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Informações de contato administrativo
nome

posição

extensão

Email

Mark Carlson

Diretor Executivo

202

markcarlson@cccbsd.org

Kristen Humber

Diretor do Programa, CCC

225

kristenhumber@cccbsd.org

Rachel Barstow

Diretor de Educação, CCC

204

rachelbarstow@cccbsd.org

Jéssica Fox

Diretor do Programa, BSD

221

jessicafox@cccbsd.org

Jocelyn Clark

Diretor de Educação, BSD

243

jocelynclark@cccbsd.org

Tracie Tilton

Assistente Administrativo/ Recepção

200

tracietilton@cccbsd.org

Todos os outros funcionários da CCCBSD podem ser contatados ligando para o número principal, (978) 927-7070, onde um
diretório automatizado irá conectá-lo à extensão desejada. Além disso, o endereço de e-mail de cada funcionário é:
FirstNameLastName@cccbsd.org. A caixa de correio de relatórios ausentes é a extensão 1.
Este manual de pais/alunos é fornecido anualmente às famílias de alunos matriculados na CCCBSD, a fim de se familiarizar
mais com as diversas políticas e diretrizes da escola para todos os programas. Leia o manual com cuidado, assine o
reconhecimento da parte de trás do manual e devolva-o ao administrador do programa do seu filho e salve o manual para
referência futura. Além disso, este manual pode ser encontrado no site da CCCBSD.
Please note that some of the policies and procedures in this handbook are a modified or an abridged version of school policy
and procedures or state laws and regulations. A complete set of all policies may be made available to read upon request at
CCCBSD.
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Políticas Organizacionais
Declaração de missão
O Centro de Comunicação para Crianças / Escola de Beverly para Surdos busca melhorar a vida de crianças surdas e ouvintes e
suas famílias que vivem com desafios de comunicação e desenvolvimento, oferecendo programas educacionais abrangentes e
ricos em comunicação.
Visão
O Centro de Comunicação para Crianças / Beverly School for the Deaf acredita que todos os alunos podem se tornar
comunicadores independentes e desenvolver-se totalmente por meio de suas próprias escolhas de aprendizagem autodirigidas.
Declaração de Propósito / Metas
Todas as atividades educacionais, em sala de aula e fora em ambientes vocacionais / pré-vocacionais, apoiam o objetivo de
maximizar o potencial de comunicação de cada aluno. A programação abrangente atende a uma ampla gama de necessidades
individuais dentro da estrutura de um ambiente de comunicação de suporte. Nosso compromisso com a excelência da
comunicação se estende a alunos, pais e profissionais em ambientes além do Centro de Comunicação para Crianças / Escola para
Surdos de Beverly.
Filosofia da Língua e Instrução
O Centro de Comunicação para Crianças / Escola Beverly para Surdos reconhece que todos os indivíduos e famílias têm a
capacidade de adquirir conhecimento e o direito de desenvolver a linguagem, tendo acesso total a um sistema completo de
linguagem ou comunicação. Valor e respeito iguais são dados a todas as opções de idioma e comunicação. Ao fornecer um
ambiente de aprendizagem estimulante, mas desafiador, cada indivíduo recebe as ferramentas para ajudar a maximizar seu
potencial.
A fim de ajudar os alunos, famílias e a comunidade a realizar essa filosofia, o Centro de Comunicação para Crianças / Beverly
School for the Deaf irá garantir os seguintes princípios nas áreas de idioma, instrução e avaliação, família e comunidade e cultura.
Língua
Para garantir o sucesso individual com os acadêmicos e o desenvolvimento de habilidades de linguagem, o Centro de
Comunicação para Crianças / Escola de Beverly para Surdos:
● Acredita em uma filosofia que envolve a linguagem de sinais americana e o inglês.
● Respeita cada sistema de idioma diverso igualmente.
● Suporta acesso ao inglês, conforme fornecido por meio de tecnologias de sinal, falado, escrito e imagem preferencial e voz.
