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MISSÃO E CRENÇAS
Missão
A missão da Lowell Community Charter Public School é formar pensadores criativos, confiantes e independentes, cidadãos
globais e líderes que devolvam à sua comunidade. Proporcionaremos uma educação abrangente, proporcionando aos alunos os
conhecimentos, habilidades e formas de pensar que garantem seu sucesso no ensino médio e a preparação para a
oportunidade de ingressar na faculdade. Esperamos que nossos alunos busquem a excelência no desempenho acadêmico e na
conduta pessoal dentro de uma cultura alegre e solidária. A diversidade dentro de nossos alunos, funcionários, famílias e
comunidade e as muitas nações das quais viemos é uma fonte de força e uma oportunidade para aprender.
Guia de Crenças
Nós acreditamos em:
1. Grandes Expectativas: Todas as crianças são únicas e podem aprender em altos níveis quando seus talentos são reconhecidos,
apoiados e desafiados.
2. Excelência no Ensino e Aprendizagem: Nossos alunos estão envolvidos em um currículo rigoroso e aprendizagem significativa.
3. Nutrição: Nossa escola deve ser um ambiente seguro e estimulante para todos os membros da comunidade escolar.
4. Responsabilidade: A escola e os alunos compartilham a responsabilidade pela aprendizagem e conduta dos alunos.
5. Parcerias: os pais são os primeiros professores de seus filhos e conhecem melhor seus filhos. A casa, a LCCPS e a comunidade
trabalham juntas como parceiros para garantir a educação de toda as crianças.
6. Proficiência cultural: Integridade, respeito, cooperação e valorização da diversidade são essenciais para uma comunidade
saudável de LCCPS.
7. Equilíbrio: Acadêmicos, artes, tecnologia, atletismo e bem-estar são todos ingredientes importantes de uma educação completa
de LCCPS.
8. Contribuição: A nossa escola irá preparar os alunos para serem aprendizes ao longo da vida, pensadores criativos e participantes
contribuintes em um mundo multicultural.
Declaração de Não Discriminação na LCCPS:
A Escola Pública da Lowell Community Charter não discrimina com base em raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, identidade
de gênero, orientação sexual, deficiência e / ou condição de sem-teto na administração de suas políticas educacionais, políticas
de admissão, programas de bolsas e empréstimos. e outros programas administrados pela escola.

DECLARAÇÃO DE DIVERSIDADE DA LCCPS - NOSSA VISÃO DE DIVERSIDADE
Na LCCPS, a diversidade é valorizada em tudo o que fazemos. Como comunidade de ensino e aprendizagem, nossa diversidade
é nossa força. Acreditamos na excelência e, ao abraçar nossa diversidade, aprimoramos a educação de alta qualidade que
fornecemos a todos os alunos da LCCPS.
Nossa visão da diversidade está fundamentada nos seguintes valores:
● A competência cultural, o a compreensão e o respeito pelas culturas dos outros, é fundamental para obter excelência
acadêmica para todos os alunos.
● Uma comunidade diversificada de alunos, pais e funcionários é uma vantagem e uma força da LCCPS
● A diversidade inclui diferenças individuais (ou seja; personalidade, estilos de aprendizagem e experiências de vida) e
diferenças de grupo / sociais (raça / etnia, classe, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade,
deficiência, bem como cultural, política, religiosa, desabrigados ou outras afiliações).
● Uma comunidade diversificada promove a criatividade, novas ideias e formas de olhar o mundo.
● A diversidade é essencial para o sucesso no local de trabalho
● Bilinguismo e multilinguismo são ativos.
Diversidade na Operação
O apoio à diversidade só pode ocorrer se estiver presente no dia a dia da escola e em todos os níveis. Na LCCPS, nos
comprometemos com as seguintes práticas que incorporam nossa crença de que a diversidade é um dos nossos maiores ativos:
● Os alunos aprendem sobre diversidade e culturas diversas, não apenas por meio de eventos, mas também por meio de
diversidade incorporada ao currículo e às disciplinas.
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●
●
●
●
●

A diversidade de pensamento é promovida através do debate, discussão e diálogo. Semelhanças e diferenças são discutidos
intencionalmente e abertamente.
Os líderes escolares, professores e curadores se envolvem no desenvolvimento de sua competência cultural como parte de
sua prática regular.
A comunidade escolar está sempre consciente de usar uma linguagem inclusiva e que não diminui intencionalmente ou não
a identidade de outra pessoa.
A entrada da escola, corredores, salas de aula e espaços de reunião refletem a diversidade de alunos matriculados e a
comunidade escolar.
O corpo docente, a equipe profissional, o conselho de curadores representam a diversidade presente entre alunos, pais,
cuidadores ea comunidade.

CALENDÁRIO ESCOLAR
Na Lowell Community Charter Public School temos um dia e um ano escolar mais longos. A programação exigida e calendário
para todos os alunos da LCCPS é de 185 dias, com sete horas e meia de instrução por dia. Nosso ano letivo começa na última
terça-feira de agosto e termina entre meados e o final de junho. Cada mês tem pelo menos um (e muitas vezes dois) dias de
liberação antecipada e este dia está agendado de acordo com o calendário do ano letivo. Em dias de liberação antecipada,
NÃO HAVERÁ PROGRAMAÇÃO ESCOLAR POSTERIOR.
Dia Escolar
Os alunos estão envolvidos em uma variedade de atividades e assuntos centrados no aprendizado durante o dia escolar.
Estes variam de acordo com o nível de ensino e incluem mas não se limitam a:
● Artes da Língua Inglesa (leitura, escrita, ortografia e gramática)
● Matemática
● Ciência
● Estudos Sociais
● Culturas do mundo
● Artes Integradas (Arte, Música, Tecnologia, Ciência da Mídia)
● Educação Física / Atletismo / Saúde
Horário
● O Dia de Instrução da LCCPS é das 8:00 às 15:00.
● A LCCPS abre as suas portas às 7:15 da manhã para todos os alunos, excepto para os alunos que frequentam o
infantário.
- Os graus K 1 a 3 são deixados na entrada da Escola Primária.
- Os graus 4 a 8 são deixados na entrada da Escola Secundária.
- Os alunos são declarados atrasados após o início oficial do dia letivo, que é às 8:00 da manhã. Os alunos que
estão atrasados devem se registrar e receber um passe na recepção antes de poderem ir para suas salas de
aula. Os alunos devem ter uma nota para serem considerados dispensados por estarem atrasados
● O horário diário para pegar os alunos pelos pais na escola é às 3:25 da tarde. (3:15 para os alunos da K1 e K)
● Em dias de liberação antecipada, os alunos serão dispensados às 11:30 (11:15 para os estudeantes do K1 & K) – não
haverá programa pós-escola em dias de liberação antecipada.
● As crianças no programa pós-escola podem permanecer na escola até às 17h45. Por favor, providencie para estar na
escola a tempo de pegar seu filho. Se uma criança no program pós-escola não tiver sido pegado e ainda estiver na
escola às 18h, e se a escola não puder contatar os pais ou responsáveis, a equipe da escola se reserva o direito de
chamar a polícia. Os alunos que não forem atendidos a tempo receberão uma multa e poderão ter restrições quanto à
sua capacidade de participar do Programa Pós-Escola.

FECHAMENTO DE EMERGÊNCIA DA ESCOLA
O fechamento de escolas acontecerá apenas em circunstâncias extremas. A decisão de não abrir ou liberar mais cedo será
tomada pelo Distrito Escolar de Lowell, naquelas situações que afetam todas as escolas de Lowell, e pela Escola Pública de
Lowell Community Charter, naquelas situações que afetam apenas nossa escola. Anúncios de fecho escolar e / ou liberações
antecipadas serão feitas através dos canais de TV 4, 5, 7 e 25. Os anúncios de encerramento da escola serão publicados no
website da LCCPS e comunicados por telefone automaticamente através do nosso sistema de mensagens.
5

“Blizzard Bag Days” (por seu nome em Inglês), devido razões de nevasca
A LCCPS participa neste programa endossado pelo estado que nos permite “contar” a frequência dos nossos alunos até cinco
dias letivos por ano, que de outra forma seriam considerados dias de neve. Através deste programa, nossos professores em
cada nível de ensino irão atribuir uma quantidade de trabalho a ser feito e coletado dentro de uma semana do dia de neve, e
com base na participação. Os alunos que concluírem o trabalho serão contados como “na escola e presentes” naquele dia.
Blizzard Bag Days devido razões de nevasca serão designados como tal no sistema de chamadas de robô que os pais recebem
quando o dia de neve é designado.
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REGISTROS DO ALUNO
● A transcrição do aluno deve ser mantida pela escola e só pode ser destruída 60 anos após a formatura, transferência
ou retirada do sistema escolar..
● Durante o tempo em que um aluno está matriculado na escola, o diretor ou seu / sua representante deve revisar e
destruir periodicamente informações enganosas, desatualizadas ou irrelevantes contidas no registro temporário,
desde que o aluno seja qualificado e seus pais sejam notificados por escrito e têm a oportunidade de receber a
informação ou uma cópia dela antes de sua destruição. Uma cópia de tal aviso será colocada no registro temporário.
● O registro temporário de qualquer aluno matriculado, ou após a data efetiva de 603 CMR 23.00, deve ser destruído
no prazo máximo de sete anos (7) após o estudante ser transferido, graduado ou retirado do sistema escolar. Uma
notificação por escrito ao aluno qualificado e seus pais sobre a data aproximada da destruição do registro e seu
direito de receber as informações no todo ou em parte, deve ser feita no momento da transferência, graduação ou
retirada. Tal notificação será adicional à carta de informação de rotina exigida pela norma 603 CMR 23.10.
● De acordo com o M.G.L. c 71, seção 87, a pontuação de qualquer teste de inteligência de grupo administrado a um
aluno matriculado em uma escola pública deve ser removida do registro daquele aluno no final do ano letivo em que
tal teste foi administrado.
● Autoridade Reguladora:
● 603 CMR 23.00: M.G.L. c. 71, 34D, 34E

INFORMAÇÃO DE CONTATO DOS PAIS
● É muito importante que todas as informações de contato dos alunos e dos pais sejam atualizadas e precisas.
● No início do ano letivo, os pais / responsáveis devem preencher os formulários de emergência que instruem a escola a
ser contatada caso a criança adoeça durante o horário escolar ou haja uma emergência escolar.
● Certifique-se de que todas as pessoas de contato estão disponíveis e capaz de pegar seu filho em caso de uma
emergência.
● Por lei, os pais / responsáveis devem notificar o escritório se os números de telefone e endereços de celular,
residência ou trabalho deles mudarem durante o ano letivo. A LCCPS está se movendo em direção à comunicação
eletrônica (e-mail). Os pais devem atualizar seus e-mails para que as comunicações enviadas cheguem diretamente à
caixa de entrada dos pais.
● Estamos nos esforçando para não usar papel e pedimos aos pais que nos forneçam endereços de e-mail
atualizados.

FORMULÁRIOS DE LIBERAÇÃO
1. Toda família deve preencher um Formulário de Demissão quando o aluno se matricular na escola todos os anos e atualizá-lo
conforme necessário. Somente iremos dispensar seu filho para as pessoas autorizadas que aparecerem no Formulário de
Liberação.
2. Os pais / responsáveis ou pessoas autorizadas podem pegar seus filhos às 15h30. (15h15 para K1 e K)
3. Pais / responsáveis ou pessoas autorizadas podem precisar mostrar identificação ao pegar as crianças.
4. Os pais / responsáveis ou pessoas autorizadas devem assinar um documento notificando quando os alunos saem do prédio
da escola.
●
●
●

●

Os pais / responsáveis devem enviar uma nota assinada com o filho quando precisarem ser liberados antes.
Alunos do ensino médio (de 6 a 8 anos), que tenham permissão dos pais ou do responsável para dar permissão, pode
ser permitido caminhar para casa ou caminhar até o Boys & Girls Club.
Por favor, não pergunte ao seu filho para dizer ao professor que está mudando a forma como o seu filho normalmente
é liberado da escola. Não podemos honrar uma mudança que não esteja por escrito de um pai ou responsável. Todos
os pedidos para alterar o processo de liberação de um aluno devem ser feitos pelo pai ou responsável, no mínimo, no
dia anterior ao dia em que a mudança deve entrar em vigor..
Devido ao tempo de demissão às 3:15-3:30, nenhuma mudança de transporte é aceita após as 14h30, exceto em
situações de emergência.

MUDANÇAS DE CUSTÓDIA E ORDENS DE RESTRIÇÃO
É extremamente importante que a escola saiba quem é responsável pelas crianças em todos os momentos. Se houver uma
mudança de custódia ou uma ordem de restrição legal que afete seu filho, forneça uma cópia da ordem judicial ao escritório
principal e fale com o professor do seu filho. A escola não pode honrar os pedidos dos pais nesta questão sem uma ordem
judicial. Os pais não podem solicitar que a escola limite os direitos dos pais sem uma ordem judicial.
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PRESENÇA DE ALUNOS
Esperamos que TODOS os alunos venham para a escola TODOS os dias. A freqüência escolar regular é importante para apoiar o
processo de aprendizagem. As crianças só devem estar ausentes em casos de doença ou emergências familiares. Todos os
esforços devem ser feitos para agendar compromissos fora do horário escolar ou durante as férias escolares. A comunicação
deve ser feita com bastante antecedência para o professor da sala de aula, o escritório principal e / ou um administrador.
A comunidade de Massachusetts permite que as escolas ajuizem uma ação judicial contra estudantes e / ou pais de
alunos quando uma criança não frequenta a escola sete (7) vezes sem uma desculpa válida, dentro de um período de seis (6)
meses. Os alunos que chegarem atrasados 14 vezes em um período de seis (6) meses, sem uma desculpa válida, também serão
informados ao tribunal local.
Atraso e ausência:
● A escola começa às 8:00 da manhã. Os alunos que chegam à escola depois das 8h da manhã serão considerados
"atrasados".
● Os alunos serão considerados atrasados até as 10h15, se chegarem à escola depois das 10h15, será considerada uma
ausência.
● Três (3) ausências ou cinco (5) atrasos resultarão em uma primeira carta de advertência sendo enviada para casa por
um atendente de comparecimento ou administrador escolar.
● Cinco (5) dias de ausência ou dez (10) dias de atraso dentro de um período de seis meses resultará em uma segunda
carta sendo enviada para casa solicitando uma reunião com um administrador.
● Sete (7) dias de ausência ou quatorze (14) dias de atraso dentro de um período de seis meses podem resultar na
encaminhamento do caso ao tribunal local mediante a apresentação de uma falha no envio ou de um CRA (Criança que
requer assistência) que pode resultar em multas ou outras ações pelo tribunal. A administração pode tomar outras
providências se as questões de atrasos ou ausências continuarem (por exemplo: perda de privilégios extracurriculares;
programa pós-escola, viagens de campo, participação no atletismo e / ou apresentação de um pedido em nome do
aluno).
● Ausências consecutivas prolongadas no início do ano letivo ou após as férias escolares resultarão na tentativa da escola
de contatar um dos pais / responsáveis para descobrir se eles se mudaram. O (s) estudante (s) pode (m) ser retirado (s)
da nossa lista de alunos ativos. Eles serão substituídos na lista de estudantes ativos quando retornarem.
● Viagem em família não é uma ausência justificada. NENHUMA FÉRIAS SÃO DESCULPAS. Por favor, notifique o escritório
principal se seu filho faltar à escola por motivo de viagem. Estas ainda serão ausências não justificadas, mas serão
consideradas ausências não justificadas informadas.
* Qualquer aluno que tenha doze (12) ou mais ausências (justificadas ou injustificadas) pode ser considerado para retenção.
Estas decisões serão tomadas pelos Diretores, após consulta com a equipe da escola e a família do estudante..
Se o seu filho vai estar ausente da escola devido alguma doença. por favor, ligue para a escola o mais breve possível. É
IMPORTANTE que os pais / responsáveis liguem para a LCCPS no número 978-323-0800 antes das 8:15 para relatar a ausência.
Se a linha telefônica estiver ocupada, deixe uma mensagem no correio de voz da escola informando o nome do aluno, nota,
professor, seu nome e parentesco com a criança, o motivo da ausência e o número esperado de dias em que o aluno estará
ausente.

* Os alunos DEVEM trazer uma nota após cada dia de ausências que inclua as seguintes:
● A data da ausência (s)
● O motivo da ausência (s)
● O número de telefone do pai ou responsável
● Uma assinatura do pai / responsável
* Os avisos por escrito não garantem que as ausências dos estudantes serão desculpadas se a nota não incluir uma desculpa
válida para ausência (s).
Na LCCPS, nosso objetivo é proporcionar a melhor educação possível para o seu filho, mas também percebemos que pode
haver momentos em que um aluno não pode estar na escola. Vamos considerar o seguinte como ausências justificadas:
● Uma morte na família imediata ou outra crise familiar significativa
● Feriados religiosos
● Circunstâncias excepcionais com aprovação prévia de um administrador escolar
● Doença com uma carta assinada do pai / responsável.
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●

Uma nota médica explicando uma doença ou lesão que impeça um aluno de frequentar a escola por três (3) dias
consecutivos. Uma nota do médico que declare que o estudante tem permissão para retornar à escola deve ser levada
ao oficial de freqüência da escola após três (3) dias consecutivos faltando para que o aluno retorne à aula.

As ausências e atrasos são anotados nos boletins. A falta de resultados escolares e a repetida ausência acadêmica podem ser
prejudiciais para o crescimento acadêmico e pessoal do aluno. Os alunos são responsáveis por todas as tarefas perdidas e os
pais devem providenciar uma maneira de pegar qualquer trabalho de aula perdido. Os problemas de participação afetarão a
capacidade dos alunos de serem aceitos em escolas particulares e profissionais.
O propósito de fazer cumprir essas políticas é promover os comportamentos necessários para o sucesso na escola e na vida.

9

HÁBITOS, CLASSIFICAÇÃO E RETENÇÃO DO ESTUDO
Dever de casa
As crianças recebem a melhor educação quando o professor, o (s) pai (s) / tutor (es) e a criança compartilham os mesmos
objetivos. O dever de casa ajuda os alunos a aprenderem a estudar. Também lhes dá boas práticas e revisão do que
aprenderam na sala de aula. Cada criança nos graus K a 8 terá lição de casa diária. O dever de casa é uma parte muito
importante da experiência educacional de uma criança quando:
a) As crianças registram com precisão as tarefas diárias e entregam os trabalhos concluídos no prazo
b) Os pais reservam uma hora e um local especiais para a conclusão dos trabalhos de casa
c) Os professores fornecem tarefas significativas com comentários oportuno aos alunos.
* Os alunos devem ler no mínimo 20 minutos em casa diariamente. Isso é essencial para o crescimento contínuo da leitura e de
outras áreas acadêmicas. Por favor, veja o compacto estudante / pai / professor.
Boletins e Conferências Parentais
Os boletins são emitidos três vezes por ano e são enviados para casa aos pais para que sua assinatura seja devolvida à escola
para o primeiro e o segundo trimestres. No meio do trimestre, os professores enviarão relatórios de progresso para casa. Os
professores convidarão os pais a participar de uma conferência de pais / professores / alunos no outono e de um aluno
conduzido na primavera. O professor do seu filho enviará avisos caseiros sobre os horários disponíveis para os compromissos da
conferência. Tradutores estão disponíveis conforme necessário. Os boletins finais serão enviados para casa sem necessidade de
assinatura e devolução.
●

As notas dos boletins K1-5 avaliarão o progresso dos Indicadores de Padrões Acadêmicos em uma escala de 5 pontos
o 5 – Excede os padrões de nível de ensino
o 4 – Indica que o aluno demonstra de forma consistente e independente o domínio / proficiência nos padrões
de nível de série.
o 3 – Indica que o aluno está progredindo em direção ao domínio consistente / independente de / proficiência
no padrão de nível de série
o 2 – Indica que o aluno está começando a progredir para o padrão de nível de série com tempo e suporte
adicionais.
o 1 – Indica que o aluno ainda não está demonstrando progresso em relação ao padrão de nível de série.
o N/A - Padrão não abordado no momento
o * – Agenda modificada

●

Séries 4-8 usam notas de letra para cada classe.
Grau de letra
Percentagem
GPA
Grau de letra
Percentagem
GPA
A+
97-100
4.33
C+
77-79
2.33
A
94-96
4.0
C
74-76
2.0
A90-93
3.66
C70-73
1.66
B+
87-89
3.33
D+
67-69
1.33
B
84-86
3.0
D
64-66
1.0
B80-83
2.66
D60-63
.66
F
0-59
0.0
Na 6ª a 8ª série, as notas de matemática são ponderadas para a classe avançada na trilha da Álgebra
●

Graus K1-5 Avalia a Capacidades de Liderança e Abordagens à Aprendizagem, e Graus 6-8 avalia a Conduta, Esforço,
Trabalho de Casa e Participação usando a seguinte escala de três letras:
o E – Excede Expectativas
o M – Satisfaz as expectativas
o N – Precisa de melhorias

POLÍTICA DO ROLO DE HONRA DA LCCPS
Honras mais altas: Os alunos não podem receber não inferior a um A- em suas aulas e não ter mais do 1 I em seu boletim
escolar para conduta e / ou esforço, a menos que o professor defenda o aluno. Nos graus 4 e 5, não mais do que 3 é a menos
que o professor defenda o aluno.
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Honras dos estudantes: Os alunos não podem receber nota inferior a um B nas aulas e não têm mais do que 1 I no boletim
escolar por conduta e / ou esforço, a menos que o professor defenda o aluno. Nos graus 4 e 5, não mais do que 3 é, a menos
que o professor defenda o aluno.
Na LCCPS acreditamos que ser um estudante de honra não é apenas uma conquista acadêmica. Temos um alto padrão de
comportamento estudantil, esperando que nossos alunos que recebem reconhecimento de honra sejam modelos em suas aulas
e líderes em nossa escola.

POLÍTICA DE RETENÇÃO
Na LCCPS, acreditamos que algumas crianças precisam de mais um ano na mesma série para se tornarem estudantes bemsucedidos. Todas as crianças aprendem em um ritmo diferente. Pode ser uma experiência positiva não lutar continuamente e
ficar ainda mais para trás à medida que o currículo se torna mais rigoroso e complexo. A escola irá recomendar ou exigir
retenção após a equipe educacional e os pais terem sido consultados. Administradores e professores reúnem-se revisando o
progresso acadêmico, dados e participação para determinar os alunos em risco de retenção em março. Os professores discutem
a possibilidade de retenção e impacto sobre o aluno durante as reuniões após a parte dos alunos conduzida em abril. Alunos
mais velhos podem ser consultados quando apropriado para coletar mais informações para tomar nossa decisão final. Os pais
são notificados da decisão final de manter os alunos e são encorajados a se reunir com os administradores para discutir sobre
seus filhos. Se o aluno for recomendado para retenção, os administradores entrarão em contato com os pais para fazer a
determinação final de retenção para seu filho.

CÓDIGO DE VESTIMENTA UNIFORME ESCOLAR
Na LCCPS, adotamos um código de vestimenta uniforme da escola para nivelar o campo de jogo para todos os nossos alunos.
Nosso código de vestimenta uniforme da escola ajuda a proporcionar um ambiente acadêmico onde as crianças se sintam iguais
e não se distraiam ou se ofendem com o que os outros alunos estão usando. É responsabilidade dos pais ou responsável
garantir que o aluno esteja seguindo o código de vestuário oficial da escola. Este código de vestuário está em vigor para
contribuir para uma escola positiva e estruturada. Sentimos que os alunos têm oportunidades de se expressarem
individualmente através das atividades de aprendizado na escola.
Protocolo por estar fora de uniforme
1. Primeira ofensa por estar fora de uniforme, os pais serão chamados para trazer uma mudança de roupa para o seu
filho que esteja dentro do código uniforme. Os pais podem levar a criança para casa para mudar para um código
uniforme.
2.

Segunda ofensa por estar fora do uniforme, os pais serão chamados a trazer uma muda de roupa para o seu filho que
esteja dentro do código uniforme. Os pais podem levar a criança para casa para mudar para um código uniforme. Os
funcionários da LCCPS (oficiais de freqüência escolar, funcionários da recepção e / ou professores) enviarão uma
advertência por escrito que deverá ser assinada e devolvida..

3.

3. Repetidas ofensas resultarão em uma reunião com um administrador para resolver o problema. LCCPS espera que os
pais apoiem nossa política uniforme.

4.

Diretor Executivo e o Diretor se reservam o direito de fazer quaisquer exceções ou avisos estendidos às famílias, caso
exista uma situação justificada.

K1 – 8th Código de vestimenta uniforme do dia escolar
● Calça azul marinho ou cáqui com cinto ou calça na cintura, shorts, jumpers, skorts ou saias
● Sólido azul marinho, marrom ou branco com gola (botão para baixo, polo, Peter Pan, gola alta ou Nehru)
● Camisola, colete ou moletom marinho (sem logotipos comerciais)
Código de vestimenta para dias de vestir – Somente 7ª e 8ª séries
● Calça cáqui com cinto e / ou usado na cintura; Saia cáqui, não mais de 3 polegadas acima do joelho com meias brancas.
● Camisa com botões de colarinho branco
● Gravata marrom só (meninos necessários e meninas, opcional); (poderá comprar da LCCPS)
● Suéter marinho ou colete (opcional), sem logotipos comerciais (poderão ser adquiridos na LCCPS)
● Somente blazers da marinha e gravatas marrons usadas por meninos e / ou meninas quando seja apropriado.
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K1 – 8th Código da Joia do Grau
● Brincos não maiores que uma moeda de um quarto. Nenhuma outra jóia deve ser usada nos dias de ginástica (ou seja,
colares, anéis).
K1 – 8th Código de Uniforme de Sapato do Grau
● Não serão permitidos chinelos, sandálias de dedos abertos, cavalinhos ou sapatos leves / piscantes.

Uniforme do Dia de Ginásio
K1 – 8th Uniforme do Grau no Dia da Educação Física
Para ser usado apenas nos dias em que seu filho tiver Educação Física.
● Suéter azul marinho ou calções (sem cinza, sem preto)
● T-shirt azul marinho ou branco e / ou moletom (sem camisola, sem t-shirts logótipo)
● As camisetas esportivas de logo da LCCPS e camisolas podem ser usadas durante os dias de educação física.
● Tênis (as mesmas regras de sapato se aplicam)
Restrições de uniformes e protocolos
1. Não é permitido o uso de bonés ou capuzes na escola a qualquer momento, a menos que aprovado por um
administrador.
2. Blusas ou tops revelando a barriga não são permitidos a qualquer momento
3. Todos os shorts / skorts (calção que dá a aparência de uma saia), serão o comprimento de shorts atléticos, shorts não
curtos ou bicicleta.
4. Embora shorts são permitidos, a administração da escola se reserva o direito de determinar se é demasiado frio para
os alunos saírem com shorts.
5. Os administradores revisarão e tomarão decisões sobre quaisquer opções de roupas que sejam consideradas como
uma interrupção no ambiente de aprendizado e telefonarão para os pais para resolver quaisquer preocupações que
possam surgir.
6. Camisa regatas não são permitidas a qualquer momento.
A administração da LCCPS reserva-se o direito de fazer exceções quando necessário em circunstâncias especiais. Se você tiver
alguma dúvida ou preocupação, pergunte a um administrador.
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SERVIÇOS DE SAÚDE
A enfermeira da escola está presente na escola do seu filho para ser uma ligação entre a casa e a escola em relação a questões
de saúde e para servir como um recurso de saúde para você e seu filho. A enfermeira da escola completa rastreios estaduais e
fornece cuidados de enfermagem para acidentes, doenças e outras situações médicas. A enfermeira da escola também está
presente para ajudar a promover a boa saúde e manter um ambiente saudável e seguro para funcionários e alunos. Por favor,
sinta-se à vontade para entrar em contato com a enfermeira da escola na escola com qualquer problema de saúde ou
perguntas que você possa ter.
Formulário de Informação de Saúde
Por favor, preencha o Formulário de Informações sobre Saúde e devolva-o à escola. Este formulário nos fornece informações
sobre como entrar em contato com você em caso de emergência e fornecer informações da saúde atualizadas sobre seu filho a
cada ano.
Por favor, notifique a escola sobre quaisquer mudanças nas informações de contato de emergência ou no estado de saúde
durante o ano letivo. Em caso de necessidade de transporte médico, todas as tentativas serão enviadas para enviar uma cópia
deste formulário. Lembre-se, em caso de acidente ou doença, a escola deve ser capaz de entrar em contato com você ou com
outra pessoa que assumirá a responsabilidade pelo seu filho.
Emergências de Saúde
Por favor, notifique a enfermeira da escola (anualmente) sobre qualquer condição médica que possa precipitar uma situação de
emergência com seu filho (por exemplo, reação alérgica a alimentos, picadas de insetos ou medicamentos, asma, diabetes,
convulsões). A enfermeira da escola trabalhará com você no desenvolvimento de um plano de cuidados para atender às
necessidades de cuidados com a saúde de seu filho.
Doença
As crianças devem permanecer em casa se tiverem algum dos seguintes:
● Uma doença contagiosa, como catapora, gripe, faringite, etc, até que o médico diga que é seguro retornar ou a criança
está em uso de antibióticos por 24 horas.
● Uma erupção cutânea ou condição de pele não diagnosticada por um médico
● Febre que causa calafrios, sudorese ou dores musculares
● Temperatura acima de 100,4 nas últimas 24 horas
● Vômito ou diarréia
● Piolhos vivos
● Foi notificado pela enfermeira da escola / departamento de saúde que as imunizações não estão atualizadas. (Aviso de
exclusão)
Orientações de Freqüência Escolar pós de Doença
As crianças devem estar livres de febre sem medicação e sem sintomas por 24 horas antes de retornar à escola.
De acordo com a política da escola, uma criança com diagnóstico de faringite estreptocócica, impetigo e conjuntivite, deve
tomar medicação por 24 horas antes de retornar à escola.
Imunização / Requisitos de teste de laboratório
A Lei de Imunização Escolar, Capítulo 76, Seção 15 das Leis Gerais do Estado de Massachusetts, exige que todas as imunizações
sejam atualizadas para que as crianças frequentem a escola, de acordo com as regulamentações do Departamento de Saúde
Pública de Massachusetts. A Lei Geral de Massachusetts permite que o distrito escolar exclua qualquer criança da escola cujas
imunizações não estejam atualizadas.
● É necessário um registro de imunização do médico do seu filho para entrar na escola.
● Todos os registros de imunização devem ser fornecidos em inglês e incluir todas as datas na íntegra.
● As imunizações são revisadas pela enfermeira da escola. No caso de informações ausentes ou incorretas, sua atenção
imediata ao tratar do erro / omissão é imperativa para assegurar a conformidade com a lei estadual.
Requisitos de Entrada na Pré-Escola:
4 Dtap / DTP, 3 Polio, 3 Hepatite B, 1 MMR, 4 Hib, 1 Varicela (ou caso clínico documentado de varicela), 1 teste de chumbo,
avaliação de risco de TB pelo médico
Requisitos de Entrada no Jardim de Infância:
5 Dtap / DTP, 4 pólio, 3 hepatite B, 2 MMR, 2 varicela, 1 teste de chumbo, risco de TB por MD, audição, visão e triagem de
estereopsia
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Requisitos de entrada de 1 a 6 anos:
5 Dtap / DTP, 4 Polio, 3 Hepatite B, 2 MMR, 2 Varicela, 1 teste de chumbo, risco de TB pelo médico
Requisitos de entrada da 7ª à 12ª série
5 Dtap / DTP, 4 pólio, 3 hepatite B, 2 MMR, 2 varicela, 1 teste de chumbo, risco de TB pelo médico, 1 Tdap
Políticas de Medicação
Medicamentos (com e sem receita médica) não devem ser tomados durante o horário escolar se for possível alcançar o regime
de medicação em casa. A medicação a ser tomada três (3) vezes por dia pode ser administrada em casa antes da escola, depois
da escola e ao deitar.
Todos os medicamentos que devem ser tomados durante o horário escolar, seja a longo ou a curto prazo, exigem que os
seguintes formulários sejam arquivados no departamento de saúde da escola antes que qualquer medicamento possa ser
administrado na escola:
● Um pedido de medicação atual, assinado e datado pelo médico responsável pela prescrição
● Um plano de administração de consentimento e de medicamentos assinado e preenchido pelos pais
A ordem de um médico é necessária para TODOS os medicamentos prescritos que devem ser administrados na escola.
Para garantir a segurança do seu filho, todos os medicamentos devem ser entregues diretamente à enfermeira da escola:
● Em um recipuiente com rótulo de farmácia
Peça à farmácia para fornecer recipientes separados para casa e escola
● Por um pai / responsável adulto, NUNCA COM A CRIANÇA
● NENHUMA MEDICAÇÃO SERÁ ADMINISTRADA SE CHEGAR EM BAGAGENS OU ENVELOPES.
De acordo com a Ato de Prática de Enfermeira e Política de Departamento de Saúde, os enfermeiros não podem receber ordens
de uma pessoa não licenciada (pai ou responsável). Isto aplica-se a todos os medicamentos sujeitos a receita médica ou de
venda livre.
Retirada de medicação
Os pais / responsáveis podem recuperar os medicamentos da enfermeira da escola a qualquer momento. Todos os
medicamentos não utilizados, descontinuados ou desatualizados devem ser recolhidos por um dos pais / responsável no final
do ano letivo ou serão descartados.
Requisitos Exame Físico:
Dentro de um ano antes da entrada na escola ou dentro de 30 dias após a entrada na escola. Os exames físicos são necessários
para as séries Pré-K, K, 4 e 7. Incentivamos os pais a enviar a documentação do exame físico anualmente para manter a escola
atualizada com quaisquer alterações no histórico médico do seu filho. Os exames físicos devem incluir o nome do aluno, a data
de nascimento, a data do exame e a assinatura do médico..
Programas de Rastreio Obrigatórios:
As triagens de visão, audição, postural e IMC serão realizadas ao longo do ano letivo.
Se você não quiser que seu filho participe, por favor avise a enfermeira por escrito.
Visão e audição: Visão: ano de entrada na escola, PreK-5, 7ª e 9ª séries. Audição: ano de entrada na escola, PreK-4, 7ª série e 9.
Pais / responsáveis serão notificados de quaisquer problemas que necessitem de seguimento médico.
Triagem Postural: O Estado de Massachusetts determina que todos os alunos das séries 5 a 9 sejam selecionados para
escoliose. Os pais / responsáveis serão notificados de quaisquer problemas que necessitem de seguimento médico.
Alturas e Pesos / BMIs:
Feito nos graus 1, 4, 7 e 10; todas as informações são mantidas confidenciais e os pais / responsáveis serão notificados.
Dentista Móvel
Um dentista externo visita a escola duas vezes por ano (a cada 6 meses) para realizar exames odontológicos, limpezas,
enchimento, selantes e qualquer outro tratamento odontológico que seu filho precise. Este é um exame opcional no qual os
pais podem optar por participar do seu filho, retornando o formulário de inscrição fornecido.
Seguro de saúde
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Se o seu filho não tiver seguro de saúde, Massachusetts tem planos de seguro que fornecerão às crianças sem seguro
assistência médica (restrições podem ser aplicadas). Por favor, entre em contato com o escritório central para mais
informações.
Política de Não-Piolhos
A LCCPS não tem uma política de piolhos vivos. Se um aluno tiver lêndeas (ovos), o aluno pode permanecer na escola pelo
restante do dia e os pais serão notificados e aconselhados a tratar o aluno depois da escola. Se um piolho vivo for encontrado, o
aluno precisará ser pego por um dos pais / responsável ou pessoa autorizada a pegar seu filho o mais rápido possível para ser
tratado em casa. As crianças devem ser tratadas, livres de piolhos vivos e verificadas pela enfermeira da escola antes de serem
readmitidas na escola. A prevenção é a chave para controlar esse problema desagradável. Por favor, inspecione o cabelo do seu
filho com frequência e ligue para a enfermeira da escola se tiver alguma dúvida.
Por favor, consulte a nossa Política de Bem-Estar no anexo para mais detalhes sobre a nossa política de não-piolhos.

