sobre qualquer
outro compromisso, trabalho, participaço em atividades ou clubes co-curriculares, ou atividades
atléticas interescolares dentro ou fora da escola.
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Detencáo na Secretária
Ao receber notificação escrita de urn rnernbro do corpo docente ou de urn funcionário, 0

administrador apropriado se reunirá corn a estudante para conversar sobre as circunstãncias do
cornportarnento alegado. Se o adrninistrador concluir que o comportarnento alegado transgride
as norrnas escolares, ou que o cornportarnento e contrário as expectativas razoáveis de conduta
que a Escola Marlborough High tern pata seus estudantes, o adrninistrador poderá punir o
estudante corn detenco (ou detencöes) na secretária.

Quando punido corn detencäo na secretaria pot urn adrninistrador, espera-se que o estudante
compareça a detenço (ou detencöes) nas datas e horários designados. A detençào na secretaria
pode set feita todos os dias imediatarnente depois do horário escolar fexceto sextas-feiras), das
2:00pm as 3:OOprn, e as estudantes devern comparecer trazendo trabalho escolar que será feito
em silëncio. 0 no comparecimento ou qualquer perturbaço durante a detenco na secretaria
resultará em suspensào ao sãbado. A detenço na secretaria tern prioridade sobre qualquer outro
comprornisso, trabalho, participacào em atividades ou ciubes co-curriculares, ou atividades
atléticas interescolares dentro ou fora da escola.

Perda de Privilégios
Estacionar em propriedade escolar, utilizar transporte fornecido pela escola, participar ou
comparecer em atividades co-curriculares ou eventos atléticos interescolares so privilégios (e
no direitos) dos estudantes. Assim, urn estudante cuja conduta transgrida as expectativas
comportamentais que so descritas neste manual arriscam-se a perder os privilégios
mencionados acima, além de outros privilégios que nào foram listados aqui (isto é,
acontecimentos de semana de seniores, perda potencial de atividades de formatura, dança,
atividades de graduacäo). Também deve-se notar que quaisquer custos associados a aquisico
dos privilégios que tenham sido dados, e que sejam subsequentemente revogados, no so
reembolsáveis.

Estudantes que forem encontrados estando sob a influëncia em qualquer evento da escola podem
perder o privilégio de participar de outros eventos de escola, incluindo, mas no se limitando a,
bailes, prom, all-nighter(festa virando a noite) e atividades de formatura.

Detençüoaosóbado
Dentro do espIrito disciplinário progressivo, a opco de suspenso ao sábado pode set utilizada
pela administraço para disciplinar estudantes que transgridam normas especIficas. Esta puniço
no fol criada para set usada em todas as situacöes que exijam intervenco comportamental. A
suspenso ao sábado e mais frequentemente usada para tratar de transgressöes menos graves
em natureza, mas que começam a tornar-se repetitivas (veja Resumo do COdigo de Conduta e
Consequëncias de Transgressöes niveis 1, 2 e 3).

A detenco ao sábado é realizada das 08h00 as llhOO na LMC e espera-se que as estudantes
compareçarn corn trabalho escolar para set feito em silfncio. Os armários näo estaro disponIveis
nesse horatio. Espera-se que OS estudantes que tenharn que comparecer a detençäo ao sãbado
pensem também em seu comportamento e elaborern urn piano de aço para garantir que tornem
boas decisöes em relação ao seu comportarnento futuro. Também será exigido que o estudantes
realizem atividades de manutenco geral na propriedade escolar e em seus arredores.
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Antes de punir o estudante corn a detenco de sábado, o adrninistrador conversará sobre as
circunstãncias do comportarnento alegado corn o estudante e corn quaisquer testemunhas que
possarn dar inforrnacöes adicionais sobre o caso. Se a transgresso ocorreu e a deciso de punir
o estudante corn a detenço ao sábado for tornada, os pais/responsáveis pelo estudante sero
contatados por telefone o rnais brevemente possIvel e será enviada urna carta reiterando os
rnotivos da detenso ao sábado logo ern seguida.

Pesquisa e Apreensäo
o adrninistrador da escola tern o direito de realizar urna pesquisa da pessoa, do armãrio e das
posses imediatas, incluindo rnas no lirnitado a, rnochila, bens pessoais (carteira, bolso, etc.) e
velculo na escola sernpre que o adrninistrador da escola tiver urna razoável Suspeita de que o
aluno violou ou está violando a el ou as regras da escola relacionadas ao use de substãncias
controladas, arrnas ou seguranca dos estudantes. A escola tarnbérn pode trabaihar corn o
Departarnento de PolIcia de Marlborough para usar pesquisas K-9 para garantir que o arnbiente
da escola e os terrenos circundantes sejam livres do usc, posse ou distribuicào de substâncias
controladas. Corno lernbrete e corno condico de uso de qualquer propriedade de toda a escola,
nào deve haver expectativa de privacidade ern qualquer arrnário, escrivaninha, espaco de
estacionarnento ou qualquer outra propriedade das Escolas Ptiblicas de Marlborough. Alinhado
corn a PolItica 6.150 do Cornitë Escolar.

Devido Processo disdplinar
Urn estudante tern o direito de ser ouvido antes de qualquer irnposiço de suspenso ou
expulso. Antes da irnposicào de suspensào ou expulsäo, o aluno serã dada a oportunidade de
receber urn aviso de e responder aos, as alegacöes ou acusacöes contra eles (exceto ern casos
de extrerna urgencia).

Suspenso / Expulsào
Suspensão I Expulsäo infraçoes gue no selam armas perigosas, narcóticos, Atagues a eguipe
ou gueixas criminals - MGL c. 71, § 37H 34
Definicöes:

Expulso: a remoco de urn aluno de instalacöes da escola, atividades de sala de aula regulares
e atividades da escola per rnais de 90 (noventa) dias letivos do ano escolar.

Dentro da Escola Suspenso: a rernoco de urn aluno de atividades em sala de aula regulares,
mas no a partir das instalacôes da escola, por no rnais de (10) dias letivos consecutivos, ou
no mais de 10 (dez) dias de escola cumulativarnente para várias infraçöes durante a escola ano.
* Rernoço apenas da participaçào ern atividades extracurriculares ou eventos patrocinados
pela escola, ou ambos, no contará corno rernoco para calcular ternpos de escola.

Suspenso de Longo Prazo: a rernoco de urn aluno de instalaçoes da escola e atividades de sala
de aula regulares por rnais de dez (10) dias escolares consecutivos, ou per rnais de dez (10) dias
escolares curnulativarnente para mültiplas infraccöes disciplinares ern qualquer ano escolar.
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*Remocao apenas da participaçào em atividades extracurriculares ou eventos patrocinados pela
escola, ou ambos, nào con tarã como remocào pata calcular tempos de escola.

Notificaço por escrito: A correspondëncia escrita enviada por entrega lado, carta registrada,
correlo de primeira classe, e-mail para urn endereço fornecido pelo pal para comunicacöes da
escola, ou qualquer outro método de entrega acordado corn o principal eo pal.

Principal (Diretor): 0 administrador principal da escola ou designado pelo Diretor para fins
disciplinares.
Superintendente: 0 chefe executivo empregado pelo cornintë escotar ou conseiho de
administradores para administrar o sistema escolar ou o seu encarregado para propOsito de
conduzir uma audiëncia disciplinar.

Devido Processo Sob M.G.L. c. 71, Seco 37H ¾
Em todos os casos de ma conduta do estudante para que possam ser impostas suspenso, urn
diretor deve exercer urn poder discricionário para decidir a conseqüëncia para a ofensa;
considerar maneiras de voltar a envolver o aluno na aprendizagern; e evitar o uso de suspensào
de longo prazo da escola, como consequfncia, ate alternativas forarn tentadas. As alternativas
podern incluir o uso de estratégias e prograrnas baseados em evidëncias, como a mediacäo,
resoluçào de conflitos, a justica restaurativa, e intervencöes comportamentais positivas e
5 u p0 rtes.

Mudancas de emergfncia
o Diretor pode remover urn aluno da escola temporariarnente quando urn aluno é acusado de
infracço disciplinar ea presenca continuada do aluno representa urn perigo para pessoas ou
bens, ou materialmente e interrompe substancialmente a ordem da escola e, no julgamento do
diretor, no ha alternativa disponIvel para aliviar o perigo ou interrupco. Nesse caso, o diretor
deve notificar irnediatamente o superintendente por escrito sobre a remoco e a razâo para
isso, e descrever o perigo apresentado pelo aluno.

o afastamento temporário nào deve exceder dois (2) dias de aula após o dia da rernoço de
emergëncia, durante o qual o diretor deve: (1) Envidar esforcos imediatos e razoáveis para
notificarverbalmente o aluno e os pals do aluno da rernoçao de emergëncia, f 2) a razo para a
necessidade de remocâo de ernergência; (3) A infraccäo disciplinar; (4) a base para a carga; (5)
as potencials consequëncias, incluindo a duraco potencial da suspenso do aluno; (6) a
oportunidade para o aluno a ter uma audiëncia corn o diretor, relativa a suspensäo proposta,
incluindo a oportunidade de contestar as acusacöes e apresentar a explicaço do estudante do
alegado incidente, e para os pais a participar na audiço; (7) A data, a hora eo local da audiëncia;
e (8) o direito do aluno e os pais do aluno a intérprete serviços na audiëncia, se necessãrio para
pa rtici par.
Antes da expiraço dos dois (2) dias de aula, a menos que uma prorrogaço do prazo para a
audiço de outra forma acordado pelo diretor, estudante, e os pais, o diretor deve fornecer ao
estudante uma oportunidade para uma audifncia corn o diretor que está em conformidade corn
qualquer urn a curto prazo devido processo ou do devido processo a longo prazo estabelecido
abaixo, conforme o caso, e os pals a oportunidade de assistir a audiëncia.
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Além disso, o principal é necessária para proferir uma decisäo porvia oral no mesmo dia em que
a audiëncia, e por escrito, o mais tardar no dia seguinte escola, que atende aos requisitos de
notificaco da deciso de suspenso de curto prazo ou suspenso de longo prazo em
estabelecido abaixo, o que for aplicável.

O Diretor näo pode remover urn aluno da escola em caráter de urgéncia para uma infraccäo
disciplinar ate disposiçöes adequadas forarn feitas para a segurança e transporte do aluno.

Dentro da Escola Suspenso

Dentro da Escola Suspensào: significa remocào de urn aluno de atividades em sala de aula
regulares, mas nào a partir das instalacöes da escola, por no mais de (10) dias letivos
consecutivos, ou näo mais de 10 fdez) dias de escola cumulativamente para várias infraçöes
durante a escola ano. Remoço apenas da participaço em atividades extracurriculares ou
eventos patrocinados pela escola, ou ambos, no contará como remoçào para calcular tempos
de escola. Em Suspensäo de dez (10) dias ou menos, consecutivamente ou curnulativarnente
durante um ano escolar, näo deve ser considerada uma suspensäo de curto prazo sob estes
regulamentos. Se urn aluno é colocado em suspenso na escola por mais de dez (10) dias,
consecutivos ou cumulativarnente durante um ano escolar, tal suspenso deverá ser
considerada uma suspensão de longo prazo para o devido processo, recurso e transmisso de
informaçöes no âmbito 603 CMR 53.00.

Devido Processo de suspenso na escola: Antes da imposiço de urna suspensäo na escola, o
aluno será informado da infracçào disciplinar e fornecidos corn a oportunidade de responder. Se
o diretor, ou pessoa designada, determina que o estudante cometeu a infracço disciplinar, o
principal fornecerá urn aviso oral ao aluno e notificaço por escrito ao pai do comprimento da
suspensäo na escola e fará todos os esforcos razoáveis para se encontrar corn o pai.

Do diretor deciso - Dentro da Escola Suspensâo: On ou antes do dia da suspenso, o diretor, ou
pessoa designada, deverá enviar notificaco por escrito ao aluno e os pais sobre a suspensäo na
escola, incluindo a razo eo comprirnento da suspenso na escola e convidar os pais para uma
reunio corn o diretor para a finalidade prevista no 603 CMR 53.10 (4), no se tal reuniäo já
ocorreu. 0 responsável principal deve entregar tal notificaçäo no dia da suspensäo pot entrega
lado, carta registrada, correio de primeira classe, e-mail para urn endereço fornecido pelo pai
para comunicacöes de escola, ou por outro método de entrega acordado corn o principal eo pai.
Os alunos tern o direito de apelar de uma suspenso na escola que ira resultar em sua
suspenso na escola por mais de dez (10) dias de aula em urn ano escolar.

Suspensâo de Curto Prazo

Suspensão de curto prazo: significa a remoçâo de urn aluno de instalaçoes 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 urn estudante para servir uma suspenso de curto prazo na escola.
Rernoço apenas da participaçäo em atividades extracurriculares ou eventos patrocinados pela
escola, ou ambos, no contará como remoço para calcular tempos de escola.
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Devido Processo de Suspensâo de Curto Prazo: No caso de infracçöes disciplinares que näo
envolvam: a) posse de uma arma perigosa; b) a posse de uma substäncia controlada; c) assalto a
urn membro do pessoal docente; ou d) uma acusaco de crime ou delito grave denüncia
delinquëncia ou convicço, o estudante e os pals väo ser dado oral e uma notificaço da
infracçâo disciplinar corn o qual o aluno estiver carregada ea oportunidade de participar de urna
audico por escrito antes da imposico de uma salda suspensäo da escola.

