
 

 
Partilha di Relatórius di Incidente de Alunus e Outru 

Informason di Alunus com Departamento di Polícia di Boston 
 

Politika di Sumario 
 
Polítika relativa à Preparason e Partilha di Relatórius di Incidentes a Alunus e Outras 
Informações com o Departamento di Polícia di Boston ta descreve como informason di 
alunu é relatadu e partilhadu entre funcionáriu di Servisus di Seguransa EPB 
(anteriormente conhecidu como Polícia Escolar di Boston) e Departamentu di Polícia di 
Boston (BPD). Ess polítika ta descrevi tipu di actividadi estudantil que  funcionáriu di 
Servisu di Seguransa ta podi relata num Relatóriu di Polícia di Boston ou num relatório 
de Serviços de Seguransa di BPS, informason que podi ser incluídu ness relatório, e 
outru informason ki ta podi ser partilhadu entre BPS e BPD, assim como famílias ta ba 
ser notificadu quando um relatório ta ba ser escritu, e outro requisitu di relatóriu e 
formason para staff di BPS. Ligason di tudu politika podi ser encontrado em aqui.  

 
Aqui sta algum pergunta e resposta que ta destaca partes-chave di polítika: 

 
 
Que tipo di relatóriu di incidente escrevem funcionáriu de Servisu di Seguransa di 
Scolas Publiku di Boston? 

 
● Funcionáriu di Servisu di Seguransa (que també é agenti di Polícia de Boston 

especialmente licenciadu) estão autorizadu ta redigi dos tipo di relatóriu di 
incidente: (1) um Relatóriu di Polícia di Boston; y (2) um relatóriu di Servisu de 
Segurança di BPS. 

 
Que tipo di atividade di alunu podi ser reportadu num incidente di um relatório? 

 
● "Actividadi Estudantil" é um actividade qui ta envolve um ou más alunu di EPB 

que ta ocorre em propriedadi di EPB, em autocarru di EPB, em paragen di 
autocarro escolar ou perto deste, enquanto alunus di EPB ta ba y ta bem di 
scola, e enquanto alunu di EPB ta participa em quaisquer actividadi patrocinadu 
por scola, seja dentru ou fora di recinto di scola. 

● Funcionáriu di Servisu di Seguransa ta pode documenta apenas seguinti 
Actividadi Estudantil, preparando y preenchendo um Relatóriu di Polícia di 
Boston. 

 



 

(a) Tudu crime di delitu: 
(b) Crimes não-felóniku di assaltu e agreson, praxe, aqueles que ta envolve 
comportamentu di perseguison ou comportamentu sexual, y ameaças qui ta pode 
ter feitu com pessoa a quem é transmitidu ta temi qui orador ten intenson e 
capacidadi di levar a cabo; 
(c) Posseson di y possesson co intenson di distribuir substância controladu, 
definido em G.L. c. 94C (outro que possesson de 2 ounças ou menus di 
marijuana, conforme to G.L. c. 94C, §§ 32Le 32M); 
(d) Posseson di arma perigosu ou electriku; 
(e) Outros crime não-felóniku em que vítima ou pais ou tutor di vítima solicita um 
denúncia. 

 
● Tipos di actividade muito limitadu ta podi ser documentadu num relatóriu de 

Servisu di Seguransa di BPS Atividade relacionada com alunus é limitadu à 
emergência médica e a alunus desaparecidu. Actividade não estudantil ta podi 
ser també documentadu num relatório di Servisu di Seguransa di EPB, como 
graffiti, invasão di propriedade di scola por não alunu, ou artigo encontradu na 
propriedade di scola. 

 
● Se actividade estudantil ka sta listadu acima, ka podi ser documentadu na 

relatóriu di incidentes Deve ser documentadu na Sistema di Informason di Alunus 
EPB ("SIS") por administrador di scola se é  determinado que ta ba constitui um 
violason di Código di Conduta EPB. 

 
Que tipo di informason sobre alunus ka podi ser contida nem na Relatório di 
Polícia di Boston nem na relatório di Servisu di Seguransa de BPS? 

 
Certu tipo di informason sobre alunus ka podi ser incluidu na relatório di incidentes, 
incluindo: 

(a) Stadu di imigrason 

(b) Cidadania 

(c) Residensia 

(d) Religião 

(e) Origem di etnia 

(f) Etnicidadi 

(g) Língua materna ou falada di alunus 

(h) Suspeito ou alegado envolvimentu, afiliason, associason ou filiason em 

gangue 



 

(i) Participason em actividadi di scola, extracurricular fora di scola, equipas 

desportivu, clube ou organizason di scola 

(j) Graus, distinson, ou prémiu 

(k) Planu pós-escolar 

Informason a nível di director sobre alunus (nome, idadi, nota, e datas di inscrição 
EPB), assim como informason baseadu em conhecimento pessoal ou observason ta 
podi ser incluídu na relatório di incidente. 

 
Ki ta ba acontce antes y dpôs de um relatório di incidente escrito? 

 
Antes di bu prepara um Relatório di Polícia di Boston, um funcionáriu di Servisu di 
Seguransa deve informar administrador di scola. Na prazo di 24 horas após bu recebe 
notificason di um Relatório di Polícia di Boston ou di relatório di Servisu di Seguransa 
EPB qui ta envolve um alunu, Administrador di Scola ta ba comunica com alunus 
afectados y su famílias para discuti incidente que sta na relatório. Famílias ta ba ser 
notificadu de qui podi solicita um cópia di relatório de Servisu di Seguransa BPS à scola 
na língua materna di aluno, di família ou um cópia di Relatório di Polícia di Boston na 
sede di BPD. Lista di recursu legal para familia sta disponivel aqui. 

 
Podi Servisu di Seguransa de BPS partilha relatório com outro? 

 
Kuando um funcionáriu di Servisu di Seguransa prepara e apresenta um Relatório di 
Polícia di Boston, ess relatório é propriedadi di BPD. Funcionáriu di Servisu di 
Seguransa que ka é chefe e subchefe ka podi partilha outru relatórios fora di EPB. 
Apenas o chefe ou sub-chefe di Servisu di Segurasa podi partilha ess relatórios com 
outru. 

 
Servisu di Seguransa di BPS podi partilha informason sobre alunu que ka sta 
contidu na relatório di incidente? 

 
De acordo com polítika, funcionáriu di Servisu di Seguransa só podi partilha informason 
obtidu a partir di registo educativu (tal como informason di SIS), na termos de certu 
excepson a FERPA ou lei estadual (tal como forneci informason di Directório, responde 
a intimason ou ordem judicial, ou em caso de emergência di saúdi ou seguransa). Uma 
vez que leis sobre registo di alunus só ta aplica a registu, funcionáriu di Servisu di 
Seguransa podi partilha informason sobre alunus baseadu na ses conhecimento ou 
observason pessoal, más só kuando tal informason ka é originalmente obtidu a partir de 
um registo educativu e sta directamente relacionadu com situason específica para a 
qual informason é solicitadu. 