POLÍTICA DE VIAGEM DE CAMPO

A Escola Pública de Lowell Community Charter reconhece que as viagens de campo representam oportunidades para
experiências educacionais que valem a pena para os alunos. As visitas de campo devem ser conectadas às metas e objetivos
estabelecidos em nosso currículo de nível de ensino. As viagens devem ter um valor educativo que apoie as metas da escola
para nossos alunos.
Planejamento
Todas as viagens de campo precisam ser agendadas com a maior antecedência possível, com o objetivo de seis semanas de
aviso prévio ao diretor. O Principal deve aprovar todas as viagens antes da notificação dos pais. A notificação dos pais deve ser
enviada via e-mail ou através de notificação em papel, conforme necessário.
A aprovação para tal viagem pode ser revogada se uma mudança nas circunstâncias, seja feita pelo homem ou natural,
justificaria o cancelamento da viagem no interesse da segurança dos estudantes..
Um formulário de permissão de viagem de campo deve ser assinado pelos pais / responsáveis antes da viagem, incluindo
autorização para atendimento médico de emergência e administração de medicação, se necessário. Se esses formulários não
forem recebidos até o dia da viagem, um e-mail ou mensagem de texto informando que a criança pode ir é aceitável.
Autorização por escrito para administração de medicamentos é necessária em todas as circunstâncias.
Participação
A lei exige que os alunos com deficiência tenham a mesma oportunidade de participar de atividades não acadêmicas e
extracurriculares, incluindo viagens de campo. Os alunos são esperados e obrigados a seguir nosso código de conduta durante a
viagem de campo. Os professores devem fornecer atividades substitutas apropriadas para aqueles alunos que não vão
participar da viagem.
Nenhum aluno deve ser negado participação devido à incapacidade financeira para pagar a viagem.
No momento em que a viagem é anunciada inicialmente ou até seis semanas antes, o professor da sala de aula e outra equipe
apropriada devem revisar todos os arquivos do aluno, incluindo relatórios de disciplina escritos para determinar quais
acomodações são necessárias para que o aluno participe no campo. viagem. Se necessário, uma reunião de EQUIPE deve ser
convocada para discutir as acomodações necessárias para o aluno participar da viagem planejada.
Nenhum aluno poderá ser impedido de participar de uma viagem de campo como consequência de um comportamento
anterior para o qual já tenha sido disciplinado. Um aluno pode ser excluído se as datas de sua suspensão da escola por uma
violação do nosso Código de Conduta coincidirem com as datas programadas da viagem de campo, ou, no julgamento do
diretor, o comportamento anterior ou atual do aluno representando um risco substancial para a saúde, segurança e bem-estar
do aluno, outros alunos ou funcionários. Os fatores que um diretor pode considerar ao fazer tal julgamento incluem, mas não
estão limitados a, se o aluno violou um contrato escrito ou contrato de comportamento, desenvolvido para garantir a saúde,
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segurança e bem-estar do aluno, outros alunos e / ou funcionários. Um aluno também pode ser excluído de uma viagem se
tiver um saldo pendente para programação de tecnologia (chromebook), biblioteca (livros) ou programação pós-escola.
Se um aluno não tiver permissão para participar de uma viagem de campo, a recusa deve ser revisada pelo Diretor de Serviços
ao Aluno se o aluno estiver em uma Educação Individualizada ou no Plano 504. Se essa negação persistir, os pais devem ser
notificados imediatamente, e os pais podem recorrer ao Diretor Executivo dentro de 3 dias letivos..
A LCCPS não será responsável por quaisquer obrigações financeiras incorridas como resultado do planejamento de qualquer
viagem de campo ou por qualquer dinheiro que não seja reembolsável ou de outra forma perdido devido ao cancelamento
subseqüente da viagem para um indivíduo ou grupo de estudantes..
Os alunos e seus pais / responsáveis serão responsabilizados por quaisquer danos causados a uma empresa privada, ou
qualquer outra propriedade real ou pessoal durante uma viagem de campo. Os pais / responsáveis devem concordar em pagar
por qualquer dano causado por seus filhos e / ou ajudar os funcionários da escola a coletar o dinheiro necessário para fazê-lo.
Transporte
É estritamente proibido o uso de veículos de propriedade privada para transportar estudantes para viagens de campo, exceto
no caso de uma emergência genuína. O diretor (ou liderança) determinará se tal emergência existe. Se o Diretor (ou Liderança)
não estiver presente, o Líder de Viagem fará essa determinação e envidará todos os esforços, se possível, para consultar o
Diretor por telefone. Qualquer funcionário ou pai / responsável que use seu próprio veículo para transporte de estudante e / ou
acompanhante corre o risco de ser legalmente responsável por qualquer dano que um aluno ou acompanhante sofra enquanto
estiver no veículo.
Um pai ou acompanhante usando seu veículo particular em uma viagem deve fornecer documentação por escrito se assinar a
criança fora da escola.
Acompanhantes
Todos os acompanhantes devem ter uma verificação de CORI “Informação de Registro Criminoso de Infratores” concluída e
aprovada antes de viajar. Os acompanhantes não podem trazer outros membros menores da família na viagem. Os
acompanhantes devem concordar em cumprir seu papel de monitorar e supervisionar as crianças sob seus cuidados.
Os estudantes devem ser acompanhados por um número suficiente de acompanhantes, levando em conta o cronograma e a
logística da viagem. Deve haver um mínimo de um acompanhante para cada dez alunos.
Os acompanhantes não são segurados pela escola por quaisquer ferimentos sofridos durante uma viagem patrocinada pela
escola.
Necessidades Médicas
Se um estudante precisar receber medicação prescrita e / ou epinefrina durante uma viagem de campo, o diretor garantirá o
seguinte:
 Os pais / responsáveis da criança, ou o pessoal da escola treinado para administrar medicamentos / epinefrina servem
como acompanhantes na viagem.
 Que a enfermeira da escola está de plantão ou disponível para consulta por telefone, e
 Que tenhamos permissão por escrito dos pais para que o pessoal da escola cumpra essa função.
 Quaisquer preocupações médicas graves devem resultar em uma ligação para o 911, em nenhum momento uma
pessoa da equipe deve transportar uma criança para um hospital.
Overnight Trips
As viagens de um dia para o outro representam um grau mais alto de planejamento do que simples viagens de um dia. Todas as
outras políticas relacionadas a viagens de campo também cobrem viagens durante a noite, com as seguintes adições.
Viagens durante a noite:
Deve incluir todos os alunos que são elegíveis, e a porcentagem de alunos que participam deve ser levada em
consideração ao planejar a viagem.
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Deve ter a aprovação do Diretor e do Diretor Executivo.
A aprovação deve ser dada antes que qualquer levantamento de fundos possa ocorrer.
Deve representar benefícios educacionais significativos que justifiquem claramente o tempo e o custo da viagem.
Se estiver usando viagens comerciais, as verificações pré-viagem de empresas, motoristas e veículos devem ser
concluídas.
A transportadora selecionada deve ser licenciada para o transporte de passageiros pela “Federal Motor Carrier Safety
Administration”. Essa operadora deve ter uma classificação satisfatória.
A viagem deve incluir acomodações com segurança e proteção do aluno em mente. Viajar entre as 12h e as 6h deve
ser evitado.
Os acompanhantes não poderão permanecer no mesmo quarto com um aluno individual que não seja seu próprio
filho, a menos que o alojamento seja um dormitório de grupo.
E-mail ou permissão de texto de um pai / responsável não é aceitável para viagens durante a noite.
A LCCPS não será responsável por qualquer despesa incorrida como resultado da decisão de um professor ou
administrador de enviar um estudante participante para casa antes da data ou hora de retorno agendada devido à conduta
inaceitável do aluno..
Após a aprovação de uma viagem noturna proponente, deve haver uma reunião de todos os alunos participantes e
seus pais / responsáveis e acompanhantes, na qual todas as partes sejam informadas sobre as regras da viagem, bem como os
Códigos de Conduta estabelecidos para qualificação do aluno. participar, e outras informações pertinentes, incluindo que a
aprovação de todas as viagens de campo é condicional e pode ser revogada, e que a LCCPS não é responsável por quaisquer
obrigações financeiras incorridas como resultado do planejamento de tais viagens ou por qualquer dinheiro que não seja
reembolsável. ou perdida devido a cancelamento ou determinação de inelegibilidade de um determinado aluno.

PROGRAMAS DE DIA EXTENSO DA LCCPS
A Escola Pública da Lowell Community Charter está comprometida com a excelência na educação, combatendo a lacuna de
desempenho e apoiando as famílias em Lowell. Entendemos a importância de reunir nosso dia acadêmico com nosso programa
noturno para que nossos alunos fiquem bem formados; portanto, o programa noturno prolongado fornece assistência para
trabalhos de casa. Além disso, este ano forneceremos aos grupos de projetos um componente acadêmico para os alunos se
divertirem e aprofundarem seu aprendizado em vários tópicos.
Através dos parceiros comunitários do programa de Lowell e das áreas vizinhas, os alunos podem participar de atividades de
aprimoramento por meio de trabalhos. Essas parcerias fomentam o desenvolvimento da juventude nas áreas de construção e
fortalecimento da comunidade. Além disso, nosso programa trabalha para construir um forte relacionamento com os pais e
informá-los sobre a experiência de seus filhos.
A LCCPS oferece um extenso programa de entrega matinal a partir das 6:30 da manhã. às 7:15 da noite Os alunos não podem
ser deixados antes das 6:30 da manhã. O custo deste serviço é de US $ 3,00 por dia por criança. Você deve se inscrever no
programa antes da escola para acessar este serviço. Há uma taxa diária de US $ 4,00 por dia para alunos não registrados que
são deixados sem se inscrever no programa. Os alunos têm a opção de participar do nosso programa de café da manhã que
começa às 7h30. Não há custo para o nosso programa de café da manhã. Os alunos reportam às suas salas de aula às 7:50 da
manhã.
Nosso programa noturno é apenas para alunos da K à 8ª série e funciona a partir das 15h30. às 17h45 Todos os alunos devem
ser apanhados até às 18:00. Os alunos devem se inscrever para acessar este serviço. O custo deste serviço é de US $ 5,00 por
dia por criança. Qualquer aluno que for atendido tardiamente (depois das 18h) será cobrado uma taxa de atraso de US $ 1,00
por minuto. Há uma taxa diária de US $ 6,00 por dia para alunos não registrados que são apanhados no final do dia letivo às
15h30.
Os pais / responsáveis devem solicitar o seu filho nos programas do dia prolongado em cada ano escolar. As inscrições são
disponibilizadas no escritório principal e no site da escola antes do início de cada ano letivo. O aluno não pode participar do
programa até que seja aceito. Todos os saldos do programa do ano anterior devem ser pagos integralmente antes de
qualquer aluno ser aceito no programa do ano letivo atual.
Há um período de espera de 48 horas e a inscrição foi recebida antes que seu filho possa iniciar o programa. Você será
notificado da data de início. Os alunos não podem comparecer até a notificação.
Artes Cênicas é uma atividade pós-escolar para as séries 3 a 8. Você deve se inscrever com o Sr. Orie para fazer parte do
programa. Esportes são para os graus 5-8, você deve se inscrever com o Sr. Mone.
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A Escola Pública Lowell Community Charter garante acesso igual às atividades extracurriculares para todos os alunos,
independentemente de raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência e / ou
condição de desabrigado.
A noite após as sessões da escola não estão disponíveis nos dias de início da escola, o último dia de antes de férias ou o dia
da formatura da 8 ª série.

POLÍTICA DE ELEGIBILIDADE PARA TODAS AS ATIVIDADES, CLUBES E ATLETISMO EXTRA CURRICULARES
A elegibilidade inicial para todos os alunos será verificada no início da atividade ou da temporada, usando o relatório ou
relatórios de progresso publicados mais recentes.
A elegibilidade inicial determinará que um aluno se enquadra em uma das duas categorias:
Elegível: (Média cumulativa de 2.0 ou superior e média "C" nos seguintes cursos básicos: inglês, matemática, estudos sociais e
ciências). O aluno participará do clube ou equipe sem restrições até que o próximo relatório ou relatório de progresso seja
emitido, quando a elegibilidade será determinada novamente.
Probação: (Média cumulativa abaixo de 2.0 e / ou abaixo da média "C" em cada um dos seguintes cursos básicos: inglês,
matemática, estudos sociais e ciências).
Será responsabilidade do Diretor de Atletismo rever as notas e verificar com os professores a elegibilidade.
O Diretor de Atletismo analisará cada caso para determinar se o aluno / atleta pode participar do final de semana ou das
atividades ou concursos da próxima semana. A semana designada de atividades ou competições ocorre de segunda a domingo.
Este processo será realizado todas as semanas para todos os alunos designados "em liberdade condicional".
A Escola Pública Lowell Community Charter garante acesso igual às atividades extracurriculares para todos os alunos,
independentemente de raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência e / ou situação
de desabrigo.

POLÍTICA DE ENGAJAMENTO FAMILIAR
Cada membro da equipe da LCCPS homenageia os pais como os primeiros, mais importantes e mais antigos professores da
criança. Acreditamos também que a educação de nossos alunos é uma responsabilidade compartilhada entre a escola, as
famílias e a comunidade em geral.
Envolvimento dos Pais e Voluntariado
A LCCPS está constantemente procurando maneiras de melhorar a parceria entre a escola e as famílias que a escola atende.
Pedimos que todas as crianças contribuam dez (10) horas por ano para a LCCPS, em uma capacidade voluntária. Oportunidades
para as famílias se envolverem com LCCPS incluem:
o

Acompanhantes de viagens de campo

o

Ajudar a treinar um time de atletismo

o

Voluntário para atender telefones

o

Voluntário para supervisionar o almoço

o

Voluntário em dias de evento, como celebrações culturais

o

Voluntário para os dias de serviço comunitário de pintura, paisagismo e outras tarefas

o

A Aliança Escolar dos Pais (SPA) e o Comitê Consultivo para os Pais da Educação Especial (SPED PAC) - (trabalhar
em um comitê de apoio escolar)
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o

Comitê de Farol dos Pais

o

Participar de conferências de pais / professores

o

Assistência do centro de mídia

o

Regularmente se comunicar com os professores do aluno

o

Assistir às oficinas da escola

o

Lendo boletins e documentos enviados para casa da escola

o

Verificando os trabalhos de casa

o

Lendo 20 minutos diariamente em casa com seu filho

Organização dos Pais - SPA
A Escola Pública Charter da Comunidade de Lowell formou a Aliança e Escolar de Pais (SPA), incluindo esforços de angariação de
fundos. Os pais podem apoiar eventos escolares, como as reuniões do “Pot Luck” International, do SPED PAC e do Block Party
da LCCPS.
Todas as reuniões da Aliança Escolar dos Pais, estão abertas a qualquer pai ou mãe e a quem fizer parte da tomada de decisões.
O Diretor Executivo, o Diretor de Estudantes e Engajamento dos Pais, os Diretores, Assistente Principal, Professores e equipe
apoiam o SPA.
A missão do SPA é quádrupla:
1. Proporcionar uma oportunidade para os pais serem informados das decisões; ter voz na tomada de decisões e
construir uma parceria com a liderança da escola.
2. Arrecadar fundos e apoiar os programas da escola por meio de doações, idéias e participação.
3. Construir o envolvimento dos pais na educação de nossos filhos; para fornecer educação e informação aos pais sobre
uma série de tópicos.
4. Proporcionar aos pais de crianças com necessidades especiais uma oportunidade de obter informações, entender seus
direitos e receber apoio para sua jornada.
Avaliação de Necessidades e Melhoria Escolar
Os representantes dos pais como parte do SPA farão parte do processo anual de Avaliação de Necessidades, fornecendo
feedback sobre as metas e iniciativas escolares.
Conferências para Pais
Os pais são solicitados a reunir-se com o professor da criança no mínimo três vezes por ano.
o Dia da Audição - reuniões individuais com pais e professores antes do início do ano letivo
o Outono durante um dia de libertação antecipada para discutir o progresso
o Primavera, durante um dia de libertação antecipada das Conferências lideradas por estudantes
Os professores trabalharão para encontrar um horário conveniente tanto para o professor quanto para os pais. Os tradutores
estarão disponíveis mediante solicitação e informações importantes da escola, incluindo boletins, serão compartilhadas na
reunião de pais do outono e da primavera. Os relatórios de progresso serão enviados para casa regularmente e os pais são
incentivados a contatar os professores com quaisquer dúvidas ou preocupações. Além disso, os professores estão disponíveis
para reuniões de pais ao longo do ano.
Reuniões e Eventos para Pais
Todos os pais serão convidados para a reunião anual do Título I. Serviços de cuidados infantis e de tradução estão disponíveis.
Noites adicionais para pais, centradas no currículo e nas atividades estudantis, são programadas para cada nível acadêmico.
Eventos culturais acontecem durante o dia e estão incluídos no calendário dos pais e, como sempre, os pais são convidados e
incentivados a participar.
Comunicação dos Pais
A comunicação de escola para casa é uma prioridade clave na LCCPS. As informações serão comunicadas de várias maneiras,
incluindo cartas / memorandos, sistema de mensageiros, site da LCCPS, e-mails e Facebook. Os relatórios de progresso do Título
I são enviados para todos os estudantes que recebem serviços de intervenção do Título I e folhetos trimestrais do currículo da
LCCPS. Além disso, a cada ano o seguinte será enviado para casa para cada um dos pais:
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●

Informações sobre o nível de aproveitamento da criança em cada uma das avaliações acadêmicas estaduais, conforme
exigido no Título I.

●

Cartão de relatório da escola e status de responsabilidade após o teste do estado.

●

Oportunamente, observe que a criança foi ensinada por quatro ou mais semanas consecutivas por um professor que
não atende aos requisitos altamente qualificados..

Além disso, cada pai pode solicitar as seguintes informações:
● Se o professor atendeu aos critérios de qualificação e licenciamento estaduais para as séries e áreas nas quais o
professor fornece instruções.
●

Se o professor está ensinando em estado de emergência ou outro status provisório por meio do qual a qualificação do
estado ou os critérios de licenciamento foram dispensados.

●

O grau de bacharelado principal do professor e qualquer outro certificado de graduação ou grau realizado pelo
professor, incluindo o campo de disciplina da certificação ou grau.

●

Se a criança recebe serviços de paraprofissionais e, em caso afirmativo, suas qualificações.

O LÍDER EM MIM
Em 2012, a LCCPS começou a incorporar o programa de liderança Franklin Covey, intitulado “O líder em Mim” (The Leader in
Mi, for its translation in english). O programa é projetado para ensinar os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes de Stephen
Covey, adaptados para alunos do ensino fundamental e médio. O programa fornece uma linguagem comum para todos,
especialmente benéfica para a nossa grande população de Aprendizes da Língua Inglesa. Uma breve amostra de alguns dos
termos O líder em Mim que se tornaram amplamente utilizados em nossa escola e como os termos são aplicados estão
descritos abaixo:
● “Seja proativo”, não reativo, e controle sua educação e suas vidas
● "Comece com o fim em mente", definindo metas, tanto acadêmicas quanto pessoais, e trabalhe para atingir essas
metas
● "Coloque as Primeiras Coisas em Primeiro Lugar", planejando com antecedência, entendendo o gerenciamento do
tempo e completando o dever de casa primeiro e depois jogando
● "Pense Ganhar-Ganhar ", que é o mantra dos nossos esforços de resolução de conflitos
● “Procure primeiro entender, antes de ser entendido”, o que levou a uma ênfase real na escuta ativa e na comunicação
● "Synergize", trabalhando juntos para aprender e ensinar uns aos outros que podemos alcançar mais juntos
● “Afie a Serra”, incentiva professores e alunos a continuar aprendendo e lembra a todos nós, alunos e funcionários,
para cuidar melhor de nossos corações, mentes, corpos e almas
Este ano teremos:
● Mais oportunidades em toda a escola para papéis de liderança
● Os alunos continuarão a manter cadernos de Liderança
● Uma conferência de pais liderados por estudantes será realizada com os alunos compartilhando seus objetivos e
sucessos com seus pais na primavera
● Vamos sediar o nosso Dia de Liderança liderado por estudantes, realizado anualmente na primavera
Em junho de 2015, a LCCPS foi reconhecido como uma escola “Luminosa”, que é uma escola que atende aos critérios rigorosos
para ser uma escola modelo para os esforços de liderança. A LCCPS foi a primeira escola em Massachusetts a ser reconhecida
como uma escola “Luminosa”.

TRANSPORTE DE ÔNIBUS
Transporte de ônibus está disponível para residentes de Lowell nos graus K-8 que estão fora de distância a pé (K-4 alunos que
vivem mais de 0,75 milhas de distância ou 5-8 que vivem a mais de 2,4 km de distância) e para aqueles com dificuldades de
saúde e para que recebemos a aprovação do diretor de serviços de suporte ao aluno. O transporte é fornecido pelo Distrito de
Escolas Públicas de Lowell e todas as regulamentações ali aplicadas (os alunos do K1 não são levados pelo Distrito Escolar de
20

Lowell). Se você precisar de transporte de ônibus, por favor, dirija-se ao Centro de Recursos para a Família da Escola Pública
de Lowell, localizado na 155 Merrimack Street, Lowell, MA 01852, para solicitar e preencher uma solicitação de ônibus. A
LCCPS também tem aplicações de passe de ônibus no Escritório Principal, mas precisa ser levado ao Centro de Recursos da
Família. A LCCPS toma muito cuidado para ver que os estudantes são transportados de e para a escola com segurança.
Comportamento do Aluno no Ônibus
1. Os alunos devem ter um passe de ônibus para pegar o ônibus
2.

Esteja no ponto de ônibus a tempo. Os motoristas de ônibus não vão esperar

3. Entre ou saia do ônibus somente em paradas designadas. Tome cuidado ao atravessar todas as ruas e permita
que o motorista do ônibus direcione a criança para o outro lado da rua.
4.

Siga as instruções e direções do motorista do ônibus em todos os momentos.

5.

Fique quieto e calmo quando você entra ou sai do ônibus.

6.

Permaneça em seu lugar o tempo todo e seja respeitoso com os outros e com a propriedade.

7.

Não danifique qualquer parte do ônibus.

8.

Os alunos não podem beber, comer, fumar, gritar, xingar, bater ou lutar no ônibus.

Para garantir a segurança de todos os alunos que tomam o ônibus, ocasionalmente pode ser necessário se recusar a dar
carona a um aluno que não esteja em conformidade com as regras. A administração da escola decidiu que os pais e
responsáveis das crianças cujo mau comportamento nos ônibus escolares põe em perigo a saúde, a segurança e o bem-estar de
outros passageiros serão notificados de que seus filhos podem não ser capazes de andar de ônibus.
Se um aluno for desrespeitoso enquanto estiver no ônibus, o motorista preencherá um formulário de Incidente de
Comportamento de Ônibus. As seguintes consequências ocorrerão no caso de um relatório:
●

Primeira Ofensa: O aluno será avisado e os pais serão notificados.

●

Segunda Ofensa: Os pais ou responsáveis serão notificados e o aluno pode ser suspenso de pegar o ônibus por 1-3 dias.

●

Terceira Ofensa: O aluno será suspenso de andar de ônibus por 3-5 dias. Os pais ou responsáveis serão responsáveis por
levar o aluno de e para a escola.

●

Quarta Ofensa: A escola realizará uma reunião para decidir outras conseqüências ou ações.

Os pais são responsáveis por supervisionar seus filhos até que a criança embarque no ônibus pela manhã e depois que a
criança saia do ônibus no final do dia escolar. Uma vez que uma criança embarca no ônibus - e somente nesse momento - ela se
torna responsabilidade do distrito escolar. Essa responsabilidade termina quando o aluno é deixado em seu ponto de ônibus no
final do dia letivo. Nenhum estudante do jardim de infância ou da primeira série será liberado do ônibus até que o motorista
possa ver que o pai está esperando pelo aluno. Se o aluno não for encontrado por um dos pais / responsável em frente à sua
parada de ônibus, ele / ela retornará para a escola e os pais serão notificados.
Número de telefone da empresa de Ônibus NRT é (978) 323-0101

POLÍTICA DE COMPORTAMENTO ESTUDANTIL
Normas Escolares
A declaração de missão da LCCPS inclui um foco em Realização, Liderança e Excelência, que fornece uma base para
todas as crianças e adultos alcançarem alto desempenho acadêmico, responsabilidade social e cívica e crescimento pessoal.
Acreditamos que todos os alunos são líderes e são capazes e responsáveis por demonstrar um comportamento positivo
consistente. Expectativas e diretrizes claras ajudarão no monitoramento do comportamento e na entrega de consequências
apropriadas e consistentes. As expectativas são construídas sobre os seguintes três princípios comportamentais gerais:
❖ Seja Seguro
❖ Seja Respeitoso
❖ Seja responsável
A maneira como tratamos uns aos outros:
Na LCCPS, todos os adultos ligados à escola trabalharão duro para ensinar e modelar aos nossos alunos como ser seguros,
respeitosos e responsáveis, bem como os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Os alunos aprenderão padrões de
comportamento importantes dos adultos que encontrarem na LCCPS e terão oportunidades de praticar e assumir papéis de
liderança. De particular importância, eles aprenderão boas maneiras. Tratar os outros com cuidado e respeito, dizendo "por
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favor e obrigado", e dando e retornando elogios são apenas alguns exemplos de comportamento positivo. Embora seja
necessário tempo para que as crianças compreendam o que constitui um comportamento bom e respeitoso, o resultado final é
um melhor ambiente escolar e uma melhor comunidade escolar.
Regras Feitas na Sala de Aula:
Cada professor de sala de aula, com a ajuda de seus colegas através do processo de sala de aula responsivo, criará seu próprio
conjunto de normas de sala de aula para um comportamento positivo com seus alunos. Essas normas explicam como será a
realização, a liderança e a excelência na sala de aula e em toda a escola. À medida que os alunos envelhecem e têm mais prática
em bom comportamento, eles se tornam excelentes modelos para os alunos mais jovens.
É responsabilidade da equipe ser consistente e seguir com a implementação das regras da escola. As estruturas proativas e a
consistência são os principais passos preventivos para gerenciar e evitar comportamentos inadequados. Embora as salas de aula
criem seu próprio conjunto de normas de sala de aula para um comportamento positivo, toda a escola seguirá as Diretrizes
Disciplinares Gerais estabelecidas no Código de Conduta da LCCPS.
Modelo de Disciplina Proativa
O Modelo de Disciplina Proativa da Escola Pública da Lowell Community Charter é um padrão de sucesso em toda a escola
focado em maximizar o desenvolvimento e o potencial acadêmico, social, emocional e comportamental de todos os alunos. O
código de conduta de nossa escola tem níveis progressivos de intervenção para atender às necessidades de alunos e
professores. Isso também fornece a reflexão e a responsabilidade do aluno, pois nos esforçamos para orientar nossos alunos
sobre um caminho de responsabilidade pessoal e propriedade de comportamento e aprendizado. As ações disciplinares não são
necessariamente sequenciais porque os comportamentos inadequados têm conseqüências variadas, dependendo da gravidade
da questão, do número de reincidências e das necessidades individuais do aluno. Metodologia de ensino sólida e o uso de
técnicas de apoio comportamental à intervenção em crises terapêuticas permitem que a maioria do comportamento dos alunos
seja tratada dentro dos limites da sala de aula.
Propriedade Escolar e Materiais
Ao ensinar os alunos a serem responsáveis, é importante que os alunos e os pais estejam cientes de que os alunos são
responsáveis pela propriedade da escola e pelos materiais, incluindo todos os livros didáticos, livros e / ou tecnologia que eles
usam e / ou trazem para casa. Se a propriedade ou os materiais da escola forem perdidos, roubados ou danificados, é de
responsabilidade do aluno e de seus pais pagar pela sua substituição. Os materiais são de responsabilidade do aluno enquanto
estão sob seus cuidados. A taxa de substituição irá variar dependendo do que foi danificado e em que medida. Isso inclui danos
acidentais e itens perdidos também. Os alunos são responsáveis por todos os materiais da biblioteca e serão cobrados pelo livro
se não forem devolvidos em tempo hábil. Os estudantes que não pagaram por seus materiais podem não ser autorizados a
participar de atividades extracurriculares, participar de excursões, etc.
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Seja Responsável

Seja Respeitoso

Esteja Seguro

CORREDOR

SALA DE AULA

BANHEIRO

CAFETERIA

PONTO DE
ÔNIBUS

MONTAGEM

ELETRÔNICOS

 Mantenha
mãos, pés e
objetos para si
mesmo
 Use corrimão
manual
 Coloque os pés
em cada
degrau ao usar
escadas

 Mantenha as
mãos, pés e
objetos para si
mesmo
 Siga as regras
da sala de aula
 Sempre use
pés de
caminhada

 Mantenha
mãos, pés e
objetos para si
mesmo
 Lave e seque
as mãos
quando
terminar
 Mantenha as
fontes de água
limpas
 Volte para a
aula assim que
estiver pronto

 Mantenha
mãos, pés e
objetos para si
mesmo
 Fique sentado
 Fique na fila
conforme
indicado
 Peça
permissão para
sair
 Sempre use
pés de
caminhada

 Mantenha
mãos, pés e
objetos para si
mesmo
 Fique sentado
 Espere
pacientemente
para entrar e
sair do ônibus
 Fique na linha
de ônibus
 Abster-se de
comer ou
beber

 Mantenha
mãos, pés e
objetos para si
mesmo
 Permaneça
sentado até
que seja
direcionado
 Responda ao
falante
apropriadamen
te

 Não deixe sua
bolsa ou sem
supervisão
 Nunca
compartilhe
suas
informações
pessoais pela
Internet ou
comunique-se
com pessoas
que você não
conhece

 Caminhe em
silêncio para
não incomodar
os outros
 Comunique-se
acenando
 Use pés de
caminhada
tranquila

 Use palavras
gentis com
colegas e
adultos
 Seja atencioso
com os
pertences de
outras pessoas
 Ouça quando
os outros estão
falando

 Permita que os
outros tenham
sua
privacidade e
espere sua vez
 Use palavras
amáveis
 Deixe a área
limpa

 Use linguagem
educada
 Use uma voz
calma
 Fale com as
pessoas na sua
mesa

 Use linguagem
educada
 Considere o
espaço pessoal
dos outros
 Fique fora da
propriedade
privada
 Compartilhe
seu lugar com
os outros
 Seja atencioso
com o
motorista do
ônibus

 Ouça com os
olhos no altofalante
 Considere o
espaço pessoal
dos outros
 Trate o orador
como um
convidado
bem-vindo
 Sente-se em
sua parte
inferior

 Não os use
durante o
horário escolar
 Lembre-se de
que o que você
diz em uma
mensagem e
texto para os
outros não é
privado

 Ande em linha
reta, olhando
para frente,
ficando à
direita
 Mantenha o
corredor limpo
 Use o passe do
banheiro /
corredor
 Siga as regras
sem lembretes
dos adultos
 Caminhe
diretamente
para o destino
usando a rota
apropriada
 Denunciar
comportament
o / vandalismo
inseguro

 Use uma voz
calma
 Faça o seu
melhor
trabalho em
todos os
momentos
 Mantenha as
áreas de
trabalho
limpas
 Seja pontual
 Esteja
preparado
 Complete
todas as
tarefas dadas
 Comunicar
todos os
comportament
os /
vandalismo
inseguros

 Descarga o
banheiro
 Jogue lixo na
lixeira
 Desligue a pia
e a fonte
quando
terminar
 Comunicar
todos os
comportament
os /
vandalismo
inseguros

 Sente-se na
área designada
 Responda ao
sinal silencioso
imediatamente
 Limpar depois
de si mesmo
 Coloque o lixo
na lixeira
 Comunicar
todos os
comportament
os /
vandalismo
inseguros

 Siga as regras
do ônibus o
tempo todo
 Certifique-se
de ter seus
pertences
 Coloque o lixo
na lixeira
 Entre e saia na
parada correta
 Comunicar
todos os
comportament
os /
vandalismo
inseguros

 Sente-se
tranquilament
e na área
designada
 Responda ao
sinal silencioso
imediatamente
 Seja pontual
 Ajude os
outros ao seu
redor a seguir
as regras
 Deixe a área
limpa
 Comunicar
todos os
comportament
os /
vandalismo
inseguros

 Desligue e
passe para a
professora de
sala de aula
pela manhã
 Observe as
políticas e
práticas de uso
aceitáveis.
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DIRETRIZES DISCIPLINARES DA LCCPS
Exemplos de Conduta Proibida e Diretrizes Gerais para Respostas
A administração reserva-se o direito de adaptar as intervenções disciplinares a situações individuais, caso a caso. A LCCPS
informará quaisquer casos de comportamento ilegal à polícia, conforme apropriado e / ou conforme exigido por lei.
A LCCPS se concentra no engajamento e empoderamento dos alunos em relação ao cumprimento simples. Empregamos vários
programas e abordagens em nosso esforço para criar e promover a cultura escolar mais positiva. Estes programas incluem e
não estão limitados a: Disciplina Win-Win Kagan, Sala de Aula Responsiva e Justiça Restaurativa
A lista a seguir das principais infrações resultará em um encaminhamento automático ao escritório para intervenção
administrativa.
Ofensas menores incluem, mas não se limitam a:
 Linguagem imprópria
 Desrespeito aos professores, funcionários e / ou outros adultos; insubordinação, maldição, etc.
 Não atendendo ao trabalho em mãos, não colaborando, não compartilhando,
 Provocando, discutindo
 Brincadeira / Brutalidade
 Não preparado para a aula
 Não conformidade com a política de uniformes escolares
 Comportamento inadequado do corredor
 Fala excessiva
 Interrompendo o ambiente de aprendizagem
 Os brinquedos não são permitidos na escola, o que inclui fiandeiros de inquietação, a menos que seja indicado como
acomodação
As principais ofensas incluem, mas não se limitam a (em nenhuma ordem particular):
 Profanidade (linguagem ou gestos) dirigida a outra pessoa
 Cuspir
 Mordendo
 Deixando o território escolar
 Interrupção persistente da instrução
 Representando uma ameaça física a qualquer pessoa na escola
 Assédio
 Ameaças verbais ou escritas
 Lutar
 Destruição de propriedade / vandalismo (para escola ou propriedade pessoal)
 Roubar, trapacear, forjar e plágio
 Posse de substâncias perigosas e / ou ilegais
 Posse de itens perigosos e / ou ilegais
 Assédio incluindo assédio sexual (comportamento sexual indesejado ou indesejado)
 Adulteração de equipamentos de segurança contra incêndio ou alarmes
 Fazer chamadas falsas do 911
Quando o comportamento é um problema:
Na LCCPS, acreditamos fortemente em ensinar as crianças a fazer boas escolhas. Vemos nossas políticas disciplinares como
uma forma de ajudar a educar nossos alunos no autocontrole, na resolução de conflitos e no poder pessoal. É necessário
enfatizar a importância de os alunos seguirem as regras da escola e que os pais apoiem a escola na manutenção dessas
expectativas, para que tenham o melhor ambiente possível para a aprendizagem.
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Quando os alunos violam as regras da escola, acreditamos que a disciplina deve ser administrada de maneira progressiva e
justa, com consequências lógicas. Em alguns casos, professores e administradores podem ter que emitir consequências ou criar
intervenções individualizadas como resultado dessas violações. Eles podem incluir:

















Advertências verbais / redirecionamento
Conferências Sociais
Intervenções em sala de aula
Separação do grupo ou outra perda de privilégios
Perda de até 5 minutos de recesso
Enviar para uma sala de aula de amigos
Ligar para os pais / responsável
Relatório de incidentes - Ligue 100
Justiça Restaurativa
Plano de comportamento
Detenção
Demissão Disciplinar (ou seja, Despedida Antecipada, Remoção de Emergência, etc.)
Suspensão na escola
Suspensão fora da escola
Expulsão
Referência de quipe de estudo para crianças (CST)

Gerenciando o Meio Ambiente
Estar ciente e usar o ambiente para prevenir e diminuir crises
Ação de atenção
Ação de atenção é sinal para o aluno iniciar um comportamento desejado ou interromper uma ação inapropriada.
- Verbalmente (por exemplo, "Já está na hora de colocar o livro fora")
- Não verbalmente (por exemplo, com um olhar ou aceno de cabeça que lembra o aluno do que é esperado).
Gestos de Cuidado
Um gesto de carinho não depende do aluno fazer algo positivo ou certo. Não é um reforço positivo. É um gesto que comunica,
“Eu me preocupo com você e você é importante para mim (mesmo quando eles estão sendo difíceis)”.
Ajuda obstáculo
Ajuda obstáculo é fornecer ajuda, auxiliando o aluno com a tarefa em mãos, superando os obstáculos. Isso não significa fazer a
tarefa para o aluno, mas oferecer assistência para que o aluno possa superar o ponto difícil e continuar sozinho.
Redirecionamento e Distrações
Alterar a atividade / expectativa (por exemplo, interromper uma tarefa difícil de matemática e mudar por alguns minutos para
ler uma revista favorita) pode ser suficiente para ajudar um aluno ou grupo a se acalmar e retornar à linha de base.
Proximidade
A proximidade é vizinhança com o aluno, mas respeitando o espaço pessoal. Muitas vezes, o simples fato de ter um funcionário
atencioso e solidário por perto acalma um estudante.
Se as técnicas de comportamento não forem bem-sucedidas, os professores podem usar as etapas progressivas para incentivar
os alunos a fazer melhores escolhas em seu comportamento:
Etapa 1: Lembrar, Redirecionar e Realocar
Os alunos são puxados para o lado, lembrados das expectativas e podem ser movidos para mais perto do professor ou
solicitados a fazer uma pausa.
Etapa 2: Sala de Amigos
Os alunos podem ser enviados para uma sala de aula do parceiro para concluir o trabalho em sala de aula e retornar à
turma quando o professor que envia e recebe o aluno concordar que o aluno está pronto para retornar.
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Etapa 3: Contato dos Pais e Consequência da Sala de Aula
O professor pode telefonar ou falar com os pais a respeito do comportamento disruptivo para trabalhar em conjunto
para uma solução.
Etapa 4: Intervenção Administrativa
O professor pode ligar para 100 e pedir que um membro da administração vá à sala de aula para apoiar o aluno na
mudança de comportamento. Se a intervenção for bem sucedida, nenhuma outra conseqüência poderá ser necessária.
Lembre-se, é sempre o objetivo de manter os alunos na sala de aula e manter um ambiente adequado para o
aprendizado, para que todos os alunos possam progredir academicamente.
Etapa 5: Tempo fora da Sala de Suporte do aluno com um membro da equipe de suporte ou um administrador
Celular / Política de Eletrônicos:
Quando os alunos levam celulares e eletrônicos para a escola, eles o fazem por sua conta e risco. A escola não será responsável
por quaisquer itens perdidos ou roubados. Embora entendamos que existem situações em que pode ser necessário que os
alunos tenham esses itens na escola, esperamos que todos os alunos cumpram todas as políticas para garantir que eles não
distraiam os alunos de aprender ou demonstrar bom caráter. Os alunos não podem usar seus telefones celulares / dispositivos
eletrônicos durante a escola, exceto os alunos da 6ª a 8ª séries, nos refeitórios matinais que fazem as tarefas escolares e no
ginásio ou refeitório para todos os níveis escolares, no momento da dispensa.
Qualquer aluno que leve um celular ou dispositivo eletrônico para a escola deve desligá-lo e entregá-lo ao professor da
manhã. Todos os itens serão bloqueados durante o dia e devolvidos aos alunos no final do dia letivo do aluno. Os alunos que
levam seu telefone / dispositivo eletrônico para a escola concordam em permitir que os funcionários pesquisem o conteúdo do
telefone / dispositivo eletrônico ao investigar o uso indevido, materiais inadequados armazenados no telefone / dispositivo
eletrônico e criar senhas acessíveis para as mídias sociais para investigações.
Os alunos concordam em não usar a câmera para tirar fotos ou gravar vídeos a qualquer momento. Os alunos que não seguirem
a Política de Celular / Eletrônica podem perder o privilégio de levar seus dispositivos para a escola. Os alunos que não
conseguirem entregar o dispositivo ou usar o dispositivo de maneira inadequada terão o dispositivo confiscado e devolvido no
final do dia. Uma segunda ofensa de falha ao ligar em um dispositivo ou uso inadequado terá seu dispositivo confiscado e
retornado somente a um pai ou responsável. Uma terceira ofensa de falha em entregar um dispositivo ao professor da sala de
aula ou uso inadequado resultará na perda do privilégio de levar um dispositivo para a escola.
Política de armário
Todos os alunos da sexta, sétima e oitava séries receberão um armário do seu professor. Os alunos só podem ir ao seu armário
durante os horários de transição designados ou depois de receberem um passe do professor. Os armários permanecem como
propriedade da escola e, portanto, estão sujeitos a buscas aleatórias e / ou a situações em que há motivo razoável para uma
pesquisa. Os alunos só poderão usar os cadeados da escola depois de pagar um depósito de US $ 5. Qualquer armário
encontrado com um cadeado que não seja emitido pela escola será imediatamente removido. A remoção pode causar danos na
fechadura que a escola não irá reparar ou substituir. Os alunos só podem usar seu próprio armário e não poderão abrir ou usar
os armários que estão vazios ou que pertencem a outros estudantes por qualquer motivo. Qualquer aluno que não seguir a
política do armário será informado a um administrador sobre as consequências apropriadas.