Aviso — Suspenso de curto prazo: Exceto como previsto nos casos de suspenso na escola ou
onde urn estudante é disciplinado corn uma ofensa nas subsessöes (a) ou (b) do G.L. c. 71, 37H,
ou na seço 37 H Y do G.L. c. 71, urn Diretor no pode impor urna suspenso, corno
consequència de uma infraccão disciplinar, sern primeiro se o aluno eo pal oral e escrito, e
fornecendo ao estudante uma oportunidade para uma audiëncia sobre a carga e os pals a
oportunidade de participar de tal audiëncia.

Aviso de Audifncia do Diretor - 0 Diretor responsãvel deve fornecer urn aviso oral e escrita para
o aluno e os pals em lnglës e na lingua principal da casa, se diferente do lnglfs, ou outros meios
de comunicaço, quando apropriado. 0 aviso deverá expor em linguagern simples: a infraccào
disciplinar; a base para a carga; as potenclais consequëncias, incluindo a duraco potencial da
suspenso do aluno; a oportunidade para o aluno a ter urna audléncia corn o diretor, relativa a
suspenso proposta, incluindo a oportunidade de contestar as acusaçöes e apresentar a
expIicaço do estudante do alegado incidente, e para os pals a participar na audiçäo; a data, a
hora eo local da audiëncia; o direito do aluno e os pals do aluno a intérprete serviços na
audiëncia, se necessário para participar; se o aluno pode ser colocado sobre a suspenso de
longo prazo na sequëncia da audiço corn o principal; os direitos previstos em 603 CMR 53.08
(3) (b); e o direito de recorrer da deciso do diretor para o superintendente.

o Diretor fará esforcos razoáveis para notificar o pal por via oral a oportunidade de assistir a
audiëncia. Para realizar uma audiëncia sem a presença do pal, o principal deve ser capaz de
documentar esforços razoáveis para incluir o pal. 0 principal é que se presume tenham
envidado esforços razoáveis, se o comitente tiver enviado urn aviso por escrito e docurnentou
pelo rnenos dois (2) tenta contactar o pal na forma especificada pelo seu pal para notificaço de
e me rgë ncia.

Dodiretor Audico - Suspenso de Curto Prazo: Na audiço do diretor, o estudante e os pais (Se
participante) pode disputar a cobranca fs) contra a estudante e apresentar inforrnaço,
incluindo factos atenuantes, a consideraço do diretor para determinar consequências para o
a I u no.

Do diretor deciso
- Suspenso Curto Prazo: 0 Diretor é obrigado a notificar o aluno e os pals da

deterrninaço e as razöes para isso, e, se o aluno for suspenso, o tipo ea duraçâo da suspenso e
a oportunidade de fazer as atribuiçöes e tal outra escola trabalhar como necessário para fazer
progresso acadfrnico durante o perIodo de afastarnento, conforrne previsto no MGL c. 76, 21. A
determinaço deve ser feita por escrito e pode set na forrna de uma atualizaço para a
notificaço escrita inicial.

Suspensâo de Longo Prazo
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Suspenso de longo prazo:
A remoco de urn aluno de instalaçöes da escola e atividades de sala de aula regulates pot mais
de dez (10) dias escalates consecutivos, ou pot mais de dez (10) dias de escola cumulativarnente
para várias infracöes disciplinares em qualquer ano escolar. 0 Diretor pode, em seu critérlo,
permitir que urn estudante para servir urna suspensào de longo prazo na escola. Remoco
apenas da participaco em atividades extracurriculares ou eventos patrocinados pela escola, ou
arnbos, no cantata coma remoco para calcular tempos de escola. Exceto para as estudantes
que so acusadas de uma infraccäo disciplinar estabelecido nas subsecöes (a) ou (b) de GL c. 71,

§ 37H, ou na secco 37 H ¾ de G.L. c. 71, nenhum estudante pode ser colocado em suspenso
de longo prazo para urna ou mais infraçães disciplinares par mais de noventa (90) dias de aula
em urn ano escolar começanda corn a primeiro dia em que a estudante é removido da escola.
Nenhuma suspenso de longo prazo se estenderá para além do final do ano escolar em que tal
suspensão é imposta.

Devido Processo de Suspenso de Longo Prazo: Na caso de infraccôes disciplinares que no
envolvam: a) posse de urna arma perigosa; b) a posse de urna substância cantralada; c) assalta a
urn membro do pessoal docente; ou d) uma acusaco de crime ou delito grave denüncia
delinquëncia ou convicço, a estudante e as pais vo ser dada oral e uma notificaco da
infracco disciplinar corn a qual a aluno estiver carregada ea oportunidade de participar de uma
audico par escrito antes da imposico de uma saIda suspenso da escola.

Aviso de audiëncia para suspenso de longo prazo: Notificaço par escrito da data e hora para a
audifncia seräo fornecidos em lnglës e na lingua primária de origern do estudante e ira
identificar a infracço disciplinar corn a qual o estudante foi acusado, a base para a acusaco, a
duraco potencial da suspenso do aluno, e informar as pals e aluna do diteito a intérprete
servicos se necessária, para participar da audiëncia.
Sempre que urn aluno pode estar sujeito a urna suspensão de longo prazo, a Diretar também ira
notificaro aluno e as pals dos seguintes direitos: (1), antes da audiço, a oportunidade de rever
o histOrico do aluno e as documentas em que a principal pode confiar em fazet uma
deterrninaco de suspender o aluno ou no; (2) a direito de set representado par urn advogado
ou uma pessoa leiga de escoiha do aluno, a expensas do aluno / pals; (3) a direito de apresentar
testernunhas em seu nome e apresentar a explicaço do estudante do alegado incidente, mas a
aluno no pode ser obrigado a faze-b; (4) a direito de interrogar testemunhas apresentadas
pelo distrito escolar; e (5) a direito de solicitar que a audico seja gravada pebo Diretor, e de
receber urna cOpia da gravaço de audio em cima do pedido. Se a aluno ou dos pals solicita uma
gravaço de audio, o principal deve inforrnar todos as participantes antes da audiëncia que uma
gravaço de audio será feita e uma cOpia serã tornecida ao aluno e as pais mediante solicitaço.

Suspensão de Lango Prazo - Audiëncia do Principal: 0 aluno tetã as direitos identificadas na
natificaço par escrito e a Ditetar deve fornecer ao pai, se presente, urna aportunidade para
discutir a conduta do aluno e oferecer inforrnaçoes, incluindo citcunstãncias atenuantes, que a
Diretor deve considerar na determinaço consequëncias para a aluno.

Deciso do diretor - Suspenso de Longo Prazo: MGL c. 71, 37H3 / 4
Corn base nas evidëncias, o Diretor deve determinar se a aluno cometeu a infracça disciplinar,
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e, em caso afirmativo, depois de considerar as circunstãncias e as alternativas a suspenso
rnitigaco, que remédio ou consequëncia será imposta, em vez de ou para alérn de urn Longo
Prazo Suspensäo. 0 diretor responsável deve enviar a deterrninaço por escrito ao aluno e os
pals a entrega em mao, carta registrada, correio de primeira classe, e-mail para urn endereço
fornecido pelo pal para comunicaçöes de escola, ou qualquer outro método de entrega
acordado corn o diretor e o pal. Se o diretor decide suspender o aluno, a determinacäo por
escrito deve: (1) identificar a infracção disciplinar, a data em que a audifncia teve lugar, e os
participantes na audiéncia; (2) estabelecer os factos e conclusöes do diretor; (3) identificar o
comprimento ea data de vigëncia da suspensao, bern como uma data de regresso a escola; (4)
incluern aviso de oportunidade do aluno para receber serviços de educaçao para fazer progresso
acadërnico durante o perIodo de saIda de escola, tal corno previsto no MGL c. 76, § 21; (5)
informar o aluno do direito de recorrer da decisao do diretor para o superintendente ou pessoa
designada, mas sornente se o principal impôs urna suspensao de longo prazo.

Notificacao do direito de recurso deve estar em lnglës e na lingua primária da casa, se diferente
do lnglës, ou outros melos de comunicaçao quando necessário, e incluirá as seguintes
informaçöes declarou em linguagern simples: (a) o processo para apelar da decisäo, incluindo
que o aluno ou pal deve apresentar urn aviso por escrito de recurso corn o superintendente no
prazo de cinco (5) dias corridos a contar da data efectiva da suspensao de longo prazo; desde
que dentro dos cinco (5) dias corridos, o aluno ou pal pode solicitar e receber a partir do
superintendente uma prorrogaçao do prazo para a apresentacào da notificaçào por escrito para
ate sete (7) dias adicionais; e que a suspensäo (b) de Longo Prazo permanecerá em vigor a
rnenos e ate que o superintendente decide reverter a determinaçao do principal em sede de
recurso.

Recursos Superintendente - Suspensao de Longo Prazo:

Urn aluno que e colocado em suspensao de longo prazo, apás uma audifncia corn o diretot deve
ter o direito de recorrer da decisao do diretor para o superintendente. 0 aluno ou pal deve
apresentar uma peticao de recurso corn o superintendente no prazo de cinco (5) dias corridos a
contar da data efectiva da suspensâo de longo prazo; desde que dentro dos cinco (5) dias
corridos, o aluno ou pal pode solicitar e receber a partir do superintendente uma prorrogaçäo
do prazo pata a apresentaçao da notificaçao pot escrito para ate sete (7) calendário adicional.
Se o recurso nao for ternpestivamente entrou, o superintendente pode negar o recurso, ou
pode perrnitir que o apelo em sua discriçao, porjusta causa.

Recurso Audiëncia Superintendente: 0 Superintendente deve realizar a audiéncia no prazo de 3
(trés) dias apOs o pedido da estudante, a menos que o aluno ou pal solicitar urna prorrogação de
ate sete (7) dias adicionais, caso em que o Superintendente concederão a extensao . 0
superintendente deve fazer urn esforço de boa fé para incluir os pals na audiëncia. 0
Superintendente presume-se tenha feito urn esforco de boa fé se ele ou eTa tern feito esforços
para encontrar urn dia e hora para a audléncia que permitiria que o pai e Superintendente de
participar. 0 Superintendente deve enviar notificaçao por escrito ao pal da data, hora e local da
audiéncia.
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o Superintendente deve realizar uma audifncia para determinar se o aluno cometeu a infracço
disciplinar de que o aluno é acusado, e em caso afirmativo, qua! a conseqüëncia será. 0
Superintendente deve mandar proceder a uma gravaço de audio da audiëncia, deve ser
fornecida uma cOpia do que para o aluno ou dos pais, mediante solicitaco. 0 Superintendente
deve informar todos os participantes antes da audiëncia que uma gravaco de audio serã feita
da audiëncia e uma cópia serã fornecida ao aluno e os pals mediante solicitaço. 0 estudante
deve ter todos os direitos concedidos ao estudante na audifncia do diretor para suspenso de
longo prazo, identificados acima.

Deciso do Superintendente: 0 Superintendente deve emitir uma decisào por escrito no prazo
de cinco (5) dias corridos após a audiência que: (1) identifica a infracço disciplinar e a data em
que a audiëncia aconteceu, e as participantes na audiëncia; (2) estabelece os factos e
conclusöes do Superintendente; (3) identifica o comprimento e a data de vigëncia da suspensào,
bem como uma data de regresso a escola; (4) inclul aviso de oportunidade do aluno para
receber servicos de educaco pata fazer progresso acadëmico durante o perlodo de salda de
escola, tal como previsto no MGL c. 76, § 21; e (5) aviso do direito de tecurso deve estar em
lnglfs e na lingua principal da casa, se diferente do lnglës, ou outros meios de comunicaço,
quando apropriado.

Se o Superintendente determina que o estudante cometeu a infracçao disciplinar, o
superintendente pode impor a mesma ou uma consequëncia menor do que o diretor, mas nào
devem impor uma suspensào malor do que a imposta por decisäo do diretor.

A deciso do Superintendente serã a decisäo final do distrito escolar, no que diz respeito a
suspenso.

Oportunidade de fazer progressos Acadf mica:

Menos de 10 dias consecutivos - Qualquer estudante que está cumprindo uma suspenso na
escola, a suspenso de curto prazo, suspenso de longo prazo, ou de expulsâo de dez (10) dias
consecutivos ou menos, devem ter a oportunidade de ganhar créditos, conforme o caso, fazer
se as atribuiçoes, testes, papéis, e outro trabalho escolar como necessário para fazer progresso
acadêmico durante a periodo de sua exoneracäo da sala de aula ou na escola.
Mais de 10 dias consecutivos - Qualquer aluno que for expulso ou suspenso da escola por mais
de dez (10) dias consecutivos, seja na escola ou bra da escola, terá a oportunidade de receber
serviços de educaco e progredir em direço acadf mica estado reunio e local requisitos, em
conformidade com o PIano de Serviço de Educaço da escola.

M.G.L. c. 71, § 37H e 37H 34 Delitos (armas perigosas, drogas, assaltos em pessoal e a Felony
Criminal)

Suspenso de Curto Prazo - Para as infracçöes disciplinares que envolvarn a) posse de uma arma
perigosa; b) a posse de uma substãncia controlada; c) assalto a um membro do pessoal docente;
ou d) uma acusaço de crime ou delito grave denüncia delinqufncia ou convicço, a estudante
será dado aviso oral da violaço corn a qual a aluno está carregada e uma oportunidade de
responder a mesma, antes da imposico do principal de uma suspenso de curto prazo ou um
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interino suspenso de menos de dez (10) dias consecutivos pendentes processos formais. ApOs
a imposiço de urn perlodo curto ou a suspenso provisOria de dez (10) dias consecutivos ou
rnenos pendente processo disciplinar ainda rnais, o aluno e os pais seräo fornecidos corn aviso
pot escrito da suspenso ea data e hora da audifncia disciplinar formal.

