Durante a semana de 15 de novembro de 2021, o Departamento de Educação Primaria e
Segundaria de Monitoramento das Escolas Públicas (PSM) irá realizar uma Revisão de
Monitorização Focalizada em Camadas da Blackstone Valley Regional Vocational Technical
High School (BVT). O Departamento de Monitoramento das Escolas Publicas revê o programa
de cada distrito e escola charter de três em três anos para monitorar a conformidade com a
educação especial federal e estadual e os regulamentos de direitos civis. As áreas de revisão
relacionadas à educação especial incluem avaliações do aluno, determinação de
elegibilidade, processo da Equipe do Programa de Educação Individualizado (IEP) e
desenvolvimento e implementação do IEP. As áreas de revisão relacionadas aos direitos civis
incluem ameaçar, disciplina de aluno, contenção física e acesso igual ao programa escolar
para todos os alunos.
Além da visita no local, a divulgação dos pais é uma parte importante do processo da revisão.
O presidente de Monitoramento da Escola Pública enviará uma pesquisa aos pais dos alunos
com deficiências que se centrão em áreas importantes do programa de educação especial
dos seus filhos. Os resultados da pesquisa contribuirão para o desenvolvimento de um relatório.
Durante a revisão no local, o Departamento de Monitoramento das Escolas Públicas irá
entrevistar o presidente do Conselho Consultivo de Pais de Educação Especial (SEPAC) dos
distritos. Outras atividades no local podem incluir entrevistas de funcionários e administradores
do distrito, revisões dos registos dos estudantes e observações no local.
Os pais e outros indivíduos podem ligar para Michael McDonald, presidente de Monitoramento
da Escola Pública, através do número de telefone (781) 338-3746 para solicitar uma entrevista
telefónica. Se um indivíduo precisar de acomodação, como tradução, para participar numa
entrevista, o departamento tomará as providências necessárias.
Dentro de aproximadamente 60 dias úteis após a visita ao local, o presidente da revisão
fornecerá ao distrito um relatório sobre as áreas em que o distrito cumpre ou excede os
requisitos regulamentares em áreas em que o distrito precisa de assistência para corrigir ou
melhorar práticas. O relatório estará disponível ao público em
www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/.