POLÍTICA DE ASSÉDIO
A LCCPS está comprometido em fornecer um ambiente educacional seguro, positivo e produtivo, onde os estudantes possam
atingir os mais altos padrões acadêmicos. Nenhum aluno será submetido a assédio, intimidação, intimidação ou ciberbullying.
Este plano aplica-se a estudantes e membros de uma equipe escolar, incluindo, mas não limitado a, educadores,
administradores, enfermeiras escolares, trabalhadores de cafeteria, custodiantes, motorista de ônibus, treinadores esportivos e
conselheiros para uma atividade extracurricular e paraprofissionais.
“Assédio” é o uso repetido por um ou mais estudantes ou por um membro da equipe da escola incluindo, mas não limitado a,
um educador, administrador, enfermeira da escola, funcionário da cafeteria, zelador, motorista de ônibus, técnico esportivo,
conselheiro de um extracurricular, atividade ou paraprofissional, de uma expressão escrita, verbal ou eletrônica, ou de um ato
físico ou gesto, ou qualquer combinação deles, dirigida a um alvo que:
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• Causa dano físico ou emocional ao alvo ou dano à propriedade do alvo;
• Coloca o alvo em medo razoável de dano a ele / ela, ou de dano a sua propriedade;
• Cria um ambiente hostil na escola para o alvo;
• Infringe os direitos do alvo na escola; ou
• Materialmente e substancialmente perturba o processo de educação ou a operação ordenada de uma escola.
“Assédio-virtual” significa assédio através do uso de tecnologia ou qualquer comunicação eletrônica, que deve incluir, mas não
se limita a, qualquer transferência de sinais, sinais, escritos, imagens, sons, dados ou inteligência de qualquer natureza
transmitida no todo ou em parte por um:
• Fio
• Rádio
• eletromagnético
• sistema foto-eletrônico ou foto-óptico, incluindo, mas não se limitando a, correio eletrônico, comunicações pela
Internet, mensagens instantâneas ou comunicações fac-símile.
O assédio-virtual deve também incluir a criação de uma página web ou blog em que o criador assume a identidade de outra
pessoa ou conscientemente se faz passar por outra pessoa como autor de conteúdo postado ou mensagens, se a criação ou
representação criar qualquer uma das condições enumeradas no definição de bullying.
O assédio-virtual deve também incluir a distribuição por meio eletrônico de uma comunicação a mais de uma pessoa ou a
postagem de material em meio eletrônico que possa ser acessado por uma ou mais pessoas, se a distribuição ou postagem criar
qualquer uma das condições enumeradas na a definição de bullying.
O assédio e o assédio-virtual podem ocorrer dentro e fora da escola, durante e / ou depois do horário escolar, em casa e em
locais fora de casa. Quando o assédio e o assédio-virtual são alegados, espera-se a total cooperação e assistência dos pais e
famílias.
Para os fins desta política, sempre que o termo assédio é usado, é para denotar tanto o bullying quanto o assédio-virtual.
O assédio é proibido:
• Nas dependências da escola;
• Em propriedade escolar imediatamente adjacente ao terreno da escola;
• Em atividades patrocinadas pela escola ou relacionadas à escola;
• Em funções ou programas, dentro ou fora da escola;
• Nos pontos de ônibus escolares;
• Em ônibus escolares ou outros veículos de propriedade, alugados ou usados pelo distrito escolar; ou,
• Através do uso de tecnologia ou de um dispositivo eletrônico de propriedade, arrendado ou usado pela LCCPS.
Assédio e o assédio-virtual são proibidos em um local, atividade, função ou programa que não seja relacionado à escola ou
através do uso de tecnologia ou de um dispositivo eletrônico que não seja de propriedade, alugado ou usado pela LCCPS se o
ato ou atos em questão:
• Criar um ambiente hostil na escola para o alvo;
• Infringir os direitos do alvo na escola; e / ou
• Materialmente e substancialmente perturbar o processo de educação ou a operação ordenada de uma escola.
A retaliação contra uma pessoa que denuncie assédio, fornece informações durante uma investigação de assédio, ou
testemunha ou possui informações confiáveis sobre bullying também é proibida.
Perpetrador - um aluno ou membro da equipe da escola, incluindo, mas não limitado a, educador, administrador, enfermeiro
escolar, funcionário da cafeteria, zelador, motorista de ônibus, técnico esportivo, conselheiro de atividade extracurricular ou
paraprofissional que se envolva em assédio, assédio-virtual ou retaliação.
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Ao receber um relatório de assédio ou retaliação, o administrador seguirá o Plano de Prevenção e Intervenção da LCCPS. Veja
o Anexo ou website da escola para este plano.
Como afirmado em MGL c. 71, §370, nada nesta política exige que as Escolas Públicas da LCCPS trabalhem com quaisquer
atividades, funções ou programas não relacionados à escola.
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DEVIDOS PROCESSOS DE REMOÇÕES E SERVIÇOS DISCIPLINARES DURANTE AS REMOÇÕES
As infrações disciplinares dos alunos que resultam em afastamento da sala de aula (ou seja, suspensões e expulsões)
estão sujeitas a procedimentos processuais, incluindo avisos, audiências, apelações e serviços educacionais durante as
remoções. As seções a seguir fornecem informações sobre esses direitos.
Aviso do estudante e dos direitos dos pais G.L. c. 71 §37H
Este Aviso do Estudante e dos Direitos dos Pais aplica-se à má conduta do aluno que envolve armas, drogas e / ou um ataque ao
pessoal da escola.
Especificamente, qualquer estudante encontrado em dependências da escola ou em eventos patrocinados pela escola ou
relacionados à escola, incluindo jogos de atletismo, de posse de uma arma perigosa, incluindo, mas não se limitando a, uma
arma ou faca, pode estar sujeito a expulsão. da escola pelos diretores. Qualquer estudante encontrado em dependências da
escola ou em eventos patrocinados pela escola ou relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, de posse de uma
substância controlada, incluindo, mas não limitado a, maconha, cocaína e heroína, pode estar sujeito à expulsão de a escola
pelos Principals. Qualquer aluno que assaltar um administrador, professor, assistente de professor ou outra equipe educacional
nas dependências da escola ou em eventos patrocinados pela escola ou relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, pode
estar sujeito à expulsão da escola pelos diretores.
Especificamente, qualquer estudante encontrado em dependências da escola ou em eventos patrocinados pela escola ou
relacionados à escola, incluindo jogos de atletismo, de posse de uma arma perigosa, incluindo, mas não se limitando a, uma
arma ou faca, pode estar sujeito a expulsão. da escola pelos diretores. Qualquer estudante encontrado em dependências da
escola ou em eventos patrocinados pela escola ou relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, de posse de uma
substância controlada, incluindo, mas não limitado a, maconha, cocaína e heroína, pode estar sujeito à expulsão de a escola
pelos diretores. Qualquer aluno que assaltar um administrador, professor, assistente de professor ou outra equipe educacional
nas dependências da escola ou em eventos patrocinados pela escola ou relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, pode
estar sujeito à expulsão da escola pelos diretores.
Os estudantes que são suspensos ou expulsos sob §37H têm direito a receber serviços educacionais durante o período de
suspensão ou expulsão de acordo com o Plano de Serviço de Educação da LCCPS, que é descrito abaixo na Seção D. Se o aluno
se retirar da escola charter durante o período de suspensão ou expulsão, a nova escola / distrito / distrito de residência deve
admitir o aluno em suas escolas ou fornecer serviços educacionais ao aluno sob a nova escola ou plano de serviço de educação
do distrito.
Este Aviso do Estudante e dos Direitos dos Pais aplica-se à má conduta do aluno que envolve acusações, descobertas ou
admissões de delinqüência criminal ou criminal de estudante.
Suspensão após na Sequência de Queixa de Delinquência Criminal ou por Crime
Após a emissão de uma queixa de delinquência criminal ou crime contra um estudante, o diretor pode suspender tal estudante
por um período de tempo determinado apropriado pelo diretor se ele ou ela determinar que a presença continuada do aluno
na escola teria um efeito prejudicial substancial sobre o aluno. bem-estar geral da escola. O aluno tem o direito de receber uma
notificação por escrito das acusações e as razões para tal suspensão antes de tal suspensão entrar em vigor. O aluno também
receberá uma notificação por escrito de seu direito de apelar e o processo para apelar dessa suspensão; desde que, no entanto,
tal suspensão permaneça em vigor antes de qualquer audiência de apelação conduzida pelo Diretor Executivo.
O aluno terá o direito de apelar da suspensão ao Diretor Executivo. O aluno deve notificar o Diretor-Executivo por escrito sobre
sua solicitação de recurso, no mais tardar cinco dias corridos após a data efetiva da suspensão. O diretor executivo realizará
uma audiência com o aluno e o pai / mãe do aluno dentro de três dias a partir da solicitação do aluno para uma apelação. Na
audiência, o aluno terá o direito de apresentar depoimentos orais e escritos em seu nome e terá o direito de ser advogado. O
Diretor Executivo terá autoridade para derrubar ou alterar a decisão do diretor, inclusive recomendando um programa
educacional alternativo para o aluno. O Diretor Executivo deverá proferir uma decisão sobre o recurso no prazo de cinco dias
corridos após a audiência. A decisão do director executivo é a decisão final da LCCPS no que diz respeito à suspensão.
Expulsão Após Adjudicação por Crime ou Admissão
Quando um aluno é condenado por crime doloso ou por um julgamento ou admissão em tribunal de culpa em relação a tal
crime ou delito grave, o diretor pode expulsar o aluno se o diretor determinar que a presença continuada do aluno na escola
teria um prejuízo substancial. efeito sobre o bem-estar geral da escola. O estudante receberá uma notificação escrita das
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acusações e razões para tal expulsão antes de tal expulsão entrar em vigor. O aluno também receberá uma notificação por
escrito de seu direito de apelar e o processo para apelar de tal expulsão; desde que, no entanto, a expulsão permaneça em
vigor antes de qualquer audiência de recurso conduzida pelo Diretor Executivo.
O aluno terá o direito de apelar da expulsão ao Diretor Executivo. O estudante notificará o Diretor Executivo, por escrito, de seu
pedido de apelação no mais tardar cinco dias corridos após a data efetiva da expulsão. O Diretor Executivo realizará uma
audiência com o aluno e o pai do aluno dentro de três dias corridos após a expulsão. Na audiência, o aluno terá o direito de
apresentar depoimentos orais e escritos em seu nome e terá o direito de ser advogado. O Diretor Executivo terá autoridade
para derrubar ou alterar a decisão do diretor, inclusive recomendando um programa educacional alternativo para o aluno. O
Diretor Executivo deverá proferir uma decisão sobre o recurso no prazo de cinco dias corridos após a audiência. A decisão do
director executivo é a decisão final da LCCPS no que diz respeito à expulsão.
Os estudantes que forem suspensos ou expulsos sob o §37H½ têm direito a receber serviços educacionais durante o período de
suspensão ou expulsão de acordo com o Plano de Serviço de Educação da LCCPS, descrito abaixo na Seção D. Se o aluno se
retirar da escola charter durante o período de suspensão ou expulsão expulsão, a nova escola / distrito deve admitir o aluno em
suas escolas ou fornecer serviços educacionais ao aluno sob a nova escola ou plano de serviço de educação do distrito.
Esta seção rege todas as ofensas estudantis que podem estar sujeitas a suspensões de curto ou longo prazo que não envolvam
armas perigosas, substâncias controladas, assalto a funcionários da escola, acusações de delinqüência por crimes ou crimes e /
ou achados criminais de delinqüência ou admissões, todos que são regidos por GLC71 §§37H e 37H½, conforme detalhado
acima.
Em todos os casos de má conduta do aluno para os quais a suspensão pode ser imposta, o diretor é obrigado a exercer discrição
para decidir a conseqüência da ofensa; considerar formas de voltar a envolver o aluno na aprendizagem; e evite usar a
suspensão de longo prazo da escola como consequência até que as alternativas tenham sido tentadas. O documento a seguir
descreve os direitos dos alunos e dos pais quando o diretor está considerando e / ou decide implementar uma remoção da
escola como conseqüência da má conduta do aluno.
Os estudantes que estão suspensos sob o §37H¾ têm direito a receber serviços educacionais durante o período de suspensão
ou expulsão de longo prazo de acordo com o Plano de Serviço de Educação da LCCPS, descrito abaixo na Seção D. Se o aluno se
retirar da LCCPS durante o período de suspensão, a nova escola / distrito deve admitir o aluno em suas escolas ou fornecer
serviços educacionais ao aluno de acordo com o plano de serviço educacional da nova escola ou distrito.

Notificação de suspensão e audição
A menos que o diretor determine que uma Remoção de Emergência seja necessária (consulte a seção Remoções de emergência
abaixo) ou decida implementar uma suspensão dentro da escola de dez ou menos dias consecutivos (e não mais do que 10 dias
cumulativos por ano letivo) consulte Suspensão na escola seção abaixo), o diretor não pode impor uma suspensão como
conseqüência de uma infração disciplinar sem antes fornecer ao aluno e aos pais uma notificação verbal e por escrito, e
fornecer ao aluno uma oportunidade para uma audiência sobre a acusação e aos pais uma oportunidade de participar de tal
audiência.
O diretor é obrigado a fornecer este aviso verbal e por escrito ao aluno e aos pais em inglês e no idioma principal da casa, se
não for o inglês, ou outros meios de comunicação, quando apropriado. O aviso deve estabelecer as seguintes informações:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Infração disciplinar;
A base para a acusação;
As consequências potenciais, incluindo a duração potencial da suspensão do aluno;
A oportunidade para o aluno ter uma audiência com o diretor sobre a suspensão proposta, incluindo a oportunidade de
contestar as acusações e apresentar a explicação do aluno sobre o suposto incidente, e para que os pais possam
comparecer à audiência;
A data, hora e local da audiência;
O direito do aluno e dos pais do aluno a serviços de intérprete na audiência, se necessário para participar;
Se o aluno pode ser suspenso por longo prazo após a audiência com o Diretor, os direitos de audiência de suspensão de
curto e longo prazo e o direito de apelar da decisão do diretor ao Diretor Executivo devem fazer e documentar esforços
razoáveis. notificar verbalmente os pais sobre a oportunidade de comparecer à audiência. Presume-se que o diretor tenha
feito esforços razoáveis e, portanto, pode conduzir uma audiência sem a presença dos pais, se o diretor enviou notificação
por escrito (entrega em mãos, correspondência de primeira classe, correspondência certificada, e-mail ou qualquer outro
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método de entrega acordado). pelo principal e pai) e documentou pelo menos duas tentativas de contatar os pais da
maneira especificada pelos pais para notificação de emergência.
Remoção de Emergência
O diretor tem autoridade para remover temporariamente um aluno da escola quando um aluno é acusado de uma infração
disciplinar e o diretor determina que a presença continuada do aluno representa um perigo para as pessoas ou propriedade, ou
interrompe material e substancialmente a ordem da escola. e, no julgamento do diretor, não há alternativa disponível para
aliviar o perigo ou a interrupção. O diretor é obrigado a notificar imediatamente o Diretor Executivo por escrito de uma
remoção de emergência e a razão para isso, além de descrever o perigo apresentado pelo aluno. A remoção temporária não
deve exceder dois (2) dias letivos após o dia da remoção de emergência, durante os quais o Diretor é obrigado a:
a)

Realizar esforços imediatos e razoáveis para notificar verbalmente o aluno e os pais do aluno sobre a remoção de
emergência, o motivo da necessidade de remoção de emergência e os Direitos de Audiência descritos abaixo;
b) Fornecer notificação por escrito ao aluno e aos pais;
c) Proporcionar ao aluno uma oportunidade para uma audiência com o diretor que cumpra os direitos descritos abaixo na
seção Direitos da Audiência, conforme aplicável, e os pais a oportunidade de comparecer à audiência, antes da expiração
das duas (2) aulas. dias, a menos que uma extensão de tempo para audiência seja de outra forma acordada pelo diretor,
aluno e pai.
d) Prestar uma decisão verbalmente no mesmo dia da audiência, e por escrito, no máximo no dia letivo seguinte.
O diretor não pode remover um aluno da escola em caráter de emergência por um delito disciplinar até que as provisões
adequadas tenham sido tomadas para a segurança e o transporte do aluno.
Audiência do Principal sob o §37H¾: Suspensão de Curto Prazo
Suspensão de curto prazo significa a remoção de um estudante das dependências da escola e atividades regulares em sala de
aula por dez (10) dias letivos consecutivos ou menos.
O objetivo da audiência com o diretor é que o diretor ouça e considere informações sobre o suposto incidente; fornecer ao
aluno uma oportunidade de contestar as acusações e explicar as circunstâncias do suposto incidente; e determinar se o aluno
cometeu a infracção disciplinar e, em caso afirmativo, as consequências para a infração. No mínimo, o diretor é obrigado a
discutir a ofensa disciplinar, a base da acusação e qualquer outra informação pertinente. O aluno e os pais devem ter a
oportunidade de apresentar e oferecer informações, incluindo fatos atenuantes, que o diretor deve considerar ao determinar
se outros remédios e consequências podem ser apropriados. Com base nas informações disponíveis, incluindo circunstâncias
atenuantes, o diretor determinará se o aluno cometeu a infração disciplinar e, em caso afirmativo, qual solução ou
conseqüência será imposta.
O diretor é obrigado a fornecer notificação por escrito ao estudante e aos pais sobre a determinação e as razões para isso, e, se
o estudante for suspenso, o tipo e duração da suspensão e a oportunidade de fazer as atribuições e outros trabalhos escolares
conforme necessário. para fazer progresso acadêmico durante o período de remoção.
Por favor, note que se o aluno está na 1ª série do ensino básico, o diretor deve enviar uma cópia da determinação escrita ao
Diretor Executivo e explicar as razões para impor uma suspensão fora da escola, antes da suspensão de curto prazo. entra em
vigor.
Audiência do Principal sob §37H¾: Suspensão a Longo Prazo
Suspensão de longo prazo significa a remoção de um estudante das instalações da escola e atividades regulares em sala de aula
por mais de dez (10) dias letivos consecutivos, ou por mais de dez (10) dias letivos cumulativamente para múltiplas infrações
disciplinares em qualquer ano escolar.
O objetivo da audiência de suspensão de longo prazo é o mesmo que o propósito de uma audiência de suspensão de curto
prazo. No mínimo, além dos direitos concedidos a um aluno em uma audiência de suspensão de curto prazo, o aluno terá os
seguintes direitos durante uma audiência de suspensão de longo prazo:
1.
2.

Antes da audiência, a oportunidade de rever o registro do aluno e os documentos sobre os quais o diretor pode confiar
em tomar a decisão de suspender o aluno ou não;
O direito de ser representado por um advogado ou um leigo da escolha do aluno, às custas do aluno / pai;
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3.

O direito de apresentar testemunhas em seu nome e apresentar a explicação do aluno sobre o suposto incidente, mas
o estudante não pode ser obrigado a fazê-lo;
4. O direito de interrogar as testemunhas apresentadas pelo distrito escolar;
5. O direito de solicitar que a audiência seja gravada pelo Diretor e receber uma cópia da gravação de áudio mediante
solicitação. Se o aluno ou pai / mãe solicitar uma gravação de áudio, a Diretora deverá informar a todos os
participantes antes da audiência que um registro de áudio será feito e uma cópia será fornecida ao aluno e aos pais,
mediante solicitação.
O diretor deve fornecer aos pais, se presentes, a oportunidade de discutir a conduta do aluno e oferecer informações, incluindo
circunstâncias atenuantes, que o diretor deve considerar ao determinar as consequências para o aluno.
Com base nas evidências, o diretor determinará se o aluno cometeu a infração disciplinar e, em caso afirmativo, depois de
considerar circunstâncias atenuantes e alternativas à suspensão, que solução ou conseqüência será imposta, em lugar ou além
de um compromisso de longo prazo. suspensão. O diretor deve enviar a determinação por escrito ao estudante e aos pais por
entrega, correio certificado, correio de primeira classe, e-mail para um endereço fornecido pelo pai para comunicações
escolares, ou qualquer outro método de entrega acordado pelo diretor e pelo diretor. pai. Se o diretor decide suspender o
aluno, a determinação por escrito irá:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar a infração disciplinar, a data em que a audiência ocorreu e os participantes na audiência;
Expor os principais fatos e conclusões alcançados pelo diretor;
Identifique a duração e a data efetiva da suspensão, bem como a data de retorno à escola;
Incluir aviso da oportunidade do aluno de receber serviços de educação para fazer progresso acadêmico durante o
período de afastamento da escola;
Informar o estudante sobre o direito de recorrer da decisão do diretor para o Diretor Executivo. A notificação do
direito de apelação será em inglês e no idioma principal da casa se não for o inglês, ou outros meios de comunicação,
quando apropriado, e incluirá as seguintes informações declaradas em linguagem clara:
a. O processo para apelar da decisão, incluindo que o aluno ou pai / mãe deve apresentar uma
notificação por escrito de apelação ao Diretor-Executivo dentro de cinco (5) dias corridos a partir da data
efetiva da suspensão de longo prazo; desde que, nos cinco (5) dias corridos, o estudante ou pai / mãe solicite
e receba do Diretor Executivo uma prorrogação do prazo para apresentar a notificação por escrito por até
sete (7) dias adicionais; e que
b. A suspensão de longo prazo permanecerá em vigor, a menos e até que o Diretor Executivo decida
reverter a determinação do principal na apelação.

Se o aluno se apresentar em graus K 1 a 3, o diretor deve enviar uma cópia da determinação por escrito ao Diretor Executivo e
explicar as razões da imposição de uma suspensão fora da escola, seja a curto ou a longo prazo, antes de a suspensão entra em
vigor.
Executive Director's Hearing under §37H¾
Um aluno que é colocado em suspensão de longo prazo após uma audiência com o diretor tem o direito de recorrer da decisão
do diretor para o Diretor Executivo.
Para recorrer da decisão do diretor de impor uma suspensão de longo prazo, o aluno ou pai deve apresentar uma notificação de
apelação ao diretor dentro de cinco dias corridos a partir da data efetiva da suspensão de longo prazo (em alternativa, dentro
de cinco calendários dias da data efetiva da suspensão de longo prazo que a controladora pode solicitar e receber do Diretor
Executivo uma prorrogação do prazo para o preenchimento da notificação por escrito por até sete dias corridos adicionais). Se a
apelação não for apresentada em tempo hábil, o Diretor-Executivo poderá negar a apelação ou poderá permitir a apelação a
seu critério, por justa causa.
O Diretor-Executivo realizará a audiência dentro de três dias letivos a partir da solicitação do aluno, a menos que o aluno ou pai
solicite uma prorrogação de até sete dias adicionais, caso em que o Diretor-Executivo concederá a prorrogação.
O Diretor Executivo deve fazer um esforço de boa-fé para incluir os pais na audiência e presumir-se-á que fez um esforço de
boa-fé se tiver tentado encontrar um dia e hora para a audiência que permitiria aos pais e ao Executivo Diretor para participar.
O Diretor Executivo enviará uma notificação por escrito ao pai sobre a data, hora e local da audiência.
O Diretor Executivo realizará uma audiência para determinar se o aluno cometeu a infração disciplinar da qual o aluno é
acusado e, em caso afirmativo, qual será a conseqüência. Uma gravação de áudio da audiência será feita, uma cópia da qual
deverá ser fornecida ao aluno ou pai, mediante solicitação.
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O aluno e os pais terão todos os direitos conferidos a eles na audiência do Diretor para suspensão de longo prazo, conforme
detalhado acima nas seções intituladas Audiência do principal sob o §37H¾: Suspensão de Curto Prazo e Audiência do principal
sob o §37H¾: Longo prazo Suspensão.
O Diretor Executivo emitirá uma decisão por escrito no prazo de cinco dias corridos após a audiência. Se o Diretor Executivo
determinar que o aluno cometeu a infração disciplinar, o Diretor-Executivo poderá impor uma consequência igual ou menor
que a do diretor, mas não poderá impor uma suspensão maior do que a imposta pela decisão do diretor. A decisão do Diretor
Executivo será a decisão final da escola.
Suspensão na Escola sob §37H¾
O diretor pode usar a suspensão na escola como alternativa à suspensão de curto prazo por infrações disciplinares.
O diretor é obrigado a informar o aluno sobre a infração disciplinar e a base para a acusação, e fornecer ao aluno uma
oportunidade de contestar as acusações e explicar as circunstâncias que cercam o suposto incidente. Se o diretor determinar
que o aluno cometeu a infração disciplinar, o diretor deve informar o aluno sobre a duração da suspensão dentro do aluno, que
não deve exceder 10 dias, cumulativa ou consecutivamente, em um ano letivo.
No mesmo dia em que o diretor decide impor uma suspensão dentro da escola, o diretor deve envidar esforços razoáveis para
notificar verbalmente os pais sobre a infração disciplinar, as razões para concluir que o aluno cometeu a infração e a duração da
infração disciplinar. suspensão escolar.
O diretor também deve convidar os pais para uma reunião para discutir o desempenho acadêmico e o comportamento do
aluno, estratégias para o envolvimento do aluno e possíveis respostas ao comportamento. Tal reunião será agendada no dia da
suspensão, se possível, e se não, o mais cedo possível. Se o diretor não puder contatar os pais após fazer e documentar pelo
menos duas tentativas, tais tentativas constituirão esforços razoáveis para fins de informar verbalmente aos pais sobre a
suspensão da escola.
O diretor deve enviar uma notificação por escrito ao aluno e aos pais sobre a suspensão dentro da escola, incluindo o motivo e
a duração da suspensão na escola (e convidar os pais para uma reunião com o diretor, se tal reunião ainda não tiver ocorrido) .
O diretor deve entregar tal notificação no dia da suspensão por entrega em mãos, carta registrada, correspondência de
primeira classe, e-mail para um endereço fornecido pelos pais para comunicação escolar, ou por outro método de entrega
acordado pelo Diretor e pelo pai.
Remoção de Privilégios e Atividades Extracurriculares
O diretor pode remover um aluno de privilégios, tais como atividades extracurriculares e participação em eventos patrocinados
pela escola, com base na má conduta do aluno. A remoção de privilégios e / ou atividades extracurriculares não está sujeita aos
procedimentos estabelecidos neste documento.
Serviços Educacionais e Progresso Acadêmico para Alunos Suspensos ou Expulsos
Alunos cumprindo uma suspensão dentro da escola, suspensão de curto prazo, suspensão de longo prazo ou expulsão têm a
oportunidade de ganhar créditos, conforme aplicável, compor atribuições, testes, documentos e outros trabalhos escolares,
conforme necessário, para fazer progresso acadêmico durante o curso. período de sua remoção da sala de aula ou escola.
Os alunos que são expulsos ou suspensos da escola por mais de dez (10) dias consecutivos, seja na escola ou fora da escola, têm
a oportunidade de receber serviços educacionais e fazer progresso acadêmico para atender às exigências estaduais e locais,
através da Educação escolar. Plano de serviço.
Serviços durante remoções e plano de serviço de educação escolar
Os alunos que são suspensos da escola por 10 dias ou menos, seja dentro ou fora da escola, têm a oportunidade de fazer
progresso acadêmico durante o período de suspensão; compor atribuições; e ganhar créditos perdidos incluindo, mas não se
limitando a, trabalhos de casa, questionários, exames, trabalhos e projetos perdidos.
A LCCPS desenvolveu um Plano de Serviço de Educação para toda a escola para todos os alunos que são expulsos ou suspensos
da escola por mais de 10 dias escolares consecutivos, dentro ou fora da escola. O diretor deve garantir que esses alunos tenham
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a oportunidade de progredir academicamente durante o período de suspensão ou expulsão, para fazer as atribuições e ganhar
créditos perdidos, incluindo, mas não se limitando a lição de casa, questionários, exames, trabalhos e projetos perdidos.
O Plano de Serviço de Educação da LCCPS está sujeito a alterações e pode incluir, mas não se limita a aulas particulares,
colocação alternativa, escola de sábado e ensino on-line ou a distância.
Se a LCCPS expulsar um aluno ou suspender um aluno por mais de 10 dias letivos consecutivos, a LCCPS deverá fornecer ao
aluno e aos pais ou responsável do aluno uma lista de serviços educacionais alternativos. Após a seleção de um serviço
educacional alternativo pelo aluno e pelos pais ou responsável, a escola deve facilitar e verificar a inscrição no serviço.
Alternativas à Suspensão
O diretor pode decidir, depois de analisar todas as circunstâncias, que uma alternativa para uma suspensão dentro da escola ou
fora da escola poderia ser um serviço comunitário. O serviço comunitário seria uma maneira de o aluno fazer restituição à
comunidade escolar por seu comportamento. A conclusão do projeto de serviço comunitário em um período de tempo
determinado pelo diretor antes ou depois das aulas acadêmicas permitirá que o aluno permaneça na escola em vez de ser
removido das aulas. Os pais serão notificados do serviço comunitário como uma alternativa à suspensão. Se o aluno se recusar
a concluir o projeto de serviço comunitário, a suspensão poderá ser reintegrada após uma audiência com o diretor, seguindo as
diretrizes apropriadas mencionadas acima.
Disciplina de Alunos com Deficiências
O Código de Conduta se aplica a todos os alunos. No entanto, existem procedimentos específicos para disciplinar alunos com
deficiências qualificados para o Programa de Educação Individualizada (IEP) ou para os serviços da Seção 504. De acordo com as
leis e regulamentos federais e estaduais, os alunos com deficiências não podem ser discriminados com base em sua deficiência
ou deficiência. Os procedimentos a seguir serão implementados para cumprir as leis e regulamentações estaduais e federais
referentes à disciplina de alunos com deficiências. O IEP para cada aluno com necessidades especiais indicará se o aluno deve
cumprir o código de disciplina regular ou se o código deve ser modificado devido às necessidades individuais do aluno.
Quaisquer modificações no código serão descritas no IEP. Antes de qualquer remoção que constitua uma mudança de
colocação, o distrito escolar deve enviar aos pais uma declaração completa de seus direitos processuais e informá-los que a
Equipe do IEP conduzirá uma Determinação de Manifestação. Os pais são membros da equipe do IEP do aluno.
Se a escola tiver conhecimento de que uma criança é uma criança com deficiência, mas a criança não tiver sido considerada
elegível para educação especial no momento da violação das regras da escola, ela poderá ter direito às proteções processuais
disciplinares concedidas. para estudantes de educação especial. Considerar-se-á que a escola tem conhecimento de que a
criança é uma criança com deficiência se, antes do comportamento, os pais expressaram preocupação, por escrito, a um
supervisor, administrador ou professor, de que o aluno necessitou de educação especial; o pai solicitou uma avaliação
educacional especial; ou um professor ou outro pessoal da escola expressou preocupações específicas sobre um padrão de
comportamento para o diretor de educação especial ou outro pessoal de supervisão. Se os pais não permitiram uma avaliação
de educação especial, recusaram serviços ou a criança foi considerada inelegível, o aluno não terá direito às proteções
processuais disciplinares concedidas a estudantes de educação especial.
Estudantes de educação especial podem ser suspensos de sua colocação educacional por até dez dias em um ano letivo sem
receber serviços. Uma “mudança de colocação” (mais de dez dias consecutivos ou um padrão de remoções) invoca certas
proteções processuais sob a IDEA, a Lei Federal de Educação Especial. Se a LCCPS determinar que uma “mudança de colocação”
disciplinar será considerada, então dentro de dez dias da decisão e antes da remoção, a Equipe do IEP deve se reunir para
conduzir uma Determinação de Manifestação..
Na reunião da Equipa de Determinação de Manifestação, a Equipa deve rever todas as informações relevantes, incluindo o IEP
do aluno, as observações do professor e quaisquer informações relevantes fornecidas pelos pais, e determina se o
comportamento foi causado ou estava em relação direta e substancial com a deficiência da criança, ou foi um resultado direto
da falha da LCCPS em implementar o IEP do aluno.
Se a conduta do aluno estiver relacionada às suas necessidades especiais ou for um resultado direto da falha da LCCPS em
implementar o IEP, o IEP será corrigido e / ou as etapas serão tomadas para implementar totalmente o IEP atual. Além disso, se
a equipe determinar que o comportamento foi uma manifestação da deficiência da criança, a equipe do IEP deve realizar uma
avaliação comportamental funcional e implementar um plano de intervenção comportamental. Se um plano de intervenção de
comportamento foi desenvolvido anteriormente, a equipe deve revisar o plano existente e modificá-lo conforme necessário.
Se a Equipe determinar que a conduta do aluno não está relacionada às suas necessidades especiais ou a um IEP inadequado, a
escola pode suspender ou disciplinar a criança de acordo com o código de conduta da escola, exceto por qualquer período de
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afastamento superior a dez dias. , o distrito escolar deve fornecer à criança uma Educação Pública Apropriada Gratuita (FAPE)
em um ambiente educacional alternativo. Os pais serão notificados da remoção, das razões e do plano alternativo. Qualquer
disputa relacionada à remoção será resolvida por meio do processo de mediação e audiência da educação especial. Se uma
audiência for solicitada, o estudante deve permanecer no ambiente educacional alternativo provisório, a menos que os pais e a
LCCPS concordem em contrário.
Se um estudante carrega ou possui uma arma para ou na escola, nas dependências da escola ou em uma função da escola; ou
se o aluno conscientemente possui ou usa drogas ilegais ou vende ou solicita a venda de uma substância controlada enquanto
está na escola, nas dependências da escola ou em uma função escolar; ou se o aluno causar lesões corporais graves (lesões que
envolvam um risco substancial de morte; dor física extrema; desfiguração prolongada ou óbvia; ou perda ou comprometimento
prolongado da função de um membro, órgão ou faculdade) em outra pessoa durante a escola , nas dependências da escola ou
em uma função escolar, a escola pode solicitar uma mudança de colocação por um período que não exceda 45 dias sem
considerar se o comportamento é determinado como uma manifestação da deficiência do aluno. Posteriormente, a criança
retornará à colocação educacional previamente acordada, a menos que um oficial de audiência ordene outra colocação ou que
os pais e a escola concordem com outra colocação. Estágios educacionais alternativos intercalares são determinados pela
Equipe do IEP.