ExcIuso de Longo Prazo / Expulsào - Ao contrário M.G.L. c. 71, § 37H 3/4, para infracçöes que
sejam da MGL c. 71, § 37H e 37H 1/2, o diretor pode a longo prazo suspender urn aluno por
mais de 90 (noventa) dias escolares ou expulsar permanentemente urn estudante por rneio da
rernoção de urn aluno de instalaçöes da escola, atividades de sala de aula regulares, e atividades
escolares para (1) a posse de uma arma perigosa; (2) a posse de uma substäncia controlada; (3)
assa Ito a urn rnembro do pessoal docente; ou (4) uma acusaco de crime ou delito grave
denüncia delinquência ou de convicço, ou adjudicacào ou admisso de culpa em relaço a esse
crime, se urn diretor determinar que a presenca continua do aluno na escola teria urn efeito
negativo substancial sobre o bern-estar geral da escola , conforme previsto no GL c. 71, §37H
ou 37H34. Processo de Audifncia e apelos do diretor identificados abaixo aplicam-se a
suspensöes sob MGL c. § 37H e 37H 1/2 nos casos de suspensäo por rnais de dez (10) dias
consecutivos.

Armas perigosas, drogas e assaltos na equipe - MGI. c, 71, §37H

1. Qualquer aluno que for encontrado nas instalaçôes da escola ou em eventos
patrocinados pela escola ou relacionados a escola, incluindo jogos atléticos, em posse
de urna arrna perigosa, incluindo, mas näo lirnitado a, urna arma ou urna faca; ou uma
substäncia controlada, tal corno definido no M.G.L. c. 94C, incluindo, mas no limitado
a, maconha, cocaIna e herolna, pode estar sujeito a expulsao da escola ou do distrito
escolar pelo diretor.
2. Qualquer aluno que agredir urn diretor, vice-diretor, professor, assistente do
professor, ou outro pessoal educativo nas dependëncias da escola ou em eventos
patrocinados pela escola, incluindo jogos atléticos, pode estar sujeito a expuIso da
escola ou do distrito escolar pelo diretor.

Audiëncia corn diretor, ExcIuso de Longo Terrno — M.G.L.c, 71,37H: Qualquer aluno que for
acusado de vioIaço de qualquer dos 1 ou 2 sero notificados por escrito de urna oportunidade
para uma audiëncia; antes da irnposico da suspenso ou excluso de longo prazo, no entanto,
que o estudante possa ter representaçao, juntamente corn a oportunidade de apresentar provas
e testernunhas na referida audiëncia perante o diretor.

Depois disse audiëncia, o diretor poderá, a seu critério, decidir suspender em vez de expulsar
urn estudante que foi determinado pelo Diretor de ter violado 05 parãgrafos 1 ou 2.

Apelo ao Superintendente de Longo Prazo - Exclusäo - M.G.L.c, 71,37H: Qualquer estudante
que foi expulso de urn distrito escolar ern conformidade corn estas disposiçâes devem ter o
direito de apelar ao Superintendente. 0 aluno expulso terà dez (10) dias a partir da data da
expuIso para notificar o superintendente da sua apelaço. 0 estudante tern o direito a urn
advogado em urna audiëncia perante o Superintendente. 0 assunto da apelaço no será
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limitada apenas a uma determinacão factual se o aluno violou quaisquer disposiçöes desta

seco.

Oportunidade de fazer progressos Acadëmico: Qualquer distrito escolar que suspende ou

expulsa urn estudante sob esta seço devem continuar a fornecer servicos educacionais para o

aluno durante o perIodo de suspenso ou expulsäo de uma maneira consistente corn MGL c. 76,

§ 21. Se o estudante se muda para outro distrito durante o perIodo de suspenso ou expulso, o

novo distrito de residëncia ou admitir o estudante a suas escolas ou prestaçäo de servicos
educacionais para o aluno em urn piano de servico de educaco sob MGL c. 76, § 21.

Suspensöes ou expulsöes säo decisöes que fazem parte dos direitos ao devido processo legal do

aluno. Os diretores de construcâo ou designados sào obrigados a comunicar a polIcia a presença

de qualquer arma nas dependëncias da escola. M.G.L.c, 71,37L

As queixas criminals - M.G.L. c. 71, § 37H 34

Emisso de urna Queixa Criminal: A partir da emissäo de uma queixa-crime cobrando urn

estudante corn urn crime ou mediante a emisso de uma queixa crime de delinquëncia contra

urn estudante, o Diretor de urna escola em que a aluno está matriculado poderá suspender tal

estudante por urn perlodo de tempo determinado adequado pela referida diretor ou diretor se

disse diretor ou diretor determina que a presenca continua do aluno na escola teria urn efeito

negativo substancial sobre o bem-estar geral da escola.

Aviso de Audiëncia corn o Diretor— Excluso de Longo Prazo - 37H 14: 0 estudante deverá

receber uma notificacào escrita das acusacöes e as razöes para tal suspensâo antes de tal

suspensäo ou suspensao excedendo dez (10) dias consecutivos. 0 estudante deverá também

receber uma notificacâo escrita do seu direito de apelar eo processo de recurso tal suspenso;

desde que, no entanto, que tal suspenso permanecerá em vigor antes de qualquer audiço de

apelaçäo conduzida pelo superintendente.

Apelo ao Superintendent- Exclusâo de Longo Prazo - 37H 34: 0 estudante terá a direito de apelar

da suspenso ao superintendente por escrito a seu pedido de recurso no prazo de cinco (5) dias

üteis após a data de vigfncia da suspenso. 0 Superintendente deve realizar uma audifncia corn

o aluno e os pals do aluno ou responsável no prazo de trés (3) dias a contar da solicitacâo do

estudante para uma apelação. Na audifncia, a estudante terá a direito de apresentar o
testemunho oral e escrita em seu nome, e terá a direito a urn advogado (pela sua própria

despesa). 0 Superintendente terá autoridade para anular ou alterar a Ueciso do Diretor,

incluindo recornendar urn programa educacional alternativo para a aluno. 0 superintendente
deve proferir urna deciso sobre o recurso no prazo de cinca (5) dias a contar da audiëncia. Essa

deciso deve ser a deciso final das Escolas Ptiblicas de Marlborough, no que diz respeito a
suspensäo.

AdIudicaco de lnadirnplfncia, adrnissaa de culpa ou candenaço: Em cima de urn estudante ter

sido condenado par urn crime ou ern dma de uma adjudicaco au admisso de culpa em

tribunal em relaço a tal urn crime ou crime de delinquëncia, o Diretar de uma escola em que a
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aluno está inscrito pode expuisar tal estudante se for determinado que a presença continua do
aluno na escola teria urn efeito negativo substancial sobre o bern-estar geral da escola.

Aviso de Audifncia corn o Diretor - Excluso de Lono Prazo - 37 H 14: 0 estudante deverá
receber uma notificaçäo por escrito das acusacôes e as razöes para taP expulso antes da
irnposiçäo de urna suspenco ou expuiso excedendo (10) dias consecutivos. 0 estudante
deverá também receber uma notificação escrita do seu direito de apelar da e do processo de
recurso, taP expulso; desde que, no entanto, essa expuiso perrnanecerá ern vigor antes de
qualquer audiëncia de apelaco conduzida pelo Superintendente.

Exciusào de Longo Prazo - - Apelo ao Superintendente 37 H Y2: 0 estudante terá o direito de
recorrer da expuisão para o Superintendente. 0 estudante deve notificar o Superintendente,
por escrito, do seu pedido de recurso no ptazo de cinco (5) dias a contar da data de vigëncia da
expuiso. 0 Superintendente deve realizar uma audiëncia corn o aluno e os pals do aluno ou
responsávei no prazo de trës (3) dias üteis da expulsäo. A audiëncia, o estudante terá o direito
de apresentar o testernunho oral e escrita ern seu norne, e terá o direito a urn advogado (gastos
particular). 0 Superintendente terá autoridade para anular ou alterar a deciso do Diretor ou
vice diretor, incluindo recomendar urn prograrna educacional aiternativo para o aluno. 0
Superintendente deve proferir urna deciso sobre o recurso no prazo de cinco (5) dias a contar
da audiëncia. Essa deciso deve ser a deciso final da cidade, vila ou distrito escolar regional
corn reiaco a expulso.

Oportunidade de fazer progressos Acadfrnico: Qualquer distrito escolar que suspende ou
expulsa urn estudante sob esta seco devern continuar a fornecer serviços educacionais para o
aluno durante o perIodo de suspenso ou expulso de urna rnaneira consistente corn MGL c. 76,
§ 21. Se o estudante se muda para outro distrito durante o perIodo de suspenso ou expulso, o
novo distrito de residëncia ou adrnitir o estudante a suas escolas ou prestaco de servicos
educacionais para o aluno ern urn piano de serviço de educaço sob MGL c. 76, § 21.

Memorando do Entendimento (MOU)
o Secretária de Educaco das Escolas de Marlborough e o departarnento de poilcia de
Marlborough esto de acordo a coordenar seus esforços para prevenir o uso de drogas, arrnas ou
violéncia por parte dos estudantes da MPS. A PolIcia de Marlborough será notificada de todas as
instâncias de drogas, arrnas e violfncia na Escola Marlborough High.

Códigos Discipilnares/Comportamento corn Pianos individuals (1EP’s) e Pianos da Seco 504
Os seguintes requisitos aplicarn a disciplina de estudantes de necessidades especiais e estudantes
corn incapacidades quando suspenso excedern 10 dias consecutivos de ano escolar ou quando
tern urn padro de suspensào de cutto prazo excedendo dez (10) dias escolares no ano escolar:

1. 0 PEP ou o pIano 504 de cada estudante corn deficléncia indicará se é possIvel esperar que
ele obedeca o cádigo de conduta norrnai ou se as condiçöes de deficifncia do estudante
exigem aigurna rnodificacào. Quaisquer rnodificacöes estaro descritas no PEP ou no Piano
504.
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2. Estudantes corn deficiëncias podem ser suspensos por ate 10 fdez) dias acumulados de
acordo corn as leis estaduals e federals vigentes e também podem ser suspensos por mais
de 10 (dez) dias conforme disposto no capItulo 17 das Leis Gerais de Massachusetts e nas
Emendas a Lel de Meihoria da Educaço para Deficientes de 2004 ou seço 615 da 1DEAO4.
Os procedimentos do processo regularnentar, aiérn disso, devern refietir as ieis estaduais
e federals conforme elas entrern ern vigor.

3. Quando se sabe que as suspensöes de urn estudante corn deficifncia acurnuiaro rnais de
10 (dez) dias letivos em urn ano letivo, ou se houver indIcio de que urna mudanca
relevante esteja ocorrendo ou ocorrerá, a equipe do IEP ou 504 se reunirá para estudar a
conduta e deterrninar a correçào do 1EP ou piano 504 do estudante e para determinar se
existe relaco entre o rnau cornportamento do estudante e sua condico de deficiëncia.
Na reunio da EQUIPE, alérn de deterrninar se o cornportarnento exibido peio estudante
é urna rnanifestaco da deficifncia do estudante, a EQUIPE ira também:

a. Realizar uma avaIiaco cornportarnentai funcional (FBA Functional Behavioral
Assessrnent) e eiaborará urn Piano de intervenco Cornportarnentai (BIP
Behavioral intervention Plan) para tratar do cornportarnento alvo;--OU --

b. Exarninará e modificarã o Piano de intervenço Cornportarnentai do estudante

Se for eiaborado urn novo programa ou urna nova colocaço do estudante corno resuitado do
exarne do IEP ou 504, eie deverá ser impiernentado imediatamente.

0 estudante continuará a receber servicos e no será suspenso se for deterrninar que o
comportarnento em questäo é urna rnanifestaco da deficiéncia do estudante.

Se a equipe concluir que o rnau cornportarnento do estudante no é uma manifestacão de sua
deficifncia e a escoia irnpuser urna suspensào que resuite em urna suspenso de rnais de 10 (dez)
dias acumuiados, a escola deverá elaborar urn piano alternativo que dë instruço püblica gratis e
apropriada ao estudante durante a suspenso.

5.0 1DEAO4 perrnite ao pessoai da escoia transferir o estudante corn deficiëncia para urn arnbiente
educacional aiternativo provisório por ate 45 dias set
a. 0 estudante trouxer uma arrna a escoia ou evento escoiar,
b.0 estudante tenha conscientemente drogas iiegais em sua posse, seja na escoia ou evento
esco I a r
c. venda ou ofereça para a venda substãncias quIrnicas controiadas pot Iei na escola ou evento
esco Ia r,
d.Machuque gravemente urna pessoa ou a si mesmo na escola ou evento escoiar.

0 IDEAO4 dá a opco aos funcionários da escoia de pedir uma audifncia corn urna autoridade
correspondente ou juiz para transferirjovens corn deficiëncia para urn arnbiente educacionai
aiternativo provisOrio por ate 45 dias se houver probabilidade de ferirern outros ou a si rnesrnos
no arnbiente em que se encontrarn.
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o Diretor (ou pessoa indicada pot ele) notificará o Escritório de Educaco Especial das
transgressöes objeto de suspenso de urn estudante corn IEP e será rnantido urn registro de
ditas notificacöes.