● Faz uma distinção entre os modos de comunicação social e acadêmica em uma variedade de ambientes.
● Reconhece que os modos de comunicação podem mudar ou evoluir à medida que os indivíduos adquirem novas habilidades.
● Promove oportunidades de comunicação entre pares enquanto expõe os indivíduos a modelos e mentores de comunicação
apropriados.
● Promove o acesso em todos os ambientes.
Instrução / Avaliação
Os profissionais do CCCBSD incluem: professores, paraprofissionais, terapeutas, equipe de enfermagem, pessoal de manutenção
e administradores que podem se comunicar com eficácia. Ao fornecer esses serviços e programas, o CCCBSD:
● Assegura que todos os alunos recebam instruções desafiadoras e abrangentes alinhadas com as Estruturas Curriculares de
Massachusetts de maneiras adequadas ao desenvolvimento.
● Rotineiramente avalia e monitora o progresso de cada indivíduo no desenvolvimento de um primeiro idioma.
● Oferece um ambiente de aprendizagem seguro que promove a criatividade e o pensamento crítico.
● Avalia e relata o desenvolvimento individual, acadêmico e social em uma abordagem cuidadosa.
● Promove a colaboração escola / família no atendimento de todas as necessidades da criança.
● Utiliza pesquisas e metodologias atuais para apoiar as melhores práticas em educação.
● Acredita que cada aluno pode desenvolver e alcançar talentos individuais e habilidades para a vida.
Família / Comunidade
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O CCCBSD reconhece que famílias fortes e a comunidade são essenciais para o desenvolvimento positivo dos jovens. Para apoiar
isso, CCCBSD:
● Fornece informações e suporte imparciais.
● Envolve e envolve os pais como participantes ativos no desenvolvimento da comunicação de seus filhos.
● Oferece recursos para famílias, indivíduos, comunidade e profissionais.
● Promove e aceita uma comunidade ampla e diversificada de alunos.
● Oferece um lugar para pais, famílias e a comunidade interagirem no espírito de uma atmosfera social, acadêmica e
enriquecedora.
Cultura
O CCCBSD reconhece alunos surdos e adultos como cultural e linguisticamente distintos. CCCBSD:
● Preserva o patrimônio da comunidade local de surdos.
● Educa crianças e famílias sobre a vida surda.
● Respeita a diversidade cultural e educacional.
● Facilita a interação entre surdos e ouvintes.
● Apoia os alunos com autorrealização e identidade, incluindo, mas não se limitando aos direitos dos surdos, autorrepresentação
e autossuficiência.
● Reconhece os avanços tecnológicos para a vida.
Declaração de Não Discriminação do Aluno
Todos os alunos inscritos no CCCBSD têm os direitos, privilégios, programas e atividades disponíveis para os alunos dentro do
programa. CCCBSD não discrimina com base em raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual,
deficiência ou falta de moradia na administração de suas políticas educacionais, políticas de admissão, bolsas de estudo e
programas de empréstimo, e programas atléticos e outros administrados pela escola.
Estrutura organizacional
O Centro de Comunicação para Crianças / Beverly School for the Deaf’s Board of Trustees é responsável pelos assuntos fiscais
e regulatórios da organização. O conselho de curadores supervisiona o diretor executivo.
O Diretor Executivo é responsável por garantir a gestão adequada de todas as funções organizacionais e supervisiona os
programas educacionais, apoio administrativo, apoio alimentar e zeladoria, edificações / jardins, o diretor de desenvolvimento,
especialistas consultivos / orais e o Instituto.
Os Administradores do Programa supervisionam o corpo docente e os assistentes de ensino. Os Diretores de Educação
supervisionam todos os estagiários e voluntários.
O Diretor de Programas supervisiona os Chefes de Departamento e todos os serviços relacionados, bem como os Especialistas.
O Diretor de Operações supervisiona as operações gerais de conformidade do estado de toda a programação do CCCBSD.