Se um aluno com necessidades especiais representar um perigo para outros alunos, funcionários ou para o próprio aluno, a
LCCPS poderá solicitar imediatamente a aprovação do tribunal para suspender ou excluir o aluno das dependências da escola.
Quaisquer disputas em relação ao IEP serão resolvidas por meio do processo de mediação e audiência do Bureau of Special
Education Appeals. Se for solicitada uma audiência sobre uma mudança disciplinar de colocação, o estudante deve permanecer
no ambiente educacional alternativo provisório, a menos que os pais e a LCCPS concordem em contrário..
A coordenação do cumprimento dos procedimentos acima mencionados é administrada através do Diretor de Serviços de
Apoio ao Estudante, que é o Diretor de Educação Especial, 206 Jackson Street, Lowell, MA 01852, 978-323-0800 ramal 121.
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JUDIAR
O crime de judiar é regido pelo Capítulo 269, Seção 17 das Leis Gerais de Massachusetts. Judiar significa qualquer conduta ou
método de iniciação em qualquer organização estudantil, que intencionalmente ou de maneira imprudente ponha em risco a
saúde física ou mental de qualquer estudante ou outra pessoa. Tal conduta incluirá chicotadas, espancamentos, marcas,
exercícios forçados, exposição ao tempo, consumo forçado de qualquer alimento, bebida alcoólica, drogas ou outra substância,
ou qualquer outro tratamento brutal ou atividade física forçada que sujeite tal estudante ou outra pessoa a estresse mental
extremo, incluindo privação de sono ou descanso ou isolamento prolongado, que pode afetar adversamente a saúde física ou a
segurança de qualquer estudante ou outra pessoa. O consentimento não estará disponível como uma defesa para qualquer
processo sob esta ação. Organizadores e / ou participantes do crime de judiar serão punidos com uma multa de não mais de US
$ 3.000 ou por prisão em uma casa de correção por não mais de um ano, ou ambos.
De acordo com o Capítulo 269, Seção 18 das Leis Gerais de Massachusetts, a falha em relatar o conhecimento de que outra
pessoa é vítima de trote por alguém que esteja no local do crime, na medida em que tal pessoa possa fazê-lo sem perigo ou
perigo para si próprio ou para os outros serão punidos com uma multa não superior a US $ 1.000,00.
PESQUISAS
Pesquisas feitas por funcionários da escola de estudantes e seus pertences serão realizadas de acordo com as leis e
regulamentos aplicáveis. Os estudantes e seus pertences pessoais, incluindo mas não limitados a bolsas, mochilas,
computadores e roupas, bem como veículos de estudantes em propriedade escolar ou em eventos escolares, estão sujeitos a
pesquisa pelo pessoal da escola na medida em que a pesquisa seja razoável sob todos os circunstâncias. Na medida do possível,
as buscas serão conduzidas por um funcionário da escola na presença de outro adulto. No caso de um aluno ser encontrado em
posse de um objeto ou substância que possa dar origem a um crime, a polícia pode ser notificada. Quando a escola encaminha
um aluno para a polícia, o (s) pai (s) ou tutor (es) serão notificados. Objetos, substâncias ou outros itens que são proibidos pelas
regras da escola podem ser mantidos por um funcionário da escola e devolvidos ao pai (s) ou guardião (s). Os alunos não têm
expectativa de privacidade em seus armários ou mesas. A escola mantém a custódia conjunta de todos os armários e
secretárias, e esses armários e secretárias estão sujeitos a pesquisa pelos funcionários da escola a qualquer momento.

CONTROLE FÍSICO DOS ESTUDANTES
A LCCPS procura promover um ambiente educacional seguro e produtivo e local de trabalho para seus alunos e funcionários. De
acordo com a política do Conselho de Diretores da LCCPS, o Código de Regulamentos de Massachusetts (603 CMR 46.00), a lei
que rege o uso de controle físico em estudantes de escolas públicas, a LCCPS procura assegurar que todos os estudantes
estejam livres de restrições. maneira que não é consistente com esses regulamentos estaduais. É política da LCCPS que o
controle físico seja usada somente em situações de emergência de último recurso, depois que outras alternativas legais e
menos intrusivas falharam ou foram consideradas inadequadas, e com extrema cautela.
Se o contenção física for necessária, o pessoal da escola deve usar o controle física com dois objetivos em mente:
(a) Administrar um controle físico somente quando necessário para proteger um estudante e / ou um membro da
comunidade escolar de agressão ou dano físico sério e iminente; e
(b) Para prevenir ou minimizar qualquer dano ao estudante como resultado do uso de contenção física.
Estes Procedimentos de Apoio à Prevenção e Comportamento Físico por Restrição não impedem que qualquer professor,
funcionário ou agente de um programa de educação pública use força razoável para proteger estudantes, outras pessoas ou a si
próprios de agressão ou dano físico sério e iminente.
Prevenção de Restrições
A LCCPS proporcionará um desenvolvimento profissional em toda a escola focado na identificação e prevenção da violência
estudantil, comportamento autodestrutivo e suicídio, incluindo o planejamento de crises comportamentais e o descalonamento
de comportamentos potencialmente perigosos que ocorrem entre grupos de estudantes ou com um aluno individual. Uma
equipe de crise no nível da escola, juntamente com professores e outros funcionários da escola, identificará os alunos que estão
potencialmente em risco e analisará o progresso comportamental, social e emocional do aluno em intervalos periódicos. Para
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qualquer aluno com histórico de comportamento emocional / comportamental de risco significativo e / ou qualquer aluno que
tenha requerido contenção física, uma equipe escolar deve desenvolver um plano de segurança ou crise. O plano deve incluir
estratégias e apoios que podem incluir estratégias específicas de desescalamento, serviços de aconselhamento, protocolo de
monitoramento, coleta de dados e reuniões de revisão com a finalidade de avaliar o progresso e fazer os ajustes necessários.
Comunicação dos Pais sobre Restrições
O diretor deve disponibilizar informações a todas as famílias e estudantes sobre os apoios comportamentais e os esforços de
prevenção de contenção que são utilizados dentro da LCCPS. O pessoal da escola deve trabalhar para identificar os alunos que
estão em risco de contenção e trabalhar com o aluno e a família para identificar o apoio comportamental para evitar que a
restrição ocorra. Se ocorrer uma restrição, espera-se que os funcionários da escola notifiquem os pais / responsáveis do aluno,
de acordo com os procedimentos de apresentação de relatórios da LCCPS. O pessoal da escola deve acompanhar o aluno e sua
família sobre os suportes comportamentais. Os pais / responsáveis devem ter a oportunidade de discutir com os funcionários
da escola a administração da restrição, quaisquer consequências que possam ser impostas ao aluno e qualquer outra questão
relacionada.
Alternativas à contenção física
Métodos alternativos devem ser usados primeiro quando se pretende prevenir a violência estudantil, comportamento
autolesivo e / ou diminuir o comportamento potencialmente perigoso que ocorre entre grupos de estudantes ou com um
estudante individual. Restrições físicas devem ser usadas como último recurso em situações de emergência após essas outras
alternativas menos intrusivas terem falhado ou sido consideradas inadequadas.
Exemplos de intervenções e métodos menos intrusivos podem incluir, mas não se limitam a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Escuta ativa
Uso de voz baixa e não ameaçadora
Limitar o número de adultos que orientam o aluno
Oferecendo ao aluno uma escolha
Não bloquear o acesso do aluno a uma rota de fuga
Sugerir possíveis resoluções para o aluno
Evitar gestos dramáticos (agitando braços, apontando, bloqueando movimentos, etc)
Prompts verbais: um alerta verbal está comunicando o comportamento esperado, limpando as instruções e
expectativas.
9. Sugestão física total ou parcial: Uma dica física total ou parcial é sempre que um adulto precisar colocar
temporariamente as mãos em um aluno ou redirecionar fisicamente um aluno sem força. Estes são usados em
níveis crescentes conforme necessário para devolver um aluno de volta à tarefa com segurança.
10. Escolta Física: Uma escolta física é um toque ou uma retenção temporária, sem o uso de força, da mão, punho,
braço, ombro ou costas, com a finalidade de induzir um aluno agitado a caminhar para um local seguro.
11. Redirecionamento físico: Um redirecionamento físico é feito colocando temporariamente uma mão em cada um
dos ombros do aluno, sem força, e redirecionando o aluno da atividade de aprendizado, sala de aula ou local
seguro.
12. Time-Out ou Tempo fora: Um tempo fora é uma estratégia de apoio comportamental em que um aluno se separa
temporariamente da atividade de aprendizado ou da sala de aula, seja por escolha ou por orientação da equipe,
com o propósito de acalmar. Durante o tempo limite, o aluno deve ser continuamente observado por um membro
da equipe. A equipe deve estar com o aluno ou imediatamente disponível para o aluno em todos os momentos. O
espaço usado para o tempo limite deve ser limpo, seguro, higiênico e apropriado para o propósito de acalmar.
Etapas de descalonamento
1. Permaneça calmo: Para possivelmente ajudar a evitar a probabilidade de um aluno que esteja passando por
dificuldades ao aumentar o seu comportamento, use um tom de voz neutro e nivelado, controle as expressões
faciais e use uma linguagem corporal de apoio e não ameaçador.
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2.

3.

4.
5.

Obter Assistência: Sempre que possível, o pessoal da escola deve tomar imediatamente medidas para notificar os
administradores da escola, a equipa de resposta administrativa da escola e / ou outro pessoal da escola, de
situações potencialmente perigosas e para obter assistência adicional.
Uma pessoa fala: A fim de minimizar o risco de confusão e / ou a probabilidade de um aluno sofrer de angústia de
seu comportamento crescente, e ter uma pessoa fornecendo orientação geral para a resposta e os procedimentos
de acompanhamento. Isso geralmente pode ser a primeira pessoa treinada da equipe em cena ou a pessoa da
equipe com mais informações sobre a situação específica.
Remover aluno, se possível: Considere a viabilidade de ter um aluno passando por dificuldades deixar uma área
onde outros alunos estão presentes e passar para outra área mais privada e segura, a fim de desescalar.
Remover outros alunos: Se não for possível fazer com que um aluno sofra aflição, mude para uma área mais
privada e segura, a fim de reduzir a escala, considere a viabilidade de ter outra equipe para auxiliar e monitorar a
remoção de outros alunos para outra área. dentro da escola até que o aluno de-escalada.

PROCEDIMENTOS DE RESTRIÇÃO FÍSICA
A. Definições
Departamento significa o Departamento de Educação Elementar e Secundária.
Restrição mecânica significa o uso de qualquer dispositivo ou equipamento para restringir a liberdade de movimento de
um aluno. O termo não inclui dispositivos implementados por pessoal escolar treinado, ou utilizado por um estudante que
tenha sido prescrito por um médico apropriado ou profissional de serviços relacionados, e é usado para fins de
posicionamento ou proteção específicos e aprovados para os quais tais dispositivos foram projetados. Exemplos de tais
dispositivos incluem: dispositivos adaptativos ou suportes mecânicos usados para obter a posição, equilíbrio ou
alinhamento adequados do corpo para permitir maior liberdade de mobilidade do que seria possível sem o uso de tais
dispositivos ou suportes mecânicos; Restrições de segurança do veículo quando usadas como pretendido durante o
transporte de um aluno em um veículo em movimento; restrições para imobilização médica; ou dispositivos ortopédicos
prescritos que permitem ao aluno participar de atividades sem risco de dano.
Restrição de medicação significa a administração de medicação com o propósito de controlar temporariamente o
comportamento. Medicação prescrita por um médico licenciado e autorizada pelos pais para administração no ambiente
escolar não é a contenção de medicação.
Escolta física significa um toque temporário ou retenção, sem o uso de força, da mão, punho, braço, ombro ou costas com
o propósito de induzir um aluno agitado a caminhar para um local seguro.
Restrição física significa contato físico direto que impede ou restringe significativamente a liberdade de movimento de um
aluno. A contenção física não inclui: contato físico breve para promover a segurança do aluno, fornecer orientação física ou
estímulo ao ensinar uma habilidade, redirecionar a atenção, proporcionar conforto ou uma escolta física.
Contenção propensa significa uma contenção física na qual um aluno é colocado de bruços no chão ou em outra superfície,
e uma pressão física é aplicada ao corpo do aluno para manter o aluno na posição de frente para baixo.
Dia Útil na Escola significa um dia ou dia parcial em que os alunos participam do programa de educação pública para fins
de instrução.
Reclusão significa o confinamento involuntário de um aluno sozinho em uma sala ou área da qual o aluno está fisicamente
impedido de sair. O isolamento não inclui um tempo limite. O uso de contenção de isolamento é expressamente proibido.
Tempo esgotado significará uma estratégia de suporte comportamental desenvolvida de acordo com 603 CMR 46.04 (1) na
qual um aluno se separa temporariamente da atividade de aprendizagem ou da sala de aula, por escolha ou por orientação
da equipe, com o propósito de acalmar. Durante o tempo limite, o aluno deve ser continuamente observado por um
membro da equipe. A equipe deve estar com o aluno ou imediatamente disponível para o aluno em todos os momentos. O
espaço usado para o tempo limite deve ser limpo, seguro, higiênico e apropriado para o propósito de acalmar. O tempo
limite terminará assim que o aluno se acalmar.
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B. Quando o controle física pode ser usada:
Contenção físico, incluindo restrição de tipo prona quando permitido, será considerada um procedimento de emergência
de último recurso e será proibida nos programas da LCCPS, exceto quando o comportamento do aluno representar uma
ameaça de agressão, ou dano iminente, sério, físico para si ou para os outros e o aluno. não responde a diretivas verbais ou
outras intervenções de comportamento lícitas e menos intrusivas, ou tais intervenções são consideradas inapropriadas sob
as circunstâncias.
Todas as restrições físicas, incluindo contenção propenso onde permitido, deve ser administrado em conformidade com
603 CMR 46.05.
C. Proibições:
Controle físico não deve ser usado como meio de disciplina ou punição;
O controle físic não deve ser usado quando o aluno não puder ser contido com segurança por estar medicamente contraindicado por motivos que incluem, mas não se limitando a asma, convulsões, problemas cardíacos, obesidade, bronquite,
deficiências relacionadas à comunicação ou risco de vômito;
O controle físico não deve ser usado como resposta à destruição da propriedade, interrupção da ordem escolar, recusa do
aluno em cumprir uma regra ou diretriz do programa de educação pública ou ameaças verbais, quando essas ações não
constituírem uma ameaça de agressão, ou iminente, dano físico grave; ou
O controle físico não deve ser usado como uma resposta padrão para qualquer aluno individual. Nenhum plano de
comportamento individual escrito ou programa de educação individualizado (IEP) pode incluir o uso de contenção física
como resposta padrão a qualquer comportamento. Contenção física é um procedimento de emergência de último recurso.
Restrição mecânica, contenção de medicação e isolamento serão proibidos na LCCPS.
A restrição propensa é proibida, exceto individualmente, e somente nas seguintes circunstâncias:
a)

O aluno tem um histórico documentado de estar repetidamente causando autolesões graves e / ou ferimentos a
outros alunos ou funcionários;

b) Todas as outras formas de restrições físicas falharam em garantir a segurança do aluno e / ou a segurança de
outros;
c)

Não há contra-indicações médicas documentadas por um médico licenciado;

d) Existe uma justificativa psicológica ou comportamental para o uso de imobilização e não há contraindicações
psicológicas ou comportamentais, conforme documentado por um profissional de saúde mental licenciado;
e)

A escola obteve o consentimento para usar imobilização em caso de emergência, conforme estabelecido no
regulamento de contenção física, e tal uso foi aprovado por escrito pelo Diretor; e,

f)

A escola documentou de 1 a 5 acima, antes do uso da imobilização, e mantém a documentação.

D. Administração adequada de contenção física
a) Pessoal treinado. Somente o pessoal da escola que tenha recebido treinamento de acordo com os regulamentos
estaduais de contenção física 603 CMR 46.04 (2) ou 603 CMR 46.04 (3) deve administrar a contenção física aos
estudantes. Sempre que possível, a administração de um sistema de retenção deve ser testemunhada por pelo
menos um adulto que não participe da contenção. Estes requisitos de treinamento não devem impedir que um
professor, funcionário ou agente de um programa de educação pública use uma força razoável para proteger
estudantes, outras pessoas ou eles mesmos de agressão ou dano físico sério e iminente.
b) Uso da força. Uma pessoa que administra uma contenção física deve usar apenas a quantidade de força necessária
para proteger o aluno ou outros de danos físicos ou danos.
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c)

Método mais seguro. Uma pessoa que administra contenção física deve usar o método mais seguro disponível e
apropriado à situação sujeita aos requisitos de segurança estabelecidos no 603 CMR 46.05 (5). As restrições de
piso, incluindo as restrições propensas de outra forma permitidas pela norma 603 CMR 46.03 (1) (b), são
proibidas, a menos que os funcionários que administram o sistema de retenção tenham recebido treinamento
aprofundado de acordo com as exigências da 603 CMR 46.0 (3). julgamento dos membros da equipe treinada, tal
método é necessário para fornecer segurança para o aluno ou outros presentes.
d) Duração da contenção. Toda contenção física deve ser terminada assim que o aluno não for mais um perigo
imediato para si mesmo ou para os outros, ou o estudante indicar que ele não consegue respirar ou se o
estudante estiver sofrendo um sofrimento severo, como dificuldade em respirar. ou choro prolongado ou
prolongado ou tosse.
E. Requisitos de segurança. Requisitos adicionais para o uso de contenção física:
a)

Nenhuma restrição deve ser administrada de tal maneira que o aluno seja impedido de respirar ou falar. Durante a
administração de uma restrição, um membro da equipe deve monitorar continuamente o estado físico do aluno,
incluindo temperatura e cor da pele e respiração.

b) A contenção deve ser administrada de maneira a prevenir ou minimizar danos físicos. Se, a qualquer momento
durante uma contenção física, o aluno expressar ou demonstrar sofrimento físico significativo, incluindo, mas não
limitado a, dificuldade para respirar, o aluno deve ser solto da restrição imediatamente e a equipe escolar deverá
tomar medidas para procurar assistência médica.
c) Se um aluno for imobilizado por um período superior a 20 minutos, o pessoal do programa deve obter a aprovação
do diretor ou seu representante. A aprovação deve basear-se na agitação contínua do aluno durante a contenção,
justificando a necessidade de contenção contínua.
d) O pessoal do programa deve rever e considerar quaisquer limitações médicas ou psicológicas conhecidas, histórico
de trauma conhecido ou suspeito e / ou planos de intervenção comportamental relativos ao uso de contenção
física em um estudante individual.

REQUISITOS DE TREINAMENTO
1. Funcionários do programa: O diretor deve determinar um horário e um método para fornecer treinamento a todos
os funcionários do programa em relação à política de suporte e prevenção de contenção do programa e aos requisitos
quando a restrição for usada. Esse treinamento deve ocorrer dentro do primeiro mês de cada ano letivo e, para os
funcionários contratados após o início do ano letivo, dentro de um mês de trabalho. A formação incluirá informações
sobre os seguintes:
(a) O papel do estudante, da família e do pessoal na prevenção da contenção;
(b) As políticas e procedimentos de apoio e prevenção de contenção do distrito, incluindo o uso do tempo
esgotado como uma estratégia de apoio ao comportamento distinta do isolamento;
(c) Intervenções que podem impedir a necessidade de contenção, incluindo o descalonamento de
comportamentos problemáticos e outras alternativas à contenção em circunstâncias de emergência;
(d) Quando o comportamento apresenta uma emergência que exija restrição física, os tipos de restrições
físicas permitidas e considerações de segurança relacionadas, incluindo informações sobre o risco aumentado
de lesão a um aluno quando qualquer restrição é usada, em particular uma restrição de duração prolongada;
(e) Administrar contenção física de acordo com limitações médicas ou psicológicas, histórico de trauma
conhecido ou suspeito, e / ou planos de intervenção comportamental aplicáveis a um estudante individual; e
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(f) Identificação do pessoal do programa que recebeu treinamento em profundidade sobre o uso de
contenção física.
2. Treinamento do Pessoal - No início de cada ano letivo, o diretor ou seu designado deve identificar o pessoal da
escola que está autorizado a servir como um recurso para toda a escola para ajudar a assegurar a administração
adequada da contenção física. Esse pessoal deve participar em formação aprofundada sobre o uso de contenção física.
Esse treinamento deve ser baseado em competência e ter pelo menos dezesseis (16) horas de duração, com pelo
menos um treinamento de atualização ocorrendo anualmente a partir de então.
(a) Conteúdo de treinamento aprofundado. Treinamento aprofundado na administração adequada de
contenção física deve incluir, mas não se limitar a:
(i) Procedimentos apropriados para prevenir o uso de contenção física, incluindo o descalonamento
de comportamentos problemáticos, a construção de relacionamentos e o uso de alternativas à
contenção;
(ii) Uma descrição e identificação de comportamentos perigosos específicos por parte dos estudantes
que possam levar ao uso de contenção física e métodos para avaliar o risco de danos em situações
individuais, a fim de determinar se o uso de restrição é justificado;
(iii) A experiência simulada de administrar e receber contenção física, instrução sobre o (s) efeito (s)
sobre a pessoa contida, incluindo instruções sobre o monitoramento de sinais físicos de sofrimento e
a obtenção de assistência médica;
(iv) Instrução quanto aos requisitos de documentação e relatório e investigação de lesões e
reclamações;
(v) demonstração por participantes de proficiência na administração de contenção física; e,
(vi) Instrução sobre o impacto da contenção física no estudante e na família, reconhecendo que o ato
de contenção tem impacto, incluindo, mas não se limitando, aos efeitos psicológicos, fisiológicos e
socioemocionais.
PROCEDIMENTOS DE DAR SEGUIMENTO E REQUISITOS DE RELATÓRIO
1. Procedimentos de Seguimento - No momento apropriado, após o aluno ter sido liberado de uma restrição, a escola
deve implementar procedimentos de seguimento. Esses procedimentos devem incluir:
(a) Uma revisão do incidente com o aluno para abordar o comportamento que precipitou a contenção;
(b) Uma revisão do incidente com a (s) pessoa (s) do pessoal que administrou a restrição para discutir se os
procedimentos adequados de retenção foram seguidos
(c) Consideração sobre se algum acompanhamento é apropriado para os alunos que testemunharam o
incidente.
2. Requisitos para Relatórios
(a) O pessoal da escola deve relatar o uso de qualquer restrição física, conforme especificado aqui.
(b) Reportar ao diretor ou seu representante. O pessoal da escola que administrou o sistema de retenção
deve informar verbalmente o diretor ou seu representante da contenção o mais rápido possível, e por meio
de relatório por escrito até o próximo dia útil escolar. O relatório escrito deve ser fornecido ao diretor para
revisão do uso da restrição. Se o diretor administrou a restrição, o diretor deve preparar o relatório e
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submetê-lo a uma pessoa ou equipe designada pelo Diretor Executivo. O diretor ou seu representante deve
manter um registro contínuo de todas as ocorrências relatadas de contenção física.
(C) Relatórios para os pais. O diretor ou seu representante deve fazer esforços razoáveis para informar
verbalmente os pais do aluno sobre a restrição dentro de 24 horas do evento, e deve notificar os pais por um
relatório escrito enviado dentro de três dias úteis escolares da restrição para um endereço de e-mail
fornecido pelo pai para as comunicações sobre o aluno, ou pelo correio normal postado o mais tardar três
dias de trabalho escolar da contenção. Se a escola ou programa costuma fornecer aos pais dos alunos boletins
e outras informações relacionadas à escola em um idioma diferente do inglês, o relatório de restrição por
escrito deve ser fornecido aos pais naquele idioma. O diretor deve fornecer ao aluno e aos pais uma
oportunidade de comentar oralmente e por escrito sobre o uso da restrição e sobre as informações no
relatório escrito.
(d) Relatar ao Departamento.
(e) Quando uma contenção física resultou em um ferimento para um estudante ou equipe da escola, a escola
deve enviar uma cópia do relatório escrito requerido por esta apólice ao Departamento enviado pelo correio
o mais tardar três dias úteis da escola da administração da contenção . A escola também enviará ao
Departamento uma cópia do registro das restrições físicas mantidas pelo diretor de acordo com a seção de
Revisão Administrativa acima para o período de 30 dias antes da data da restrição relatada..
(f) O Distrito deve coletar e relatar dados ao Departamento com relação ao uso de restrições físicas. Tais
dados devem ser reportados de maneira e forma dirigida pelo Departamento.
3. Revisão individual do aluno. O diretor ou seu designado deve conduzir uma revisão semanal dos dados de restrição
para identificar os alunos que foram retidos várias vezes durante a semana. Se tais alunos forem identificados, o
diretor ou seu designado deverá convocar uma ou mais equipes de revisão, conforme o diretor considerar apropriado
para avaliar o progresso e as necessidades de cada aluno. A avaliação deve incluir pelo menos os seguintes:
(a) Revisão e discussão dos relatórios escritos e quaisquer comentários fornecidos pelo aluno e pelos pais
sobre tais relatórios e o uso das restrições;;
(b) Análise das circunstâncias que levaram a cada restrição, incluindo fatores como hora do dia, dia da
semana, eventos antecedentes e indivíduos envolvidos;
(c) Consideração de fatores que podem ter contribuído para a escalada de comportamentos, consideração de
alternativas à contenção, incluindo técnicas de desescalamento e possíveis intervenções, e outras estratégias
e decisões conforme apropriado, com o objetivo de reduzir ou eliminar o uso de restrições no futuro;
(d) Acordo sobre um plano de ação por escrito pelo programa.
Se o diretor ou seu representante tiver participado diretamente da restrição, um indivíduo devidamente
qualificado designado pelo Diretor Executivo deverá conduzir a discussão da equipe de revisão. O diretor ou
seu representante deve assegurar que um registro de cada revisão individual do estudante seja mantido e
disponibilizado para revisão pelo Departamento ou pelos pais, mediante solicitação.
4. Revisão administrativa. O diretor ou seu designado deve conduzir uma revisão mensal dos dados de restrição da
escola. Esta revisão deve considerar padrões de uso de restrições por semelhanças na hora do dia, dia da semana ou
indivíduos envolvidos; o número e a duração das restrições físicas em toda a escola e para os alunos individuais; a
duração das restrições; e o número e tipo de lesões, se houver, resultantes do uso de contenção. O diretor ou seu
designado deve determinar se é necessário ou apropriado modificar a política de prevenção e gerenciamento de
contenção da escola, conduzir treinamento adicional de pessoal sobre estratégias de redução / prevenção de
contenção, como treinamento em intervenções comportamentais positivas e apoios, ou tomar tal outra acção
necessária ou apropriada para reduzir ou eliminar as restrições.
UTILIZAÇÃO DO TEMPO ESGOTADO COMO UMA ESTRATÉGIA DE APOIO AO COMPORTAMENTO.
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1. O tempo esgotado é uma estratégia de apoio comportamental em que um aluno se separa temporariamente da
atividade de aprendizagem ou da sala de aula, seja por escolha ou por orientação do pessoal, com o objetivo de
acalmar. O tempo esgotado pode ser inclusivo ou excludente. O tempo esgotado inclusivo é quando o aluno é
removido do reforço positivo ou da participação total nas atividades da sala de aula, permanecendo na sala de aula. O
tempo esgotado de exclusão é quando o aluno se separa do resto da turma através de uma separação visual completa
ou da separação física real.
(a) Durante o tempo esgotado, o aluno deve ser continuamente observado por um membro da equipe.
(b) A equipe deve estar com o aluno ou imediatamente disponível para o aluno em todos os momentos.
(c) O espaço usado para o tempo debitado deve ser limpo, seguro, sanitário e apropriado para o propósito de
acalmar.
(d) O tempo esgotado terminará assim que o aluno se acalmar.
2. Usando o tempo esgotado de exclusão.
(a) O tempo esgotado de exclusão como apoio comportamental dirigido pela equipe deve ser usado apenas
quando o aluno estiver exibindo comportamentos que apresentem, ou potencialmente apresentem, uma situação
insegura ou excessivamente disruptiva na sala de aula..
(b) O tempo esgotado de exclusão dirigido pelo funcionário não deve ser usado como método de punição por nãocumprimento ou por incidentes de mau comportamento que não estão mais ocorrendo.
(c) Para qualquer tempo de exclusão que possa durar mais de 30 minutos, o pessoal da escola deve buscar a
aprovação do diretor ou de quem ele designa para o uso continuado do tempo debitado. O diretor não pode
aprovar rotineiramente tais solicitações, mas deve considerar as circunstâncias individuais, especificamente se o
aluno continua a ser agitado para determinar se o tempo limite além de 30 minutos é justificado. Se parecer que o
uso do tempo limite excludente exacerba o comportamento do aluno, ou se a continuação do tempo de exclusão
além de 30 minutos não ajudou o aluno a se acalmar, então outras estratégias de apoio comportamental devem
ser tentadas.
(d) A menos que represente um risco de segurança, um membro da equipe deve estar fisicamente presente com o
aluno que está em um ambiente de tempo limite excludente. Se não for seguro para o funcionário estar presente
com o aluno, o aluno pode ser deixado no local de tempo limite com a porta fechada. No entanto, a fim de
garantir que o aluno receba apoio adequado, um conselheiro escolar ou outro profissional de apoio
comportamental deve estar imediatamente disponível fora do horário de espera, onde o indivíduo pode observar
e se comunicar continuamente com o aluno, conforme apropriado, para determinar quando o aluno se acalmou.
Os alunos nunca devem ser trancados em um cômodo. Para os alunos que apresentam comportamento
autolesivo, um membro da equipe deve estar fisicamente presente no mesmo local com o aluno.
(e) O tempo esgotado de exclusão deve terminar quando o aluno se acalmou.
PROCEDIMENTO PARA RECEBER E INVESTIGAR RECLAMAÇÕES RELATIVAS ÀS PRÁTICAS DE RETENÇÃO.
Qualquer estudante, pai, tutor ou outra pessoa que acredite que um aluno tenha sido sujeito a contenção física de maneira
inconsistente com os Procedimentos de Apoio à Prevenção e Comportamento Físico da LCCPS, pode apresentar uma queixa,
verbalmente ou por escrito, a um professor. , conselheiro de orientação ou diretor. Qualquer funcionário que acredite que um
aluno tenha sido submetido a contenção física de uma maneira que seja inconsistente com a Política e os Procedimentos de
Suporte a Prevenção e Comportamento Físico, deve apresentar uma queixa por escrito ao diretor. Após o recebimento de tal
relatório, o diretor deve conduzir uma investigação do incidente. Ele deve rever prontamente o Formulário de Relatório de
Restrição Física e outra documentação pertinente, e entrevistar estudantes, funcionários, testemunhas, pais, responsáveis e
qualquer outra pessoa que possa ter informações sobre o incidente. Uma vez concluída a investigação, o diretor ou seu
representante deve determinar se a contenção física estava em conformidade com a política e os procedimentos da LCCPS. O
diretor ou seu designado deve notificar o reclamante do resultado da investigação por escrito. Se o diretor ou seu
representante determinar que uma conduta inadequada tenha ocorrido, ele agirá prontamente para eliminar a conduta
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ofensiva. Com base na natureza da conduta e nos resultados da investigação, o diretor ou seu designado determinará o nível
apropriado de resposta. Tal resposta pode, mas não se limitar a, determinar se é necessário ou apropriado rever e modificar a
política de prevenção de contenção da LCCPS, realizar treinamento adicional de pessoal sobre estratégias de prevenção /
redução de restrição ou tomar outras medidas conforme necessário ou apropriado, a questão da ação disciplinar, da aplicação
da lei ou de outras agências estatais. Alunos e funcionários não serão retaliados por fazer uma reclamação ou colaborar na
investigação de uma reclamação. Qualquer retaliação por parte dos alunos ou funcionários da escola resultará em medidas
disciplinares.