Pocesso Regulamentar
Urn estudante tern o direito de ser ouvido antes da irnposiço da suspensäo. Antes da imposiço
da medida disciplinar, deverá ser dada ao estudante a oportunidade de receber notificaço e
responder as alegaçoes ou acusaçöes feitas contra ele (exceto no caso de emergëncia extrema).
No caso de urn estudante que esteja pata set suspenso bra da escola, o estudante receberá
notificaco das acusaçöes e explicaço das provas existentes contra ele, e Ihe será dada a
oportunidade de apresentat o seu lado da história.

o estudante que, ainda assirn, seja suspenso tern o direito de apresentar recurso contra a
suspensao em audiência corn o diretor e seus pais/responsáveis, a rnenos que o estudante tenha
mais de 18 (dezoito) anos de idade e opte pot no ter seus pais ou responsáveis presentes. 0
recurso deverá ser solicitado, por escrito ou verbairnente, ate 1 (urn) dia letivo depois do aviso de
suspenso e a audiëncia de recurso deverá set realizada dentro de urn prazo razoável depois do
aviso de suspenso. Durante o recurso, o estudante continuará em sala de aula/na escola, a
menos que o ditetor determine que a presenca do estudante apresenta risco a outros ou que a
presença do estudante ameaça perturbar o ambiente de ensino e aprendizado na Escola
Marlborough High.

Resumo do Código de Conduta e Consequências de Infraccöes

Expectativas na Sala de Chamada
1. Chegar a sala sala de chamada (homeroom) no horário.
2. Respeitar o direito dos outros estudantes de recitar o Jurarnento a Bandeira (Pledge of

Allegiance) e de observar o “minuto de silëncio”.
3. Ouvir Os avisos matinais.

Expectativas em Sala de Aula
1. Chegar na sala de aula no horatio.
2. Participar na aula.
3. Fazer as tarefas designadas.
4. Trazer o material didático apropriado a aula.
5. Prestar atenco durante toda a aula.
6. Entregar trabalhos sern atraso.
7. Entregar trabalhos perdidos em urn prazo razoável.
8. Seguir as normas e/ou orientaçöes especIficas de urna aula/laboratório especIfico.

Expectativas em Re/açäo a Esco/a
1. Chegar na escola no horatio.
2. Atender todas as expectativas da sala de charnada (homeroom) e das salas de aula.
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3. Carregar urn passe oficial da escola quando nos corredores e evitar perambular pelos

corredores da escola.
4. Evitar demonstraçôes de afeto em püblico.

5. Vestir-se apropriadamente.
6. Evitar o uso de palavröes.
7. Tratar os outros corn respeito.
8. Recolher seu próprio lixo e arrumar o que tenha usado.

9. Seguir todas as regras e regulamentos de usa e manutenço das instalacöes, refeitório e

propriedade escolar.
10. Seguir todas as regras e orientacöes relativas a participaco em eventos esportivos

interescolares, clubes e atividades co-curriculares, eventos e programas escolares e

transporte escolar.

Infracöes e Consequfncias

NIvell Infracöes & Consequëncias

Urn estudante que no atenda as expectativas relacionadas acima teferentes a sala de chamada

(homeroom), salas de aula e escola em geral receberá um aviso de primeira transgresso. A

segunda transgresso provavelmente resultará em uma detençào pelo professor ou na secretaria.

Transgressoes repetidas podem levar a detencäo na secretária ou ate mesmo detenso ao

sábado.

NIvel 2 Infracöes & Consequências

Urn estudante que praticar uma transgressäo da lista abaixo será mandado para a secretaria e a

estudante pode está sujeito a suspenso escolar ou urn prazo curto de suspenso fora da escola.
*Dependendo da transgressäo, e de acordo corn as critérios da administraçäo, a suspensào ao

sãbado poderá ser incorporada a medida disciplinar:

1. Abuso verbal, insolëncia ou insubordinaçäo para corn as funcionários da escola.

2. Matar Aula (veja Frequència)
3. Falsificar ou alterar de qualquer maneira dacumentos ou registros escolares

4. Usar linguagem ou gestos abusivos ou vulgares dirigidos a urn membro do corpo docente ou

funcionário
5. Apostar em qualquer coisa, incluindo jogos de azar

6. Intirnidar ou ameacar outro estudante (veja Assédia)

7. Matar aula e/ou sair do edifIcio escolar sem permisso de um administradar

8. Recusar identificar-se quando solicitado

9. Comportar-se inadequadamente em uma atividade ou evento co-curricular, excursão ou

campeanato esportivo interescalar
10. Mentir a um membro do corpo docente ou funcionário, desafiar a autoridade de urn membro

do corpo docente ou funcionãrio corn intenção de insubordinaco ou não cumprimento de

o rde ns
11. Dirigir negligenternente, dirigir em alta velocidade ou estacionar em local que no seja a

estacionamenta de estudantes (isto também resultará na perda do privilégio de dirigir na

propriedade escalar)
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12. Auxiliar no acesso no aprovado ao edifIcio escolar de pessoal que näo seja da escola ou de
estudantes que no frequentarn a Escola Marlborough High

13. Jogar deliberadarnente qualquer objeto dos terracos do segundo ou terceiro andar
14. lnsubordinaco direta em relacào a punicöes impostas pelo vice-diretor
15. Recusar-se a apresentar-se ao vice-diretor quando mandado pelo professor
16. Qualquer abuso/uso de aparelho eletrônico, sistema de cornputadares, equiparnento, ou o

uso da norma aceitãvel
17. Uso indevido da carteira de estudante
18. Transgressôes repetidas e/ou extremas relacionadas a infracôes de nIvel 1

tA administraçäo da escola reserva o direito de impor consequências adicionais disciplinãrias, incluindo,
mas não limitados a, suspenso cia escola para infracOes do n(vel 2. Quaisquer acöes disciplinánas
determinadas pela escola seräo tratadas pela escola e de acordo corn as normas citadas no Manual para
os Estudantes cia Escola Marlborough High, listadas dentro das acöes disciplinarias e suspensöes e
expulsöes estendidas. (Referenda legal MGL Cap.71, §537H, 37H1/2 e 37H3/4)

NIvel 3 Infracäes & Consequências
Urn estudante que cometa uma transgresso da lista abaixo será sujeito a suspensao. 0
administrador também pode, em sua decrepãncia, impor a puniçào de acordo corn as infracöes
do nIvel 1 ou 2. Dependendo da natureza e gravidade da conduta em questo, também poderá
ser feita urna notificaço a polIcia. Dependendo da transgressào, e a critério da adrninistracao, a
suspenso ao sãbado poderá ser incorporada a medida disciplinar. *

1. Brigas (veja Brigas)
2. Furtar ou estar em posse de propriedade furtada pessoal ou cia escola
3. Participar de trotes (veja Trotes)
4. Destruico, dano ou desfiguraço de propriedade escolar ou qualquer outro ato

deliberado de vandalismo. (Será exigido o reembolso da propriedade e custos de lirnpeza
correspondentes e a polIcia será notificada, se necessário.) Os pais devern saber que, de
acordo corn as Leis de Massachusetts, eles sao responsáveis em urna acäo civil por todo
ato doloso cornetido por urn rnenor que resulte em danos a propriedade, a outra pessoa
ou a municipalidade ate o rnontante de US$1000

5. Transgressöes repetidas e/ou extrernas de infracöes do nIvel 2.

*A adrninistraco da escola reserva o direito de impor consequfncias adicionais disciplinárias,
incluindo, rnas nao lirnitados a, suspenso da escola para infraçöes do nIvel 2. Quaisquer acöes
disciplinãrias determinadas pela escola seräo tratadas pela escola e de acordo corn as normas
citadas no Manual para os Estudantes da Escola Marlborough High, listadas dentro das acöes
disciplinarias e suspensöes e expulsöes estendidas. (Referëncia legal MGL Cap.71, §37H, 37H1/2
e 37H3/4)

NIvel 4 Infracâes & Consequéncias
No caso de desrespeito grave ou flagrante das norrnas escolares, o diretor ou alguérn designado
pelo diretor terä a autoridade de suspender ou expulsar o estudante cia escola de acordo corn as
regras aplicáveis e requerirnentos do processo devido. 0 diretor ou a pessoa designada tarnbérn
pode, ao seu critérlo, impor consequfncias disciplinarias rnenores. 0 estudante tarnbém estará
sujeito a notificaco irnediata do caso a PolIcia.
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1. Perturbaço da ordern escolar ao criar ou acionar urn alarme de incfndio ou alarrne de
bornba falsos

2. Usar, possuir, distribuir ou vender substãncias controladas ou ilegais, ou itens
considerados substãncias controladas ou ilegais, incluindo, rnas no se limitando a:
produtos de furno, produtos corn nicotina, drogas, bebidas alcoólicas, arrnas perigosas e
logos de artifIcio

3. Iniciar urn incëndio crirninoso ou no
4. Violar direitos civis de outros estudantes, incluindo crimes rnotivados por preconceito
5. Agredir e/ou tentar ou arneacar causar ferirnento a urn mernbro do corpo docente ou

luncionário
6. Qualquer ataque ou agresso a outro estudante que pareca a urn observador neutro que

foi leito sem provocaçào
7. Transgressöes repetidas e/ou extrernas de inlracöes do nIvel 3

o Diretor/Vice-Diretor podem suspender por quaisquer outras transgressöes graves ou repetidas
quando isso seja necessário para rnanter a ordem escolar.

Brigas
Os estudantes devern estar conscientes que nenhurna forrna de violfncia será tolerada
na escola ou ern propriedade escolar. A Escola Marlborough High tern as seguintes recursos para
rninirnizar ou rnediar as diferencas: rnediaco de colegas, orientadores de adaptacào a escola,
orientadores pedagógicos, prolessores e adrninistradores. Os estudantes que transgridam essa
norma ou instiguem brigas repetidamente estâo sujeitos as seguintes medidas disciplinares:

1. Prirneira transgresso: a discriço do Diretor, possiveirnente suspenso de curto prazo dentro
ou bra da escola.

2. Segunda transgresso: a discriço do Diretor, possivelrnente suspenso de curto prazo dentro
ou fora da escola ou suspenso de longo prazo.

3. Terceira transgresso: a discrico do Diretor, suspenso de longo prazo.

Corno sernpre, o diretor tern a direito de punir atos de violëncia corn as puniçöes mais extrernas
que sejam proporcionais aos atos de violëncia cornetidos pelos estudantes. Alérn disso, a polIcia
será notificada de acordo corn o memoranda de entendirnento relativo a drogas, armas e
violëncia.

Drogas & Alcool Violaçâes
A Escola Marlborough High tern o cornprornisso de proporcionar e rnanter urn arnbiente de
aprendizado que seja livre de drogas e bebidas alcoólicas. De acordo corn as leis rnunicipais,
estaduais e federais, urn estudante no poder fazer uso, estar sob a influëncia, possuir, distribuir
ou vender urna substância de uso controlado ou ilegal nas dependëncias da escola ou em eventos
e atividades escolares fora das dependëncias da escola.

Se urn estudante, membro do corpo docente ou funcionário suspeitar que urn estudante esteja
em posse de urna substância de uso controlado ou ilegal, suspeitar que urn estudante esteja
usando ou esteja sob a influëncia de urna substãncia de uso controlado ou ilegal, ou suspeitar que
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urn estudante esteja distribuindo ou vendendo uma substãncia de USC controlado CU ilegal, entäo
o estudante deverá ser denunciado a administraçào e esta questionará o estudante sobre as
causas da suspeita. Se as explicacöes do estudante satisfizerem a administraço, o caso será
encerrado e os estudantes estará livre para continuar o seu dia sern recelo de punico; no
entanto, os pals ou responsáveis seräo notificados da natureza do questionamento da
administracäo. Se, por outro lado, as explicaçöes do estudante nâo satisfizerem a administraço
e houver causa ou rnotivo para acreditar que o estudante nào está sendo honesto, ento o
estudante estará sujeito a revista em sua pessoa e em todos os itens que ele carregue e controle,
incluindo sacolas, arrnário e velculo.

Todas as revistas a pessoa do estudante sero realizadas por urn administrador (ou autoridade
escolar indicada). Se for encontrada substãncia de USC controlado CU ilegal, ento a substância
será confiscada e entregue a Poilcia de Marlborough.
Em qualquer caso, o pai/rnäe/responsável será notificado.

As procuras e confiscaçoes em acontecimentos patrocinados pela escola seguiro o mesmo
procedimento como procuras e confiscaçöes em escola. Os corn partimentos, secretarias, mesas
de almoço, etc. so a propriedade do distrito de escola e nenhum estudante tern uma expectativa
de privacidade em que rnOveis e equiparnento, tal que este móveis e equiparnento podem ser
procurados em qualquer tempo por qualquer razäo.

A qualquer mornento, se o estudante tiver urn cornportamento no cooperativo ou no
responsivo que indique a urn observador neutro que o estudante no está sendo honesto em
relaço aos indIcios plausIveis, ou que o estudante provavelrnente estã sob a influfncia de urna
substância de uso controlado ou ilegal, o caso será passado irnediatamente para a PolIcia de
Marlborough. A adrninistraço da escola contatará os pals ou responsãveis pelo estudante nesse
momento e, se no for possIvel entrar em contato corn eles para que o levern para casa ou se no
quiserern levá-lo para casa, o estudante será colocado em custódia protetiva da PolIcia de
Marlborough. Em urna data futura, quando o estudante näo exibir a comportarnento no
cooperativo e no responsivo, o estudante, na presença de seus pals, terá que explicar o
cornportarnento exibido perante a adrninistraço da escola. Nessa reunio, se a adrninistraçäo
concluir que o estudante transgrediu as norrnas referentes a bebidas alcoólicas e drogas da
escola, ele estará sujeito a aço disciplinar.

