
POLÍTICA RELATIVO DI ACESSO PA ALUNOS NA  SCOLAS 
PÚBLICUS DI BOSTON  

   
Protege alunos i garanti se segurança na nos Scolas é fundamental pa 

misson di Distrito i fornece um xperiência Educacional segura i acolhedora pa tudo 
alunos. Manti  um política di segurança. Afirma ki Studantes na ambiente Scolar é 
fundamental pa tem responsabilidade. Kel política li ta afirma compromisso ku Distrito, 
consistente ku Lei di Confiança di Boston, di proporciona um ambiente di aprendizado 
seguro i acolhedor pa tudo aluno, independentemente di se stado di Imigração, i 
autoriza pa Circular di intendente pa stabelece protocolos pa ser seguido na caso di 
um agente di lei busca acesso pa um aluno na Scola.   
   
Garanti ki Scolas ser seguros i ki ta da Benvindo a Ambientes di Aprendizado pa 
Tudo Alunos  

Scolas Públicus di Boston (BPS) ta continua comprometido pa oferece 
espaços seguros, saudável I acolhedores pa alunos, pa ki es pode concentra na 
aprendizado. Diversidade i incluson sta na centro di nos valores sima sistema Scolar i 
sima Cidade. Scolas Públicus di Boston continua ta mante firme pa tudo Crianças, 
independentemente di se País di origem ou se stado di imigrasson, es mereci acesso a 
um Educasson Públicu di Alta qualidade i ki  alunos, ses famílias i Educadores deve 
xinti seguros i protegidos na ambiente di aprendizagem. Kes elementos é essencial pa 
proporciona alunos um excelente experiência educacional.   
   
Garanti Ambientes di Aprendizado Seguro i Acolhedores pa Studantes i Famílias 
Imigrantes   
   

Scolas Publicus di Boston ka ta exige i ka ta solicita pa nenhum aluno ou 
pai pa fornesse informassons sobre stado di Imigrassom ou Cidadania, inclusive pa 
estabelece residência pa fins di inscrisson. Distrito ta continua ta fornece treinamento 
obrigatório i recursos adicional, se necessário, pa equipes di resposta pa emergência i 
crises existentes, ku objetivo di djuda garanti segurança i bem-estar di nos alunos ki 
pode ser afetados pa assons di Imigração. Scolas Publicus di Boston ka cria, i nem 
ka ta bem cria, um mecanismo pa registra ou armazena informasson di stado di 
Imigrasson ou cidadania que pode ser inadvertidamente fornecidos pa um 
família pa BPS. 
   
Acesso a Edifícios Scolares i Studantes  
   

Sob circunstâncias raras i excepcional, sima pa um queston imediato di 
segurança pública ou oki tem um autorizasson judicial criminal válido (mandado 
assinado pa um magistrado ou juiz), intimasson ou Ordem Judicial, BPS pode ser 
obrigado pa permiti lei ku credencial adequados, agentes di aplicasson di lei pa tem 
acesso pa alunos. Distrito ta manti um protocolo interno pa lida ku situasson, undi um 



agente de lei ta apresenta na Scola I ta solicita acesso pa aluno, ku objetivo di avalia 
validade di presenssa di agente, pa aconselha líderes di Scola sobre moki es ta 
responde legalmente a solicitasson i fornece apoio pa studantes i famílias afetado. Oki 
es ta desenvolve es protocolo, BPS ta aderi a seguintes princípios:   
   

●  BPS ta copera ou auxilia na atividades di imigrasson, ki ta inclui  identificasson, 
prison ou detensson di kualker pessoa ku base apenas na se stado di 
Imigrasson ou na um suspeita di violasson de lei federal di Imigrasson civil.  

   

●  BPS ka ta permiti ki agentes di lei tem acesso a studantes na ausência di um 
mandado válido, exceto ku consentimento xpresso di Pais. BPS ta desenvolve 
um protocolo pa garanti revison i orientasson di Scritório Central oki um agente 
di lei apresenta na um Scola sem um mandado válido.   

   
●  BPS  ta bem cumpri mandados validamente emitidos, assinados pa um 

magistrado ou juiz. BPS ta bem desenvolve um protocolo pa garanti revisom i 
orientasson di Scritório Central oki um agente de lei apresenta na um Scola um 
mandado emitido validamente. BPS ka ta permiti pa um agente di lei tem 
acesso a studantes ku um mandado emitido administrativamente.   

   
●  Oki es for txomado pa Scola pa responde um emergência, agentes di lei pode 

entra na Scolas i tiver acesso pa alunos pa desempenha ses funsson di 
emergência.  

   
   
   

   
  