ABUSO A CRIANÇAS E NEGLIGENCIA DE RELATORIOS
De acordo com a Lei Geral de Massachusetts, Ch. 119-51A, os funcionários da escola são um repórter autorizado. Isso significa
que a equipe deve relatar todas as ocorrências de suspeita de abuso e negligência de crianças, conforme descrito abaixo, ao
Departamento de Serviços Sociais de Massachusetts. Todos os profissionais encarregados do cuidado de crianças compartilham
essa responsabilidade. Além do impacto potencialmente prejudicial da falha em relatar suspeita de abuso ou negligência sobre
o bem-estar da criança em questão, qualquer repórter que não cumpra suas obrigações e deveres de acordo com a Lei Geral
M.G. CH. 119-51A pode estar sujeito a uma multa monetária substancial.
Um relatório de abuso a crianças e / ou negligência é geralmente referido como um relatório "51A". O padrão para arquivar
um 51A alegando abuso infantil e / ou negligência é o seguinte:
“[Qualquer repórter que tenha motivos razoáveis para acreditar que uma criança menor de dezoito anos está sofrendo danos
físicos ou emocionais resultantes de abuso infligido a ele que cause dano ou risco substancial de dano à saúde ou bem-estar da
criança, incluindo abuso sexual , ou de negligência, incluindo desnutrição. . . . deve comunicar imediatamente essa condição ao
departamento [de Serviços Sociais] por comunicação oral e fazendo um relatório escrito dentro de quarenta e oito horas após
essa comunicação oral. . .”
Um relatório 51A deve conter:
 Os nomes e endereços da criança e seus pais ou outra pessoa responsável por seus cuidados
 Se conhecido; a idade da criança
 Gênero
 A natureza e extensão das lesões, incluindo qualquer evidência de lesões anteriores, abuso, maus-tratos ou negligência
 As circunstâncias em que a pessoa obrigada a relatar primeiro tomou conhecimento das lesões, abuso, maus-tratos ou
negligência da criança
 Quaisquer ações tomadas para tratar, abrigar ou ajudar de outra forma a criança
 O nome da pessoa ou pessoas que fazem esse relatório
 Qualquer outra informação que a pessoa que faça o relatório acredite ser útil para estabelecer a causa das lesões e a
identidade da pessoa ou pessoas responsáveis
Consistente com a lei que rodeia os relatórios 51A feitos por qualquer pessoa que trabalhe na escola, é política da LCCPS
que qualquer professor ou outro funcionário da escola que suspeite que a segurança de uma criança pode ser comprometida
deve reportar o assunto a um administrador, conselheiro de adaptação, ou enfermeira da escola. Um relatório 51A será então
feito ao Departamento de Serviços Sociais.
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INFORMAÇÃO LEGAL
INFORMAÇÕES DE REGISTRO DE INFRATOR PENAL (CORI)
SE NÃO HÁ CORI APROVADO / VÁLIDO NO ARQUIVO, NÃO PODERÁ SER ACOMPANHANTE OU SER VOLUNTÁRIO. NÃO
HAVERÁ EXCEÇÕES.
Voluntários para aplicação Cori Somente
A Escola Pública Comunitária de Lowell é requerida por M.G.L. c. 71, §38R, para solicitar informações de registro de criminosos
(CORI) do Conselho de Sistemas de História Criminal de Massachusetts (CHSB) tanto para funcionários presentes ou futuros
quanto para voluntários em qualquer programa escolar que tenham contato direto e não monitorado com crianças. A LCCPS
também deve obter o CORI em todos os motoristas de ônibus escolares e em todos os taxistas que transportam crianças de
educação especial no distrito. A LCCPS foi certificada pelo Conselho de Sistemas de História Criminal para acesso a tal
condenação e dados de caso criminal pendentes.
A lei também permite que as escolas realizem verificações do CORI em subcontratados ou trabalhadores comissionados para
trabalhar nas dependências da escola que possam ter contato direto e não monitorado com as crianças. Isso inclui ônibus
escolares ou motoristas de vans empregados por uma empresa de transporte sob contrato com o distrito para fornecer serviços
de transporte aos estudantes.
O pessoal da escola deve:
1) revisar a integralidade, legibilidade e precisão dos Formulários de Solicitação preenchidos para evitar erros inadvertidos;
2) verificar a identidade do indivíduo, revisando uma forma de identificação fotográfica emitida pelo governo;
3) verificação de documentos no Formulário de Solicitação e anexar uma cópia da identificação ao formulário preenchido;
4) nenhum CORI será processado se o Formulário de Solicitação não estiver completo ou a identidade do indivíduo não tiver
sido verificada pela revisão de uma forma de identificação fotográfica e pela obtenção e anexação de uma cópia de tal
identificação.
A LCCPS deve executar sua própria verificação de CORI, pois a lei não permite o compartilhamento de informações entre
organizações.
O retorno em um CORI é de 5 a 10 dias úteis e, às vezes, mais, dependendo das demandas do CHSB. Você pode preencher um
formulário CORI no escritório de RH da LCCPS das 8h às 16h.
Lei de igual oportunidade de educação
De acordo com a Lei Geral de Massachusetts, Capítulo 76, seção 5, e 603 CMR 26.00, a LCCPS não tolera assédio nem
discriminação, incluindo aquela baseada em raça, cor, sexo, religião, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência,
orientação sexual ou condição de desabrigado. Reclamações que alegam discriminação ou assédio podem ser feitas de acordo
com o seguinte Procedimento de Reclamação de Discriminação / Assédio.

PROCEDIMENTOS DE DISCRIMINAÇÃO E RECLAMAÇÕES DE ASSÉDIO
I. ONDE REGISTRAR UMA RECLAMAÇÃO
Qualquer estudante, empregado ou terceiro que acredite que LCCPS, ou um membro da comunidade escolar, os tenha
discriminado ou assediado devido à sua raça, cor, origem nacional, sexo, deficiência ou idade na admissão, acesso a tratamento
ou o emprego em seus serviços, programas e atividades podem apresentar uma queixa ao Gabinete do Diretor Executivo, ou
seu designado, que atuará como diretor de queixas nesses assuntos..
II. CONTEÚDO DE RECLAMAÇÕES E CRONOGRAMAS PARA ARQUIVAMENTO
Reclamações sob este procedimento devem ser apresentadas dentro de vinte (20) dias da suposta discriminação ou assédio. A
reclamação deve ser por escrito. O reclamante pode selecionar outra pessoa para ajudar na apresentação da queixa. A
reclamação por escrito deve incluir as seguintes informações:
1. O nome e o nível da série (ou endereço e número de telefone, se não for aluno ou funcionário) do reclamante;
2. O nome (ou endereço e número de telefone, se não for aluno ou funcionário) do representante do reclamante, se houver;
3. O nome da (s) pessoa (s) acusada (s) de ter cometido ou causado a ação discriminatória ou de assédio, ou evento
(respondente);
4. Uma descrição, o mais detalhada possível, da suposta discriminação ou assédio;
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5. A (s) data (s), horário e local da suposta discriminação ou assédio;
6. O nome de todas as pessoas que tenham conhecimento sobre a alegada discriminação ou assédio (testemunha) que possa
ser razoavelmente determinado; e
7. Uma descrição, com o máximo de detalhes possível, de como o reclamante deseja que o assunto seja resolvido.
III INVESTIGAÇÕES E RESOLUÇÃO DA DENÚNCIA
As reclamações serão investigadas prontamente e resolvidas o mais rápido possível. (Qualquer pessoa que alega discriminação
com base em uma deficiência em relação à identificação, avaliação ou colocação educacional de uma pessoa que se torne
deficiente ou que acredita necessitar de instrução especial ou serviços relacionados, de acordo com a Seção 504 da Lei de
Reabilitação. de 1973, a Lei Geral de Massachusetts, capítulo 71B, e / ou a Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências,
podem usar o procedimento delineado no Folheto de Direitos dos Pais do Departamento de Educação de Massachusetts, em
vez deste procedimento. Diretor de Serviços Estudantis para LCCPS.) Os respondentes serão informados das acusações assim
que o agente de reclamação julgar apropriado com base na natureza das alegações, na investigação requerida e na ação
contemplada. O agente de reclamação entrevistará as testemunhas que forem consideradas necessárias e apropriadas para
determinar os fatos relevantes à reclamação e coletará outras informações pertinentes. As entrevistas dos alunos serão
conduzidas de forma a refletir a idade e a condição emocional do aluno. O Reclamante terá a oportunidade de apresentar
testemunhas e outras provas. Essas entrevistas e coleta de informações serão concluídas no prazo de 15 (quinze) dias letivos a
partir do recebimento da queixa.
Dentro de vinte (20) dias letivos do recebimento da queixa, o oficial de queixas se reunirá com o reclamante e / ou seu
representante para analisar as informações coletadas e, se apropriado, propor uma resolução destinada a impedir a
discriminação ou o assédio, recorrência e para corrigir o seu efeito.
No prazo de dez (10) dias letivos da reunião com o reclamante e / ou representante, o oficial de queixa fornecerá a disposição
por escrito da queixa ao reclamante e / ou ao seu representante e ao (s) respondente (s). Quando o agente de reclamação
constatar que houve discriminação, a LCCPS tomará as providências que sejam razoavelmente calculadas para acabar com a
discriminação que tenha sido encontrada; prevenir a reincidência de qualquer discriminação e corrigir os seus efeitos
discriminatórios no queixoso e noutros, se for caso disso. Quando o oficial de queixas constatar que houve discriminação ou
retaliação em curso, a LCCPS determinará se são necessárias medidas de apoio adicionais e, portanto, aconselhará o
reclamante.
Não obstante o acima, entende-se que no caso de uma resolução contemplada pelo agente de queixas envolver uma ação
disciplinar contra um indivíduo, o reclamante não será informado de tal ação disciplinar, a menos que envolva diretamente o
reclamante (por exemplo, uma diretiva para distância ”do reclamante, como pode ocorrer como resultado de uma queixa de
assédio). Qualquer ação disciplinar imposta a um indivíduo estará sujeita aos requisitos processuais aplicáveis. Todos os
cronogramas indicados acima serão implementados conforme especificado, a menos que a natureza da investigação ou
circunstâncias que exijam tal implementação, caso em que a questão será concluída o mais rápido possível. Se os cronogramas
especificados acima não forem cumpridos, o (s) motivo (s) para não atendê-los deverá ser claramente documentado. Além
disso, deve-se notar que, no caso do entrevistado estar sujeito a um acordo de negociação coletiva que estabeleça um
cronograma específico para notificação e / ou investigação, tais cronogramas serão seguidos.
A confidencialidade dos reclamantes / respondentes e testemunhas será mantida, na medida em que seja consistente com as
obrigações da LCCPS relacionadas à investigação de reclamações e aos direitos do devido processo das pessoas afetadas..
IV. RETALIAÇÃO PROIBIDA
A retaliação contra alguém porque ele / ela apresentou uma reclamação sob este procedimento é estritamente proibida. A
retaliação contra alguém que tenha participado de uma investigação é estritamente proibida. A LCCPS tomará as medidas
apropriadas, conforme necessário, para evitar retaliação. Atos de retaliação podem resultar em ação disciplinar, até e incluindo
suspensão ou expulsão / alta.
A pedido, o oficial de reclamações fornecerá ao reclamante os nomes e endereços das agências estaduais e federais que lidam
com questões de discriminação e assédio..

NÃO DISCRIMINAÇÃO COM BASE NA DEFICIÊNCIA
Lei dos Americanos com Deficiência
O Título II da Lei dos Americanos com Deficiência, de 1992, bem como a Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973, proíbem a
discriminação com base na deficiência. A ADA exige que os distritos escolares públicos ofereçam acomodações razoáveis para
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pessoas com deficiência e impõe requisitos de acessibilidade nas instalações da escola. O distrito / escola deve providenciar
acomodações razoáveis quando necessário para evitar discriminação com base na deficiência, a menos que o distrito / escola
possa demonstrar que fazer as modificações alteraria fundamentalmente a natureza do serviço, programa ou atividade.
Uma explicação detalhada dos direitos dos indivíduos com deficiência sob a Lei Federal foi dada a cada departamento e a cada
escritório interno. Esses direitos também estão disponíveis em nosso departamento médico da escola, bem como no nosso
departamento de Serviços de Apoio ao Aluno.
Reclamações que alegam discriminação ou assédio podem ser feitas de acordo com o Procedimento de Denúncia de
Discriminação / Assédio descrito acima.
SEÇÃO 504 DA LEI DE REABILITAÇÃO DE 1973
A seção 504 é uma lei federal que proíbe a discriminação com base em uma deficiência. Ele prevê que nenhum indivíduo
qualificado com deficiência deve, exclusivamente em razão de sua deficiência, ser excluído da participação ou negado os
benefícios ou estar sujeito a discriminação sob qualquer programa ou atividade que receba assistência financeira federal. O
estatuto abrange os estudantes que têm uma deficiência mental ou física que limita substancialmente as principais atividades
da vida, tem um registro de tal deficiência ou é considerado como tendo tal deficiência.
Cada escola tem uma equipe da Seção 504, sob a direção do Diretor de Serviços de Apoio ao Estudante, que se reúne para
discutir as necessidades dos indivíduos encaminhados para consideração na Seção 504. Entre em contato com o diretor ou com
os serviços de suporte ao aluno para obter mais informações. Um formulário de encaminhamento 504 pode ser obtido
contatando qualquer um dos seguintes indivíduos: professor em sala de aula, conselheiro de ajuste, enfermeiro ou
administrador. Após o recebimento do encaminhamento, o Diretor de Serviços de Apoio ao Aluno indicará uma equipe de
indivíduos bem informados sobre o aluno que determinará a elegibilidade. Se assim for indicado, a equipe enviará um plano por
escrito, conforme necessário. Este processo será concluído em tempo hábil.
Reclamações que alegam discriminação ou assédio podem ser feitas de acordo com o Procedimento de Denúncia de
Discriminação / Assédio descrito acima.
A coordenadora da LCCPS '504 é Sonya Patton, (Diretora de Envolvimento Estudantil e Familiar), ou seu representante no (978323-0800).
Qualquer pessoa que alega discriminação com base em uma deficiência em relação à identificação, avaliação ou colocação
educacional de uma pessoa que se torne deficiente ou que se acredita necessitar de instrução especial ou serviços relacionados,
de acordo com a Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973, a Lei Geral de Massachusetts, capítulo 71B, e / ou a Lei de Educação
de Indivíduos com Deficiências, podem usar o procedimento delineado na Brochura de Direitos dos Pais do Departamento de
Educação de Massachusetts, em vez deste procedimento. Informações sobre este processo alternativo podem ser obtidas junto
ao Diretor de Serviços Estudantis da LCCPS.
NÃO DISCRIMINAÇÃO COM BASE NO SEXO
A LCCPS não discrimina na admissão, acesso, tratamento ou emprego em seus serviços, programas e atividades, com base no
sexo de acordo com o Título IX das Emendas de Educação de 1972, e nas Leis Gerais de Massachusetts, capítulo 76, seção 5 .
Reclamações que alegam discriminação ou assédio podem ser feitas de acordo com o Procedimento de Denúncia de
Discriminação / Assédio descrito acima.
Coordenador do Título IX da LCCPS é?), Ou seu representante na (978-323-0800).
Uma queixa de discriminação ou assédio também pode ser apresentada ao Departamento de Educação dos EUA, Escritório de
Direitos Civis (OCR) a qualquer momento. OCR pode ser alcançado em 617-289-0111 ou on-line em www.ed.gov/ocr.

DIREITOS EDUCACIONAIS FAMILIARES E ATO DE PRIVACIDADE (FERPA)
Os alunos e os pais devem saber que, embora informações importantes sobre os alunos, como informações sobre
aconselhamento individual ou em grupo e similares, sejam mantidas em sigilo, as “Informações do Diretório” podem ser
legalmente tornadas públicas. O nome, endereço, número de telefone, data de nascimento, datas de presença, honras e
prêmios do aluno são geralmente chamados de "Informações do Diretório" porque são informações que geralmente são
encontradas em um anuário escolar, diretório ou programas para eventos esportivos.
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A Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA) permite que a escola divulgue as informações do diretório. A
principal razão para divulgar esta informação é permitir uma melhor comunicação com os pais individuais através de mala
direta da escola. As informações de diretório de um aluno não são compartilhadas com outros alunos ou quaisquer outras
famílias sem permissão prévia. Os pais / responsáveis dos alunos podem solicitar que a escola não divulgue informações de
diretório referentes ao aluno.
A FERPA permite que as escolas divulguem esses registros, sem consentimento, às seguintes partes ou sob as seguintes
condições (34 CFR 99.31):
 Funcionários da escola com interesse educacional legítimo;
 Outras escolas para as quais um aluno está transferindo;
 Autoridades especificadas para fins de auditoria ou avaliação;
 Partes apropriadas em conexão com auxílio financeiro a um estudante;
 Organizações que realizam determinados estudos para ou em nome da escola;
 Organizações de acreditação;
 Para cumprir uma ordem judicial ou uma intimação legalmente emitida;
 Funcionários apropriados em casos de emergências de saúde e segurança; e
 Autoridades estaduais e locais, dentro de um sistema de justiça juvenil, de acordo com a legislação estadual
específica.
REGISTROS DO ALUNO
Confidencialidade do registro - Com poucas exceções, nenhum indivíduo ou organização, exceto os pais, alunos e funcionários
autorizados da escola, podem ter acesso às informações do registro do aluno sem o consentimento específico, informado e por
escrito dos pais ou do aluno.
Destruição de Registros - Os regulamentos exigem que certas partes do registro do aluno, como o registro temporário, sejam
destruídas dentro de um certo período de tempo após o aluno deixar o sistema escolar. As autoridades escolares também
podem destruir informações incorretas, desatualizadas ou irrelevantes no registro, de tempos em tempos, enquanto o aluno
estiver matriculado no sistema escolar. Antes que qualquer informação possa ser destruída, pais e alunos devem ser notificados
e ter a oportunidade de receber uma cópia de qualquer informação antes da destruição.
Transferência de Alunos - Um estudante transferido para Escola Pública da Lowell Community Charter, deve fornecer à
Secretaria um registro escolar completo anterior. De acordo com a Lei de Massachusetts, a Escola Pública da Lowell Community
Charter pode enviar o registro inteiro do estudante para um novo distrito escolar no qual o aluno procura ou pretende
transferir, sem obter permissão dos pais ou responsáveis, desde que a escola permita que os pais ou guardiões sabem de
antemão.

LEI DE NOTIFICAÇÃO PARENTAL
As Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Seção 32A, permitem que um dos pais isente seu filho de qualquer parte do
currículo que envolva principalmente educação sexual humana ou questões de sexualidade humana. Para receber essa isenção,
os pais precisam enviar uma solicitação por escrito ao diretor solicitando uma isenção para seu filho. Nenhum aluno que esteja
isento desta parte do currículo será penalizado. Na medida do possível, os materiais de instrução do programa para esses
currículos devem ser razoavelmente acessíveis aos pais, responsáveis, educadores, administradores escolares e outros para
inspeção e revisão.
EDUCAÇÃO DE ESTUDANTES GRÁVIDOS
A Lei Geral 71:84 de Massachusetts determina que nenhum estudante será suspenso, expulso ou disciplinado por motivo de
casamento, gravidez ou paternidade. No caso de uma estudante grávida, o aluno irá frequentar a escola durante o curso da
gravidez, a menos que o médico recomende o contrário. Nesse caso, a escola fornecerá serviços de tutoria em casa até o
momento em que o aluno puder voltar à escola.
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ANEXO A: CÓDIGO DE CONDUTA

As informações a seguir representam as políticas da escola relacionadas ao comportamento dos alunos, incluindo, entre outras,
a lista de regras abaixo. Estas Regras foram escritas para ajudar a esclarecer e definir o comportamento aceitável e não
aceitável aqui na LCCPS. Algumas das regras têm uma descrição das consequências que serão tomadas quando as regras forem
quebradas por um aluno.
Regra 1 FREQÜÊNCIA:
Os alunos são obrigados a frequentar a escola todos os dias do ano letivo. Além disso, o aluno deve se reportar à escola e a
todas as aulas a tempo. Um estudante de idade escolar obrigatória que não freqüenta a escola está violando a lei e o aluno e
seus pais / responsáveis estão sujeitos às penalidades. Esforços serão feitos para comunicar com os pais / responsáveis de
alunos ausentes e ausentes para garantir seu retorno à escola. A escola pode apresentar um CHINS (Criança necessitada de
serviços), ou uma petição de "Falha ao enviar" pode ser apresentada ao Juizado de Menores de Lowell por evasão e atraso
excessivo. A suspensão não será usada como conseqüência para assuntos relacionados à participação.
A. Atraso:
Não chegar a tempo para a sala de aula onde estava programado.
B. Escola / Falata a Classe:
Falha em relatar à escola ou classe sem a devida permissão, conhecimento ou desculpa pelos pais / responsáveis ou pela
escola.
C. Ausências Excessivas (Absentismo):
Ausências justificadas ou não justificadas que afetam a posição acadêmica do aluno.
Regra 2 ALIMENTOS / BEBIDAS:
Um aluno não irá comer, beber ou mascar chiclete em áreas não autorizadas da escola.
Regra 3 MEDICAMENTOS:
Os alunos não devem transportar medicamentos prescritos ou não sujeitos a receita médica para a escola ou para ela ou ter
medicamentos em sua posse a qualquer momento, sem a devida autorização médica (pela escola). Esta regra não será
interpretada para impedir que um aluno tome medicação (prescrita ou de venda livre) na área designada da escola. Exceções a
esta regra serão feitas de acordo com a política do Conselho Escolar.
Regra 4 UNIFORME DO ESTUDANTE:
Espera-se que todos os alunos da LCCPS estejam em seus uniformes oficiais todos os dias. Um aluno manterá os padrões oficiais
de uniformização e higiene que promovam a segurança, a saúde e os padrões aceitáveis de conduta social e não prejudiquem o
ambiente educacional.
Regra 5 PROPRIEDADE PESSOAL:
Um aluno não vai trazer para a escola ou possuir qualquer objeto que não tenha propósito educacional e possa distrair
do ensino e da aprendizagem. A LCCPS irá confiscar todos os itens ilegais e entregá-los à polícia. Todos os itens serão
confiscados e devolvidos ao pai em um horário mutuamente acordado.
A. Brinquedos, jogos, cartões: Os estudantes não devem ter os dispositivos acima ou outros similares sem a
permissão da administração. Isto incluirá qualquer brinquedo que NÃO seja um fac-símile razoável de uma arma
real, ou seja, super-saturadores, pistolas de água de cores vivas, armas de brinquedo de grandes dimensões. Os
fac-símiles de armas serão tratados como armas reais para propósitos de encaminhamento disciplinar e de
aplicação da lei.
B.

Telefone Celular: Os estudantes não devem estar de posse do dispositivo acima ou de outro similar sem a
permissão da administração. Todos os itens serão confiscados com o item devolvido ao pai em um horário
mutuamente acordado.
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C.

Venda de Itens no Campus: Os estudantes não devem vender nenhum objeto no campus que não seja autorizado
pela escola como uma atividade escolar organizada e aprovada.

D. Outros: posse de qualquer objeto que possa perturbar a ordem normal da escola, incluindo, mas não limitado a,
alarmes de segurança pessoal, isqueiros, fósforos, pulseiras de gel, etc.
Regra 6 MISREPRESENTAÇÕES:
A. Alteração de boletins ou notas: Adulteração de boletins, passes oficiais, anotações ou outros documentos
escolares de qualquer maneira, incluindo alteração de notas ou falsificação de nomes em desculpas.
B.

Falso Informação: Fazer declarações falsas, escritas ou orais, a qualquer autoridade.

C.

Fraude: Violação das regras de honestidade, como plágio, cópia do teste de outro aluno, designação, etc.

Regra 7 Conformidade com as Diretrizes da Equipe:
Um aluno cumprirá a orientação legal de qualquer funcionário autorizado durante o período em que o aluno estiver na
escola, participando de uma atividade escolar ou em propriedade escolar. Todos os alunos devem se comportar de maneira
respeitosa.
A. Indo embora ou falando de volta: Deixando enquanto um membro da equipe está conversando com um aluno, ou
falando de volta com um membro da equipe de maneira grosseira.
B. Deixar de cumprir as instruções e instruções adequadas e autorizadas de um funcionário: Não seguir qualquer
direção autorizada dada por um funcionário.
C. Recusa em trabalhar em sala de aula: Não fazer o trabalho atribuído durante a aula.
D. Recusa de detenção: Falha em relatar a detenção após a escola ou qualquer alternativa na escola conforme orientação
de um funcionário
E. Recusa em reportar-se à sala de Apoio ao Aluno: Falha em reportar-se à sala de Apoio ao Aluno conforme orientação
de um funcionário
Regra 8 PROFANIDADE, OBSCENIDADE E / OU LINGUAGEM DEROGATÓRIA:
Um aluno não usará linguagem profana, obscena e / ou depreciativa ou fará gestos obscenos.
A. Linguagem Ofensiva: Amaldiçoando, ou dizendo qualquer coisa que transmita uma mensagem ofensiva, racial,
intimidadora ou obscena para um estudante ou funcionário, para incluir, mas não se limitar a, referências a deficiência,
raça, gênero, identidade de gênero, falta de moradia, sexual orientação, afiliação religiosa e / ou aparência pessoal.
B. Gestos Obscenosos / Ofensivos: Fazer qualquer sinal ou gesto que transmita uma mensagem ofensiva, racial,
depreciativa, intimidadora ou obscena a um aluno ou a um membro da equipe.
C. Materiais escritos depreciativos: Ter ou criar qualquer material escrito ou imagens que transmitam uma mensagem
ofensiva, racial, agressiva, depreciativa ou obscena a um aluno ou funcionário, para incluir, mas não se limitando a,
referências a raça, gênero, identidade de gênero, falta de moradia. , orientação sexual, afiliação religiosa e / ou
aparência pessoal.
Regra 9 COMPORTAMENTOS GENERAMENTE DISRUPTIVOS:
Nenhum aluno pode atrapalhar a aula, a escola ou a atividade de ônibus.
A. Conversa Crônica: Constantemente falando na sala de aula sem permissão
B.

Arremessar Objetos: Arremessar qualquer objeto em qualquer parte da escola, ônibus ou área da escola, a menos que
seja orientado por um membro da equipe de acordo com os propósitos de instrução.

C.

Brincar, Assediar ou Provocar: Brincadeiras ou brincadeiras ásperas ou barulhentas que servem para incomodar ou
atormentar outro aluno, incluindo arremessar voluntariamente qualquer coisa que possa servir para assediar, mas não
pode ferir outro aluno ou funcionário.

D. Recusando-se a permanecer no assento: Sair do assento ou sentar em movimento sem a permissão do funcionário.
Rudes Ruídos: Fazendo qualquer ruído desnecessário
E. Deixar sem permissão: Sair da sala de aula, prédio ou área designada sem obter aprovação do professor e / ou
administrador.
F. Falta Crônica de Suprimentos: Repetidamente reportar-se a uma aula sem material necessário, como livros, material
escolar, lápis, etc.
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G. Outros: Qualquer outra ação que perturbe ou interfira em atividades educacionais ou no ambiente escolar
H. Violações Repetidas: As repetidas violações da regra contra o comportamento geralmente perturbador resultarão em
um encaminhamento para o Gabinete de Apoio ao Estudante, conforme descrito acima.
Regra 10 INVASÃO:
Um aluno não entrará em nenhuma propriedade escolar ou escola sem a devida autorização, para incluir a entrada em
qualquer escola durante um período de suspensão ou exclusão.
Regra 11 AÇÕES INSEGURAS:
A. Maneira do Dano: Um aluno não deve cometer nenhuma ação que tenha o potencial de causar perigo ou dano físico a
si mesmo ou a outras pessoas, incluindo sair de um ônibus escolar em movimento, sair de um ônibus escolar por meio
da saída de emergência (quando uma emergência não existe), tentando iludir os funcionários da escola correndo em
um estacionamento ou qualquer área de tráfego, subindo no telhado de prédios, estando em áreas de construção,
caldeiras, sótãos ou poços de elevadores, ou qualquer ação que tenha a potencial para dano físico a si mesmo ou a
outros.
B.

Auto Medicação: Um estudante não deve ter em sua posse qualquer medicamento de venda livre, para incluir, mas
não limitado a, pílulas de cafeína, pílulas de redução de peso, medicação para frio e / ou sinusite. A posse simples de
tais itens resultaria nas conseqüências descritas na Regra 3 MEDICAÇÃO.

Regra 12 UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO:
Uso Imprudente do Veículo: Um aluno não operará nenhum veículo motorizado ou autopropelido nas dependências da escola
de maneira que constitua uma ameaça à saúde, à segurança ou a uma interrupção do processo educacional.
Regra 13 JOGOS DE AZAR:
Um estudante não vai jogar jogos de habilidade ou chance de dinheiro ou propriedade.
Regra 14 VANDALISMO:
Um aluno não irá intencionalmente, com ou sem malícia, danificar ou destruir propriedade pertencente a outro, ou participar
com outros (por presença ou ação), ou seja, propriedade da escola, em uma escola ou atividade relacionada à escola dentro ou
fora da escola. ou propriedade pertencente a um empregado da escola. Um estudante e seus pais / responsáveis serão
responsabilizados financeiramente pela destruição intencional ou maliciosa da propriedade.
A. Propriedade da Escola: Desfigurar ou danificar portas, janelas, paredes, espelhos, escrivaninhas, armários,
computadores ou qualquer outro equipamento escolar, para incluir, mas não se limitar a pichações.
B.

Danificar a propriedade de outra pessoa: Danificar qualquer propriedade pertencente a outro indivíduo, incluindo
roupas, projetos de aula, automóveis etc.

Regra 15 USO DE FOGO:
Um aluno não ateará fogo nem tentará atear fogo a nada na propriedade da escola ou participar com outras pessoas (seja por
presença ou ação) para danificar ou destruir a propriedade da escola através do uso de fogo. Isso incluirá partidas em greve,
sacudir isqueiros ou usar qualquer instrumento que seja capaz de produzir fogo na propriedade da escola, em uma atividade
patrocinada pela escola ou relacionada à escola que esteja dentro ou fora da propriedade da escola.
Regra 16 ROUBO:
Um aluno não roubará ou possuirá propriedade roubada, nem participará com outros (seja por presença ou ação) para
fazê-lo.
A. Escola, Funcionários ou Propriedade do Aluno: Levando e / ou levando propriedades pertencentes à Escola
Pública da Lowell Community Charter, qualquer membro da equipe ou qualquer estudante sem permissão prévia.
Isso incluirá a remoção de qualquer propriedade de um armário diferente daquele atribuído.
B.

Posse de propriedade roubada: Posse de uma propriedade obtida sem a permissão do proprietário, para incluir
itens roubados na comunidade e trazidos para as dependências da escola.

Regra 17 INVADINDO E ENTRANDO:
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Um estudante não vai invadir a propriedade da escola. Isto incluirá qualquer entrada não autorizada na propriedade da
escola, com ou sem destruição para a propriedade.
Regra 18 ARROMBAMENTO:
Entrada ilegal em qualquer propriedade da escola com a intenção de cometer um crime, ou para roubar e / ou levar e levar a
propriedade de outro (conscientemente participando ou por presença ou ação)
Regra 19 ASSALTO:
Um aluno não aceita a propriedade de outra pessoa pela força ou violência (participar conscientemente ou por presença ou
ação).
Regra 20 EXTORCÃO:
Um aluno não aceita ou ameaça tomar a propriedade de outras pessoas por meio de intimidação (participe conscientemente
por presença ou ação).
Regra 21 USO NÃO AUTORIZADO DO COMPUTADOR OU INTERNET
Os alunos devem abster-se de uso inadequado de computadores do sistema escolar ou de utilizar o site da LCCPS na
Internet sem a devida autorização. Isso inclui o uso não autorizado de códigos de conexão; o sistema de telefone da escola,
comunicação de ameaças ou ameaças implícitas e / ou tentativas não autorizadas de contatar qualquer site de computador
da LCCPS de qualquer estação de computador. Isso engloba qualquer informação inadequada, relacionada de alguma forma
a questões escolares ou pessoal da escola, distribuída a partir de computadores domésticos ou escolares. Há informações
adicionais sobre esta regra neste manual.
Regra 22 POSSESSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO, PROFANO E / OU VIOLENTO:
Um aluno deve abster-se de ter qualquer material pornográfico ou profano em sua posse, incluindo, mas não limitado a,
imagens, revistas, CDs, cassetes, materiais sexualmente explícitos ou graficamente violentos (ou seja, instruções /
documentação sobre a criação ou o uso de armas).
Regra 23 ALARME FALSO:
É proibido ligar para o 911, sinalizar ou disparar um sinal automático que indique falsamente a presença de um incêndio ou
uma emergência (participar conscientemente por presença ou ação). Isso inclui fazer declarações / telefonemas de que tal
emergência exista nos terrenos da escola, no ônibus escolar ou em qualquer função da escola. A remoção da tampa
normalmente resulta em um alarme de construção sendo acionado. No entanto, nos casos em que a remoção da caixa de
cobertura resulte na evacuação do (s) edifício (s), essa regra também se aplica.
Regra 24 AMEAÇA DE BOMBA:
Qualquer notificação, falsa ou de outra forma (verbal ou escrita), que indique a presença de uma bomba ou explosivo nas
dependências da escola, no ônibus escolar ou em qualquer atividade escolar (participando conscientemente por presença ou
ação). Leis federais e estaduais adicionais podem ser aplicadas; requer uma suspensão automática do Nível 2 e possíveis ações
criminais interpostas por autoridades superiores do que apenas funcionários da escola, para qualquer aluno que faça um relato
falso ou que perpetue uma fraude relacionada a uma bomba. NOTA: O aluno também será acusado da violação da Regra 26 D e
E.
Regra 25 AÇÃO FÍSICA / VERBAL AGRESSIVA:
Um aluno não exibirá nem ameaçará qualquer forma de ação física / verbal agressiva contra outro aluno, funcionário ou
outro adulto na escola.
A. A. Bater, morder, cuspir, empurrar, chutar ou arremessar Objetos: Pequenos incidentes de bater, morder, cuspir,
chutar ou arremessar objetos em um aluno ou adulto
B. B. Confrontação / Provocação Verbal: Qualquer aluno que se aproxime de outro aluno de forma inadequada, de
maneira conflituosa ou de provocação ou intimidação
C. C. Combate: É proibida a troca de contato físico mútuo e agressivo entre alunos, com ou sem ferimentos.
D. D. Ameaça / Intimidação de um Aluno: Um aluno não ameaçará atacar, agredir ou prejudicar qualquer aluno ou
fazer com que alguém tenha medo por intimidação por meio de qualquer meio para incluir ameaças feitas
pessoalmente, ao telefone e / ou por escrito, que representam um risco de segurança para o ambiente escolar.
E. E. Ameaçar / intimidar um funcionário ou outro adulto em propriedade escolar: Um aluno não ameaçará atacar,
atacar ou prejudicar qualquer adulto ou fazer com que alguém amedrontado por intimidação, por qualquer meio,
inclua ameaças feitas pessoalmente, telefone e / ou por escrito, que representam um risco de segurança para o
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ambiente escolar. Ações intimidadoras: Um aluno não ameaçará ou intimidará outro indivíduo, nem interromperá
o ambiente educacional, incluindo, mas não se limitando a, exibindo cores de gangues ou logotipos, exibindo
símbolos de gangues no corpo ou nas posses, usando gestos de gangues ou intencionalmente exibindo cores para
fins de identificação de gangues. Esta regra será aplicada somente quando o comportamento não atender aos
padrões de qualquer outra violação.
F. F. Múltiplos Assaltos: Dois ou mais estudantes agindo em conjunto para atacar fisicamente outro aluno - Esta violação
incluirá estudantes que participam ativamente de iniciações de gangues envolvendo agressão.
G. G. Ataque a um aluno: Um ataque é visto como uma pessoa atacando fisicamente outra pessoa quando há uma vítima
clara. A vítima geralmente não retaliou além de uma possível ação tentando fazer com que o assaltante pare o ataque
(e não a luta mútua).
H. H. Agressão contra um funcionário ou outro adulto em propriedade escolar: um ataque é visto como uma pessoa
atacando fisicamente outra pessoa quando há uma vítima clara. A vítima geralmente não retaliou além de uma
possível ação tentando fazer com que o assaltante pare o ataque (e não a luta mútua).
I. I. Incitação ao motim / caos: Comportamento de natureza violenta ou agressiva que ocorre e gera ações agressivas,
verbais e / ou físicas, e a resposta dos alunos envolvidos no incidente ou testemunhando o incidente têm o potencial
de caos generalizado e / ou incitando a tumultos. Observação: caso esse comportamento ocorra em um ônibus escolar
a violação de regra apropriada seria 26 E.
J. J. Recusando-se a dispersar: Qualquer estudante que testemunhar um incidente na escola e se recusar a atender a
solicitação de funcionários para dispersar no momento do incidente A resposta dos alunos envolvidos no incidente tem
o potencial de caos generalizado e / ou incitação para o tumulto.
Regra 26 COMPORTAMENTO SEXUAL INAPROPRIADO:
Um aluno não se envolverá em comportamento sexual como definido nas seguintes:
A. Toque Ofensivo: Toque indesejado de natureza ofensiva ou sexual.
B. Assédio Sexual: Condutas físicas ou verbais indesejadas de natureza sexual que possam ser razoavelmente
consideradas como intimidantes, hostis ou ofensivas, incluindo mas não limitado a avanços ou proposições sexuais e /
ou abraços, beijos ou massagens indesejados ou outro contato físico.
C. Exposição Indecente: Exposição intencional de partes privadas do corpo
D. Atividade Sexual Consensual: Qualquer atividade sexual envolvendo um participante voluntário, para incluir qualquer
demonstração pública de afeto. (Ambas as partes devem ser medidas no mesmo nível).
E. Agressão sexual / estupro ou tentativa de estupro: Agressão sexual ilegal ou tentativa de agressão sexual por força,
ameaça ou medo.
REGRA 27 ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ILEGAIS:
Um aluno não usará, comprará, venderá, distribuirá, estará sob a influência de, ou possuirá qualquer tipo de bebida alcoólica ou
qualquer tipo de substância controlada conforme definido pela lei estadual. Essa proibição inclui, mas não se limita a, produtos
de tabaco, esteróides anabolizantes, substâncias falsificadas ou imitadas, produtos fitoterápicos e instrumentos para uso de
drogas.
A. Posse ou Uso de Produtos de Tabaco / Cigarro eletrônico: Um estudante não pode possuir ou usar produtos de
tabaco ou de tipo tabaco (ou seja, dispositivos e produtos eletrônicos para fumar) nas instalações da escola. Isso inclui,
mas não se limita a cigarros produzidos comercialmente, charutos, tabaco de mascar, tabaco para cachimbo,
dispositivos para vapear de tubos ou suco de vapear. Os papéis de rolamento serão considerados parafernália de
drogas e identificados como uma violação.
B. Venda ou Distribuição de Produtos de Tabaco: Distribuindo ou vendendo quaisquer produtos de tabaco para
estudantes (s) menores de idade
C. Uso ou sob a influência do álcool: Beber qualquer bebida alcoólica ou usar qualquer substância que contenha álcool,
na escola, nas dependências da escola, para a escola, no ônibus escolar, em qualquer função escolar, ou na escola ou
para qualquer atividade escolar após o consumo.
D. Posse de álcool: Possuir qualquer bebida alcoólica na escola, nas dependências da escola, para a escola, no ônibus
escolar ou em qualquer função da escola.
E. Venda ou Distribuição de Álcool: Distribuindo ou tentando distribuir qualquer bebida alcoólica na escola, nas
dependências da escola, para e da escola, no ônibus escolar ou em qualquer função da escola.
F. Uso ou sob a influência de substâncias ilegais: Uso de qualquer droga narcótica, ilegal ou controlada, esteróide
anabolizante ou qualquer substância ilegal, nas dependências da escola, para e da escola, no ônibus escolar, em
qualquer função escolar ou para a escola ou atividades escolares após o consumo.
G. Posse ou Tentativa de Possuir Substância Ilegal: Possuir, ou tentar possuir, qualquer substância ilegal, falsificada ou
controlada ou qualquer ação que contribua para a posse de qualquer substância ilegal ou controlada.
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H. Parafernália: É proibido possuir, distribuir ou usar qualquer parafernália relacionada a drogas.
I. Inalantes: Possuir, distribuir ou inalar qualquer substância / produto (pronto para uso, controlado ou ilegal) para
efeitos de alteração mental.
J. Distribuição de venda (tentativa ou real): Distribuir ou vender qualquer substância ilegal, falsificada ou controlada
(incluindo medicamentos receitados ou vendidos a um indivíduo que não seja aquele para quem a receita foi escrita)
tentando vender ou distribuir qualquer substância ilegal ou controlada ou qualquer ação que contribua para a venda
ou distribuição de qualquer substância ilegal ou controlada ou a oferta ou oferta de dar qualquer substância ilegal ou
controlada a outro indivíduo. Esta proibição incluirá a posse de quantidades maiores que as previstas para uso pessoal.
Rule 28 WEAPONS AND DANGEROUS INSTRUMENTS OR OBJECTS:
Um aluno não possuirá, manipulará, transportará ou usará qualquer arma, objeto perigoso, objeto que possa ser razoavelmente
considerado uma arma ou substância que possa causar dano ou irritação a outro indivíduo. Todos esses itens serão confiscados
e, conforme o caso, entregues à polícia. Esta regra pode ser aplicada a material escolar normal se os suprimentos forem usados
como arma.
A. Faca de brincar / Faca semelhante: Posse de qualquer brinquedo de tamanho ou formato, faca / faca idêntica - Para
excluir qualquer objeto que, após revisão, seria razoavelmente considerado um brinquedo.
B. Posse de um instrumento ou dispositivo que se pareça ou se pareça com uma pistola, revólver ou qualquer tipo de
arma que não seja capaz de propulsionar um míssil: Pode incluir, mas não se limitar a uma pistola de água, pistola de
água ou qualquer arma parecida ou qualquer fac-símile razoável de uma arma. Excluir qualquer objeto que, após
revisão, seria razoavelmente considerado um brinquedo (consulte a Regra 5 A)
C. Ponteiro Laser: Simple Possession: Primeira violação resultará no confisco do ponteiro laser. Qualquer incidente
subsequente resultará em confisco e suspensão progressiva. Um feixe de luz apontou para um indivíduo que está na
escola ou durante as atividades escolares.
D. Faca: Posse Simples - Lâmina menor que 2 1/2 polegadas: Uma faca trazida acidentalmente, sem intenção, resultará na
confiscação da faca e na imposição de uma suspensão. Qualquer incidente subsequente resultará em confisco e
suspensão progressiva. Possessão simples - Lâmina 2 1/2 polegadas ou maior: Posse de qualquer faca com mais de 2
1/2 pol, independentemente da intenção.
E. Lâmina de Barbear / Cortador de Caixas: Posse de lâmina de barbear, cortador de caixa ou dispositivo semelhante
para corte.
F. Arma Camuflada: Lâminas de faca, ou outros dispositivos pontiagudos camuflados como tubos de batom, canetas de
tinta, pentes de cabelo, etc.
G. Objeto jogado de um ônibus escolar: qualquer objeto jogado de um ônibus escolar será considerado um míssil e será
tratado como uma arma.
H. H. Munição: Posse de quaisquer balas ou projéteis ou objetos que possam ser considerados como munição ou que se
assemelhem a munição.
I. Fogos de Artifício, Pequenos Explosivos: Possessão de fogos de artifício ou pequenos dispositivos explosivos, incluindo
bonés e esporas ou qualquer dispositivo que contenha material combustível e um fusível.
J. Bomba: Qualquer dispositivo trazido para a escola que contenha material combustível.
K. Outros: Posse de qualquer objeto ou substância que possa causar ferimentos, incluindo, mas não limitado a,
estilingues, picadores de gelo, anéis com vários dedos, juntas de metal, nunchucks, canivete, punhal, cana com
chumbo, canivete, estilingue, porretes, armas de choque, maça, extintor de incêndio e / ou o uso de qualquer objeto
ou qualquer substância que possa causar danos, irritação ou lesões corporais aos alunos ou a qualquer outra pessoa.
Isto incluirá agentes químicos ou biológicos ou versões falsificadas de agentes químicos ou biológicos.
Regra 29 ARMAS DE FOGO:
Um estudante não possuirá, manipulará ou transportará qualquer arma, fuzil, espingarda ou qualquer outra arma que seja ou
seja projetada para ser ou possa ser prontamente convertida para expulsar um projétil por ação de uma explosão. incluem
armas camufladas.
A. A posse de uma pistola, revólver ou qualquer outra arma de fogo (carregada ou descarregada) requer a cessação
total de todos os serviços educacionais por um período de 365 dias, a menos que o superintendente decida
diferentemente caso a caso.
a. NOTA ESPECIAL: Qualquer aluno que tenha posse de arma de fogo; seja na escola, na propriedade da escola,
em um ônibus escolar ou em qualquer função da escola; e, consequentemente, a longo prazo, suspenso ou
expulso, será obrigado a submeter-se a uma avaliação de risco por um avaliador de escolha LCCPS antes da
reentrada.
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B.