Informações para pais e alunos
Admissões de Alunos
CCCBSD informa aos pais dos alunos matriculados que o manual de políticas e procedimentos está localizado no escritório do
Diretor de Operações e será disponibilizado mediante solicitação. Esta declaração é feita no Manual dos Pais e Alunos, que está
disponível para as famílias 24 horas por dia, 7 dias por semana no site da escola na guia Informações aos Pais.
Todos os alunos matriculados devem ser considerados elegíveis para educação especial e em um IEP aprovado. CCCBSD fornece
serviços para alunos com os seguintes diagnósticos. Esta lista é uma lista geral da população atendida, mas não limita os
diagnósticos de futuros inscritos. Audição, Deficiência auditiva, Surdo, Linguagem prejudicada, Comunicação prejudicada,
Atrasos globais, Multiply Handicapped, Transtornos do espectro do autismo, Síndrome de Down, Transtorno cromossômico,
Paralisia cerebral, Visão subnormal e clinicamente frágil.
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O processo de inscrição de um aluno no CCCBSD começa com o processo de encaminhamento. As recomendações são iniciadas
nos distritos escolares quando uma colocação atual não está atendendo ou não é capaz de atender às necessidades do aluno. Uma
vez que o processo de referência começa, um pacote contendo o IEP do aluno e todos os relatórios relevantes é enviado do distrito
escolar para o CCCBSD. A equipe de educadores e especialistas do CCCBSD analisa o pacote e discute se este aluno pode ou
não se beneficiar da programação do CCCBSD. Nesse ponto, uma excursão / entrevista / visita é agendada com a família /
defensores e funcionários do distrito para que cada parte interessada tenha a chance de avaliar a situação em um nível pessoal.
Durante a visita, os Administradores do Programa e os Pais / Tutores e / ou funcionários do distrito têm a oportunidade de fazer
perguntas pertinentes ao encaminhamento. O administrador do programa também explicará o propósito e os serviços da escola.
Para promover o processo, uma equipe de dois profissionais do CCCBSD (normalmente o Diretor do Programa e um outro
profissional) visitará o aluno referido em seu ambiente escolar atual para ver como a criança funciona em seu ambiente
educacional.
Se for determinado pelos profissionais do CCCBSD que o aluno se beneficiaria do programa educacional do CCCBSD, há uma
atribuição de classe apropriada, e os pais / responsáveis e o distrito escolar referindo concordam, uma reunião de colocação é
realizada para determinar as necessidades de serviço do aluno e uma data de início é estabelecida.
Antes da admissão, o CCCBSD fornece aos pais e ao distrito uma cópia por escrito das seguintes informações no Manual do Pai
e do Aluno:
1. Declaração de propósito da escola;
2. O tipo de serviços prestados;
3. Critérios de admissão;
4. Direitos dos pais conforme descrito em 18.05 (4);
5. Cuidados de saúde, incluindo disposições para cuidados de saúde de emergência e / ou hospitalização, conforme descrito em
18.05 (9);
6. Planejamento para terminações previstas e de emergência conforme descrito em 18.05 (6), (7);
7. Métodos de suporte comportamental, prevenção de violência, disciplina, gestão de comportamento prejudicial por um aluno a
si mesmo ou a outros, e uso adequado de restrições conforme descrito em 18.05 (5);
8. Atividades relacionadas às habilidades da vida diária;
9. Obrigações contratuais relativas ao pagamento de serviços. A escola deve informar por escrito a qualquer parte, exceto o
distrito escolar local, responsável pela colocação de um aluno que essa parte é financeiramente responsável por quaisquer custos
incorridos como resultado de qualquer colocação não feita de acordo com os requisitos de 603 CMR 28.00;
10. Requisitos de vestuário;
11. Uma descrição das rotinas diárias normais;
12. Qualquer estratégia de tratamento específica empregada pela unidade;
13. Uma descrição de quaisquer práticas religiosas que ocorrem normalmente;
14. Horário de visita e outros procedimentos relacionados à comunicação com os alunos e as instalações, conforme descrito em
18.03 (9);
15. Nome e número de telefone de um funcionário com quem os pais podem entrar em contato continuamente;
16. Uma descrição de um procedimento que os pais ou aluno podem usar para registrar reclamações sobre a educação e cuidados
do aluno nas instalações; e,
17. Uma cópia do calendário aprovado.
Antes da data de início da inscrição, comprovante do último exame físico do aluno (nos últimos 12 meses da data de início). No
caso de colocações de emergência, CCCBSD deve tomar providências para um exame completo do aluno dentro de 30 dias.
Todos os registros de imunização devem ser apresentados à enfermeira da escola. Além disso, um pacote de inscrição incluindo
todos os formulários de consentimento (ou seja, observação, pesquisa, divulgação à mídia, administração de medicamentos,
consentimento para aconselhamento e consentimento para o desenvolvimento humano) e pacotes de merenda gratuitos /
reduzidos também devem ser devolvidos ao CCCBSD. Além disso, os formulários de liberação médica podem exigir a aprovação
antes da inscrição de alunos com um problema de saúde grave.
Embora o CCCBSD não redija os contratos que o público envia para assinatura, o CCCBSD revisará os contratos para garantir
que o distrito escolar público de envio inclua, mas não se limite aos seguintes termos:
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•

