Entendendo as Escolas Públicas de Massachusetts
Todas as crianças que vivem nos Estados Unidos têm direito a uma educação pública gratuita.
Dê o primeiro passo - fale com sua escola local sobre seu filho.

Como é um sistema escolar em Massachusetts?
Cada ano letivo é chamado de série. Os alunos devem cursar da 1ª série até os 16 anos de idade. A maioria das comunidades
oferece o Jardim de Infância para crianças a partir de 5 anos de idade (e em alguns casos, até mais novas). Os alunos precisam
cumprir os requisitos estaduais e locais para receber o diploma do ensino médio.
O ano letivo começa no final de agosto ou início de setembro e termina em junho. As escolas fazem uma pequena pausa em
dezembro (pausa de inverno) e novamente em fevereiro e abril (pausa de uma semana), assim como uma pausa prolongada
durante o verão. Verifique com sua escola se seu aluno vai faltar mais do que alguns dias de aula.
As escolas utilizam uma combinação de testes, lição de casa e trabalho de classe para decidir se um aluno está pronto para passar
para a próxima série. Os pais são bem-vindos para fazer perguntas e trabalhar com os professores para apoiar seus alunos.
Como se matricular em uma escola americana
Os pais podem matricular seus filhos na escola a qualquer momento durante o ano letivo. Todas as crianças que vivem nos
Estados Unidos devem frequentar a escola dos 6 aos 16 anos de idade. Este recurso cobre escolas públicas locais gratuitas e
charter. Outras opções incluem ensinar seu aluno em casa sob um plano aprovado pela escola pública ou matriculá-lo em uma
escola privada ou religiosa que pode exigir pagamento por parte da família.
Os pais precisam apresentar provas de residência em sua cidade para matricular seus filhos na escola pública. Se você estiver
morando com amigos ou em um abrigo, converse com sua escola sobre como fazer a matrícula. As crianças devem ter
comprovante de certo status de vacinação. Os distritos escolares não podem perguntar a uma família sobre seu status imigratório.
E se o inglês não for minha primeira língua?
As escolas devem se comunicar com as famílias em um idioma que elas possam compreender. Os pais podem pedir para receber
informações no idioma de sua preferência e ter um intérprete quando você falar com a escola de seu filho. Os alunos que não falam
inglês devem receber apoio linguístico para aprender inglês.
O papel dos pais
As famílias e as escolas precisam trabalhar em conjunto para o sucesso dos alunos. Os pais podem se juntar a grupos escolares
locais para obter respostas a suas perguntas e aprender sobre a comunidade escolar. As famílias podem perguntar sobre os
materiais escolares como cadernos, lápis e roupas. Muitos distritos oferecem almoços gratuitos.
LEMBRE- como pai, você é o especialista em seu filho, e não há problema em fazer perguntas.
Recursos
https://masfec.org/masfec-tip-sheets/
https://usahello.org/education/children/public-school/#gref
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