Atualização das admissões para as escolas de exame
Potenciais famílias de escolas de exame:
Agradecemos novamente seu interesse nas escolas de exame BPS e por sua paciência
durante o processo de admissão. Conforme mencionado na carta anterior, temos o
compromisso de compartilhar informações importantes sobre as escolas de exames com todas
as famílias e estamos entrando em contato hoje para informar sobre as atualizações mais
recentes.
Esta carta contém atualizações e mais detalhes sobre os seguintes itens:
● Convites para as escolas de exame
● Apoio aos alunos de SPED e EL nas escolas de exame
● Atualização sobre a admissão na 10.ª série da O’Bryant School
Convites para as escolas de exame
Na terça-feira, 16 de março, em uma audiência relativa à ação judicial em andamento sobre o
processo de admissão deste ano das escolas de exame, o juiz afirmou que seu objetivo é
tomar uma decisão sobre o caso até 15 de abril de 2021. Essa ação judicial direciona nosso
cronograma de informe às famílias sobre as admissões nas escolas de exame. Avançaremos o
mais rápido possível.
Também compartilharemos com as famílias e em nosso site qualquer impacto direto do caso
sobre o cronograma de admissões. As atualizações estarão disponíveis a cada duas semanas,
incluindo informações adicionais à seção de perguntas frequentes conforme recebermos as
dúvidas.
Apoio aos alunos de SPED e EL
As Boston Public Schools valorizam a educação inclusiva e trabalham para preparar os alunos
para o sucesso na comunidade geral. Estamos ansiosos para receber os novos alunos nas
escolas de exame este ano. Os Escritórios de Educação Especial e de Estudantes de Inglês
(Offices of Special Education and English Learners) trabalharão com a equipe da escola de
exame para garantir o suporte e os serviços necessários para atender às necessidades dos
alunos.
Além do apoio que os alunos recebem na escola, os alunos ingressantes terão a oportunidade
de participar de um programa acadêmico de primavera. Além disso, os alunos podem participar
de um programa de verão oferecido na escola de exame na qual estão matriculados.
Em caso de dúvidas sobre educação especial, entre em contato com o Escritório de Educação
Especial (Office of Special Education) pelo specialeducation@bostonpublicschools.org ou (617)
635-8599. Para obter informações sobre os serviços para estudantes de inglês, entre em
contato com o Escritório de Estudantes de Inglês (Office of English Learners) pelo
oell@bostonpublicschools.org ou (617) 635-9435.

Atualização sobre a admissão na 10.ª série da O’Bryant School
As BPS determinaram que não podemos convidar mais alunos do 10.º ano para frequentar a
John D. O’Bryant School of Mathematics and Science este ano. A decisão foi tomada com base
no número de alunos do 9.º ano já matriculados na escola e no número esperado de retornos
no próximo ano, além de uma análise do espaço físico em sala de aula disponível no prédio.
Comunicamos essa decisão diretamente às famílias afetadas e estamos trabalhando para
garantir que todos os alunos tenham acesso a oportunidades de ensino rigorosas e a uma
educação igualitária e de excelência.
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