Quando o estudante for considerado urn transgressor das norrnas de bebidas alcoOlicas e drogas,
os pals ou responsáveis, a superintendente e a Policia de Marlborough sero notificados. 0
estudante será suspenso da escola irnediatarnente, corn direito a audiëncia adicional, corno
descrito abaixo:

Prirneira ofensa: A discriço do Diretor, possivelmente suspenso fora da escola,
ou, se perrnitido dentro do M.G.L. c. 71, § 37H, expulso.
Segunda ofensa: A discriçäo do Diretor, possivelrnente suspenso bra da escola,
ou, se perrnitido dentro do M.G.L. c. 71, § 37H, expulso. Diretor

Urn estudante que queira participar, e terrnine, urn programa educacional de orientaço e
reabilitaço de abuso de substãncias poderá ter sua suspenso reduzida; no entanto, a natureza
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e a abrangfncia do prograrna devero ser cornunicados corn clareza a adrninistraco e deverã ser

aprovado por esta antes que a suspensao seja reduzida.

Deve-se ter conhecirnento que o capftuio 71, seçäo 37H das Leis Gerais de Massachusetts

especificarnente afirmam o seguinte: “Quaiquer estudante que seja encontrado nas

dependëncias da escola, ou ern eventos patrocinados ou relacionados corn a escoia, incluindo

jogos esportivos, ern posse de urna arrna perigosa, incluindo, mas no lirnitado a, urna arma, faca,

ou substância de uso controlado corno definido no capItulo 94C, incluindo, rnas no se ilmitando

a rnaconha, cocalna e heroIna, pode estar sujeito a expuisao da escola ou do distrito escoiar pelo

diretor”.

Quaiquer distrito escoiar que suspende ou expuisa urn estudante dentro dessa seço deverá

continuar a prestar serviços educacionais ao estudante durante o periodo de suspensäo ou

expuiso de acordo corn M.G.L. c. 76, § 21. Se o estudante se rnudar para outro distrito durante

o perIodo de suspenso ou expulsào, o distrito novo de residëncia deverá aceitar o estudante em

sua escola ou prestar as servicos educacionais para a estudante de acordo corn o Piano de Servico

Educacionai da escoia.

A escoia considera ter responsabilidade de inforrnar as estudantes sobre os perigos relacionados

corn o abuso de bebidas aicoóiicas e drogas, por 1550 o corpo docente e funcionários da

Marlborough High School comprornetern-se a ajudar as estudantes e suas farnIiias que possarn

estar lidando corn urna situaco de abuso de drogas e bebidas alcoóiicas a ajudá-ios a encontrar

programas apropriados que as auxiiiern.

Estudantes que forern encontrados estando sob a infiuëncia ern quaiquer evento da escoia podem

perder o priviiégio de participar de outros eventos de escoia, inciuindo, rnas no se iirnitando a,

bailes, prom, aii-nighterffesta virando a noite) e atividades de forrnatura.

Armas
Nenhuma pessoa que no seja urn poiiciai ou agente de órgào de segurança ptThlica,

independenternente das iicencas obtidas peia pessoa, de acordo corn o capItulo 140 das Leis

Gerais de Massachusetts M.G.L.c. 71, §37H, pode entrar ou permanecer em propriedade escoiar

enquanto carregando ou em posse de:
1. Urna arrna de logo, conforrne definido neste capItuio; urna espingarda ou pistola de

churnbinho; urna tocha quIrnica ou produto de oieoresina de pirnenta; arco ou besta; basto

ou cassetete; pistoia de iargada esportiva; replica de arrna de fogo; espingarda ou escopeta,
independenternente do uso ou objetivo para a quai foi criada;

2. Quaiquer faca ou instrurnento cortante que no seja para ser usada em preparaçäo de

aiimentos ou no curso da refeico, ou laca ou instrurnento cortante que gerairnente seja

reconhecido corno profissionai e carregado por urna pessoa que esteja sendo tteinada para

tai profissào; ou quaiquer arrna relacionada no parágrafo (b) da seço 10 do capItulo 269 das
Leis Gerais de Massachusetts, sern a autorizacao da secretaria de educacäo, de urna

autoridade ou de pessoa a cargo da escola.

Nenhurna pessoa que no seja urn poiiciai ou agente de Orgâo de segurança pübiica no

desernpenho de suas funcöes poderá entrar ou perrnanecer na propriedade escoiar enquanto
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estiver carregando ou em posse de instrumento, aparelho, ferramenta ou outto objeto,
independentemente do fim para o qual fol projetado, se esse objeto puder set carregado ou
possuIdo para fins de agressào ou ferimento de outra pessoa.

Nenhuma pessoa que nào seja urn policial ou agente de ótgo de seguranca püblica, bombeiro ou
servicos medicos de emergfncia no desempenho de suas funçöes poderá entrar ou petmanecer
na propriedade escolar de rnaneira contrária a divulgada ao procedirnento de adrnisso ern dita
propriedade ou contrátia as condicöes de adrnisso.

Ameacas
Arneaças a vida (verbais, esctitas ou irnplIcitas) seto encarninhadas a poilcia para processo
confotrne a adrninistraco e a policia julguern apropriado. 0 sistema escolar reserva o direito ao
diretor, superintendente das escolas e comitë escolar de impor acöes disciplinares, incluindo ate
a expuIso da Marlborough High School, pot ameacas que interfiram no processo educacional.
Referfncias: Leis Gerais de Massachusetts fM.G.L.) c.272, §. 40, Disttrbios ern escolas ou
assernbléias; c269, 5.14, Ameacas de bomba; e c.275, §5. 2, 3, 4, Ameça de cornetimento de
crime. A extenso que a ameaca feita contra urn funcionário em rnedo de se ferir, o estudante
será sujeito a ser suspenso ou set expulso a longo prazo de acordo corn M.G.L c.71, § 37H.

Transgressöes Relativas ao Fumo, Tabaco se Fumaça e Nicotina
Desde 5 de juiho de 2004, as Leis Gerais de Massachusetts proIbern o uso de qualquer ptoduto
derivado do tabaco em edifIcios e instalaçoes escolares, nas proximidades de escolas e em ônibus
escolares pot qualquet indivIduo. Assim, no espIrito da Iei, está proibido aos estudantes estar em
posse de produtos derivados de tabaco, e todo produto derivado de tabaco encontrado em posse
de qualquer estudante será confiscado.

Adicionairnente, qualquer estudante que for encontrado fumando em propriedade escolar,
usando urn produto derivado de tabaco scm fumaca ou produto detivado de nicotina em
propriedade escolar, ou usando ou distribuindo produtos derivados de tabaco ou nicotina em
propriedade escolar, estará sujeito as seguintes medidas disciplinares:

1. Prirneira ofensa: multa de US$25,00 paga ao municIpio de acotdo corn o Regulamento XII
do Cornité de Saide de Marlborough

2. Segunda ofensa: detenso ao sãbado e multa de US$100,00 paga a cidade de
Marlborough

Expulsöes e Suspensöes Pro/ongadas
No caso de desrespeito grave ou flagrante das normas da escola, o vice-diretor poderã
encaminhar o caso de suspenso ao diretor. 0 diretor dará ao aluno a opottunidade de set ouvido
antes de tomar urna deciso. 0 diretot poderá suspender o estudante por urn perlodo de 1 a 10
dias, suspender o estudante indefinidarnente ou expulsat o estudante da rnaneira permitida na
Lei da Reforma Educacional de 1993 ou Lei Geral de Massachusetts capitulo 71, 37H ou 37 H 1/2.
0 diretor podetá agir de maneira razoãvel ou iniciar acão legal, conforme necessário, para manter
a ordem e segurança na escola e conttibuir para o ajuste comportarnental apropriado do
estudante ao arnbiente escolar.
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1. Urn estudante pode voltar para a escola, sO depois que houve uma reunio corn seus pais

ou responsáveis, organizada através do adrninistrador.

2. Trabalho perdido enquanto ern suspenso pode ser feito apOs a suspenso por iniciativa

do estudante.

DIRETRIZES ACADEMICAS

Dever de Casa
As normas relativas as licöes de casa da Escola Marlborough High representam diretrizes a serem

seguidas a medida que os estudantes cursarn várias disciplinas acadërnicas. Os itens abaixo visarn

esclarecer a filosofia e os objetivos de se dar tarefas a serern feitas Iota da sala de aula. A lico de

casa é urn estudo e aprendizado que ocorre fora da sala de aula, rnas no necessariarnente se

limita a casa. Os professores criaräo tarefas de liço de casa cuidadosamente, para que as rnetas

abaixo sejarn atingidas pelos estudantes:

1. Localizar e usar recursos fora da sala de aula (por exernplo, bibliotecas, computadores,

entrevistas e observacäo direta) e incorporar conhecirnento obtido dessas fontes ao processo

de aprendizagern.

2. Entender e seguir instrucöes usuais ern trabalhos acadërnicos para relernbrar, cornpreender,

analisar, resurnir e relatar as principais ideias a partir de leituras, palestras e outras

experiëncias.

3. Preparar-se para vários tipos de exames e criar estratégias para ajustar o ritrno, pensat,

escrever e revisar de acordo corn o tipo do exarne.

4. Estabelecer rnetas e prioridades de estudo consistentes corn os objetivos do curso e corn o

progresso pessoal. Estabelecer urn arnbiente e hábitos que favoreçarn o aprendizado

independente ou corn outras pessoas, e seguir urna prograrnaço que acornode tantos

projetos Ue curto prazo corno de longo prazo.

Corno nâo existe relaco entre a quantidade de ternpo necessária para fazer urna tarefa de casa

e a qualidade do aprendizado resultante da tarefa, o nirnero de horas necessárias para lico de

casa por sernana fica a critério do professor. Existem, entretanto, algurnas generalizaçOes que

pais, professores e estudantes podern seguir.

AP Estudantes que fazem rnatérias de nIvel AP devern planejar trës horas de lição de

casa sernanalrnente para cada rnatéria.
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Honors Os estudantes devem planejar entre duas e trës horas semanais para cada
matéria.

College Prep Os estudantes devem planejar uma media de duas horas pot semana para cada
matéria.

As tarefas de liço de casa visam expandir as atividades de sala de aula, no a substitul-las.
Portanto, näo se deve ter o hábito de fazer a liço de casa durante o horário de aula, nem se usar
a liço de casa coma medida disciplinar. 0 valor ou ponderaco especIfica atribulda as tarefas de
liçäo de casa so determinadas pelo professor cia sala de aula.

Quando os estudantes esto doentes e faltam por vários dias consecutivos as aulas, os pals
podero entrar em contato corn o orientador educacional para solicitar o trabalho que foi
perdido. Os orientadores educacionais providenciaro para que o material organizado seja
buscado na secretaria principal. Os orientadores precisam de 24 horas para atender este tipo de
pedido.

Além disso, a website de Iiço de casa pode ser acessado através do website das Escolas Püblicas
de Marlborough www.mps-edu.org, clicando-se em “High School” e, em seguida, em “Student
Resources”. Professores podem usar outros sites para colocar as deveres de casa. lnformaço
pode ser encontrada na polItica de notas dos professores e expectacöes no comeco do ano
escolar.

Exarnes
Os exames da escola sero feitos no final do prirneiro e do segundo semestre. Os exames de meio
do ano e do final do ano sào partes importantes do programa de avaliaço escolar. Indicam a
término de urn segmento dos estudos e testam a conhecimento e conceitos que as estudantes
adquiriram e retiveram. As notas desses exames também afetam a media final e a media de
pontos fGPA) do estudante. Cada exame conta como 10% da media final, e cada nota trimestral
conta como 20% da media final. A administraço fornecerá a programacäo dos exarnes. Se urn
estudante tiver que faltar a urn exame semestral (midterm) ou final, o pai/màe/responsável
DEVERA notificar a vice-diretor ANTES do exame.

Estudantes corn 95% de presenca e uma media numérica de 90 ou rnais no precisam fazer a
exame final. as ünicas faltas consideradas justificadas para isenço do exame
final säo excutsöes aprovadas pela adrninistraço. Todas as outras excecôes listadas na página 27
aplicam-se apenas a norma de perda de créditos.

Os exames finals de reposicào sO sera permitidos quando se faltar ao exame par motivos
legItirnos. 0 vice-diretor tomará esta decisâo e natificará o professor.

Trabaiho de Recuperacâo
O trabalho perdido devido a ausèncias justificáveis fisto quer dizer, auséncias significativas par
vários dias) deverá ser recuperado em trës dias letivos consecutivas. Todas as extensöes de prazo
devero ser negociadas entre a professor e a estudante. Os professores podero requisitar aas
estudantes, sessöes apOs a horãria da escola se a trabalho na for recuperado prontarnente.
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Aconseiha-se aos estudantes que confirarn o site de liço de casa para vet se ha tarefa5 a fazer se

faltarem as aulas pot qualquer petIodo de tempo.