Posse de qualquer arma ou dispositivo que não seja arma de fogo: Os exemplos podem incluir, mas não se limitam a
pistola de partida, arma BB, pistola de flare, rifle de ar e pistola de ar, arma de choque ou pistolas de paintball.
Qualquer coisa que seja usada em um ataque a outra pessoa pode constituir uma arma.

ANEXO B: PLANO DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO DO ASSÉDIO
Este Plano de Prevenção e Intervenção do assédio é uma abordagem abrangente para lidar com assédio e assédio virtual, e é o
compromisso da Lowell Community Charter Public School em trabalhar com alunos, funcionários, famílias, agências de
aplicação da lei e a comunidade para evitar problemas de violência. Em consulta com esses membros essenciais, estabelecemos
este Plano de assédio para prevenir, intervir e responder a incidentes de assédio, assédio virtual, assédio, intimidação e
retaliação. Esta consulta incluiu o uso de questionários, oferecendo oportunidades para o diálogo contínuo e um período de
comentários públicos para comentários dos pais e da comunidade. O Diretor Executivo é responsável pela implementação e
supervisão do Plano.
Um estudante da quinta série da LCCPS expressa sua opinião sobre o assédio: “Eu diria que eu só queria que as pessoas se
entendessem. Somos todos uma família e comunidade e as pessoas devem começar a perceber isso. ”
I. Liderança e Proibição Contra o Assédio e a Retaliação
A Equipe de Liderança da Escola Pública de Lowell Community Charter afirma que a escola está comprometida em fornecer a
todos os alunos um ambiente educacional seguro, positivo e produtivo, onde os estudantes possam atingir os mais altos
padrões acadêmicos. Nenhum aluno será submetido a assédio, intimidação, retaliação, intimidação ou cyberbullying. Esse
compromisso é parte integrante de nossos esforços abrangentes para promover o aprendizado e para prevenir e eliminar todas
as formas de bullying, cyber-bullying, assédio, intimidação, retaliação e outros comportamentos prejudiciais e disruptivos que
possam impedir o processo de aprendizagem. O plano de política de comportamento estudantil da LCCPS ecoa esse
compromisso através do lema: Aprender Juntos a Viver Juntos, que é construído sobre três princípios comportamentais
abrangentes:
Seja Seguro, Seja Respeitoso, Seja Responsável.
A LCCPS não tolerará nenhum comportamento ilegal ou perturbador, incluindo qualquer forma de assédio, assédio virtual,
assédio, intimidação ou retaliação, em nossos prédios escolares, nas dependências da escola ou em atividades relacionadas à
escola. Isso inclui fornecer a todos os alunos um ambiente seguro em paradas de ônibus, playgrounds, no refeitório, corredores
e atividades após as aulas, bem como nas salas de aula. A equipe tomará medidas específicas para criar um ambiente seguro e
de apoio para as populações vulneráveis da comunidade escolar e fornecerá aos alunos as habilidades, o conhecimento e as
estratégias para prevenir ou responder ao assédio, assédio ou provocação.
A LCCPS reconhece que certos alunos podem ser mais vulneráveis a se tornar um alvo de intimidação ou assédio com base em
características diferenciadoras reais ou percebidas ou pela associação com uma pessoa que tem ou é percebida como tendo
uma ou mais das características.
A LCCPS investigará prontamente todos os relatórios e reclamações de assédio, assédio virtual, assédio, intimidação e
retaliação, e tomará medidas imediatas para acabar com esse comportamento e restaurar a sensação de segurança do alvo.
Apoiaremos esse compromisso em todos os aspectos de nossa comunidade escolar, inclusive currículos, programas de
instrução, desenvolvimento de pessoal, atividades extracurriculares e envolvimento dos pais ou responsáveis. A LCCPS
fornecerá desenvolvimento profissional contínuo para todos os funcionários, incluindo, mas não se limitando a, educadores,
administradores, conselheiros, enfermeiras escolares, funcionários de cafeteria, custodiantes, motoristas de ônibus,
treinadores esportivos e paraprofissionais.
II. Definições: Intimidação, Assédio Virtual e Retaliação
Intimidação, é o uso repetido por um ou mais alunos ou por um membro da equipe da escola incluindo, mas não limitado a, um
educador, administrador, enfermeira da escola, funcionário da cafeteria, custodiante, motorista de ônibus, técnico esportivo,
55

conselheiro de uma atividade extracurricular. ou paraprofissional de uma expressão escrita, verbal ou eletrônica ou um ato
físico ou gesto ou qualquer combinação dos mesmos, direcionado a um alvo que: (i) cause dano físico ou emocional ao alvo ou
cause dano à propriedade do alvo; (ii) coloca o alvo em medo razoável de dano a si próprio ou de dano a sua propriedade; (iii)
cria um ambiente hostil na escola para o alvo, (iv) infringe os direitos do alvo na escola; ou (v) materialmente e
substancialmente perturbe o processo de educação ou a operação ordeira de uma escola.
Assédio Virtual, é a Intimidação através do uso de tecnologia ou comunicação eletrônica através do uso de quaisquer
dispositivos eletrônicos, como telefones, telefones celulares, computadores e Internet. Inclui, mas não se limita a, e-mail,
mensagens instantâneas, mensagens de texto e publicações na Internet, bem como a transferência de sinais, sinais, escritos,
imagens, sons, dados ou informações de qualquer natureza transmitida no todo ou em parte por um sistema de fio, rádio,
eletromagnético, fotoeletrônico ou foto-óptico, incluindo, mas não se limitando a, correio eletrônico, comunicações pela
Internet, mensagens instantâneas ou comunicações fac-símile. O Assédio Virtual também incluirá a criação de uma página web
ou blog em que o o criador assume a identidade de outra pessoa ou a personificação sabida de outra pessoa como autor de
conteúdo postado ou mensagens, se a criação ou representação criar uma das condições enumeradas em (i) a (v), inclusive, da
definição de bullying ; bem como, a distribuição por meio eletrônico de uma comunicação para mais de uma pessoa ou a
postagem de material em meio eletrônico que pode ser acessado por mais pessoas, se a distribuição ou postagem criar
qualquer uma das condições enumeradas na definição de Intimidação.
O Assédio e o Assédio Virtual podem ocorrer dentro e fora da escola, durante e depois do horário escolar, em casa e em locais
fora de casa. Quando o Assédio e o Assédio Virtual são alegados, espera-se a total cooperação e assistência dos pais e famílias.

Para os fins desta política, sempre que o termo “bullying” Assédio é usado, é para denotar tanto o Assédio quanto Assédio
Virtual.

O Assédio é proibido:
Nas dependências da escola e na propriedade da escola imediatamente adjacente aos jardins da escola;
Em atividades patrocinadas pela escola ou relacionadas à escola;
Em funções ou programas dentro ou fora da escola;
Em paradas de ônibus escolares;
Em ônibus escolares ou outros veículos de propriedade, alugados ou usados pela escola; ou,
Através do uso de tecnologia ou de um dispositivo eletrônico de propriedade, arrendado ou usado pelo
LCCPS. Assédio e Assédio virtual são proibidos em um local, atividade, função ou programa que não seja relacionado à
escola ou através do uso de tecnologia ou de um dispositivo eletrônico que não seja de propriedade, alugado ou usado
pela LCCPS se o ato ou atos em questão:
Cria um ambiente hostil na escola para o alvo;
Infringe os direitos do alvo na escola; e / ou
Materialmente e substancialmente atrapalham o processo educacional ou a operação ordenada da escola. A
retaliação contra uma pessoa que denuncie Assédio, fornece informações durante uma investigação de Assédio, ou
testemunha ou possui informações confiáveis sobre Assédio também é proibida. Agressor é um estudante ou membro
de uma equipe escolar incluindo, mas não limitado a, educador, administrador, enfermeiro escolar, funcionário de
refeitório, custodiante, motorista de ônibus, técnico esportivo, conselheiro de atividade extracurricular ou
paraprofissional que se envolva em Assédio, Assédio virtual, ou retaliação.
III. Treinamento e Desenvolvimento Profissional
Treinamento Anual - O treinamento anual da equipe para todos os funcionários da escola no Plano incluirá tarefas do pessoal
sob o Plano, uma visão geral das etapas que o Diretor Executivo ou seu representante seguirá após o recebimento de um
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relatório de Assédio ou retaliação e uma visão geral da currículos de prevenção do Assédio a serem oferecidos em todas as
séries da escola. Notificação por escrito à equipe - A LCCPS fornecerá a todos os funcionários uma notificação anual por escrito
do Plano, publicando informações sobre o mesmo, incluindo as seções relacionadas às obrigações da equipe, no manual do
funcionário da escola e no código de conduta da LCCPS. Desenvolvimento profissional contínuo O objetivo do desenvolvimento
profissional é estabelecer um entendimento comum das ferramentas necessárias para que o pessoal crie um clima escolar que
promova a segurança, a comunicação civil e o respeito pelas diferenças. O desenvolvimento profissional irá desenvolver as
habilidades dos membros da equipe para prevenir, identificar e responder ao bullying. Conforme requerido por M.G.L. c. 71,
370, o conteúdo do desenvolvimento profissional em toda a escola será informado pela pesquisa e incluirá informações sobre:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Estratégias adequadas ao desenvolvimento para prevenir o assédio;
Estratégias apropriadas para o desenvolvimento de intervenções imediatas e eficazes para impedir incidentes de
assédio;
Informações sobre a complexa interação e poder diferencial que pode ocorrer entre e entre um agressor, alvo e
testemunhas do assédio;
Resultados de pesquisas sobre assédio, incluindo informações sobre categorias específicas de estudantes que
demonstraram estar particularmente em risco de assédio no ambiente escolar;
Informação sobre a incidência e natureza do assédio virtual; e
Questões de segurança da Internet relacionadas ao assédio virtual.

A Escola Pública de Lowell Community Charter implementou instruções apropriadas para a idade sobre a prevenção do assédio
em cada série. Todos os professores da LCCPS foram treinados na abordagem da Sala de Aula Responsiva. Esta é uma maneira
de ensinar que enfatiza o crescimento social emocional e acadêmico em uma comunidade escolar forte e segura. Os princípios
orientadores do programa são incorporados às práticas diárias de sala de aula, como a criação de regras de sala de aula / proíbe
especificamente o assédio. Trabalhamos juntos para criar um senso de compreensão das expectativas comportamentais da
escola e criar um clima de respeito e carinho. Esta formação será oferecida aos novos professores e será reiterada todos os
anos à medida que começarmos o ano..
A escola está empenhada em desenvolver um clima onde os alunos são encorajados e se sentem seguros conversando com
adultos; compartilhando preocupações sobre maldade e assédio. Acreditamos que a educação para a resolução de conflitos
ajudará nossos alunos a aprenderem sobre suas necessidades, enfrentar os problemas entre os alunos e ajudar a capacitar os
alunos a enfrentar questões que às vezes se transformam em assédio. Acreditamos que a criação de um ambiente que afirme a
singularidade e o valor de cada aluno, celebrando nossas diferenças e mantendo altas expectativas para todos, é a chave para
evitar o assédio.
Nossos especialistas em comportamento, assistentes sociais, psicólogos são todos treinados para apoiar os alunos individuais,
seja alvo, testemunha ou agressor, a fim de entender seu papel no incidente e como ajudar a remediar a situação.
IV. Políticas e Procedimentos para Relatar e Responder ao Assédio e à Retaliação
Relatórios de assédio feitos por funcionários da LCCPS, estudantes, pais ou responsáveis, ou outros indivíduos que não são
membros da escola ou funcionários da escola. A escola disponibilizará um formulário de denúncia no site da escola para ser
usado por qualquer parte. O Formulário de Notificação será disponibilizado na (s) língua (s) de origem mais prevalente dos
alunos e pais ou responsáveis na escola.

Relatórios da equipe: Qualquer membro da equipe (qualquer pessoa empregada pela LCCPS) deve reportar imediatamente ao
Diretor Executivo ou designar qualquer instância de assédio ou retaliação da qual o funcionário tome conhecimento ou
testemunhe. O requisito de reportar ao Diretor Executivo ou pessoa designada não limita a autoridade do funcionário para
responder a incidentes comportamentais ou disciplinares consistentes com os procedimentos das políticas da escola ou do
distrito para a gestão e disciplina do comportamento.

Relatos de Alunos, Pais ou Responsáveis e Outros: A escola ou distrito espera que alunos, pais ou responsáveis e outros que
testemunhem ou tomem conhecimento de uma instância de assédio ou retaliação envolvendo um aluno, o denuncie ao Diretor
Executivo ou seu representante. Os relatórios podem ser feitos anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar será tomada
contra um suposto agressor somente com base em uma denúncia anônima. Alunos, pais ou responsáveis e outros podem
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solicitar assistência de um membro da equipe para concluir um relatório por escrito. Os alunos receberão formas práticas,
seguras, privadas e adequadas à idade de relatar e discutir um incidente de assédio com um funcionário, ou com o Diretor
Executivo ou pessoa designada.
V. Investigação e Resposta a Relatórios
Antes de investigar completamente as alegações de assédio ou retaliação, o Diretor Executivo ou seu representante tomará
medidas para avaliar a necessidade de restaurar um sentido de segurança ao suposto alvo e / ou proteger o suposto alvo de
possíveis novos incidentes. As respostas para promover a segurança podem incluir, mas não se limitam a, criar um plano de
segurança pessoal; pré-determinar os arranjos de assentos para o alvo e / ou o agressor na sala de aula, no almoço ou no
ônibus; identificar um membro da equipe que atuará como “pessoa segura” para o alvo; e alterando o cronograma do agressor
e o acesso ao alvo. O Diretor Executivo ou seu representante tomará medidas adicionais para promover a segurança durante o
curso e após a investigação, conforme necessário.
O Diretor Executivo ou seu representante implementará estratégias apropriadas para proteger contra assédio ou retaliação um
aluno que tenha denunciado assédio ou retaliação, um aluno que testemunhou assédio ou retaliação, um aluno que forneça
informações durante uma investigação ou um aluno que tenha informações confiáveis sobre um ato relatado de bullying ou
retaliação. O Diretor Executivo ou pessoa designada investigará prontamente todos os relatos de assédio ou retaliação e, ao
fazê-lo, considerará todas as informações disponíveis conhecidas, incluindo a natureza das alegações e as idades dos alunos
envolvidos. Durante a investigação, o Diretor Executivo ou seu representante designará, entre outras coisas, estudantes,
funcionários, testemunhas, pais ou responsáveis, e outros, conforme necessário. O Diretor Executivo ou seu representante (ou
quem estiver conduzindo a investigação) lembrará o suposto agressor, alvo e testemunha que a retaliação é estritamente
proibida e resultará em ação disciplinar. Entrevistas, talvez, em consulta com o psicólogo escolar ou assistentes sociais da
escola, conforme o caso. Na medida do possível, e dada a sua obrigação de investigar e tratar do assunto, o Diretor Executivo
ou seu representante manterá a confidencialidade durante o processo de investigação. O Diretor Executivo ou seu
representante manterá um registro por escrito da investigação. Procedimentos para investigar relatos de bullying e retaliação
serão consistentes com a política da escola__________________________________
O Diretor Executivo ou pessoa designada consultará a assessoria jurídica sobre a investigação, conforme necessário.
VI. Determinações
O Diretor Executivo ou seu representante fará uma determinação com base em todos os fatos e circunstâncias. Se, após
investigação, intimidação ou retaliação for fundamentada, o Diretor Executivo ou seu representante tomará medidas
razoavelmente calculadas para evitar a recorrência e para assegurar que a meta não seja restrita em participar da escola ou em
se beneficiar das atividades escolares. O Diretor Executivo ou seu representante irá:
1) Determinar qual ação corretiva é necessária, se houver, e
2) Determinar quais ações responsivas e / ou ações disciplinares são necessárias.
Dependendo das circunstâncias, o Diretor Executivo ou pessoa designada pode optar por consultar o (s) professor (es) e / ou
conselheiro escolar do aluno e os pais ou tutores do alvo ou do agressor, para identificar qualquer problema social ou
emocional subjacente que possa ter contribuiu para o comportamento de bullying e para avaliar o nível de necessidade de
desenvolvimento adicional de habilidades sociais.
O Diretor Executivo ou pessoa designada notificará imediatamente os pais ou responsáveis do alvo e o agressor sobre os
resultados da investigação e, se for encontrado assédio ou retaliação, que ação está sendo tomada para evitar atos futuros de
assédio ou retaliação. Todas as notificações aos pais devem estar em conformidade com as leis e regulamentos de privacidade
estaduais e federais aplicáveis. Devido aos requisitos legais relativos à confidencialidade dos registros dos alunos, o diretor ou
pessoa designada não pode relatar informações específicas aos pais ou responsáveis do alvo sobre a ação disciplinar tomada, a
menos que envolva uma ordem de “afastamento” ou outra diretiva que o alvo deva conhecer a fim de denunciar violações.
VII. Obrigações para Notificar os Outros
Ao determinar que ocorreu assédio ou retaliação, o Diretor Executivo ou pessoa designada notificará imediatamente os pais ou
responsáveis do alvo e o agressor deste e dos procedimentos para responder a ele. Pode haver circunstâncias em que o Diretor
Executivo ou pessoa designada contate pais ou responsáveis antes de qualquer investigação. A notificação será consistente com
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os regulamentos estaduais em 603 CMR 49,00.
Se o incidente relatado envolver estudantes de mais de um distrito escolar, escola charter, escola não pública, dia privado de
educação especial aprovado ou escola residencial, ou escola colaborativa, o Diretor ou seu primeiro informado do incidente
prontamente notificará por telefone o diretor ou designado por outra (s) escola (s) do incidente, para que cada escola possa
tomar as medidas apropriadas. Todas as comunicações estarão de acordo com as leis e regulamentos de privacidade estaduais
e federais, e 603 CMR 49.00.
A qualquer momento após receber um relatório de assédio ou retaliação, inclusive após uma investigação, se o diretor ou
pessoa designada tiver uma base razoável para acreditar que as acusações criminais podem ser processadas contra o agressor,
o diretor notificará a agência local de cumprimento da lei. A notificação será consistente com os requisitos do 603 CMR 49.00 e
com os acordos estabelecidos localmente com o órgão local de aplicação da lei. Além disso, se um incidente ocorrer nas
dependências da escola e envolver um ex-aluno com menos de 21 anos que não esteja mais matriculado na escola, o Diretor
Executivo ou pessoa designada deverá entrar em contato com a autoridade local caso tenha uma base razoável para acreditar
que acusações criminais podem ser perseguidas contra o agressor.
VIII. Respostas ao Assédio
Criação de habilidades: Sobre o diretor executivo ou pessoa designada que determinou que ocorreu assédio ou retaliação, a lei
exige que a escola use uma série de respostas que equilibrem a necessidade de prestação de contas com a necessidade de
ensinar o comportamento apropriado. M.G.L. c. 71, § 37O (d) (v). Abordagens de construção de habilidades que o Diretor
Executivo ou seu representante pode considerar incluem:


Oferecer sessões individualizadas de desenvolvimento de habilidades com base nos currículos anti-bullying da escola
/ distrito;



Fornecimento de atividades educacionais relevantes para alunos individuais ou grupos de estudantes, em consulta
com orientadores e outro pessoal apropriado da escola;



Implementar uma série de apoios comportamentais positivos, acadêmicos e não acadêmicos, para ajudar os
estudantes a entender formas pró-sociais para alcançar seus objetivos;



Reunião com os pais e responsáveis para envolver o apoio dos pais e reforçar os currículos anti-bullying e as
atividades de construção de habilidades sociais em casa;



Adotar planos comportamentais para incluir o foco no desenvolvimento de habilidades sociais específicas; e



Referimento para avaliação.

Tomar Ação Disciplinar: Se o Diretor Executivo ou pessoa designada decidir que a ação disciplinar é apropriada, a ação
disciplinar será determinada com base nos fatos encontrados pelo Diretor Executivo ou pessoa designada, incluindo a natureza
da conduta, a idade do estudante (s) envolvidos, e a necessidade de equilibrar a prestação de contas com o ensino do
comportamento apropriado. A disciplina será consistente com o Plano e com o código de conduta da escola. Os procedimentos
disciplinares para estudantes com deficiências são regidos pelo Ato de Aprimoramento da Educação de Indivíduos com
Deficiências (IDEA), que deve ser lido em cooperação com as leis estaduais relativas à disciplina estudantil. Se o Diretor
Executivo ou seu representante determinar que um aluno conscientemente fez uma alegação falsa de bullying ou retaliação,
esse aluno poderá estar sujeito a ação disciplinar.
Promovendo a Segurança para a Meta e Outros: O Diretor Executivo ou seu representante irá considerar quais ajustes, se
houver algum, são necessários no ambiente escolar para melhorar a sensação de segurança da outra e também das outras.
(Uma estratégia que o Diretor Executivo ou seu representante pode usar é aumentar a supervisão de adultos nos momentos de
transição e em locais onde o bullying é conhecido por ter ocorrido ou é provável que ocorra).
Dentro de um período de tempo razoável após a determinação e a ordenação de medidas corretivas e / ou disciplinares, o
Diretor Executivo ou pessoa designada entrará em contato com a meta para determinar se houve uma recorrência da conduta
proibida e se são necessárias medidas de apoio adicionais. Em caso afirmativo, o Diretor Executivo ou pessoa designada
trabalhará com o Diretor Assistente, Especialistas em Comportamento e professores para implementar um plano eficaz.
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IX. Acesso a recursos e serviços
As atividades de instrução se concentrarão em ajudar os alunos a desenvolver relacionamentos sociais saudáveis com adultos e
colegas e na resolução de conflitos. Os currículos usados serão baseados em evidências e incluirão abordagens em sala de aula,
iniciativas escolares inteiras e estratégias focadas para a prevenção do bullying e o desenvolvimento de habilidades sociais. A
LCCPS fornecerá atividades instrucionais apropriadas à idade, incorporando o seguinte:


Uso do roteiros e dramatizações para desenvolver habilidades;;



Capacitar os alunos a agirem, sabendo o que fazer quando testemunharem outros alunos envolvidos em atos de
bullying ou retaliação, inclusive buscando assistência de adultos;



Ajudar os alunos a entender a dinâmica do bullying e do cyberbullying, incluindo o desequilíbrio de poder subjacente;



Enfatizar a segurança cibernética, incluindo o uso seguro e apropriado das tecnologias de comunicação eletrônica;



Melhorar as habilidades dos alunos para se envolver em relacionamentos saudáveis e comunicações respeitosas; e
envolver os alunos em um ambiente escolar seguro e favorável Os professores serão incentivados a incorporar as
seguintes abordagens gerais de ensino que apóiam os esforços de prevenção do bullying. Muitas dessas abordagens já
são componentes da Sala de Aula Responsiva.



Estabelecer expectativas claras para os alunos e estabelecer rotinas na escola e na sala de aula;



criar ambientes escolares e de sala de aula seguros para todos os alunos, inclusive para alunos com deficiências,
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e estudantes sem-teto;



Usar respostas e reforços apropriados e positivos, mesmo quando os alunos exigem disciplina;



Usar suportes comportamentais positivos;



Incentivar os adultos a desenvolver relacionamentos positivos com os alunos;



Modelar, ensinar e recompensar comportamentos pró-sociais, saudáveis e respeitosos;



Usar abordagens positivas para a saúde comportamental, incluindo solução colaborativa de problemas, treinamento
para resolução de conflitos, trabalho em equipe e apoio comportamental positivo que auxilie no desenvolvimento
social e emocional;



Ensinar segurança na internet; e apoiar o interesse e a participação dos alunos em atividades não acadêmicas e
extracurriculares, particularmente em suas áreas de força.

Aconselhamento e encaminhamentos para serviços externos também serão disponibilizados para os alunos.
Alunos com deficiências: Conforme requerido por M.G.L. c. 71B, § 3, conforme emendado pelo Capítulo 92 dos Atos de 2010,
quando a Equipe do IEP determina que o aluno tem uma deficiência que afeta o desenvolvimento de habilidades sociais ou o
aluno pode participar ou está vulnerável a intimidação, assédio ou provocações por causa de sua / sua deficiência, a Equipe
considerará o que deve ser incluído no IEP para desenvolver as habilidades e proficiências do aluno para evitar e responder a
intimidação, assédio ou provocação.
X. Colaboração com Famílias
A LCCPS oferecerá programas de educação para pais e responsáveis que estejam focados nos componentes parentais dos
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currículos anti-bulling e em qualquer currículo de competência social usado pela escola. Isso incluirá informações sobre a
dinâmica do bullying, incluindo cyber-bullying e segurança on-line. Os programas serão oferecidos em colaboração com o
Parent Advisory Board, que representa os pais com preocupações especiais de educação, bem como com o grupo de pais em
geral. Treinamentos e reuniões serão realizados com tradução disponível.
A escola trabalhará de perto com os pais, tanto quando nos chamam com uma preocupação quanto quando identificamos uma
preocupação que precisa ser tratada. Acreditamos que a comunicação aberta e a compreensão das necessidades de uma
criança, situação familiar e expectativas dos pais nos ajudarão a desenvolver um ambiente anti- bullying. Os pais são
incentivados a falar com professores, especialistas, assistentes sociais, diretores de divisão e o Diretor Executivo sempre que
tiverem uma preocupação.
XI. Pelo menos uma vez a cada quatro anos, a escola administrará uma pesquisa com estudantes do Departamento de Ensino
Fundamental e Médio para avaliar o clima escolar e a prevalência, natureza e gravidade do bullying na escola. A escola
reportará anualmente os dados de incidentes de bullying ao Departamento.
XII Qualquer pai ou mãe que deseje registrar uma reclamação / preocupação ou procurar assistência fora da LCCPS poderá
fazê-lo com o Departamento de Sistema de Resolução do Programa de Educação Primária e Secundária (PRS). Essa
informação pode ser encontrada em: http://www.doe.mass.edu/pqa , e-mails podem ser enviados para
compliance@doe.mass.edu ou indivíduos podem ligar para 781-338-3700. Cópias impressas dessas informações também
estão disponíveis no escritório do Diretor Executivo.
XIII. Links úteis
http://www.antibullying.net/
http://www.bullying.co.uk
http://www.bullying.org
http://www.stopbullyingnow.hrsa.gov
http://www.clemson.edu/olweus/
http://www.cutthebull.org/
http://www.kbpp.org/
http://www.kidscape.org.uk
http://lincoln.midcoast.com/~wps/against/bullying.html
http://www.no-bully.com
http://www.police.govt.nz/service/yes/nobully
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ANEXO C: FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE INCIDENTES DE PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO DE ASSÉDIO
1. Nome do Relator / Pessoa Arquivando o Relatório: Esta linha pode ser deixada em branco se um relato anônimo estiver sendo feito (Nota:
Os relatórios podem ser feitos anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar será tomada contra um suposto agressor
somente com base em um relato anônimo.)
2. Verifique se você é o:

Alvo do comportamento

Repórter (não o alvo)

3. Verifique se você é um:

Estudante

Membro da equipe (especificar papel)

Administrador

Outro (especificar) ______________________________

Pai

Suas informações de contato / número de telefone: __________________________________________________________
4. Se estudante, afirmar sua escola: _____________________________________________________ Grade: _____________
5. Se membro da equipe, informe sua escola ou local de trabalho: ________________________________________________
6. Informações sobre o incidente:
Nome do alvo (de comportamento): _______________________________________________________________________
Nome do Agressor (Pessoa que se envolveu no comportamento): _______________________________________________
Data (s) do (s) incidente (s): ______________________________________________________________________________
Hora em que ocorreu o (s) incidente (s): ____________________________________________________________________
Local do (s) incidente (s) (seja o mais específico possível): _____________________________________________________
7. Testemunhas (Liste as pessoas que viram o incidente ou possuem informações sobre ele):
Nome: ______________________________

Estudante

Pessoal

Outro _________________________

Nome: ______________________________

Estudante

Pessoal

Outro _________________________

Nome: ______________________________

Estudante

Pessoal

Outro _________________________

8. Descreva os detalhes do incidente (incluindo nomes das pessoas envolvidas, o que ocorreu e o que cada pessoa fez e
disse, incluindo palavras específicas usadas). Por favor, use espaço adicional nas costas, se necessário.

PARA USO ADMINISTRATIVO SOMENTE
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9. Assinatura da Pessoa que Apresenta este Relatório: _______________________________________ Data: ______________
(Nota: Os relatórios podem ser apresentados de forma anônima.)
10. Formulário dado a: ___________________________________ Posição: ______________________ Data: ______________
Assinatura: _________________________________________________________ Data de recebimento: _______________
II. INVESTIGAÇÃO
1.

Investigador (es):_________________________ ___________________________ Posição (ões):____________________

2.

Entrevistas:

□ Entrevistado agressor

Nome: _____________________________________________

Data: ____________

□ Alvo Entrevistado

Nome: _____________________________________________

Data: ____________

□ Testemunhas Entrevistados

Nome: _____________________________________________

Data: ____________

Nome: _____________________________________________

Data: ____________

3.

Quaisquer incidentes documentados pelo agressor?

□ Sim

□ No

Se sim, os incidentes envolveram o alvo ou o grupo alvo anteriormente?

