Portuguese/MDS

Entregando a Visão do Prefeito para Famílias de Boston
INSCRIÇÃO EM BOSTON—INSCRIÇÃO UNIFICADA
Prefeito Martin J. Walsh está desafiando os educadores e as famílias de Boston para trabalhar em
conjunto para melhorar o processo de inscrição de Boston para todas as famílias e criar um sistema de
inscrição unificado, simples, equitativo para todas as escolas públicas.
Com matrículas unificadas, todas as famílias de Boston terá um acesso mais fácil às escolas de alta
qualidade perto de casa. É uma aplicação, um prazo e um sistema unificado.
Por que criar um sistema de matrícula unificado?
Famílias que procuram todas as variedades de opções da escola pública atualmente deve passar por um
processo de várias etapas que envolve não apenas do sistema de atribuição BPS baseado em casa, mas
também várias inscrições para escola charter com diferentes prazos e processos. Isto é
desnecessariamente todo o tempo gasto pelas famílias. Um sistema de matrícula unificada poderia:
■ Criar um sistema de matrícula mais equitativa para as famílias de Boston, garantindo que elas tem
uma variedade completa de opções de escola pública para seus filhos(as).
■ Dar às famílias um caminho claro e simples de matrícula escolar em um único formulário, sistema de
um prazo que será prontamente disponível em papel e on-line, e fornecer mais informações sobre o
conjunto de escolas públicas de alta qualidade, distrital e charter, disponível para as suas crianças.
■ Permitir que mais famílias se envolvem em suas comunidades escolares escolhidas, através da criação
de salas de aula nos bairros mais estáveis.
■ Reforçar a capacidade de todas as escolas - distrito e charter - para apoiar os estudantes com maiores
níveis de necessidade.
Como poderia funcionar?
Um sistema de matrícula unificado seria simplesmente colocar as escolas charter no sistema de inscrição
existente Baseado-casa para fornecer uma aplicação e um prazo para todas as escolas públicas.
■ Famílias iriam receber uma listagem de suas escolas locais charter e distritais.
■ Famílias iriam selecionar e classificar suas escolas distritais e charter preferidas em um formulário com
apenas um prazo a cumprir.
■ Famílias receberiam uma colocação da escola, com cuidado extra tomado para assegurar aos
estudantes com deficiência e Alunos Aprendendo Inglês está pronta para prosperar em salas de aula
inclusivas.
Envolver as Famílias de Boston para Fazê-lo Direito
Em seu desafio para nós, o prefeito Walsh deixou claro que ele quer que a comunidade possa dar forma
a este processo. Nós pretendemos envolver as famílias e membros da comunidade nesta discussão. *
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Liderança das escolas públicas, tanto do distrito e charter, concordaram em um amplo conjunto de
princípios fundamentais para a criação de um sistema unificado de inscrição, mas a sua opinião é
essencial para fazer este trabalho.
Engajamento de famílias, educadores e parceiros da comunidade será fundamental para garantir o
sucesso de uma só inscrição, um prazo e um sistema de matrícula unificada e simplificada para todas as
famílias. Temos a intenção de convocar uma série de reuniões com a comunidade, convidando tanto online e em pessoa para dar opinião e discussão antes de uma proposta detalhada seja considerada pelo
Comitê Escolar e conselhos escolares charter.
*Por favor, consulte o verso desta folha para as datas das reuniões da comunidade perto de você.
Para saber mais, visite-nos online em www.BostonCompact.org.
Por favor ajude-nos a dar forma a este sistema de inscrição para melhor atender as necessidades das
famílias e das escolas de Boston para assistir a uma discussão pública no seu bairro, na sua escola, ou
online.
Reuniões Comunitárias Municipais Boston Compacto
Data
8 de outubro

Local

Endereço

Kroc Center

Endereço: 650 Dudley St, Boston, MA 02125

Biblioteca Pública de
East Boston

Endereço: 365 Bremen Street, East Boston, MA 02128

Biblioteca Pública de
Mattapan

Endereço: 1350 Blue Hill Avenue, Mattapan, MA 02126

Condon Community
Center

Endereço: 200 D Street, South Boston, MA 02127

Centro Comunitário
Grove Hall

Endereço: 51 Geneva Ave, Boston, MA 02121

1st Church of Jamaica
Plain

Endereço: Esquina da Elliot e South Street, Jamaica Plain

West End Boys and Girls
Club

Endereço: 105 Allston St, Allston, MA 02134

17:30 – 20:00hs
20 de outubro
17:30 – 20:00hs
21 de outubro
17:30 – 20:00hs
27 de outubro
18:30 – 21:00hs
5 de novembro
17:30 – 20:00hs
12 de novembro
18:30 – 21:00hs
17 de novembro
17:30 – 20:00hs

Pouco depois destas seis reuniões, vamos compartilhar o que temos ouvido e fazer comentários.
Data e horário TBA (a ser anunciado).