•

•

•

•

A colocação fora do distrito deve estar de acordo com todos os elementos do IEP para o aluno e deve fornecer, por
escrito, ao Administrador de Educação Especial documentação detalhada de tal conformidade por meio do
preenchimento dos relatórios de progresso do aluno exigidos.
A colocação fora do distrito deve permitir que o distrito escolar de colocação monitore e avalie a educação do aluno e
deve disponibilizar, mediante solicitação, quaisquer registros relativos ao aluno para o pessoal escolar autorizado do
distrito escolar e do Departamento de acordo com 603 CMR 23,00: Registros do aluno.
A colocação fora do distrito deve permitir que o distrito escolar de colocação e / ou o Departamento conduza visitas
anunciadas e não anunciadas ao local e analise todos os documentos relacionados à provisão de serviços de educação
especial para estudantes de Massachusetts com despesas públicas. O acesso aos documentos para o distrito escolar de
colocação deve incluir documentos gerais disponíveis ao público, documentos especificamente relacionados ao aluno
colocado por tal distrito e outros documentos apenas na medida em que sejam necessários para verificar e avaliar os
serviços de educação fornecidos com despesas públicas.
A colocação fora do distrito deve oferecer aos alunos com financiamento público todos os direitos substantivos e
procedimentais detidos pelos alunos elegíveis, incluindo, mas não se limitando aos especificados em 603 CMR 28.09,
e deve cumprir todos os outros requisitos aplicáveis de 603 CMR 28.00 e declarações de políticas e diretivas aplicáveis
emitidas pelo Departamento.
Nenhum distrito escolar deve contratar qualquer colocação fora do distrito que discrimine com base na raça, cor, sexo,
identidade de gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual, deficiência ou falta de moradia, deficiência ou falta de
moradia ou que discrimine pessoas qualificadas com deficiências.