Plágio
Plágio é a reproduçâo ou apropriaçâo do trabaiho de outta pessoa sern a devida atribuiço, ou

apresentar o trabaiho de outta pessoa como se fosse o seu práprio trabaiho. isso inclui, entre

outros, iivros, revistas, artigos, anotacöes, material impresso e conteüdo da internet. Os casos de

plágio constituem uma vioiaço dos padröes da Escola Marlborough High e sero tratados como

tal. A cadeia de comando para se recorrer contra urn ato suposto de piágio é: professor,

coordenador, vice-U iretor, diretor e superintendente.

Escrever é urn processo de aprendizado. Na 9 e 10 série, o trabaiho plagiado receberá urn zero,

corn a possibilidade de obter urna nota de no rnáxirno 60 ao se refazer o trabaiho corn a

documentacao correta. Na 11 e na 12 série, urna nota zero será dada, sern possibilidade de

refazer o trabaiho.

BEM-ESTAR, SAUDE, E SEGURANA

Programa de Café da Manh

O café da rnanh será servido no refeitOrio estudantii a partir das 07h00. Os estudantes precisam

estar na sala de charnada (homeroom) ate as 07h20.

Protocolo de Emergëncia

As Escolas Püblicas de Marlborough tern urn piano formal de emergfncia. Esses procedimentos

incluern, rnas nao se limitarn a, medidas de segurança e procedimentos de incëndio e fecharnento

da escola (iockdown). Qualquer düvida dos pais ou estudantes em relaço a este piano deve set

tratada através da diretoria.

Treinamento de Incëndio

O sinaI de urn treinarnento contra incëndio é o som de urna sirene de incëndio ou aviso dado peio

sisterna de aito-faiantes da secretaria. Carninhe rápida e siienciosarnente corno orientado pelo

professor responsávei, seguindo as orientaçöes colocadas na sala de auia que está sendo

esvaziada. Os estudantes e professores devem perrnanecer do lado de fora (nas areas designadas

peia administraco) ate que seja dado sinai para voltar a sala de auia pelo diretor ou pessoa

indicada pot ele.

Se o aiarme de incfndio disparar ao térrnino de urna aula ou durante o intervaio, dirija-se para a

escada de salda mais próxirna e/ou porta de saIda rnais prOxima. Esse mesmo procedirnento deve

set seguido se o estudante estiver no banheiro durante urn aiarme de incëndio.
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PolItica de Estudantes corn problemas de sailde corn risco de vida, ou Outras condicöes
o Cornitê escolar de Marlborough reconhece sua obrigaço de fornecer urna experiëncia de
aprendizagem que e segura para todos 05 seus estudantes. Reconhece que membros do corpo
estudante possa ter condiçöes médicas de risco de vida ou outras preocupaçöes suporte seu
desempenho acadërnico. E nossa intenco fornecer urna oportunidade e urn procedirnento eficaz
de cornunicaço entre a casa e a escola em relaço a quaiquer estudante corn quaiquer urna das
preocupaçöes acima.

o Comitë escolar prornove bons hábitos de saüde.

o Comitf escolar reconhece a satide pessoal e a seguranca de nossos estudantes.

Fin alidade:
As seguintes orientacöes de como adrninistrar urna doenca corn risco de vida potencial ou outro
problerna de saüde de estudantes enquanto eles esto na escola é urna responsabilidade a ser
dividida entre estudantes, pals, diretor, professores, zeladores, pessoal de aiimentacào e
profissionais de saüde. Estas orientacöes tern corno rneta:
1. Minirnizar o risco de reaçöes alérgicas e/ou problernas de saüde dos estudantes enquanto

estiverem na escola.
2. Garantir que todas as informacöes dadas pelos pals dos estudantes sejarn conhecidas pelo

pessoal apropriado da escola.
3. Prornover a cooperaço e cornunicaco entre pals e funcionários da escola para definir

estratégias eficazes a firn de rninimizar reacöes alérgicas ou probiernas de saüde enquanto o
estudante estiver na escola.

Pais/Responsáveis Responsabilidades:
1. Notificar a enferrneira da escola da doenca corn risco de vida do estudante ou de outros

problernas de saüde.
2. Apresentat docurnentacäo médica a escola sobre a doenca corn risco de vida cu outros

probiemas de saüde.
3. Elaborar urn piano de cuidado emergencial de saüde, urn piano de cuidado de saüde individual

ou urn piano 504 corn a enferrneira da escola e corn os funcionários apropriados da escoia.
4. Apresentar a enferrneira da escoia urn forrnuiário de administraco de rnedicarnentos e/ou

forrnuiário de cuidados de saüde especiaiizados assinado peio rnédico (ou dentista ou
enferrneiro) e peio pai/rne.

5. Entregar urna foto atuai do estudante para a enfermeira escoiar.
6. Notificar o professor ou treinador pré e pOs atividades escoiares sobre a doença corn risco de

vida ou outros probiemas de saüde e sobre o tratarnento adequado.
7. Entregar a enferrneira escolar todo rnedicarnento, equipamento e suprirnentos necessários

para o cuidado do estudante antes do prirneiro dia de cornparecirnento do estudante a escoia.
8. Apresentar o seu fliho portador de doenca corn risco de vida ou probierna de saüde ao

rnotorista de önibus/táxi.
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Responsabilidades dos Estudantes
1. No trocar alirnentos corn outros.
2. No corner nada corn ingredientes desconhecidos ou que saibarn conter o alérgeno.
3. Ser proativo no cuidado de suas alergias ou problema de saüde, de acordo corn seu nIvel de

desenvolvirnento.
4. Charnar urn adulto irnediatarnente se vier a ter contato corn algo que acreditern conter a

substância a qual säo alérgicos ou se precisarern de tratarnento para o seu problerna de
saüde.

Regulamentos:
1. So proibidos 05 balöes de latex nas Escolas PtThIicas de Marlborough.
2. Alirnentos ern salas de aula:

A. No se deve trazer alirnentos para dentro das salas de aula para cornernorar
urn feriado ou aniversãrio.

B. Os professores que usarn alirnentos na sala de aula, corno parte do currIculo,
poderào faze-b corn a perrnisso do diretor e corn o consentirnento dos pals
dado através do forrnulário “alirnentos ern sala de aula”.

C. Abirnentos näo sero usados corno recornpensa, a rnenos que 1550 esteja
estabelecido ern urn piano de educaçâo individual (IEP).

D. Funcionários substitutos devern receber notificaço e protocolo sobre os
estudantes corn alergias crônicas corn risco de vida ou outros problemas de
satide.

E. Refeitório NAO incentiva os estudantes a dividir alirnentos.

Transporte
Transporte no perrnite aos estudantes o consurno de alirnentos e bebidas ern qualquer Onibus
ou van fornecidos para transportá-Ios de ida e volta da escola ou ern excursöes (exceco:
estudantes corn problerna de saüde docurnentado que necessitern de alirnentos corno parte do
trata rn e nto).
(MPS Norrna 8.014)

Atividades para Arrecadaco de Fundos
Organizacöes so encorajadas a vender produtos diferentes que alirnentos.

Abirnentos no estào ern conforrnidade corn o Instituto A-List John Stalker no sero permitidos
servendido rneia hora antes, durante e rneia hora apOs o dia da escola.

Adrninistradores do edifIcio fornecerá informacöes para treinadores, conseiheiros do clube e
atividade sobre escoihas saudáveis para arrecadaco de fundos.

(MPS Norrna 8.012)

Doencas e Acidentes
O conjunto de enferrnaria é cornposto pebo consultório da enferrneira, lavatOrios e salas de
exarne. Se urn estudante passar rnab durante o dia, ele deverá se apresentar a enferrneira.
Quaisquer ferirnentos sofridos por urn estudante durante o horário letivo devern ser relatados ao
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vice-diretor e a enfermeira da escola pelo professor responsável pelo aluno o mais rapidamente
possIvel depois do acidente. 0 professor e a enfermeira elaboraro relatórios escritos sobre o
acidente.

Lockdown (Fechamento da Escola)
No caso de urna ernergëncia, pode ser necessário o fecharnento da escola. Os procedimentos
especIficos de fecharnento seräo apresentados aos estudantes nas salas de auia de cada matéria
durante a prirneira sernana letiva. Os professores revisarào periodicarnente essas precaucöes de
seguranca corn os estudantes durante o ano letivo.

Diretrizes de Nutricão
E poiltica das Escolas Püblicas de Marlborough que todos os alirnentos e bebidas disponIveis nas
dependfncias escolares durante o dia sigam as diretrizes de nutriçäo do prograrna de aiimentaco
escolar (School Lunch Prograrn).

1. No sero oferecidos alirnentos fritos nos refeitórios das escolas de Marlborough.
2. Nenhurn salgadinho conterá gorduras trans.

3. Seräo oferecidas diversas bebidas, a Ia carte ou ern máquinas de venda, na Escola
Marlborough High. Entre eles incluirá, água e leite corn baixo teor de gordura.

4. No será oferecido nenhum tipo de refrigerante ern nenhurn refeitOrio.

5. As rnáquinas de vendas na escola que contenharn alimentos que nào atendarn as
recornendacöes em vigor do estado nao estaro disponIveis aos estudantes durante o
horário letivo.

Recados Pessoais
Os estudantes sO receberâo recados em casos de ernergência. A menos que surja urna emergëncia
extrema, no interrornperernos aulas para dar recados a estudantes.

Seguro Escolar
Urn seguro de acidentes barato pode ser cornprado através da escola para proteger o aluno. Ele
cobre custos medicos que vo alérn do cuidado irnediato em caso de ferimento. Urna descrico
desse piano estará disponIvel todo mës de seternbro, no corneço do ano letivo
Uma descrico deste piano estará disponIvei em Setembro de cada ano escolar.
(MPS Norma 8.300)

Lei de Assitëncia a Educacâo McKinney-Vento (Desabrigado)
A Iei Federal de Assistfncia a Educaçâo para desabrigados McKinney-Vento requer que as escolas
imediatamente rnatricuiem estudantes desabrigados na escola, mesrno que eles näo tern os
docurnentos norrnalmente exigidos para a inscriçäo, tais corno histOrico escolar, registros medicos
ou cornprovante de residéncia, desde que o estudante tern imunizado adequadarnente.
Informaçöes sobre seleçöes de chumbo, bern corno registros de imunizaçäo podern ser
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transferidas por telefone. Pals ou responsáveis, corn a intencào de registrar os estudantes que
estão desabrigados devem estar cientes das seguintes orientacöes:

1. Estudantes desabrigados tern o direito de permanecerem em sua escolar de origem ou
irem a uma escola onde esto residindo temporariarnente;

2. Crianças que mudam de uma situaco de desabrigados para uma situacäo permanente
durante o ano escolartem o direito de permanecer na escola onde estavam frequentando
quando estavam temporariarnente desabrigados ate o fim do ano escolar no qual o
estudante obter habitaço permanente. Transporte pode no ser fornecido uma vez que
encontra-se habitaco permanente;

3. Estudantes que escolheram se matricular na escola onde eles residam temporariamente
devem ser inscritos imediatarnente, mesmo se nâo trazer os registros normalmente
exigidos para a inscrico deles;

Se urn aluno desabrigado chega sem registros, a coordenadora da Educaco do Distrito designada
a lidar corn desabrigados Ira ajudar a farnIlia e entrar em contato corn o sistema de escola onde o
estudante frequentou anteriormente para obter os registros necessário;

Urna criança que está desabrigada e está matriculado em qualquer escola servida pela Agenda
educacional local é elegIvel para o Title I serviços;

Urna criança que está desabrigada e está matriculado em qualquer escola servida pela Agenda
educacional local é elegIvel para o Programa de cafe/alrnoco de graça ou reduzido.

Para mais informacöes, por favor entre em contato corn Ellie Marino, Coordenadora dos
desabrigados, no (978) 374-5773 ou no site seguinte:

http://www.doe.mass.edu/hssss/ptogram/homeless.htrnl.

Abuso Infantil
Todos os funcionários esto cientes dos sinais do abuso e negligéncia e o Diretor, anualmente,
informa a todos os profissionais de suas obrigacöes corn a cornunicaçào de casos de abuso e
negligência, conforme especificado no CapItulo M.G.L 119, §51A-S1F e M.G.L CapItulo 71, §371.

Notificaco para pais em relacäo a questöes de sexualidade humana e Educacäo Sexual
Lel Geral de Massachusetts CapItulo 71, Seco 32 notas que os pals dispor de urna proviso de
“opt-out para matérias fnormalrnente a educaco sexual ou Ciëncias) assembléla na escola, ou
outras atividades educacionais e prograrnas que incidem sobre a educação sexual humana, os
rnecanismos biológicos da reproduçäo humana e o desenvolvimento sexual ou questöes de
sexualidade humana. Os pals que desejam rever currIculos e/ou isentar sua crianca de instruço
dos tópicos acima mencionados devem contactar o Diretor do edifIcio por escrito.
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Os Direitos da famIlia e Lei de Privacidade (FERPA) e Recorde de Educacâo do Estudante
Os direitos de educaco da farnIlia e privacidade ato (FERPA) é uma lel federal que protege a
privacidade dos registros de educaçào do estudante. A lei se aplica a todas as escolas que recebern
fundos sob urn prograrna aplicável do departarnento de educaçäo dos EUA.

FERPA dá aos pais certos direitos corn relaço a registros de educaco de seus filhos. Estes direitos
tranfere para o estudante quando ele ou eta atinge a idade de 18 anos ou que frequenta uma
escola para alérn do nivel de ensino médlo. Estudantes a quern os direitos se transferirarn säo
‘alunos elegIveis.”

