
  

  
NOVO  ESSE  ANO  

Mudanças  na  Matrícula  e  colocação  para  o  Ano  Letivo  2017-2018      
  
Metrícas  
Especificas  da  
Escola  

No  DiscoverBPS.org,  familias  podem  agora  aprender  sobre  o  desempenho  escolar  em  
quarto  categorias  que  incluem  (1)  Desempenho  do  Estudante,  (2)  Familia,  Comunidade,  
&  Cultura,  (3)  Liderança  &  Colaboração,  e  (4)  Ensino  &  Aprendizagem.  

Lista  de  
Escolhas  

Algumas  mudanças  foram  feitas  na  lista  de  escolha  de  escolas  dos  estudantes  desde  o  
começo  do  ano.  Que  incluem:  

●   As  Escolas  aparecerão  em  ordem  de  qualidade  escolar  (como  definido  pelos  
níveis  de  MCAS)  e  depois  em  ordem  de  distancia  de  sua  casa.  Se  aplicável,  
programas  de  aprendizes  do  Inglês  serão  exibidos  no  inicio  de  cada  lista.    

●   Escolas  identificadas  pelo  estado  em  restruturação  não  aprarecerão  como  
opções  adicionails  na  lista  de  escolha  dos  estudantes.  Essas  escolas  serão  
substituidas  por  outras  que  não  estão  na  lista  de  escolhas  do  seu  filho.    

●   A  Escola  Jackson-Mann  K-8,  aparecerá  pocas  vezes  nas  listas  dos  estudantes,  
particularmente  para  familias  que  vivem  longe  da  vizinhança  de  Allston.  
Estudantes  que  já  frequêntam  o  Jackson-Mann  não  serão  afetados.  

Uma  lista  completa  dessas  mundanças  está  disponível  no  Centro  de  Boas  Vindas.  

Ensino  
Secundário  
Zona  de  andar  
Prioridade  

A  fim  de  proporcionar  acesso  equitativo  a  todas  as  escolas  secundárias  em  toda  a  
cidade,  prioridade  “zona  de  andar”  será  eliminada.  Todos  os  alunos  do  ensino  médio  
terão  a  mesma  prioridade  no  acesso  regular  de  admissão  ás  escolas  secundárias.  

Lista  de  Espera   ●   Para  familias  que  matrícularam  antes  de  31  de  Março  de  2017:  
○   Familias  vão  poder  estar  en  todas  as  listas  de  espera  que  nomearam  

na  sua  lista  de  escolha.    
○   À  medida  que  os  assentos  estiverem  disponíveis  nas  escolas,  as  listas  

de  espera  serão  processadas  automaticamente,  permitindo  que  os  
alunos  mudem  para  a  sua  escola  de  maior  preferência.    

○   Até  16  de  Junho  de  2017,  familias  que  desejam  continuar  na  lista  de  
espera  devem  optar  e  reduzir  suas  opções  a  uma  escola.    

●     Para  famílias  que  matrícularam  depois  do  dia  31  de  Março  de  2017:  
○        As  famílias  poderão  optar  por  uma  lista  de  espera  na  sua  lista  de  
escolha.  

●   As  Escolas  Públicas  de  Boston  entrarão  em  contato  com  as  famílias  sobre  a  
disponibilidade  por  e-mail  ou  telefone.  Certifique-se  de  que  suas  informações  
de  contato  estão  atualizadas.  

●   As  Escolas  Públicas  de  Boston  farão  todos  os  esforços  para  atribuir  os  alunos  
recém-matriculados  com  6  anos  de  idade  e  mais  velhos  dentro  de  sua  Lista  de  
escolhas  Baseada  em  seu  domicilio,  mas  numa  circunstância  extrema,  como  a  
de  não  haver  lugar  na  sua  lista  de  espera,  poderemos  designar  a  criança  a  
outra  escola.    

●   As  listas  de  espera  vencerão  no  final  de  Novembro  de  2017  para  as  séries  1-12  
e  no  final  de  Janeiro  de  2018  para  as  séries  K0-K2.  

  
Para  atualizar  a  sua  informação  de  contato,  por  favor  visite  um  Centro  de  Boas  Vindas  de  BPS.  
Para  detalhes  adicionais,  por  favor  visite  nosso  sitío  web  no  http://www.bostonpublicschools.org/.    