□ Sim

□ No

Any previous incidents with findings of ASSÉDIO, RETALIAÇÃO

□ Sim

□ No

Resumo da Investigação:

(Por favor, use papel adicional e anexar a este documento, conforme necessário)

III. CONCLUSÕES DA INVESTIGAÇÃO
1. Constatação de assédio ou retaliação:
□ SIM

□ NO

□ Assédio

□ Incidente documentado como ____________________________________

□ Retaliação

□ Somente referência de disciplina __________________________________

2. Contatos:
□ Pai / responsável do alvo

Data: ___________

□ Pai / responsável do agressor

Data: _________
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□ Coordenador Distrital de Equidade (DEC) Data: ___________

□ Polícia

Data: _________

3. Medida tomada:
□ Perda de privilégios

□ Detenção

□ PASSO referência

□ Suspensão

□ Serviço comunitário

□ Educação

□ Outro _________________________________________________________

4. Descrever o Planejamento de Segurança: ______________________________________________________________________
Acompanhamento com o alvo: programado para ______________________ Inicial e data quando concluído: _________
Acompanhamento com o agressor: programado para ___________________ Inicial e data quando concluído: _________

Relatório encaminhado ao diretor: Data __________________ Relatório encaminhado ao superintendente: Data _____________
(Se o diretor não era o investigador)
Assinatura e Título: __________________________________________________________________ Data: _________________
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ANEXO D: USO ACEITÁVEL DA LCCPS DA POLÍTICA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
A Escola Pública da Lowell Community Charter (LCCPS) confia em seus Sistemas de Informação para conduzir os negócios da
escola e o aprendizado dos alunos. As regras e responsabilidades contidas nesta Política se aplicam a todos os componentes e
conteúdos dos sistemas de informação onde quer que estejam localizados.
Esta Política é aplicável a todos os associados a LCCPS, remunerados ou não, incluindo todos os membros do Conselho de
Curadores, todos os funcionários, todos os contratados, subcontratados e consultores, todos os voluntários e todos os
estagiários. Além disso, aplica-se a todos os alunos da LCCPS.
Autoridade LCCPS para Uso Aceitável de todos os Sistemas de Informação
Os recursos de rede de computadores da Escola Pública da Lowell Community Charter (LCCPS) destinam-se ao uso de membros
autorizados da comunidade LCCPS na condução de seu trabalho acadêmico e administrativo. Para proteger a integridade dos
recursos do computador contra o uso não autorizado ou impróprio, e para proteger os usuários autorizados dos efeitos do uso
não autorizado ou impróprio, a Escola se reserva o direito, com ou sem aviso prévio, de monitorar, registrar, limitar ou
restringir qualquer titular de conta. uso. A LCCPS também pode monitorar, registrar, inspecionar, copiar, remover ou alterar
quaisquer dados, arquivos ou recursos do sistema. A Escola reserva-se o direito de verificar periodicamente estes sistemas e
tomar qualquer outra ação necessária para proteger o computador e as instalações da rede. A Escola também retém os direitos
de acesso a todos os arquivos e correio eletrônico em suas instalações de computação e rede. Os indivíduos que usam os
sistemas de informação da escola precisam estar cientes de que, ao manter e operar o sistema, pode ocorrer um
monitoramento inadvertido. Qualquer monitoramento formal e específico dentro dos Sistemas de Informação da LCCPS deve
ser previamente aprovado pelo Chefe de Escola.
Qualquer pessoa que use esses sistemas ou redes consente expressamente com tal monitoramento.
Qualquer uso não autorizado, inadequado, ilegal ou ilegítimo dos recursos de computação da Escola ou falha em cumprir com
esta Política constituirá uma violação desta Política de Uso Aceitável e sujeitará o infrator à ação disciplinar da Escola e poderá
resultar em ação legal. Quando uma violação é identificada, o Diretor de Tecnologia, conforme autorizado pelo Diretor da
Escola, fará uma revisão e iniciará a ação de acordo com a política da Escola. Além disso, a Escola pode exigir a restituição de
qualquer uso de serviços de computador ou de rede que violem essas diretrizes. A Escola também pode fornecer evidências de
possíveis atividades ilegais ou criminosas às autoridades policiais. Não obstante qualquer outra disposição desta política, a
autorização para aceder aos sistemas de informação da LCCPS termina no termo do emprego ou da associação para o pessoal,
remunerado ou não, ou no termo de um papel ou relacionamento reconhecido para os estudantes. Quaisquer dúvidas sobre
esta política ou a aplicabilidade desta política a uma situação particular devem ser encaminhadas ao Chefe de Escola.
Propriedade e Componentes dos Sistemas de Informação da LCCPS
Os sistemas de informação da Escola consistem no seguinte, mas não estão limitados a: toda a fiação de rede, equipamentos,
redes, dispositivos de segurança, servidores, sistemas de computadores, computadores, equipamentos de laboratório de
informática, estações de trabalho, conexão à Internet, sistemas de telefonia, correio de voz e todos os outros equipamentos,
serviços e instalações intermediários. Esses ativos são de propriedade da LCCPS. Todas as informações, documentos, dados,
ficheiros electrónicos, código fonte e software residentes na LCCPS ou nos componentes dos Sistemas de Informação da LCCPS
são, adicionalmente, propriedade da LCCPS.
Usos Permitidos
Esses sistemas de informação podem ser usados das seguintes maneiras:
1. O acesso e uso de sistemas de informação da LCCPS é um privilégio concedido pela Escola aos seus funcionários e
estudantes remunerados ou não. A escola detém a discrição exclusiva sobre a medida em que os privilégios de acesso
são concedidos.
2. Os usuários só podem usar as contas de computador que foram autorizadas pela escola para seu uso. É proibida a
utilização da conta de outra pessoa, dispositivos de segurança e / ou a apresentação de informações ou credenciais
falsas ou enganosas com a finalidade de obter acesso a sistemas de informação.
3. Os usuários são responsáveis por todo o uso de sistemas de informações conduzidos sob seus IDs de usuário e devem
tomar todas as precauções, incluindo segurança de senha e medidas de proteção de arquivos, para impedir o uso de
suas contas e arquivos por pessoas não autorizadas. O compartilhamento de senhas é proibido.
4. Os utilizadores não podem oferecer, fornecer, emprestar, alugar ou vender acesso a sistemas de informação da LCCPS.
Os usuários não podem fornecer acesso a indivíduos fora da comunidade LCCPS.
5. O uso de sistemas de informação da LCCPS para hospedar atividades não-LCCPS deve ter a autorização explícita por
escrito do Diretor de Tecnologia e do Diretor da Escola antes do uso.
6. Enquanto a Escola tenta proteger comunicações eletrônicas e arquivos contra acesso não autorizado, isso não pode ser
garantido. Os usuários não podem acessar, copiar ou mover arquivos, incluindo, entre outros, programas, dados e
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7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

correio eletrônico que pertençam a outra conta, sem autorização prévia do titular da conta. Os arquivos não podem
ser movidos para outros sites de computador sem a permissão do proprietário da conta na qual os arquivos residem.
Os sistemas de informação da LCCPS podem ser utilizados apenas para fins legais. Os utilizadores não devem utilizar as
suas contas ou sistemas de informação da LCCPS para fins ilegais, incluindo, mas não se limitando à instalação de
software obtido de forma fraudulenta ou ilegal, disseminação ilegal de software licenciado, partilha de conteúdo em
que o divulgador não detenha direitos legítimos de propriedade intelectual ou propagar correntes, pirâmide, ou outros
esquemas ilegais ou enganosos, ou para qualquer propósito contrário à lei local, estadual e / ou federal.
O uso de sistemas de informação da LCCPS deve estar em conformidade com a Política de Propriedade Intelectual da
LCCPS e com as disposições da lei de direitos autorais e do uso justo. A lei de direitos autorais limita o direito do
usuário de copiar, editar ou transmitir eletronicamente a propriedade intelectual de outra pessoa, incluindo materiais
escritos, imagens, sons, músicas e performances, mesmo em um contexto educacional, sem permissão, exceto em
conformidade com a doutrina de uso justo. exceção.
Os sistemas de informação da LCCPS não podem ser usados para fins comerciais, exceto somente conforme permitido
com aprovação explícita por escrito do Chefe de Escola.
Os utilizadores não podem utilizar sistemas de informação de forma irresponsável, esbanjadora ou prejudicial para o
trabalho ou equipamento de terceiros na LCCPS ou na Internet.
A Escola esforça-se por manter a segurança e a privacidade de todas as comunicações e conteúdos eletrônicos
transmitidos na rede LCCPS e, portanto, não revisará ou inspecionará, arbitrariamente ou frivolamente, arquivos de
usuário ou correio eletrônico. No entanto, todas as comunicações e conteúdos eletrónicos apresentados e / ou
transmitidos à rede LCCPS, incluindo os apresentados e / ou transmitidos para e da (s) ligação (ões) à Internet, podem
ser monitorizados, examinados, salvos, lidos, transcritos, armazenados ou retransmitidos no decorrer das operações
diárias por qualquer associado devidamente autorizado da LCCPS, remunerado ou não, no exercício das suas funções
ou pelas autoridades policiais, que são chamados a ajudar a Escola a investigar possíveis irregularidades. Comunicações
e conteúdos eletrônicos podem ser examinados por meios automatizados. Além disso, a LCCPS reserva-se o direito de
rejeitar da rede, comunicações eletrônicas e conteúdo considerado não conforme às políticas que regem o uso de
sistemas de informação na Escola. Ao acessar os sistemas de informação da LCCPS, os usuários dão permissão à LCCPS
para conduzir cada uma das operações descritas acima.
A confidencialidade de qualquer mensagem ou material não deve ser assumida. Mesmo quando uma mensagem ou
material é excluído, ainda é possível recuperar e ler essa mensagem ou material. Além disso, o uso de senhas para
segurança não garante confidencialidade. Mensagens lidas em HTML podem identificar o leitor para o remetente.
Além do direito da Escola de recuperar e ler qualquer comunicação ou conteúdo eletrônico, tais mensagens ou
materiais devem ser tratados como confidenciais por outros alunos ou funcionários e acessados apenas pelo
destinatário pretendido. Sem autorização prévia, os estudantes e funcionários pagos ou não remunerados não têm
permissão para recuperar ou ler mensagens de correio eletrônico que não são enviadas a eles.
Todos os usuários são obrigados a honrar e observar as regras de confidencialidade e proteção da privacidade ao
acessar e usar qualquer informação que resida em sistemas de informação da LCCPS e / ou qualquer informação que
esteja relacionada a programas LCCPS, estudantes e funcionários remunerados ou não remunerados. Todas as
divulgações de informações do aluno devem cumprir as disposições de todas as leis e regulamentos aplicáveis.
A LCCPS reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso prévio ou permissão do utilizador ou utilizadores de
um computador ou outro dispositivo informático de propriedade da LCCPS, examinar, copiar ou copiar, toda e
qualquer informação dos mecanismos de armazenamento de dados de tais dispositivos, conforme seja necessário, a
critério exclusivo da Escola, em conexão com investigações de possíveis irregularidades.
A Política de Uso Aceitável proíbe especificamente o uso dos sistemas de informação da Lowell Community Charter
Public School para:
a) Assediar, ameaçar, difamar, difamar ou intimidar qualquer indivíduo ou grupo;
b) Gerar e / ou disseminar material intolerante ou odioso que, a juízo exclusivo da Escola, é dirigido contra
qualquer indivíduo ou grupo, baseado em raça, religião, nacionalidade, etnia, idade, gênero, identidade de
gênero, falta de moradia, relacionamento conjugal. status, orientação sexual, status de veterano ou
deficiência;
c) Transmitir ou disponibilizar material que, a critério exclusivo da Escola, seja ofensivo, violento, pornográfico,
irritante ou assediante, incluindo o uso de sistemas de informação da LCCPS para acessar e / ou distribuir
material obsceno ou sexualmente explícito;
d) Gerar correio eletrônico não solicitado, como correntes, pedidos de emprego não solicitados ou anúncios
comerciais;
e) Gerar mensagens falsamente identificadas ou conteúdo de mensagens, incluindo o uso de conteúdo falso de
qualquer descrição;
f) Transmitir ou disponibilizar informações de senha acessíveis;
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g)

Tentar acessar e / ou acessar sistemas de informação e / ou recursos para os quais a autoridade não tenha
sido concedida pelo (s) proprietário (s) do sistema;
h) Capturar, decifrar ou registrar Identificações de usuários e / ou senhas;
i) Interceptar comunicações eletrónicas não destinadas ao destinatário;
j) Investigar, por qualquer meio, os mecanismos de segurança de qualquer recurso na rede LCCPS ou em
qualquer outra rede através de uma ligação à rede LCCPS;
k) Divulgar ou publicar por qualquer meio, as vulnerabilidades de segurança, ou os meios para derrotar ou
desabilitar os mecanismos de segurança de qualquer recurso conectado ou parte da rede LCCPS;
l) Alterar, degradar, danificar ou destruir dados;
m) Transmitir vírus de computador ou código malicioso / destrutivo de qualquer descrição;
n) Conduzir atividade ilegal, enganosa ou fraudulenta;
o) Obter, usar ou retransmitir informações protegidas por direitos autorais sem a permissão do detentor dos
direitos autorais;
p) Fazer apostas, apostar ou operar jogos de azar; ou
q) Imposto, sobrecarga, impedimento, interferência, dano ou degradação da funcionalidade normal,
desempenho ou integridade de qualquer dispositivo, serviço ou função de sistemas de informação, conteúdo,
componentes ou recursos de qualquer outro sistema, rede, serviço ou sistema eletrônico da LCCPS.
propriedade de outra parte, corporação, instituição ou organização.
A enumeração acima não é completa. Se houver uma dúvida sobre se um uso específico é adequado ou aceitável de
acordo com essa política, a única determinação da escola prevalecerá. O uso dos sistemas de informação da Lowell
Community Charter Public School deve estar em conformidade com todas as leis locais, estaduais e federais aplicáveis,
incluindo, entre outras, as seguintes, que são incorporadas por referência:
Código dos Estados Unidos, Título 18, Lei de Fraude e Abuso de Informática, que impõe sanções para, entre
outros atos, acessar conscientemente um computador sem autorização ou excesso de acesso autorizado,
causar danos intencionais a computadores protegidos ou trafegar informações de senha.
Código dos Estados Unidos, Título 18, Lei de Privacidade de Comunicações Eletrônicas, que impõe sanções
para, entre outros atos, a interceptação de comunicações por fio, orais ou eletrônicas.
Consequências para uso inadequado
Violações dessas políticas serão analisadas caso a caso. Se for determinado que um usuário violou uma ou mais das políticas
acima, a LCCPS pode tomar medidas disciplinares. Estes podem incluir:
• Suspensão de conta de rede pessoal;
• Suspensão do acesso à Internet; ou
• Outras ações disciplinares ou legais, incluindo rescisão / suspensão / expulsão, de acordo com as políticas da LCCPS e
as leis aplicáveis.

Confidencialidade e Informações Pessoais
Como em todos os outros casos, qualquer informação, dados, imagens, caracterizações e imagens ou cópias de imagens de
trabalho de estudantes, seus familiares ou qualquer equipe ou voluntários da LCCPS são confidenciais e não podem ser usados
sem o consentimento expresso por escrito da controladora. ou responsável, o sujeito, se adulto, ou o Chefe de Escola LCCPS.
Todas as informações e dados relativos ao trabalho acadêmico e progresso dos alunos da LCCPS são estritamente confidenciais,
privados e protegidos pelas leis e regulamentos aplicáveis.

ANEXO E: POLÍTICA DE BEM ESTAR
A missão da escola pública charter da Lowell é formar pensadores criativos, confiantes e independentes, cidadãos globais e
líderes que devolvam à sua comunidade. Proporcionaremos uma educação abrangente, proporcionando aos alunos os
conhecimentos, habilidades e formas de pensar que garantem seu sucesso no ensino médio e a preparação para a
oportunidade de ingressar na faculdade. Esperamos que nossos alunos busquem a excelência no desempenho acadêmico e na
conduta pessoal dentro de uma cultura alegre e solidária. A diversidade dentro de nossos alunos, funcionários, famílias e
comunidade e as muitas nações das quais viemos é uma fonte de força e uma oportunidade de aprendizado.
Para cumprir essa missão, acreditamos que nossa escola deve ser um lugar que suporte um ambiente de bem-estar. Bem-estar
físico, emocional e social dos alunos e funcionários são elementos importantes do nosso programa. Isso inclui um foco em
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questões e preocupações culturalmente sensíveis, a fim de desenvolver um ambiente enriquecedor e seguro para todos os
alunos e funcionários.
Nosso programa de bem-estar incorpora nove elementos que serão considerados, tratados e revisados regularmente. Embora
vários departamentos tenham a responsabilidade de articular políticas e implementá-las, toda a equipe é considerada
responsável por apoiar a política e aplicá-la para ajudar a manter a escola em um local considerado seguro, seguro e
emocionalmente favorável aos alunos, funcionários e pais.

Elementos de Política de Bem-Estar e Departamentos de Revisão
Elemento
Políticas de saúde e segurança escolar e ambiente
escolar.
Educação física e outros programas de atividade física,
incluindo nosso compromisso com o recreio e
atividades ao ar livre todos os dias
Serviços de Nutrição
Serviços de Saúde Escolar
Educação Saudável
Aconselhamento Escolar, Serviços Sociais e
Psicológicos
Saúde e bem-estar para o pessoal
Envolvimento Familiar e Comunitário
Iniciativas anti-tendenciosas e culturalmente
responsivas

Departamento Responsável pela Revisão
Diretor de Operações / Segurança
Professores de PE, Chefe Assistente da Escola

Diretor de Alimentos / Diretor de Operações
Enfermeira Escolar / Diretora de Serviços de Apoio ao
Estudante
Chefe Assistente da Escola, Professores de PE,
Enfermeira
Diretor de Serviços de Suporte ao Aluno
Recursos Humanos
Diretor do Dia Estendido e Programas Externos
Comitê de Diversidade / Equipe de Liderança

Segurança e Proteção
A Escola Pública da Carta de Lowell (LCCPS) implementa medidas de segurança para criar um ambiente seguro para funcionários
e estudantes, e para proteger a propriedade da escola.
A LCCPS tem um plano escrito de evacuação de emergência para ajudar a LCCPS a responder de forma eficaz a situações
críticas. Este plano de evacuação é revisado anualmente e aprovado pelo diretor da escola. A equipe recebe um plano de
evacuação de emergência por escrito e é revisado em detalhes durante a orientação do professor. Qualquer novo funcionário
contratado durante o ano recebe o plano e recebe treinamento.

A LCCPS programa uma prática de exercícios de incêndio e evacua o edifício quatro vezes por ano para se preparar para uma
emergência. Além dos exercícios de incêndio programados, o corpo de bombeiros realiza treinamentos regulares de incêndio e
inspeções de incêndio na escola. O plano de evacuação também abrange o que fazer em caso de ameaça de bomba, riscos
biológicos e tornados.
Nós treinamos nossa equipe no uso de Bloqueios Macios e Bloqueios Rígidos. Durante um bloqueio suave, medidas de
segurança e / ou segurança aumentadas podem ser necessárias em resposta a um risco próximo, emergência climática, crise
estudantil ou emergência médica envolvendo um estudante ou equipe. Certas áreas dentro ou fora do prédio da escola podem
não estar acessíveis, mas as operações normais devem continuar dentro da sala de aula, a menos que sejam orientadas pela
administração.
Um bloqueio rígido é ativado principalmente no caso de uma ameaça violenta com intrusos armados no prédio ou nas
dependências da escola que se recusarem a cooperar ou parecer uma ameaça em potencial. O Chefe da Escola (ou seu
representante) anunciará o alerta de um bloqueio rígido. Os professores trancarão as portas da sala de aula e levarão os alunos
para uma área segura na sala até que o anúncio Todo Claro “All Clear” seja feito.
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A LCCPS possui câmeras posicionadas dentro e fora da escola e o monitor está ligado na recepção. A recepção monitora
continuamente quem entra e sai do prédio da escola. Todos os visitantes devem estar conectados e fazer login na recepção.
Eles recebem passes para visitantes no momento da chegada e devem devolver o passe e sair com uma data e hora em que
saem.
Gestão de comportamento estudantil
A LCCPS adotou uma política sobre o assédio que é seguida por todos os membros da comunidade escolar. Nossa tolerância
zero para "Meanness" define o tom para nossos alunos e como eles se tratam. Esta política ajuda a evitar incidentes sérios de
“assédio”. Se e quando obtivermos quaisquer incidentes de "Insignificância" e / ou "Intimidação", teremos Reuniões de
Resolução de Conflitos com todos os alunos envolvidos, conforme apropriado, e passaremos para uma investigação se
necessário. Essas reuniões são muito úteis para fechar o (s) incidente (s) em uma maneira proativa que ajuda a evitar retaliação
e / ou reincidência do (s) incidente (s). Nossas Reuniões de Resolução de Conflitos também são muito úteis para garantir que
nossos alunos desenvolvam autoconfiança e capacidade de se defender e encontrar sua voz. Queremos que eles se sintam
seguros como estudantes na LCCPS.

Modelo de Disciplina Proativa
O Modelo de Disciplina Pró-Ativa da Escola Pública da Lowell Community Charter é um padrão de sucesso em toda a escola
focado em maximizar o desenvolvimento e o potencial acadêmico, social, emocional e comportamental de todos os alunos. O
código de conduta de nossa escola tem níveis progressivos de intervenção para atender às necessidades de alunos e
professores. Isso também fornece a reflexão e a responsabilidade do aluno, pois nos esforçamos para orientar nossos alunos
sobre um caminho de responsabilidade pessoal e propriedade de comportamento e aprendizado.
Intervenção em Crise Terapêutica
Este treinamento é dado a todos os funcionários que respondem pela primeira vez a uma criança que está perdendo o controle
fisicamente ou emocionalmente. É uma abordagem projetada para reduzir intervenções físicas e desenvolver habilidades de
linguagem e de enfrentamento para os funcionários e alunos. O especialista em comportamento, o Chefe Assistente da Escola e
o Diretor de Apoio ao Aluno são todos treinados no processo. Objetivo: Reduzir ou eliminar a necessidade de intervenções
físicas e fornecer à equipe as habilidades e conhecimentos necessários para se tornar o catalisador através do qual o jovem
muda antigos hábitos, respostas destrutivas e padrões de comportamento mal-adaptativos.
Serviços de Aconselhamento Escolar
Os conselheiros escolares fornecem aconselhamento individual e aconselhamento em grupo para a população estudantil
diversificada na LCCPS. O aconselhamento é realizado com base em metas específicas, realistas e individualizadas que podem
ser incluídas nos objetivos do Plano de Educação Individualizado do aluno, quando apropriado. Os conselheiros trabalham como
parte de uma equipe multidisciplinar que inclui os pais, alunos, professores e profissionais da comunidade envolvidos com a
família, juntamente com outros membros do corpo docente da escola. Aconselhamento é um apoio para garantir o bem-estar
social emocional dos alunos, bem como auxiliar no mais alto desempenho acadêmico para cada aluno. Intervenção de crise,
resolução de conflitos entre pares e fornecimento de informações sobre recursos comunitários às famílias também estão entre
os serviços prestados pelos conselheiros escolares. Apoiamos fortemente a solução colaborativa de problemas com a crença de
que trabalhar juntos garantirá um maior sucesso para atingir metas.
Educação e Oportunidades de Fitness e Saúde
À medida que os alunos amadurecem, seus corpos passam por muitas mudanças que levam os alunos a fazer perguntas. O
consultório do enfermeiro, juntamente com o departamento de educação física, trabalha em conjunto para elaborar uma aula
de Educação em Saúde para nossos alunos do 5º ano ou mais que ensinam aos alunos sobre as mudanças que seus corpos
estão vivenciando. As lições permitem que meninos e meninas, separadamente, aprendam o básico sobre os órgãos
reprodutivos, higiene adequada e puberdade. Os alunos são informados que perguntas podem ser feitas durante a aula ou
confidencialmente após a aula. O consentimento dos pais é obtido antes da apresentação da lição.
Ginástica, educação em saúde e oportunidades de atividade física são elementos essenciais do programa de ensino de nossa
escola. Atualmente, nossas aulas de educação física oferecem aulas de saúde projetadas pelos professores, incluindo nutrição.
O programa proporcionará a oportunidade para todos os alunos desenvolverem as habilidades, conhecimentos e atitudes
necessários para participar de uma vida inteira de atividade física saudável.
Recesso
Todas as salas de aula têm um bloco programado de 15 minutos para recesso ao ar livre uma vez por dia. As atividades em sala
de aula e / ou o uso do ginásio são planejados se as aulas tiverem que ter recesso interno.
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Educação Física
Alunos da LCCPS se reúnem duas vezes por semana para Educação Física. Esses blocos são executados por 50 minutos.
O Departamento de Educação Física da LCCPS acredita firmemente que as escolhas de estilo de vida que fazemos no início de
nossas vidas têm um impacto dramático na saúde futura. Com isso em mente, aproveitamos todas as oportunidades para
educar nossos alunos sobre os passos positivos que você pode tomar para melhorar seu estilo de vida e, portanto, sua saúde
geral. Este ano, introduzimos uma seção "Fit for Life" em nosso ginásio que fornece informações e perguntas que os alunos
podem levar para casa e compartilhar com suas famílias. Essas informações também são adaptadas para atrair outros membros
de nossa comunidade que desejam trabalhar para melhorar suas escolhas de estilo de vida.
Unidade de bem-estar
Esta unidade abrange a flexibilidade dos componentes de bem-estar, a força muscular, a resistência muscular, a aptidão cardiovascular e a nutrição. Durante a unidade, usaremos uma combinação de circuitos de condicionamento físico, relés e percursos
de longa distância para promover um estilo de vida saudável. Também durante esta unidade, apresentaremos o Prêmio
Presidential Lifestyle Award. Este programa incorpora informações e um teste de condicionamento físico que permite aos
alunos acompanhar suas escolhas de estilo de vida. Solicitamos que os alunos completem um pré-teste e, em seguida,
forneçam feedback e ajudem-nos a definir metas de condicionamento físico individualizadas. Mais para o final do ano, do que
testar os alunos novamente e fazer com que eles mapeiem suas realizações em relação aos seus objetivos.
Para mais informações sobre o President's Lifestyle Award, consulte o seguinte site:
https://www.presidentschallenge.org/

Envolvimento Familiar e Comunitário
O bem-estar dos pais e da comunidade na LCCPS baseia-se nas parcerias da escola com os nossos pais e com organizações
comunitárias. A LCCPS comunica-se com os nossos pais de várias maneiras para garantir que os pais recebam as informações
apropriadas e que suas vozes sejam ouvidas também. Por exemplo; nos comunicamos com nossos pais por meio de mensagens
telefônicas automatizadas, chamadas telefônicas tradicionais, e-mail, correios, reuniões presenciais e mochilas de estudantes.
Para garantir clareza e compreensão de nossas mensagens, traduzimos a comunicação escrita em três idiomas; Inglês, espanhol
e khmer, e nossas línguas orais são traduzidas em espanhol, português e khmer. A equipe da LCCPS recebe a comunicação dos
pais por telefonemas, e-mails, notas e reuniões presenciais.
Ao longo do ano letivo, a LCCPS oferece aulas para pais sobre vários tópicos, como o Anti-Assédio,
Gerenciamento de Estresse e Segurança Cibernética. A LCCPS também colabora com organizações comunitárias para fornecer
exames de saúde e aconselhamento. O Departamento de Programas Externos também construiu um recurso para os pais para
serviços comunitários, como habitação, serviços de imigrantes e bancos de alimentos.
Iniciativas anti-tendenciosas e culturalmente responsivas
Vamos olhar para a declaração de diversidade na missão da escola, vou escrever isso.
A LCCPS celebra as diversas origens dos nossos alunos e funcionários. A escola procura proativamente reforçar o respeito e a
dignidade de todos os membros da comunidade. Fazemos isso por meio de um programa O Líder em Mim, que incentiva os
alunos a assumirem papéis de liderança na escola. Também promovemos o respeito por cada pessoa através de:
 Experiências curriculares incorporadas que se concentram em questões de imigrantes, questões de perseverança
através de dificuldades, passando por um novo lugar, questões de justiça social e lutando pela igualdade.
 Celebrações culturais ao longo do ano, que promovem a cultura, música, artes e tradições de muitos países
 Crenças positivas sobre o bilinguismo e o valor do multilinguismo
 Desenvolvimento profissional para construir competência cultural em nossa equipe e corpo docente
As reuniões dos pais são realizadas em idiomas que promovem a acessibilidade aos pais e famílias; Tradutores estão disponíveis
para comunicação com as famílias sobre questões de interesse, eventos futuros e questões.
A escola luta ativamente contra o bullying e resolve qualquer problema de preconceito ou assédio rapidamente. Existe uma
tolerância zero para comportamentos, ações ou linguagem que não constrói o ambiente culturalmente inclusivo que estamos
buscando. Os alunos recebem uma pesquisa anual de bullying e a escola responde prontamente às informações encontradas na
pesquisa.
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Nutrição
Na LCCPS, reconhecemos o importante papel que uma dieta saudável desempenha com nossas mentes e corpos. Encorajamos
nossos alunos a se alimentarem de forma saudável tanto na hora da refeição quanto na hora do lanche. Nossa escola trabalha
com a Side Kim para projetar um menu de café da manhã e almoço que está de acordo com as diretrizes do USDA e Healthy,
Hunger-Free Kids de 2010 para atender todos os padrões gerais e específicos de nutrientes para alimentos; Assim, fornecer
refeições que alimentem os corpos dos nossos alunos com as vitaminas e nutrientes de que necessitam e omitindo a ingestão
desnecessária de açúcar e calorias inúteis.
Refeições saudáveis por si só não são suficientes para manter nossos corpos funcionando de forma saudável e eficiente.
Lanches e bebidas matinais e vespertinos também devem oferecer ao corpo calorias saudáveis, vitaminas e nutrientes. Através
de educação e exemplo, os professores e funcionários da LCCPS incentivam os alunos e as famílias a trazerem apenas lanches
saudáveis para a escola. Uma carta é enviada para casa para as famílias com uma lista de lanches aprovados pelos Smart Snacks
na escola do USDA que os alunos devem consumir durante o dia (cópia da carta em anexo). Os alunos não têm permissão para
acessar máquinas de venda automática nas áreas de funcionários para obter alimentos ou bebidas a qualquer momento. Não
há disponibilidade de máquinas de venda automática para os alunos para lanche ou refeição.
Asse vendas e outros eventos de angariação de fundos que envolvam alimentos são permitidos durante todo o ano, mas são
limitados a apenas 3 vezes por ano por ano e não são realizadas ao mesmo tempo que as refeições são servidas.
Todas as refeições fornecidas aos alunos pela escola são livres de amendoim. Ao realizar celebrações em sala de aula, são
tomadas precauções para diminuir o risco de exposição e reações a alergia alimentar. As famílias são encorajadas a falar com os
professores antes de trazer qualquer comida de celebração para as salas de aula, a fim de permitir que sejam tomadas as
providências adequadas para os alunos com alergias alimentares.
Educar nossos alunos sobre alimentação adequada e alimentos saudáveis é parte da base de seu sucesso para uma alimentação
e uma vida saudáveis. Nossos professores de educação física preparam e implementam uma aula de 4 a 5 semanas durante a
aula, que inclui a construção e manutenção de músculos e ossos saudáveis por meio de exercícios e alimentação saudável. Os
alunos aprendem como identificar alimentos saudáveis e tomar boas decisões sobre dieta. Todas as informações e materiais
fornecidos aos alunos estão correlacionados aos padrões do USDA e às diretrizes do MyPlate.
. Serviços alimentícios
Refeições escolares
As refeições servidas através do Programa Nacional de Almoço Escolar atenderão ou excederão os requisitos do Departamento
de Agricultura dos EUA (USDA) para o programa de café da manhã e almoço escolar de nutrição infantil. Todas as refeições
serão: atraentes e atraentes para as crianças; ser servido em ambientes limpos e agradáveis; atender, no mínimo, aos requisitos
nutricionais estabelecidos pelos estatutos e regulamentos locais, estaduais e federais; oferecer uma variedade de frutas e
legumes; oferecer leite com baixo teor de gordura e / ou sem gordura diariamente; oferecer uma variedade de produtos de pão
e pão, incluindo uma variedade de produtos de pão integral.
A LCCPS manterá um sistema de gestão de estudantes, as necessidades dos alunos com alergias alimentares, enquanto ser
sensível às necessidades sociais será monitorado e revisado anualmente.
Refeições gratuitas e de preço reduzido
As candidaturas serão disponibilizadas para famílias elegíveis. Todo esforço será feito para privacidade e identificação direta de
alunos elegíveis.
Partilha de Alimentos e Bebidas
O compartilhamento de alimentos e bebidas entre si durante as refeições ou lanche é desencorajado devido a estudantes com
alergias alimentares e restrições alimentares.
Informação nutricional
A Lowell Community Charter Public School e os sites dos fornecedores de serviços alimentícios das escolas fornecem
informações sobre todos os alimentos e produtos alimentícios servidos. Os funcionários da escola e os pais podem consultar os
seguintes sites para obter informações sobre cardápios em escolas individuais, valores nutricionais, bem como informações
sobre alergia alimentar e intolerância alimentar. Um link para o site do fornecedor de serviços de alimentação nas escolas será
fornecido no site da LCCPS, www.lccps.org.

71

Segurança Alimentar e Diretrizes
Todos os alimentos disponibilizados através do departamento de serviços alimentares cumprirão os regulamentos estaduais e
locais de segurança alimentar e saneamento. Alergias Alimentares / Restrições Dietéticas As informações dos estudantes sobre
alergias alimentares e restrições alimentares serão inseridas na base de dados dos estudantes com permissão dos pais. Isso
servirá como outra precaução para proteger os alunos com alergias alimentares e restrições alimentares. A LCCPS não vende
alimentos competitivos no ponto de venda ou em máquinas de venda automática para estudantes.
A água será disponibilizada para todos os alunos durante o dia letivo.
Com o aumento do número e da gravidade das alergias relacionadas a alimentos, é importante se concentrar no uso de
alimentos na escola, de modo a promover a comunicação, o planejamento, a segurança e a inclusão de todos os alunos.
1. Celebrações de aniversário envolvendo comida são proibidas. O uso de práticas não baseadas em alimentos no
reconhecimento de aniversários de estudantes é fortemente encorajado.
2. Asse as vendas durante o dia de escola competir com o nosso programa de almoço escolar financiado pelo governo
federal e são proibidos.
3. O uso de itens alimentares para captação de recursos é fortemente desencorajado, especialmente se o item alimentar
apresentar problemas para alunos com alergias. Arrecadação de alimentos poderia ser usada para alimentos préembalados que são enviados para casa ou recolhidos pelos pais.
4. Máquinas de venda automática no salão dos professores são apenas para adultos.
5. O uso de alimentos como recompensa é fortemente desencorajado. Em uma base limitada, salva-vidas, skittles ou
itens similares alergia livre poderiam ser usados.
6. Os alimentos a serem usados em atividades pré-planejadas durante a escola relacionadas a objetivos de aprendizado
podem ser permitidos com a aprovação do diretor ou do diretor-adjunto, com tempo suficiente para fornecer
comunicação aos pais para que todos os alunos possam participar com segurança. Em geral, esperamos um aviso
mínimo de uma semana aos pais, e aviso prévio de mais de uma semana ao diretor / diretor-adjunto.
7. Alimentos durante as noites curriculares noturnas, eventos especiais, danças estudantis, etc, serão permitidos, de
forma limitada durante o ano letivo.
a. Depois que as atividades escolares envolvendo alimentos devem notificar os pais de que a comida será
servida, uma enfermeira não estará presente e a comida pode conter alérgenos.
8. Alunos com alergia ao amendoim ou a nozes são proibidos de comer qualquer alimento fora da refeição, a menos que
sejam fornecidos pelos pais / responsáveis ou pelo refeitório da escola.
a. Durante celebrações aprovadas, incluindo alimentação, os pais devem receber pelo menos 1 semana de
antecedência informando sobre a comemoração e precisam passar um lanche especial para o seu filho
desfrutar
i. Sob nenhuma circunstância uma criança com alergia ao amendoim é capaz de consumir qualquer
alimento fora do domicílio que não seja fornecido pelos pais / responsável, mesmo se o pai /
responsável alegar que é seguro para o estudante comer
9. O enfermeiro da escola e o gerente do serviço de alimentação trabalharão em colaboração para identificar os alunos
com alergias alimentares e providenciar o menu de café da manhã / almoço / lanche adequado para esse aluno
durante a escola.
a. Todos os almoços e lanches escolares são livres de amendoim e seguros para consumo
b. Produtos lácteos não lácteos estarão disponíveis para estudantes com alergia / intolerância à lactose
documentada medicamente
c. Almoços limitados que são livres de todos os alérgenos comuns (amendoim, nozes, soja, laticínios, trigo,
legumes, glúten, ovos, frutos do mar) serão encomendados e disponibilizados para estudantes com múltiplas
alergias e restrições alimentares.
10. Os professores devem desencorajar o compartilhamento de alimentos nas salas de aula durante o almoço e o lanche.
11. Os pais devem estar cientes de que as salas de aula podem incluir crianças com alergias alimentares com risco de vida
e devem evitar o envio de lanches / almoços como amendoim, sanduíches de manteiga de amendoim ou outros
produtos de amendoim..
a. Mesas / mesas devem ser devidamente limpas depois de comer na sala de aula
b. Professores e alunos devem lavar as mãos depois de comer
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Serviços de Saúde do Estudante
POLÍTICA DE TOALETE
Todos os estudantes inscritos na LCCPS devem ser totalmente treinados em toilete. Nenhuma criança poderá usar fralda
durante o dia escolar. Entende-se que as crianças apresentam episódios imprevistos de incontinência (acidentes com urina ou
fezes). Os alunos das séries K1 e Jardim de Infância devem manter uma mudança de roupa na sala de aula, caso ocorra um
acidente.
Se um acidente ocorrer enquanto seu filho estiver na escola:








Nenhuma criança será punida por sujar, molhar ou não usar o banheiro.
A criança será levada ao consultório da enfermeira, onde poderá limpar-se e trocar de roupa.
A criança receberá lenços umedecidos para se limpar. Se a criança é incontinente de fezes, o enfermeiro
supervisionará a criança para garantir a limpeza adequada. Nenhum membro da equipe poderá limpar um aluno
(exceto o enfermeiro) e somente em circunstâncias extremas.
Se a criança não for capaz de se limpar, os pais serão chamados para ir à escola para limpar adequadamente ou para
pegar o filho.
A criança poderá retornar à aula após a devida limpeza e troca de roupa.
A incidência de incontinência da criança deve ser mantida confidencial entre o professor e a enfermeira.