Orientação para Novos Pais e Alunos
Antes da admissão no CCCBSD, todos os pais / responsáveis se reunirão com o Diretor do Programa para um tour pela escola.
Nesse momento, é realizada uma reunião com o Diretor do Programa para discutir: o que o programa tem a oferecer, as
necessidades individualizadas da criança e como / se o programa pode atender a essas necessidades.
A conversa com os pais, juntamente com uma revisão dos registros do aluno por profissionais do CCCBSD, ajudará a determinar
se o programa é compatível com a criança.
Ao entrar no programa, todos os pais recebem um Manual para Pais / Alunos contendo todas as informações, regras e
regulamentos pertinentes. Se um pai / responsável desejar qualquer informação adicional, ele / ela pode sempre contatar um
profissional do CCCBSD para obter mais assistência. Se as informações solicitadas não puderem ser respondidas por telefone ou
e-mail, os pais / responsáveis podem solicitar uma reunião / visita à sala de aula para obter as informações desejadas.
Colegas da Comunidade
O CCCBSD incentiva a inscrição de colegas da comunidade em suas salas de aula pré-escolares BSD. Incorporar colegas de
desenvolvimento típico na composição da sala de aula permite que todos os alunos aprendam uns com os outros; os alunos com
necessidades especiais se beneficiam da linguagem de pares e modelos sociais, e os colegas se beneficiam de aprender sobre a
diversidade e aprender ASL.
Ao inscrever um colega da comunidade no CCCBSD, como em qualquer programa pré-escolar, há uma lista de verificação de
desenvolvimento que deve ser preenchida pela família antes de a inscrição ser aceita. Uma das principais prioridades para o
CCCBSD procurar em um colega da comunidade é que a criança deve ter habilidades de desenvolvimento típicas e adequadas à
idade, sem necessidades comportamentais atípicas e sem necessidades terapêuticas (fala e linguagem, terapia ocupacional ou
física - identificada como necessitando de um IEP )
Os pares são aceitos no programa por ordem de chegada. Assim que as vagas estiverem cheias, uma lista de espera será criada e
os pais serão notificados sobre as vagas disponíveis. Todos os esforços serão feitos para aumentar a capacidade de irmãos de
alunos surdos e com deficiência auditiva, mas não há garantia de aberturas automáticas. CCCBSD deve manter proporções
adequadas conforme exigido pelo DESE (Departamento de Educação Elementar e Secundária).
Para obter mais informações sobre o programa, processo de inscrição, taxas de matrícula ou horários, entre em contato com o
Diretor Assistente do Programa BSD.
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Procedimentos de entrega e coleta
● Julho - agosto: 8:40 - 2:55 (segunda a quinta-feira)
● Setembro - junho: 8:40 - 2:55 (segunda a sexta)
● Dias de lançamento antecipado: 8h40 - 12h40
Todos os veículos serão recolhidos e devolvidos na rotunda do CCCBSD em frente à entrada principal do edifício. Todos os
veículos devem esperar na fila por um funcionário do CCCBSD para puxá-los para frente e retirar a criança do veículo ou
acompanhá-la com segurança até o ônibus. É responsabilidade da empresa de transporte garantir que todos os alunos estejam
presos com segurança em seus assentos.
Se os pais estão fornecendo transporte, a expectativa é que eles se juntem aos veículos de transporte na fila e sigam o mesmo
protocolo de todos os outros veículos de transporte ou estacionem no estacionamento de pequenos visitantes e caminhem /
supervisionem seus filhos até que um membro do corpo docente do CCCBSD receba seus filhos.
Encerramento do programa
Em caso de mau tempo, o CCCBSD pode cancelar a escola se o tempo representar um risco para os alunos, famílias e
funcionários, durante o trajeto de ida ou volta para a escola. Para verificar o status de cancelamento do CCCBSD, você pode
tentar as opções listadas abaixo. Não ligue para o CCCBSD para determinar o status, pois a equipe pode não estar no prédio
devido a emergências relacionadas ao clima.
• Assistir às redes: ABC, CBS, NBC ou Fox para obter a lista de cancelamentos (procure Beverly School for the Deaf,
não Beverly)
• Faça login nas principais redes. (procure Beverly School for the Deaf, não Beverly)
• Um anúncio em banner também estará disponível no site.
• Será feita uma postagem nas redes sociais, incluindo Facebook e Instagram
• Um e-mail em massa também é enviado para as famílias.
Informamos que as empresas de transporte e o distrito escolar da criança têm políticas individuais sobre o transporte de alunos,
independentemente da decisão do Centro de Comunicação da Criança / Escola para Surdos de Beverly de abrir ou adiar.
O objetivo do CCCBSD é garantir um trajeto seguro e um ambiente no campus para todos os alunos. O CCCBSD pode ser
fechado / aberto quando o oposto for verdadeiro em sua cidade ou município. O diretor executivo deve incorporar uma série de
variáveis e informações ao fechar ou atrasar a escola. Isso inclui falar com as Escolas Públicas de Beverly, o chefe de propriedade
do CCCBSD, ouvir de outros distritos escolares ao redor de nossa área e ouvir os meteorologistas de Boston. Fazemos todos os
esforços para fazer isso em tempo hábil para todos.