Como pals ou estudantes elegIveis, vocf tern o direito de inspecionar e analisar docurnentos
educacionais do estudante, rnantidos peta escola no prazo de 45 dias no dia em que a escola
recebe uma solicitaco de acesso. Os pals ou estudantes elegIveis devem apresentar urn pedido
escrito ao Diretor do edifIclo.

Identificando o registro (s) especIfico para inspecionar. Diretores fará notificaco de ternpo e lugar
para acesso. As escolas no sào necessárias para fornecer cOpias dos registros, a rnenos que, por
razöes corno a grande distãncia, e irnpossIvel para os pals ou estudantes elegIveis rever os
registros. Pode ser cobrada urna taxa de processamento.

Os pals ou estudantes elegiveis também tern o direito de solicitar que registros corretos de escola
que eles acreditarn para ser imprecisas ou enganosas. Se a escola no decidir alterar o registro, o
pal ou o estudante elegIvel ento tern o direito de uma audifncia formal. Após a audlfncia, se a
escola ainda näo alterar o registro, o pal ou o estudante elegIvel tern o direito de colocar uma
instrucào no registro, estabelecendo a sua viso sobre a inforrnaço contestada.

Urn registro de estudante consiste do histórico e o registro ternporário, incluindo todas as
inforrnaçöes, gravaco ou fitas de cornputador, microfilrnes, rnicrofichas ou qualquer outro
material, independentemente da forma fIsica ou caracteristicas relativas a urn estudante que está
organizado corn base no norne do estudante ou de forrna que urn aluno pode ser individualrnente
identificado, e que é mantido pelas Escolas Piiblicas de Marlborough. 0 termo usado corno no
603 CMR 23.00 entende-se que todas as informaçöes e materials, independenternente de onde
estejarn localizados, exceto para as inforrnaçoes e materials especificarnente isentadas pelo 603
CMR 23.04. 0 registro ternporário consiste de todas as inforrnaçöes no registro do estudante que
nào está contida no histórico. Essas inforrnacöes säo importantes para o processo educacional e
podern incluir resultados de teste padronizado, tank de classe, atividades extracurriculares e
avaliacöes do estudante pot funcionários da escola.

Geralmente, as escolas devern ter perrnisso por escrito do pal ou o estudante elegIvel para
liberar qualquer informaçäo educacional do registro de urn estudante. No entanto, FERPA permite
que as escolas divulguern esses registros, sern consentirnento, para as seguintes partes ou sob as
seguintes condicöes:

1. Os funcionários da escola corn legItimo interesse educacional;
2. Outras escolas a qual urn estudante estiver sendo tranferido para;
3. EspecIficos Funcionários para fins de auditoria ou avaliaçäo;
4. Caso as partes em conexo corn o auxIlio financeiro ao estudante;
5. Otganizaçöes conduzindo determinados estudos para ou em nome da escola;
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6. Organizacöes credenciadas;
7. Para cumprir uma ordem judicial Cu intimaco legalmente emitida;
8. Funcionários apropriados em casos de emergéncias de saüde e segurança; e
9. Autoridades estaduals e municipais, dentro de um sistema de justica juvenit, nos termos

da lel estadual.

Mediante pedido, o Distrito divulga documentos educacionais sem consentimento aos
funcionários de outro distrito escolar em que o estudante procura ou pretende se inscrever. Será
tornecida uma tentativa razoável para notificar a pal ou o estudante da soIicitaco de registros.

o direito de apresentar uma queixa com o departamento de educaco dos EUA sobre faihas
alegadas pelo Distrito Escolar em conformidade com 05 requisitos de FERPA pode ser apresentado
no Instituto de PolItica em conformidade com a FamIlia, U.S. Departmento de Educaçào, 400
Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-5920.

As Escolas Piblicas de Marlborough se reserva a direito, abaixo dos 603 C.M.R. 23.07(4)(g), para
encaminhar a registro educacional ao pessoal autorizado da escola para a qual um estudante
procura ou pretende transferir, sem o consentimento do pal ou estudante elegIvel.

Proteco de Alteracâo de Direitos do Estudante (PPRA)
A protecào dos direitos de alteracäo do estudante (PPRA), 20 U.S.C, § 1232h, exige que as escolas
püblicas de Saugus para notificá-lo e obter o consentimento ou permitir que vocé escolha que seu
fllho no participe em certas atividades da escola. Estas atividades incluem pesquisa de estudante,
análise ou avaliaço que diz respeito a uma au mais das seguintes olto areas (“levantamento de
informacöes protegidas”):

1. Afiliacöes polIticas ou crenças do estudante ou os pals do estudante;
2. Problemas mentais ou psicológicos do estudante ou a famIlia do estudante;
3. Comportamento ou atitudes de sexo;
4. Comportamento ilegal, anti-social, Self incriminador, ou humllhantes;
5. Avaliaçöes crIticas dos outros com quem as entrevistados tëm estreita as relaçöes

familiares;
6. Relaçöes privilegiadas legalmente reconhecido, tais como advogados, medicos ou

M inistros;
7. Práticas religiosa, filiaçöes ou crencas do estudante ou pals; ou renda, excepto conforme

requerido pela lei para determinar a elegibilidade do programa.

Este requisito também se aplica a coleco, divulgaco ou uso de informaçöes do estudante para
fins de marketing (“pesquisas de marketing’) e certos exames fIsicos e avaliaçöes.

As Escolas Püblicas de Marlborough fornecerá os pals, dentro de um prazo razoável antes da
administraco da pesquisa e atividades, a notificaco dos inquéritos e atividades e proporcionar
uma oportunidade de optar que seu filho não participe, bem como a oportunidade de rever os
inquéritos. Se vocë deseja rever qualquer instrumento de pesquisa ou material instrucional usado
em conexo com qualquer informacâo protegida ou pesquisa de marketing, envie um pedido ao
Diretor do edifIcio. 0 diretor ira notificá-lo do tempo e o lugar onde vocë pode rever estes
materials. Vocë tem o direito de rever um levantamento e/ou materials instrucionais, antes que
a pesquisa é administrada ao estudante.
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Os pals que acreditam que seus direitos forarn violados podern apresentar urna queixa corn o
Escritörio de Poiltica de Conformidade para a FarnIlia, U.S. Departrnento de Educaco, 400
Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-5920.
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Regras de Massachusetts: 0 comportamento dos alunos e disciplina

M.G.L. c.71, §37H
Em conformidade com as Leis Gerais de Massachusetts, CapItulo 71, Seço 37H:
a) Quaiquer aiuno que for encontrado nas instalacöes da escola ou em eventos patrocinados

peia escola Cu relacionados a escoia, incluindo jogos atiéticos, em posse de urna arma perigosa,
incluindo, mas no limitado a, uma arma Cu uma faca; ou uma substância controlada, tai como
definido no capItulo noventa e quatro C, inciuindo, mas nao limitado a, maconha, cocaIna e
heroina, pode estar sujeito a expuIso da escoia ou do distrito escolar pelo diretor.

(b) Quaiquer aluno que agredir um diretor, vice-diretor, professor, assistente do professor, ou
outro pessoal educativo nas dependëncias da escoia ou patrocinado pela escola ou eventos
relacionados com a escola, incluindo jogos atiéticos, pode estar sujeito a expuiso da escola ou
distrito escoiar pelo diretor.

(c) Qualquer estudante que e acusado de uma vioiaço do parágrafo (a) ou fb) deve ser
notificado por escrito da oportunidade para uma audiência desde que, entretanto, que o
estudante possa ter representaco, juntamente com a oportunidade de apresentar provas e
testemunhas na referida audifncia perante o diretor.
Depois de tal audiëncia, o diretor pode, a seu critério, decidir suspender em vez de expulsar urn
estudante que foi determinado peio diretor ter violado o parágrafo (a) ou (b).

(d) Qualquer estudante que foi expuiso de urn distrito escolar em conformidade com estas
disposicöes deve ter o direito de apelar para o superintendente. 0 aluno expulso terá dez dias a
partir da data da expuisão para notificar o superintendente da sua apeiaco. 0 estudante tern o
direito a um advogado em uma audiência perante o superintendente. 0 assunto da apeiaço
no será limitada apenas a urna determinacào factual se o aluno vioiou quaisquer disposicöes
desta secâo.

fe) Qualquer distrito escoiar que suspende ou expuisa urn estudante dentro dessa secâo deverá
continuar a prestar servicos educacionais ao estudante durante o perlodo de suspenso ou
expuiso de acordo corn M.G.L. c. 76, § 21. Se o estudante se mudar para outro distrito durante
o perIodo de suspensâo ou expulso, o distrito novo de residfncia deverá aceitar o estudante
em sua escola ou prestar os servicos educacionais para o estudante de acordo corn o Piano de
Serviço Educacionai da escola dentro da seco 21 do capItuio 76.

(f) Os distritos podero reportar ao departarnento de educacao primária e secundária as razöes
especIficas todas as suspensöes e expuisöes, independente do tempo ou tipo, de uma rnaneira e
forma estabelecida peio comandante. 0 departamento de educacão prirnéria e secundária deve
usar as suas ferramentas de coleta de dados já existentes para obter esta informaçäo dos
distritos e podem modificar essas ferramentas, se necessãrio, para obter informaço. Corn base
anuai, o departarnento da educaçäo eiementar e secundãria deve fazer a anáiise de dados,
inciuindo o nirnero totai de dias que cada estudante for excluldo durante o ano escoiar,
disponIvei para o piblico online em urn formato que poderá ser lido. Este relatório deverá
incluir os dados do nIvei do distrito desagregado peios estudantes e categotias estabelecidas
pelo comitf.
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(g) Dentro das regulaçöes promulogadas pelo departamento, para cada escola que suspender ou
expulsar urn ntmero significativo de estudantes por mais de 10 dias acumulativos no ano
escolar, o comitë poderá investigar e, se apropriado, poderâ recomendar modelos que
incorporarn medidas intermediários antes do uso de suspenso ou expulso. 0 resultado desta
anãlise poderá ser relatada publicamente a nIvel do distrito.

M.G.L. c.71, §37H1/2
(1) A partir da emisso de uma queixa-crime cobrando urn estudante corn urn crime ou rnediante
a emisso de urna queixa crime de delinquëncia contra urn estudante, o Diretor ou alguérn
designado de uma escola em que o aluno está matriculado poderá suspender a estudante por urn
perIodo de tempo determinado adequado pelo Diretor ou alguérn designado, o Diretor determina
que a presença continua do aluno na escola teria urn efeito negativo substancial sobre o bern
estar geral da escola.

o estudante terá o direito de recorrer da expulso para o Superintendente. 0 estudante deve
notificar o Superintendente, por escrito, do seu pedido de recurso no prazo de cinco (5) dias a
contar da data de vigëncia da expulso. 0 Superintendente deve realizar uma audiência corn o
aluno e os pais do aluno ou responsável no prazo de trës (3) dias üteis da expulsào. Na audiência,
o estudante terá o direito de apresentar o testemunho oral e escrita em seu nome, e terã o direito
a um advogado (gastos particular). 0 Superintendente terá autoridade para anular ou alterar a
deciso do Diretor ou vice diretor, incluindo recomendar urn programa educacional alternativo
para o aluno. 0 Superintendente deve proferir uma deciso sobre o recurso no prazo de cinco (5)
dias a contar da audiëncia. Essa decisäo deve ser a decisão final da cidade, vila ou distrito escolar
regional corn relaco a expulso.

(2) Urna vez que o estudante for condenado de urn delito ou uma vez que for julgado e decidido
pelo tribunal que foi condenado corn respeito de tal delito, o Diretor ou pessoa designado pode
expulsar, se o Diretor ou alguërn designado determinar que a presença continua do estudante na
escola tenha urn efeito substancialrnente prejudicial ao bern estar da escola. 0 estudante poderá
receber urna notificaçäo por escrita das acusaçöes e rasöes por tal expulsào antes da expulso
acontecer. 0 estudante deverá receber notificaço por escrito do seu direito de apelar e o
processo de apelo; apesar da expulso continuar valendo ate que tenharn a audiência corn o
Superintentende.

0 estudante terá o direito de recorrer da expulso para o Superintendente. 0 estudante deve
notificar o Superintendente, por escrito, do seu pedido de recurso no prazo de cinco (5) dias a
contar da data de vigëncia da expulso. 0 Superintendente deve realizar urna audiëncia corn o
aluno e os pais do aluno ou responsävel no prazo de trës (3) dias üteis da expulsào. Na audifncia,
o estudante terá o direito de apresentar o testernunho oral e escrita em seu norne, e terá o direito
a urn advogado (gastos particular). 0 Superintendente terá autoridade para anular ou alterar a
deciso do Diretor ou vice diretor, incluindo recornendar urn programa educacional alternativo
para o aluno. 0 Superintendente deve proferir uma decisao sobre o recurso no prazo de cinco (5)
dias a contar da audiëncia. Essa decisäo deve ser a decisao final da cidade, vila ou distrito escolar
regional corn relaço a expulso.
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Quaiquer distrito escolar que suspende ou expuisa urn estudante dentro dessa seco deverá

continuar a prestar servicos educacionais ao estudante durante o perIodo de suspenso ou

expuiso de acordo corn M.G.L. c. 76, § 21. Se o estudante se mudat para outro distrito durante

o perIodo de suspenso ou expulsäo, o distrito novo de residëncia deverã aceitar o estudante em

sua escoia ou prestat os serviços educacionais para o estudante de acordo corn o Piano de Servico

Educacionai da escoia dentro da secào 21 do capItuio 76.

