


Prazos de 15 de agosto

Área Item do Acordo Status

Segurança do aluno
Começar a usar um sistema aprimorado e robusto para gerenciar, responder e resolver as 
reclamações dos pais e responsáveis. em prazo previsto

Segurança do aluno Encomendar uma auditoria independente de segurança dos alunos e funcionários em prazo previsto

Educação Especial

Envolver uma entidade ou equipe de indivíduos que tenham experiência comprovada de 
sucesso trabalhando em distritos escolares urbanos e que trabalharão com um senso de 
urgência na melhoria dos serviços de educação especial. em prazo previsto

Educação Especial
BPS fornecerá ao DESE seu plano de como o distrito realizará o trabalho descrito nesta seção 
até que os cargos de liderança sénior sejam preenchidos. em prazo previsto

Educação Especial Desenvolver um manual atualizado de políticas e procedimentos sobre a educação especial. em prazo previsto

Transporte Iniciar uma avaliação diagnóstica do atual sistema de transporte de BPS em prazo previsto

Instalações
Revisar todas as instalações sanitárias da escola e implementar um plano para todo o distrito 
para as reformas necessárias. em prazo previsto

Aprendizes de 
Inglês

Desenvolver um sistema para garantir que todos os aprendizes de inglês, incluindo os 
aprendizes de inglês com deficiência, recebam todas as instruções apropriadas e acesso 
apropriado ao ensino de conteúdo de nível de serie. 

Um pouco de 
dificuldade

Aprendizes de 
Inglês Completar o plano estratégico de BPS para alunos multilíngues em prazo previsto

Completo em prazo previsto Um pouco de 
dificuldade

Muita dificuldade Desconhecido



Categoria de conformidade Outubro 2021 Dezembro 2021 Março 2022

% de EL cujos cursos de ESL têm um tipo 
de instrução aprovado 73% 86% 88%

% de EL cujos professores de ESL são todos 
certificados por ESL 80% 91% 93%

% de EL que estão recebendo a quantidade 
apropriada de minutos de instrução 
semanal de ESL

76% 89% 92%

% de EL agrupados corretamente para 
todos as classes de ESL 56% 84% 85%

% de EL com instrução, professores, 
minutos de instrução e agrupamento 
apropriados

41% 70% 74%

% de EL cujos professores de conteúdo 
principal são todos aprovados pela 
SEI/BEE

88% 87% 87%









Disponibilidade de transporte: atualização para o verão e ano letivo  