Atendemos crianças de New Hampshire ao South Shore de Massachusetts. Pode haver uma variabilidade climática significativa
entre as comunidades que atendemos e alguns distritos podem estar abertos ou fechados devido às condições meteorológicas
localizadas.
Se houver uma dispensa antecipada devido ao mau tempo, os procedimentos são:
Se o Centro de Comunicação para Crianças / Beverly School for the Deaf decidir fechar mais cedo:
• Centro de Comunicação para Crianças / Beverly School for the Deaf notifica as empresas de transporte.
• Centro de Comunicação para Crianças / Escola Beverly para Surdos notifica os pais.
• Centro de Comunicação para Crianças / Escola Beverly para Surdos ligará para os pais quando seu filho for pego pela
empresa de transporte.
• Assim que os alunos saírem, as empresas de transporte precisam entrar em contato com os pais sobre o horário previsto
de chegada em suas casas.
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Se distritos individuais tomarem a decisão de fechar / retirar mais cedo:
• As empresas de transporte notificam o Centro de Comunicação para Crianças / Escola de Beverly para Surdos.
• As empresas de transporte notificam os pais (os alunos não serão liberados sem verificação do contato dos pais).
• Assim que os alunos saírem, as empresas de transporte precisam entrar em contato com os pais sobre o horário previsto
de chegada em suas casas.
Atividades pós-escola / noturnas em casos de clima inclemente
Caso o CCCBSD esteja fechado devido ao clima, todas as atividades da tarde e da noite serão canceladas.
No caso de a programação do dia normal ocorrer de acordo com a previsão do tempo para a tarde (15h às 18h), as condições das
estradas são questionáveis, após as atividades escolares podem ser canceladas. Nosso objetivo é garantir uma viagem segura para
os alunos, independentemente do horário de partida. Isso pode exigir a coordenação do CCCBSD com os pais e a empresa de
ônibus para garantir a disponibilidade de transporte e alguém em casa para receber a criança. Nesta situação, o CCCBSD
cancelará as atividades após as aulas antes das 14h15 para permitir a coordenação. Recomendamos que as famílias desenvolvam
um plano de contingência para lidar com as mudanças rápidas nas condições climáticas, que podem exigir o cancelamento das
atividades da tarde.
Em caso de atraso na abertura, a programação pós-escolar e as aulas noturnas ocorrerão conforme programado.
Envolvimento dos pais
CCCBSD estabeleceu um Grupo de Aconselhamento aos Pais (PAG) como um esforço para envolver todos os pais em questões
que dizem respeito à educação, saúde e segurança dos alunos no programa.
CCCBSD convida todos os pais / responsáveis para participar das reuniões do PAG. As reuniões são agendadas regularmente
pelo Diretor de Educação da BSD em uma base trimestral. Aviso de reuniões com tópicos da agenda são enviados para casa para
cada pai / responsável antes da reunião agendada. A agenda discutida se correlaciona com as necessidades atuais da escola e dos
alunos.
Os pais / responsáveis são incentivados a agendar reuniões de forma independente, conforme necessário, e notificar o Diretor de
Educação da BSD sobre a data / hora da reunião para que possam comparecer como apoio escolar. Além disso, os pais /
responsáveis são incentivados a participar de workshops para pais fornecidos pelo CCCBSD, aulas de língua de sinais, participar
de arrecadação de fundos da escola, bem como comparecer a eventos escolares ou reuniões de classe.
Envolvimento do Aluno
CCCBSD colabora com o distrito escolar de envio para garantir a participação do aluno nas reuniões da equipe quando exigido
por lei e se apropriado. Na idade de quatorze (14), ou menos se estiver discutindo serviços de transição, os alunos são convidados
a participar da reunião da equipe. Se o aluno não comparecer à reunião da equipe, o distrito deve tomar outras medidas para
garantir que as preferências e interesses do aluno sejam considerados.
A lei de Massachusetts estabelece a maioridade aos dezoito (18) anos. Nessa idade, os alunos são adultos e competentes para
tomar suas próprias decisões, incluindo aquelas relacionadas aos seus serviços de educação especial, a menos que tenha sido
considerado por um tribunal que a tutela recai sobre um adulto designado (ver Consentimento na Idade da Maioria). Para preparar
os alunos para assumir suas próprias decisões, as equipes devem discutir os direitos de transferência por pelo menos um ano
antes que os alunos completem dezoito (18).
Visitas de pais / responsáveis
CCCBSD reconhece a importância do envolvimento dos pais na educação de seus filhos. Todos os pais / responsáveis têm a
oportunidade e o direito de visitar o programa a qualquer momento enquanto seu filho estiver presente. A consideração com o
ambiente de aprendizagem dos alunos e da sala de aula é nossa principal responsabilidade e, portanto, incentivamos as visitas às
escolas a serem o mais discretas e naturais possíveis.
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Para obter o máximo de uma visita, é expectativa do CCCBSD que todos os pais / responsáveis sigam as diretrizes descritas
abaixo.
Diretrizes do visitante