Se o seu filho ainda não estiver treinado no banheiro, fale com o Enfermeiro para obter mais orientações sobre como ajudar
seu filho a atingir essa meta. Por favor, aproveite estes próximos meses antes do início da escola para trabalhar com o seu filho
para desenvolver hábitos independentes e apropriados.
Exames obrigatórios
Os alunos da LCCPS são examinados anualmente de acordo com os padrões e regulamentos do Departamento de Saúde de
Massachusetts. Essas triagens incluem o seguinte:
 Audição
 Visão
 Rastreamentos posturais para escoliose
 IMC - índice de massa corporal
Os alunos que não passam em nenhuma das telas, exceto o IMC, são encaminhados a seus médicos de cuidados primários para
avaliações adicionais e tratamento. Essas triagens auxiliam na detecção precoce de deficiências que podem afetar o
aprendizado do aluno e / ou a capacidade de participar de atividades físicas. A LCCPS trabalha em estreita colaboração com
organizações locais e nacionais que auxiliam as famílias com óculos ou aparelhos auditivos gratuitos ou de baixo custo.
Dentista Móvel
Uma boa saúde dentária é essencial para se manter saudável. A LCCPS convida uma equipe móvel de dentistas para a nossa
escola duas vezes por ano para oferecer atendimento odontológico aos nossos alunos. Um dentista licenciado, junto com
higienistas dentais certificados e assistentes odontológicos, realiza exames odontológicos completos e limpezas com raios X,
bem como qualquer cuidado reparador necessário, como obturações, tratamentos com flúor, extrações dentárias, etc.
vantagem deste serviço oferecido.
Doenças Transmissíveis
No caso em que um estudante ou funcionário é diagnosticado com uma doença transmissível, viral ou bacteriana, LCCPS segue
as orientações recomendadas escritas pelo CDC. Qualquer estudante que esteja participando da LCCPS deve fornecer a
documentação adequada de que todas as vacinas exigidas pelo Departamento de Saúde Pública de Massachusetts foram
recebidas, com exceção da isenção religiosa. Alunos / funcionários diagnosticados com uma doença transmissível não serão
autorizados a retornar à escola até que sejam considerados curados ou não contagiosos por um médico. As famílias e os
membros da equipe serão notificados por escrito e por uma chamada do robô, caso o diagnóstico de uma doença por parte do
aluno / equipe de funcionários represente um risco de contaminação para outros alunos ou funcionários.
As políticas estão em vigor para os alunos / funcionários doentes com doenças comuns, como gripe, infecções na garganta,
conjuntivite, erupção cutânea contagiosa, etc. Os alunos / funcionários não podem retornar à escola até ficarem sem febre por
24 horas, e são considerados não contagiosa por um médico. Higiene adequada e lavagem das mãos são fortemente aplicadas
ao longo do dia para ajudar a eliminar a propagação de germes e doenças. A desinfecção e limpeza da escola regularmente e,
conforme necessário, no caso de exposição a uma doença específica, é feita de acordo com as recomendações escritas do CDC.
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Política de piolhos
Propósito
Contenção da infestação de piolhos entre a população em idade escolar, maximizando o desempenho acadêmico dos alunos e
minimizando as ausências devido à exclusão desnecessária de estudantes que utilizam as melhores práticas de enfermagem /
medicina. A Academia Americana de Pediatria e a Associação Nacional de Enfermeiras Escolares não endossam mais uma
política de “Não há brechas” nas escolas. A exclusão não é uma ferramenta eficaz na redução de surtos de piolhos (CDC, 2010;
Frankowski & Bocchini, 2010; Frankowski & Weiner, 2002). Em casos que envolvam piolhos, como em todos os problemas de
saúde escolar, é vital que a enfermeira da escola evite estigmatizar e manter a privacidade do aluno, bem como o direito da
família à confidencialidade (Gordon, 2007).
Padrão
A enfermeira da escola examinará a cabeça de qualquer criança suspeita de ter uma infestação por piolhos vivos e notificará os
pais / responsáveis. Os piolhos não são um perigo para a saúde ou um sinal de impureza e não são responsáveis pela
propagação da doença (Frankowski & Weiner, 2002). Os piolhos não são uma emergência de saúde pública. Os piolhos não
podem pular ou voar; eles rastejam. A transmissão na maioria dos casos ocorre por contato direto com o chefe de outro
indivíduo infestado (Frankowski & Bocchini, 2010). As crianças que retornam à escola após o tratamento dos piolhos serão
examinadas pela enfermeira da escola para verificar a ausência de piolhos vivos antes de entrarem na sala de aula. A presença
de lêndeas não indica infestação ativa e não há evidências de que a presença de lêndeas esteja correlacionada com qualquer
processo de doença (Scott, Gilmer, Johannessen, 2004). Outros estudos mostram que os piolhos não são altamente
transferíveis no ambiente escolar (Hootman, 2002) e nenhum surto de piolhos resultou ao permitir que crianças com lêndeas
permanecessem em sala de aula (Scott, Gilner & Johannessen, 2004). Os enfermeiros realizarão exames de pediculose
direcionados com base nos conhecidos contatos próximos e membros da família afetados. Testes em toda a classe apenas para
lêndeas não se mostraram eficazes e só serão realizados com base em múltiplas infestações por piolhos vivos encontrados em
uma única classe
(CDC, 2010; Andresen & McCarthy, 2009).
Procedimento
Após a notificação de casos suspeitos de piolhos, a enfermeira da escola examinará o aluno.
 Uma infestação será determinada olhando de perto através do cabelo e couro cabeludo para lêndeas viáveis ou
piolhos vivos. Os piolhos e as lêndeas (ovos de cor branca suja a cinzenta presos à haste do cabelo) são visíveis a olho
nu. Lêndeas que estão a mais de ¼ polegada do couro cabeludo não são consideradas viáveis porque os ovos são
colocados no couro cabeludo e o ciclo de vida é curto, portanto, quaisquer lêndeas remanescentes além de 1/4 de
polegada (o crescimento do cabelo leva tempo) estão vazias ou mortas.


O enfermeiro determinará a gravidade da infestação (piolhos vivos ou apenas lêndeas) e os pais / responsáveis serão
notificados por telefone, e-mail e / ou uma nota enviada para casa com o aluno (consulte “Informações sobre a tela
dos piolhos para os pais”) . Com base na infestação, o enfermeiro determinará se a criança está tão desconfortável que
deve ir para casa ou se a criança pode permanecer na escola. Os pais / responsáveis receberão informações sobre
biologia dos piolhos, métodos para eliminar a infestação e instruções para examinar os contatos domiciliares sobre
piolhos e lêndeas e que o aluno deve fazer o primeiro contato com a enfermeira da escola ao retornar à escola no dia
seguinte.



Se apenas forem detectadas lêndeas, o aluno permanecerá em sua sala de aula pelo restante do dia letivo.



A enfermeira da escola realizará uma triagem direcionada dos alunos com maior probabilidade de ter contato direto
de cabeça a cabeça com o aluno afetado (especialmente durante as noites extras). Os pais / responsáveis serão
encaminhados ao seu médico para acompanhamento se houver resultados positivos, ou se os piolhos forem
resistentes ao tratamento. Se 3 ou 4 alunos de uma turma forem afetados, todos os colegas serão verificados e, nesse
momento, uma carta para toda a turma será enviada para casa (ver a anotação “Notas da enfermeira”).

Após o Retorno do Estudante à Escola
 Um exame do cabelo do aluno para a presença de piolhos no momento da chegada à escola, acompanhado por um dos
pais a ser realizado. O aluno é obrigado a ser livre de piolhos ao vivo, a fim de retornar à escola no dia seguinte.


O aluno poderá permanecer na escola se não houver presença de piolhos vivos. Um estudante pode permanecer na
escola se apenas nits forem encontrados.
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Informações adicionais Sobre Piolhos
 Os pais / responsáveis serão incentivados a verificar o tratamento assim que possível após a notificação. Os pais serão
encorajados a verificar a cabeça do seu filho diariamente durante pelo menos 2-3 semanas após a descoberta.
Remover as lêndeas TODOS os dias durante 3 semanas é o tratamento mais eficaz.


Os alunos serão desencorajados de contato direto com outros estudantes. A enfermeira da escola fornecerá educação
em serviço aos funcionários sobre como lidar com as lêndeas e / ou viver piolhos na sala de aula.



O meio mais comum de transmissão é através do contato físico / direto (frente a frente). A transmissão indireta é
incomum, mas pode ocorrer a partir de pentes, escovas, chapéus e acessórios para o cabelo compartilhados que
estiveram em contato com uma pessoa infestada. As escolas não são uma fonte comum de transmissão. Os piolhos
preferem o cabelo limpo porque é mais fácil de se prender à haste do cabelo para depositar seus ovos.



A equipe manterá a privacidade dos alunos identificados como infectados com piolhos.



A enfermeira da escola é o principal profissional de saúde a fornecer educação e orientação antecipatória à
comunidade escolar sobre as melhores práticas de orientação no manejo da pediculose. Os objetivos da enfermeira da
escola são facilitar uma avaliação precisa do problema, conter a infestação, fornecer informações de saúde
apropriadas para o tratamento e a prevenção, evitar a superexposição a substâncias químicas potencialmente
perigosas e minimizar a ausência escolar.

Asma / alergias
LCCPS oferece sessões educacionais e informativas com estudantes e famílias em relação à asma. Nossa enfermeira é uma
facilitadora certificada do programa “Open Airways for Schools” oferecido pela American Lung Association. Os alunos são
educados para reconhecer corretamente quando estão com sintomas de asma e como administrar e administrar
adequadamente seus medicamentos. É oferecido apoio às famílias para ajudar a gerenciar a asma de seus filhos, iniciando
planos de gerenciamento dentro da escola, comunicação aberta com médicos e recursos para serviços externos. Todos os
membros da equipe da LCCPS são treinados sobre como reconhecer corretamente os sintomas asmáticos, administrar
medicamentos e reconhecer uma emergência de asma.
Alergias alimentares com risco de vida são levadas muito a sério na LCCPS. Uma Política de Alergia Alimentar por escrito está
em vigor e é revisada e atualizada anualmente. A LCCPS reconhece que a conscientização desempenha um papel importante
em ajudar a prevenir a exposição à alergia, levando a reações anafiláticas. A escola é uma escola “Alergia Consciente”, usando
os devidos cuidados ao planejar as refeições e lanches fornecidos pela escola e a comida fora é trazida para as salas de aula ou
para a área de almoço. Alunos com alergias alimentares de alto risco são colocados em uma mesa designada “Alergia
Consciente” no refeitório, onde ele pode ser acompanhado por colegas cujos alimentos não incluem o alérgeno conhecido.
Toda a equipe da LCCPS é treinada sobre quando e como administrar um “EpiPen” no caso de uma reação alérgica. “EpiPens”
estão no consultório da enfermeira prontamente disponíveis para uso em situações de emergência.
RCP, DEA e Treinamento em Primeiros Socorros
A LCCPS oferece treinamento em RCP – CardioPulmonary Resuscitation, DEA - Desfibrilador Externo Automatizado e Primeiros
Socorros aos seus funcionários, ministrado por instrutores certificados pela American Heart Association. Os participantes
aprendem como fazer a RCP de resgate com o uso de um DEA, como realizar o tratamento de primeiros socorros em uma
situação de emergência e como resgatar uma vítima asfixiada. Tendo pessoal treinado para ajudar com essas manobras de
resgate, criamos uma equipe que poderia ser crucialmente benéfica para os alunos, funcionários e visitantes da LCCPS no caso
de uma emergência.

ANEXO F: POLÍTICA DE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO DE USO DAS SUBSTÂNCIAS
Introdução
A Lowell Community Public Charter School, de acordo com as Leis Gerais de Massachusetts (c.71, s.96) e com recomendações e
orientação do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e do Departamento de Educação Elementar e Secundária, está
empenhada em manter um ambiente seguro e ambiente positivo de aprendizagem para todos. O uso e / ou abuso de qualquer
substância, incluindo álcool e drogas ilegais (incluindo esteróides), bem como o uso inadequado e / ou abuso de substâncias
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legais (inalantes, cigarros eletrônicos, suplementos fitoterápicos, medicamentos prescritos, suplementos dietéticos e over-the contador de medicamentos) são estritamente proibidos nas dependências da escola. Qualquer posse, uso ou venda de drogas
ilegais ou parafernália de uso de drogas, substâncias legais destinadas ao uso indevido ou bebidas alcoólicas nos terrenos da
escola, nas funções da escola ou nos ônibus escolares é proibida em todos os momentos.
Programas
A LCCPS implementa um currículo de abuso de substâncias baseado em evidências (The Michigan Model for Health) para os
graus 7-8 a cada ano. Começando nos Graus 5-6, usamos o programa “All-Stars Building Bright Futures” que ensina autogestão,
social, legal, consequências para a saúde e habilidades de recusa que capacitarão os alunos a fazer escolhas saudáveis e evitar o
uso de álcool e substâncias.
Ambos os programas estão listados no Registro Nacional de Práticas Baseadas em Evidências da Associação de Serviços de
Saúde Mental e Abuso de Substâncias.
A LCCPS, seus funcionários, conselheiros e profissionais de saúde trabalham em colaboração com o Centro de Saúde
Comunitária de Lowell na apresentação de aspectos do nosso currículo de saúde anualmente.
O pessoal de aconselhamento escolar, serviços de enfermagem e agências comunitárias contratadas trabalharão em estreita
colaboração na identificação e encaminhamento de estudantes com problemas de abuso de substâncias. A LCCPS tem uma
equipe identificada de pessoal de apoio socioemocional, incluindo o Diretor de Serviços de Apoio ao Estudante, Conselheiros
Escolares, Psicólogo Escolar e Enfermeira Escolar. Eles estão disponíveis para estudantes que precisam de avaliação,
aconselhamento e encaminhamento. Provedores baseados na comunidade estão disponíveis para encaminhamento e
intervenção, conforme necessário.
A cada ano, os estudantes da 8ª série participam do SBIRT (Encaminhamento e Intervenção da Intervenção Resumida do Aluno).
Essa ferramenta de triagem verbal será usada para ajudar a manter todos os alunos saudáveis e fornecer prevenção,
intervenção e encaminhamento apropriados para possível abuso de substâncias por um examinador treinado. Os pais e
responsáveis serão notificados sobre o plano da escola para o rastreio e terão a oportunidade de desistir do rastreio. Não
participar, exigirá notificação por escrito para a escola. As informações coletadas durante a triagem serão consideradas
confidenciais e não serão divulgadas sem o consentimento por escrito do aluno, pai ou responsável, exceto em casos de
emergência médica imediata ou se a divulgação for exigida pela lei estadual.
Políticas e Protocolos
A LCCPS tem políticas em vigor para: admissão voluntária de drogas ou álcool, aparecendo sob a influência, distribuição ou
posse de drogas e proibindo o uso de substâncias ou tabaco, em propriedade escolar ou em qualquer atividade, função ou
programa patrocinado pela escola ou escola dentro ou fora da propriedade da escola. Qualquer aluno acusado de violar essas
políticas pode ser expulso ou suspenso de acordo com nossas políticas disciplinares escolares e com a M.G. L Código de
Disciplina. A equipe da escola discutirá essas políticas anualmente com os alunos e as políticas serão publicadas no site da
escola e no Manual do Estudante da LCCPS, que exige a assinatura dos pais para garantir que eles tenham recebido este manual
anualmente.
Procedimentos
Qualquer aluno que esteja sob a influência de drogas ou álcool antes, ou durante a participação ou participação em um evento
ou atividade patrocinada pela escola, está sujeito a ação disciplinar.
Os seguintes passos serão dados em resposta ao uso de substâncias por estudantes:
1.

2.

Se um aluno confessar voluntariamente um problema de drogas ou álcool a qualquer funcionário, a equipe
consultará imediatamente um conselheiro da escola, enfermeira da escola ou administrador do prédio, que
consultará o Diretor de Serviços de Apoio ao Aluno para desenvolver recomendações. Nesses casos, a escola
trabalhará com o aluno e a família para resolver o problema da droga ou do álcool. O aluno pode ser solicitado a
participar de reuniões de um programa aprovado de recuperação de álcool ou drogas ou outro tratamento
adequado.
Se um administrador escolar tiver motivos razoáveis para suspeitar, por observação direta, de que um aluno está
sob a influência de drogas ou álcool, mas nenhum contrabando for encontrado, será feita uma avaliação. O aluno
pode ser removido da aula e o contato dos pais ocorrerá imediatamente, juntamente com uma indicação médica.
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3.

4.

5.

Quando um aluno está determinado a estar sob a influência de drogas ou álcool, mas nenhum contrabando é
encontrado, o Diretor de Serviços de Apoio ao Estudante ou seu representante notificará imediatamente os pais e
uma conferência será realizada com o aluno e os pais antes do aluno retornar. para a escola. O aluno pode ser
solicitado a participar de reuniões de um programa aprovado de recuperação de álcool ou drogas ou outro
tratamento adequado. Além disso, o aluno estará sujeito a um máximo de dez dias de suspensão da escola.
Se um estudante for encontrado em posse de uma droga ou álcool, o Diretor de Serviços de Apoio ao Estudante ou
pessoa designada notificará os pais e uma conferência será realizada com o aluno e os pais. A substância será
lacrada e rotulada com a data e hora do confisco e anotada no relatório do incidente. Se for uma substância legal,
ela pode ser dada aos pais ou descartada por solicitação dos pais. Se a substância for ilegal, será entregue ao
Departamento de Polícia de Lowell. O aluno pode ser solicitado a participar de um programa aprovado de
recuperação de álcool ou drogas ou outro tratamento adequado e pode estar sujeito a expulsão de acordo com o
código de disciplina da Lowell Community Charter Public School.
Se for constatado que um estudante está vendendo, distribuindo ou de posse de uma quantidade suficiente para
ser acusada de intenção de distribuir drogas ou álcool, o Diretor de Serviços de Apoio ao Estudante ou o
representante designará imediatamente os pais e a polícia para remoção obrigatória. do aluno. Haverá uma
Suspensão Fora da Escola e o aluno poderá ser expulso de acordo com o código de disciplina da escola. A Polícia de
Lowell será notificada sobre a venda de drogas nas proximidades de edifícios escolares.

Recursos
Se você estiver preocupado com um aluno e com o possível uso de drogas ou álcool, nós o encorajamos a contatar nossa
enfermeira da escola, um de nossos conselheiros da escola e / ou o Diretor de Serviços de Apoio ao Estudante.
O Registro Nacional de Práticas e Programas Baseados em Evidências (NREPP) é um registro pesquisável de mais de 350
intervenções de abuso de substâncias e saúde mental que foram revisadas pelos Serviços de Saúde Mental e Abuso de
Substâncias dos EUA
Os pais e / ou responsáveis podem achar útil o seguinte:
● Talking to Your Kids about Marijuana -- Mass Public Health Blog
● Parent Power- Mass.gov Health & Human Services
● Alcohol Use and Your Kids - Mass Public Health
● Prevention Tips for your Middle School Aged Child - Mass.gov Health & Human Services
● http://safesupportivelearning.ed.gov - National Center on Safe Supportive Learning Environments
● http://www.getsmartaboutdrugs.com/ - DEA
● Office of Adolescent Health - U.S. Dept of Health and Human Services
● Adolescent Substance Abuse Program- Boston Children’s Hospital

ANEXO G: NOTIFICAÇÃO AHERA
Notificação de Amianto
A Escola Pública Charter da Comunidade de Lowell está sujeita à “Lei de Resposta de Emergência a Amianto (AHERA)”. A escola
foi inspecionada e descobriu-se que tinha materiais não-friáveis contendo amianto. Um plano escrito específico para a escola
para o gerenciamento desses materiais foi desenvolvido. Todas as fases de inspeção e planejamento de gestão do amianto são
relatadas neste plano abrangente. Planos para a escola estão disponíveis para inspeção no escritório principal durante o horário
normal de expediente.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nosso Diretor de Operações em (978) 323-0800.

ANEXO H: EDUCAÇÃO DE ALUNOS SEM SEM ABRIGO E O ATO MCKINNEY VENTO
Educação de crianças desabrigadas
De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts, a LCCPS
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Charter School adotou a Seção 725 (2) da Lei relativa à definição de crianças e jovens em situação de rua:
Indivíduos que não têm uma residência noturna fixa, regular e adequada ou que tenham residência noturna principal em um
abrigo supervisionado, público ou privado, para acomodações temporárias (incluindo hotéis de bem-estar, abrigos para
refugiados e alojamento de transição para doentes mentais), uma instituição proporcionar residência temporária para
indivíduos destinados a serem institucionalizados, ou um local público ou privado não designado para, ou habitualmente usado
como, um local de dormir regular para seres humanos.
Esta definição deve incluir:
 Crianças e jovens que estão compartilhando o alojamento de outras pessoas devido à perda de moradia, dificuldades
econômicas ou uma razão similar; moram em motéis, hotéis, parques de trailers ou campings devido à falta de
acomodações adequadas alternativas; estão vivendo em abrigos de emergência ou de transição; são abandonados em
hospitais; ou estão aguardando a colocação de assistência social;
 Crianças e jovens que tenham uma residência noturna principal, que seja um lugar público ou privado, não destinado ou
habitualmente usado como um local de dormir regular para seres humanos;
 Crianças e jovens que vivem em carros, parques, espaços públicos, prédios abandonados, moradias precárias, estações
de ônibus ou trem ou ambientes similares;
 Crianças migratórias (como tal termo é definido na seção 1309 da Lei de Educação Elementar e Secundária de 1965) que
se qualificam como sem-teto porque estão vivendo nas circunstâncias descritas acima; e
 Jovens desacompanhados: um jovem que não esteja sob a custódia física de um dos pais ou responsável.
Além disso, de acordo com McKinney-Vento, uma residência fixa é aquela que é estacionária, permanente e não está
sujeita a mudanças. Uma residência regular é aquela que é usada regularmente (isto é, todas as noites). Uma residência
adequada é suficiente para atender às necessidades físicas e psicológicas tipicamente encontradas em ambientes
domésticos. Portanto, crianças e jovens que não têm residência fixa, regular e adequada serão considerados sem moradia.
De acordo com a Lei de Assistência à Educação de Desabrigados de McKinney Vento, de 2002, os estudantes desabrigados
(conforme definido acima) têm direito a:
 Inscrição imediata na LCCPS, com ou sem registros
 Continuação inscrita na LCCPS
 Transporte de e para a LCCPS
 Café da manhã e almoço gratuitos
 Igualdade de acesso para participar e participar de todos os programas escolares, eventos e atividades, incluindo
serviços de apoio (Título I, ESL, Educação Especial, etc.), oportunidades de enriquecimento, atletismo e programas
extracurriculares
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A fim de garantir que os alunos sem-abrigo tenham acesso igual ao mesmo ensino público gratuito apropriado fornecido
aos outros alunos, os seguintes itens devem ser aplicados:
Serviços:
Cada estudante desabrigado deve receber serviços comparáveis aos serviços oferecidos a outros estudantes na LCCPS,
incluindo, mas não limitado a, serviços de transporte; serviços educacionais para os quais o aluno preenche os critérios de
elegibilidade, como programas educacionais para alunos desfavorecidos, estudantes com deficiências e alunos superdotados e
talentosos; programas vocacionais e educação técnica; programas e programas de refeições escolares para alunos com
proficiência limitada em inglês. Os estudantes sem teto não serão separados em uma escola separada ou em um programa
separado dentro de uma escola com base no status de sem-teto do aluno.
Registros:
Quaisquer registros normalmente mantidos pela escola, incluindo registros de imunização, registros acadêmicos, certidões de
nascimento, registros de tutela e avaliações de serviços ou programas especiais de cada criança ou jovem desabrigado devem
ser mantidos para que os serviços apropriados possam ser dados ao aluno, de modo que os encaminhamentos necessários
podem ser feitas e para que os registros possam ser transferidos em tempo hábil quando um estudante desabrigado entra em
um novo distrito escolar. Cópias dos registros devem ser disponibilizadas mediante solicitação aos alunos ou pais, de acordo
com a Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família.
Coordenador:
A LCCPS Charter School designa o Diretor de Operações e / ou o COO como coordenador, se você tiver dúvidas, visite nosso
escritório
central.
A LCCPS informará o pessoal da escola, os prestadores de serviços e os advogados que trabalham com as famílias sem-teto
sobre os deveres do coordenador distrital de desabrigados. O coordenador dos sem-abrigo assegurará que:
1. Os estudantes sem-teto são identificados pelo pessoal da escola e por meio de atividades de coordenação com
outras entidades e agências.
2. Estudantes desabrigados se inscrevem e têm uma oportunidade completa e igualitária de sucesso nas escolas
do distrito.
3. As famílias e estudantes desabrigados recebem serviços educacionais para os quais tais famílias e estudantes
são elegíveis, incluindo encaminhamentos para serviços de saúde, serviços odontológicos, serviços de saúde
mental e outros serviços apropriados.
4. Os pais ou responsáveis de estudantes sem-teto são informados sobre as oportunidades educacionais e afins
disponíveis para seus filhos e são fornecidos com oportunidades significativas para participar da educação de
seus filhos.
5. A divulgação pública dos direitos educacionais dos estudantes sem-teto é divulgada quando tais estudantes
recebem serviços, como escolas, abrigos familiares e refeitórios.
6. As disputas de inscrição são mediadas de acordo com a lei.
7. Jovens desacompanhados serão auxiliados em decisões de colocação ou inscrição, sua opinião será
considerada e eles serão notificados sobre o direito de apelar.
8. Os estudantes que precisarem obter imunizações, registros de imunização ou registros médicos receberão
assistência
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McKinney-Vento Homeless Education Assistance Act
Os objetivos da Lei de Assistência à Educação de Desabrigados da McKinney-Vento é garantir que cada criança ou jovem
desabrigado tenha acesso igual à mesma educação pública gratuita e apropriada, incluindo a educação pré-escolar pública,
conforme fornecida a outras crianças e jovens.
Quem é desabrigado?
 Carece de habitação regular e adequada
 Vivendo em abrigos
 Vivendo em acampamentos, parques, carros, edifícios públicos
 Dobrado com amigos ou parentes
 Jovens desacompanhados
 À espera de assistência social (emergência, transição ou grupo de cama em casa)
Impacto da falta de moradia na aprendizagem ...
 Lacunas educacionais
 Pode ter frequentado muitas escolas
 Freqüentemente ausente ou atrasado
 Pode faltar suprimentos; pode não ter onde fazer lição de casa
 Cuidados de saúde fracos
 Distraído, preocupado com outras coisas
 Açambarcamento

Estudantes desabrigados na LCCPS
 A Lei McKinney-Vento abrange crianças e jovens que não têm uma residência noturna fixa, adequada e regular,
incluindo ...
 Em um abrigo
 Em um motel, hotel ou acampamento
 Em um carro, ônibus ou estação de trem, ou em algumas outras acomodações inadequadas OU
 Com outras pessoas devido à perda de habitação, dificuldades econômicas ou motivos semelhantes (também
conhecidos como duplicados).
Isso inclui jovens migrantes e desacompanhados que vivem em qualquer das situações acima.
Quem são jovens desacompanhados?
Os jovens que estão fora da custódia física de um dos pais ou tutor legal e não têm habitação fixa, regular e adequada têm
todos os direitos de outros estudantes sem-teto.
Os estudantes que não têm moradia têm o direito de:








Freqüentar a escola que frequentaram quando ficaram desabrigados ou a última vez em que frequentaram a
escola
Pode obter transporte para a escola de origem, mesmo que seja em outro distrito escolar
Inscrever-se imediatamente e frequentar a escola local, mesmo sem a documentação exigida.
Recorrer às decisões de inscrição no distrito
Acessar serviços de educação especial se o aluno tiver um IEP atual
Participar de qualquer atividade escolar que esteja disponível para outros alunos
Refeições escolares gratuitas

Contatos da LCCPS:
Cada escola deve manter um histórico de alunos sem lar. Basta informar as informações solicitadas no quadro dos semteto (nome do aluno, nota, data de entrada, data de saída, residência noturna, categoria de falta de moradia).
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ANEXO I: TERMO DE RESPONSABILIDADE
POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO ACEITÁVEL
Revisei o Uso Aceitável da Política de Sistemas de Informação da LCCPS da Lowell Community Charter Public School
(LCCPS) e cumprirei totalmente seus requisitos. Este formulário deve ser assinado e devolvido à Escola antes que o
acesso aos Sistemas de Informação da LCCPS possa ser concedido.

Nome do aluno: _______________________________________________________ Data: ____________________

Assinatura do estudante: __________________________________________________________________________

Eu revi a Escola Pública de Lowell Community Charter (LCCPS) Uso Aceitável da Política de Sistemas de Informação da
LCCPS com meu filho (Nome): _______________________________ e concordo em apoiá-lo e aplicá-lo ao meu filho.

Nome do Pai / Responsável: _____________________________________________ Data: _____________________

Assinatura do Pai / Responsável: ____________________________________________________________________
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INFORMAÇÕES DE CONTATO DE EMERGÊNCIA: ATUALIZAÇÃO
Talvez seja necessário entrar em contato com você durante o dia escolar em relação ao seu filho. É sua
responsabilidade fornecer informações precisas e atualizadas em até cinco dias após a alteração. Por favor, veja o
Formulário de Emergência original para uma autorização completa.

Informação estudantil:
Nome do estudante: ________________________ Grau _____

Professor: _____________________Rm: ______

Endereço residencial: ________________________ Apt. #______ Cidade: ______________ Código postal: ________

Telefone residencial: ________________________
Mãe / Guardião:
Telefone de Trabalho #______________________ Celular # ___________________Email:______________________
Pai / Guardião:
Telefone de Trabalho #______________________ Celular # ___________________Email:______________________

A Escola Pública da Lowell Community Charter não vai liberar seu filho para outra pessoa que não as listadas acima
sem a permissão dos pais / responsáveis. Pessoa autorizada deve ter mais de 18 anos com um formulário de
identificação.
PICK UP AUTORIZADO
Adicione / exclua a (s) seguinte (s) pessoa (s) de / para a lista de retirada autorizada do meu filho:
Nome e relacionamento: _________________________________________________________________________

Telefone # ______________________ Trabalho # ______________________ Celular # ______________________

Nome e relacionamento: _________________________________________________________________________

Telefone # ______________________ Trabalho # ______________________ Celular # ______________________

Assinatura do pai / responsável legal: _______________________________________ Date: __________________
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PACTO ESTUDANTE / FAMILIA / FACULDADE
Responsabilidades do aluno
Freqüente a escola todos os dias, no
horário, uniformizado e preparado para
a aula.
Acredite que eu posso aprender

Seja responsável pelo meu próprio
comportamento e aja de maneira
segura.
Mostrar respeito por mim, minha
escola e todos os alunos e adultos na
LCCPS

Responsabilidades dos pais /
responsáveis
Veja que o meu filho frequenta a escola
todos os dias, a tempo, de uniforme e
preparado para a aula.
Acredite que meu filho pode aprender
enquanto se comunica abertamente
com o professor do meu filho sobre
qualquer coisa que afete o aprendizado
do meu filho.
Apoie as tentativas da escola de
responsabilizar o meu filho pelas suas
ações / comportamento.

Responsabilidades do corpo docente
Proporcionar um ambiente seguro,
agradável e atencioso para meus
alunos.
Acredite que cada um dos meus alunos
pode aprender ao seu potencial e
fornecer acesso igual ao currículo,
diferenciando a instrução.
Modele comportamentos esperados
dos alunos que garantam que os alunos
ajam de maneira responsável,
respeitosa e segura.
Mostrar respeito por mim, meus alunos
e suas famílias, bem como meus
colegas de equipe na LCCPS

Registrar tarefas diárias na minha
Agenda do aluno / planejador (notas de
2 a 8)

Ensine meu filho a ter respeito e
tolerância para todos, mostrando
respeito por meu filho e pela faculdade
da LCCPS.
Consistentemente participar de
conferências de estudantes / pais /
guardiões / professores e eventos
escolares e ter um papel ativo na
educação de meu filho e na
comunidade de aprendizado.
Verifique as tarefas diárias de meu filho
e comece sua agenda / planejador
diário (séries 2 a 8).

Trabalhe duro para fazer o meu melhor
na escola e complete minhas tarefas.

Ajude nos trabalhos de casa e leia
todos os avisos enviados para casa.

Encaminhe os alunos para serviços de
suporte quando tiver uma
preocupação.

Traga para casa e devolva meu dever
de casa e / ou avisos / pasta de sextafeira depois de mostrá-los aos meus
pais.
Leia pelo menos 20 minutos todos os
dias.

Atualize as informações de contato /
emergência informando o professor do
meu filho e o escritório central.

Publique trabalhos de casa e garanta
que os alunos os registrem em suas
agendas / planejadores (séries 2 a 8).

Certifique-se de que meu filho leia ou
leia pelo menos 20 minutos por dia.

Instale em meus alunos o amor e a
importância da leitura.

________________________________
Assinatura do estudante

______________________________
Assinatura do Pai / Mãe

______________________________
Assinatura do Professor

Discuta e envolva meus pais no que
estou aprendendo na escola.

Fornecer oportunidades para todos os
pais participarem de conferências de
aprendizagem agendadas
regularmente.

Fornecer comunicação contínua com os
pais em relação às expectativas e
progresso dos alunos.

______________________________
Data
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RECONHECIMENTO DO RECIBO DO MANUAL
Recebi ou baixei e li o Manual de Alunos e Famílias de Escolas Públicas da Lowell Community Charter.
Nome do estudante: _______________________________________________
Assinatura do estudante: ____________________________________________
Nome dos Pais / Responsável: __________________________________________
Assinatura do Pai / Responsável: _______________________________________

PACTO DE SEGURANÇA ESCOLAR DA LCCPS
Ao honrar esse compromisso, posso fazer minha parte para tornar nossa escola segura e bem-sucedida.
Eu acredito que posso ser um bom aluno.
Eu acredito que posso mostrar bom caráter.
Eu acredito que posso ser um líder.
Eu acredito que quando eu trabalhar duro, eu terei sucesso, então eu vou trabalhar duro todos os dias
para fazer o meu melhor.
Eu posso aprender.
Eu vou aprender.
Para ajudar a manter minha escola segura, eu me comprometo a seguir as diretrizes do Manual do
estudante e da Família.
Assinatura do estudante: __________________________________________
TESTEMUNHADO POR: ___________________________________________
DATA: ____________________________________________________
Assinatura do Pai / Responsável: ____________________________________
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