M.G.L. c.71, §37H3/4.

(a) A presente secco é governar a suspensäo e expuiso de aiunos matriculados em uma escoia

pübiica da comunidade que no sâo acusados de vioiaço de subsecöes f a) ou (b) da seço 37H

ou de urn crime ao abrigo da secco 37H1 / 2.

(b) Quaiquer diretor, superintendente ou outra pessoa agindo corno urn tornador de deciso em

uma reunio ou audléncia estudante, ao decidir as consequências para o aiuno, exerce o poder

discricionário; considerar maneiras de re-engajar o estudante no processo de aprendizagem; e

evitar o uso de expuiso como consequfncia ate outros rernédios e as consequëncias tfm sido

em prega d as.

(c) Para quaiquer suspensão ou expuiso sob esta seco, o diretor de uma escoia em que o

aiuno está matricuiado, ou urna pessoa designada, deverá fornecer, para o aiuno e para o pal ou
responsávei do aiuno, conhecirnento das acusaçöes ea razo para a suspenso ou expulsäo em

ingifs e na lIngua principal falada em casa do aluno. 0 estudante deve receber a notificaçäo por

escrito e teräo a oportunidade de se reunir corn o diretor ou diretor, ou uma pessoa designada,

para discutir as acusacöes e as razöes para a suspensào ou expuisäo antes da suspenso ou

expulsào entrar em vigor. 0 diretor ou urna pessoa designada, devern assegurar que os pals ou

responsáveis do aluno é inciuldo na reunio, desde que essa reunio pode ter lugar sem o pal ou

responsável se o diretor ou diretor, ou uma pessoa designada, pode documentar esforcos
razoáveis para incluir o pal ou tutor nessa reunio. 0 departarnento deve promuigar normas e

regulamentos que abordam 05 deveres de urn principals sob esta subseço e procedimentos

para a inciusäo de pals nas reuniöes de exciusâo estudante, audiçöes ou entrevistas ao abrigo

desta subsecco.

(d) Se for tomada a deciso de suspender ou expuisar o aiuno apOs a reuniäo, o diretor ou urna

pessoa designada, deverá atuaiizar a notificaco para a suspenso ou expuiso para refletir a

reunio corn o aluno. Se urn estudante tiver sido suspenso ou expuiso por mais de 10 dias de

auia para urna ünica infraço ou por mais de 10 dias letivos cumulativamente pata várias

infraçöes em quaiquer ano escolar, o aluno e os pals ou responsáveis do aluno também deve

receber, no momento da deciso de suspensào ou expuiso, notificacäo escrita de urn direito de

recurso eo processo para apeiar da suspenso ou expuiso em lngiës e na lingua principal falada

em casa do aiuno; desde que, no entanto, que a suspensäo ou expuIso permanecerã em vigor

antes de quaiquer audiçäo de apelacào. 0 diretor ou urna pessoa designada deve notificar o

Superintendente por escrito, incluindo, mas não limitado a, por via eiectrônica, de qualquer

suspenso bra da escola imposta a urn aiuno matriculado no jardim de infãncia através da

ciasse 3 antes de tai suspensão em vigor. Essa notificaço deve descrever alegada ma conduta

do aiuno e as razöes para a suspenso do aiuno fora da escoia. Para os fins desta seco, o termo
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“out-of-escola suspenso”, urna aço disciplinar imposta pot funcionãrios da escola para
remover urn estudante da participaço em atividades escolares para urn dia ou mais.

(e) Urn estudante que tenha sido suspenso ou expuiso da escola por mais de 10 dias letivos para
uma ünica infracâo ou por mais de 10 dias letivos cumulativamente para várias infraçöes em
qualquer ano escolar terá a direito de tecorrer da suspenso ou expulsâo para a
superintendente. 0 estudante ou urn pal ou responsável do aluno deve notificar o
superintendente por escrito de urn pedido de urn recurso, a mais tardar cinca dias a contar da
data efectiva da suspensäo ou expulsäo; fornecida, que urn estudante e urn pal ou responsávei
do aluno pode soilcitar, e se assim for soilcitado, será concedida urna prorrogaçàa de ate 7 dias
corridos. 0 Superintendente ou uma pessoa designada deve reaiizar uma audifncia corn o aluno
e os pals ou responsáveis do aluna no prazo de 3 dias de escola de pedido do aluno para urn
apeio; desde que urn estudante ou urn pal ou responsável do aluno pode solicitar e, se assirn for
solicitada, será concedida urna prorrogaco de ate 7 dias corridos; fornecida alérn disso, que a
superintendente, ou urna pessoa designada, pode prasseguir corn urna audiëncia sern urn pal ou
responsável do aluno se a superintendente, ou urna pessoa designada, faz urn esforço de boa fé
para incluir a pal ou responsável. Na audifncia, a estudante terã a direito de apresentar a
testernunho oral e escrito, interrogar testernunhas e teräo a direito a urn advogado. 0
superintendente deve proferir urna deciso sobre o recurso, par escrito, no prazo de 5 dias a
contar da audiëncia. Essa deciso deve ser a deciso final do distrito escolar no que diz respeito
a suspensäo ou expulsao.

(f) Nenhum estudante deverá ser suspenso ou expulso de urn distrito escalar ou na escola par
urn perlodo que exceda 90 dias de escola, comecando no primeiro dia do estudante é rernovido
de urn prédlo da escola atribuIda.

M.G.L. c.76, §21
Os diretores e diretores devem assegurar que as estudantes que estao suspensos da escala par
10 ou menos dias consecutivos, seja dentro ou fora da escola, terá a oportunidade de fazer
progresso acadërnico durante a perIodo de suspenso, para cornpensar as atribuiçöes e ganhar
créditos perdeu incluindo, rnas no lirnitado a, trabaihas de casa, testes, exarnes, trabaihos e
projetos perdidas. Os diretores devern desenvoiver urn piano de servico de educaço de toda a
escola para todos as alunos que so expulsos ou suspensos da escola par rnais de 10 dias letivos
consecutivos, seja dentro ou fora da escola. Os diretotes devern assegurar estes aiunos tern a
oportunidade de fazer progresso acadërnico durante a perIoda de suspensào ou expulso, para
cornpensar as atribuiçöes e ganhar créditos no atendidas, incluindo, rnas no ilmitado a,
trabaihos de casa, testes, exarnes, trabaihos e projetos perdidas. Pianos de servico de Educaçäo
podern incluir, rnas no estão iirnitados a, tutaria, colocaçao aiternativa, escaia sábado, e
aprendizagern on-line ou a distãncia. No desenvolvirnento do piano de serviço de educaça,
diretares podern pedir a cooperaço ou a entrada de saüde relevante e serviço hurnana,
habitaçàa e educaco coilaboratives agendas sem fins iucrativos, e autros prestadores de
servicos. Quaiquer escoia ou do distrito escoiar que expele urn estudante ou suspende urn
estudante par mais de 10 dias letivos consecutivos deve proporcionar ao aluno e os pals ou
respansáveis do aluno corn urna iista de serviços educativos aiternativos. ApOs a seiecco de urn
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servico alternativo educacional pelo atuno e os pals do aluno ou responsável, o distrito escolar

ou na escola devern facilitar e verificar a inscriço no serviço. Os estudantes isentos de

frequentar a escola sob o ponto 1 do capItulo 76 no deve estar sujeita a esta seco.

M.G.L. c.71, §37L
Seco 37L. 0 cornitë escolar de cada cidade, vila ou distrito escolar regional informará

professores, administradores e outros profissionais dos requisitos de informaco para o abuso e

negligéncia de criancas sob a seço 51A do capItulo 119 e os requisitos de informaco para

incëndios nos termos da secço 2A do capItulo 148.

Alérn disso, todo o pessoal do departarnento escolar devern cornunicar pot escrito ao seu

supervisor irnediato urn incidente envolvendo posse ou uso de urna arma perigosa nas

dependëncias da escola, ern qualquer momento de urn estudante.

Supervisores que tiverem recebido o relatório arma deve registrá-la corn o superintendente da

referida escola, que deve apresentar cópias do referido relatório arrna corn o chefe de poilcia

local, o departamento de criancas e tarnIlias, o escritório de serviços para os estudantes ou o

seu equivalente ern qualquer escola distrito, ea cornisso escolar local. Disse o superintendente,

chefe de poilcia, e urn representante do departarnento de criancas e farnIlias, juntamente corn

urn representante do escritório de serviços de estudante ou seu equivalente, deverá

providenciar urna avaliaço do aluno envolvido no referido relatário de arrna. Disse o estudante

deve ser encarninhado a urn prograrna de aconselhamento; desde que, no entanto, que disse

aconseihamento devern estar ern conforrnidade corn os padröes aceitáveis, conforrne

estabelecido pelo conselho de educacäo. Após a concluso de urna sesso de aconselhamento,

urna avaliaço de acornpanharnento deve ser feito de estudante disse por aqueles envolvidos na

avaliaçâo inicial.

Urn estudante de transferëncia ern urn sistema local deve fornecer o novo sisterna de ensino

corn urn histOrico escolar completo do aluno entrar. Este registo deverá incluir, mas no se

lirnitando a, quaisquer incidentes envolvendo suspenso ou violaço de atos crirninosos ou

quaisquer relatOrios de incidentes em que tal estudante foi acusado de qualquer acto suspenso.
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formulário de Cosentimento dos Pals

Normas de Usuário para Acesso a Rede de Computadores

1. Comitë Escolar resultarã em medidas disciplinares, revogaço do meu privilégio, e/ou
aco jurIdica apropriada. Concordo que meu filho näo participará na transferfncia de
materials inadequados ou ilegais através da conexo de Internet das Escolas Püblicas de
Marlborough. Compreendo que a transferëncia desse tipo de material pode resultar em
aco legal. Compreendo também que é impossIvel para as Escolas Püblicas de
Marlborough restringir o acesso a todos os materials controversos. No
responsabilizarei legalmente nenhum professor nem as Escolas Püblicas de
Marlborough pelos materials distribuldos ou adquiridos a partir da rede pelo meu filho.

2. Concordo em relatar qualquer uso indevido da rede ou computadores pessoals a um
professor, diretor ou outra autoridade apropriada.

3. Concordo em aceitar todas as responsabilidades financeiras e legais que possam
resultar do uso que meu filho/filha faca da rede de computadores das Escolas Püblicas
de Marlborough, computadores pessoais ou conexäo com a Internet. Aceito
responsabilidade total pela supervisäo se e quando a utilizacào do meu filho no ocorrer
em ambiente escolar.

4. 0 uso indevido pode ter diversas formas, mas pode ser considerado como qualquer
informaco enviada/recebida que indique ou sugira pornogratia, solicitaço antiética ou
ilegal, racismo, sexismo, linguagem imprópria e outras questöes descritas nas normas e
regulamentos.

5. Eu Ii e revisel (e expliquei) esta norma (para minha crianca).

Nome do Usuário:

_______________________________________________

Assinatura do Usuário:

______________________________________________

Nome dos Pais/Responsáveis:

_____________________________________

(Se a crianca tiver menos que 18 anos) (Letra de forma)

Assinatura dos Pais/Responsáveis:

______________

(Requerido)

Data:

_____________________________________________________________________________
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Pãgina de Reconhecimento e Acordo dos Pals
Este manual é distribuido no comeco de cada ano letivo a cada estudante em escolar secundária de Marlborough

High. E a presuncâo da administracào e o sistema de escola que um pai e estudante da administracäo era e

entederão o manual. Ainda que urn pai ou estudante nào retornem a página de assinatura encontrada no final

deste manual, tal presuncão é feita.

Recebi uma cópia da agenda/manual do estudante da Escola Marlborough High e Ii e revisei juntamente corn meu

filho: Nome do Estudante:___________________________________________

Assinatura dos Pais/Responsáveis:_______________________________________________________________

Data:

Eu Ii e compreendi as normas de uso de Internet da MPS anexa:

Assinatura do estudante:

_________________________________________________________________

Assinatura dos Pais/Responsável:

Eu Ii e compreendi as normas de Midia Social da MPS:

Assinatura do estudante:

_________________________________________________________________

Assinatura dos Pais/Responsável:

Eu não dou permisso para meu filho set fotografado para o jornal, video, quadtos de avisos e pãgina da web da

escola e para osjornais locals, e páginas de midia social e veIculos de comunicaco:

Assinatura dos Pais/Responsável:________________________________________________

Eu näo dou permissão pata o trabaiho ou foto do meu filho (corn o primeiro nome) set exibida na página da web.

Assinatura dos Pais/Responsável:

Compreendo que a MPS tfm urn memorando de entendimento corn a Policia de Marlborough e que é exigido pela

Secretaria da Educaco relatar transgressöes graves ao Estado.

Assinatura do estudante:_________________________________________________________________

Assinatura dos Pais/Responsãvel:

__________________________________________

Não divulguem o nome, endereco ou nümero de telefone de meu filho sern o meu consentimento prévio para:

(marcar um ou ambos):

Recrutador Militar dos Estados Unidos

Recrutadores de faculdades ou outras instituicöes de ensino superior

Assinatura dos Pais/Responsável_________________________________________________

Assinatura do estudante (Se rnaior de 18 anos)

ESTUDANTE if RESPONSAVEL: ASSINAR E DEVOLVER ESTA PA GINA AO PROFESSOR DE SUA SAM DE CHAMADA

__________________________________________
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