O CCCBSD define um visitante como qualquer pessoa que entra no prédio e não é um funcionário ou estudante do CCCBSD.
Ao fazer arranjos para visitar a sala de aula do seu filho ou sessão de terapia, esses arranjos devem ser feitos com pelo menos 3
dias de antecedência. As providências podem ser feitas por meio do livro de comunicação do seu filho, correio de voz, e-mail
ou, quando possível, por meio de contato pessoal. O professor / terapeuta identificará os horários em que poderá se encontrar
com você. Esteja ciente de que os funcionários têm pouca flexibilidade em seus horários, portanto, o tempo alocado pode ser
finito para continuar fornecendo os serviços necessários aos seus alunos.
Ao marcar uma reunião com o funcionário apropriado, será responsabilidade desse funcionário notificar o escritório principal da
hora e data de sua visita. Os visitantes devem se registrar no escritório principal e informar à equipe da recepção quem você está
aqui para visitar, sem exceções. É uma exigência do Departamento de Educação Elementar e Secundária que, para fins de
procedimento de evacuação, todas as escolas devem saber exatamente quem está no prédio o tempo todo. Se um visitante estiver
visitando e qualquer funcionário do CCCBSD perceber que ele / ela não se inscreveu, ele / ela será convidado a deixar a visita
para se inscrever no escritório principal. Depois de entrar no escritório principal, leve um crachá de visitante para que os
funcionários do CCCBSD possam reconhecer que o visitante seguiu o protocolo adequado.
Se um visitante precisar entregar algo a seu filho durante o horário escolar, leve-o à secretaria principal. Alguém do escritório
principal o levará para a sala de aula.
Ao concluir a visita, volte ao escritório principal para sair e devolver o crachá de visitante.
Observe que, devido à responsabilidade legal, ao manter os IEPs do aluno e às necessidades de confidencialidade do aluno, os
pais não têm permissão para substituir o IPDN durante o horário escolar por mais de 10 dias letivos por ano.
Limitações de visitantes
Os administradores estão autorizados a limitar a visita quando, em seu julgamento, ela se tornar perturbadora para o ambiente de
aprendizagem e se a visita se tornar inadequada para os funcionários ou para o ambiente de aprendizagem. Os comportamentos
inadequados podem incluir, mas não estão limitados a: gritar com alunos ou funcionários, usar linguagem obscena, suja,
insultuosa, humilhante, intimidadora ou ameaçadora nas conversas, força física, toque impróprio ou qualquer uso não autorizado
de fotografia, filmagem ou voz gravação. Uma visita ativa ou permissão para visitar pode ser negada se for determinado por um
funcionário do CCCBSD que faz parte da equipe do aluno que a visita não é do melhor interesse do aluno ou do ambiente de
aprendizagem.
Se um visitante se recusar a entrar no escritório principal e / ou usar um crachá, ele não estaria em conformidade com o protocolo
do visitante, seria considerado invasão de propriedade e será solicitado a deixar o prédio.
Obtenção do consentimento dos pais
Anualmente, o CCCBSD obtém formulários de consentimento dos pais / responsáveis. Os formulários de consentimento incluem:
Tratamento médico de emergência, administração de medicamentos, mídia, observação e pesquisa, viagem de campo / passeios
comunitários, planos de transporte, consentimento do MCAS e educação sexual humana. Essas informações são distribuídas em
um pacote de inscrição que está disponível online para as famílias antes do início de cada ano letivo ou na data de inscrição.
Pesquisa, experimentação, arrecadação de fundos, publicidade e observação
CCCBSD faz todos os esforços para envolver os pais / responsáveis do aluno e obter o consentimento necessário. O
consentimento para assuntos relacionados a: pesquisa, experimentação, arrecadação de fundos, publicidade e observação seguirá
os seguintes protocolos.
Observação e Pesquisa
Cada pai / responsável receberá um formulário de permissão solicitando consentimento por escrito no caso de oportunidades para
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surgem a pesquisa e a experimentação. Este formulário está incluído no pacote de inscrição que é preenchido pelas famílias antes
do início de cada ano letivo ou no momento da inscrição. O consentimento por escrito permite que seu filho participe de um
estudo de pesquisa ou experimentação. Sem a permissão por escrito dos pais / responsáveis, a criança não poderá ser participante
desses estudos. Os pais serão notificados se um estudo for ocorrer.
Arrecadação
O uso do nome do aluno ou da família, fotografias ou vídeos para fins de arrecadação de fundos não será permitido sem o
consentimento por escrito dos pais / responsáveis.
Nota de imprensa
Cada pai / responsável receberá um formulário de permissão solicitando consentimento por escrito para liberação de publicidade
no pacote de inscrição que é preenchido antes do início de cada ano letivo ou no momento da inscrição. O consentimento por
escrito permite que a fotografia e / ou nome do seu filho seja usado dentro do reino da programação do CCCBSD ou seja
divulgado para a mídia ou durante um evento relacionado ao CCCBSD. Sem a permissão por escrito dos pais / responsáveis, a
criança não poderá participar desse assunto relacionado à mídia. Observe que, uma vez concedida a permissão para publicidade,
a imagem do aluno pode se tornar uma parte permanente da biblioteca de recursos do CCCBSD.
Observação
Cada pai / responsável receberá um formulário de permissão solicitando consentimento por escrito para observação no pacote de
inscrição que deve ser preenchido antes do início de cada ano letivo ou no momento da inscrição. O consentimento por escrito
permite que alguém, além da equipe do CCCBSD, possa observar seu filho. O observador não receberá nenhuma informação
confidencial nem será deixado sozinho com um aluno sem a supervisão de um funcionário do CCCBSD. Sem a permissão por
escrito dos pais / responsáveis, a criança não poderá participar de uma observação.
Mudança da situação legal do aluno
CCCBSD desenvolve e implementa procedimentos escritos para garantir que seja informado por um pai ou tutor de quaisquer
mudanças no status legal de um aluno e dos resultados de todos os procedimentos judiciais e administrativos relativos ao aluno.
Os procedimentos escritos devem abordar adicionalmente a disseminação dessas informações para o pessoal apropriado.
No momento do IEP, o status legal do aluno é discutido em uma conversa formal. Quaisquer mudanças previstas são anotadas
naquele momento na seção de informações adicionais do IEP. Após a reunião, o Diretor de Educação fará o acompanhamento
com o distrito escolar para quaisquer atualizações sobre a mudança. Uma vez que a mudança seja oficial, é responsabilidade do
distrito escolar de envio enviar uma cópia da situação legal do aluno ao CCCBSD. CCCBSD irá então arquivar o documento no
arquivo pessoal do aluno.
Os documentos oficiais, incluindo, mas não se limitando a, a folha de rosto do aluno e a página de dados administrativos do IEP
também devem ser alterados para refletir
Estado e distrito - avaliação ampla
Trabalhar com a população estudantil intensiva do CCCBSD cria muitos desafios ao tentar implementar qualquer tipo de teste
padronizado devido à quantidade de acomodações necessárias para tornar o teste o mais bem sucedido possível para o aluno. O
Coordenador de Currículo do CCCBSD, em conjunto com a equipe educacional do aluno, é responsável por fazer essas
acomodações durante a preparação do teste e o tempo de administração do teste.
Se um aluno fará ou não o exame MCAS sob demanda ou se a avaliação alternativa será administrada, é determinado pela equipe
do aluno na equipe IEP reunida no ano anterior à data de aplicação do teste. Além disso, no momento desta reunião, todas as
acomodações necessárias são determinadas e escritas no IEP.
Concessão de Diplomas de Ensino Médio
Na reunião do IEP, a equipe do aluno discute quais cursos o aluno precisará para receber um diploma. De acordo com MGL
c.71B, s.1, "... qualquer aluno com deficiência que requeira educação especial tem o direito de receber educação especial
financiada publicamente até completar 22 anos ou" obter um diploma de ensino médio ou equivalente. " Portanto, os alunos
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devem atender aos requisitos de graduação do estado de Massachusetts. Uma delas é que os alunos devem passar no teste MCAS
da 10ª série com uma pontuação de 220 ou mais em Artes da Língua Inglesa e Matemática para receber um diploma do ensino
médio. O segundo requisito é baseado em requisitos determinados localmente com distritos escolares individuais. Isso pode
variar de distrito para distrito.
Fica a critério do distrito escolar se um certificado reconhecendo as realizações, frequência, conclusão do curso ou participação
será concedido. O CCCBSD não concede diplomas do ensino médio, mas premiará o aluno com um certificado de conclusão do
programa do CCCBSD.
Relatórios de Progresso
Os pais receberão relatórios sobre o progresso de seus filhos no sentido de alcançar as metas estabelecidas no IEP, pelo menos
com a mesma frequência que os pais são informados sobre o progresso dos alunos sem deficiência. A equipe educacional do
CCC relata o progresso do aluno trimestralmente. As informações do relatório de progresso enviadas aos pais incluem
informações por escrito sobre o progresso do aluno em relação às metas anuais do IEP. O programa deve enviar cópias dos
relatórios de progresso aos pais e à escola pública. A documentação de que os registros foram enviados é feita por meio de carta
de apresentação / folha de presença anexada aos relatórios de progresso.
IEP - Revisões e Mudanças
Quando for determinado por qualquer membro da equipe do aluno que as revisões do IEP são necessárias para atender às
necessidades desse aluno, uma emenda ao IEP deve ser feita. Neste ponto, o distrito escolar coordenador é contatado pelo Diretor
do Programa e os membros da equipe afetados por esta mudança são solicitados a se reunir novamente para revisar as razões
pelas quais a mudança ou revisão é necessária. Assim que a reunião for realizada e a emenda for redigida pelo Diretor do
Programa, o distrito escolar coordenador redigirá a emenda. Esta emenda então precisa ser assinada por todas as partes. O original
é arquivado no distrito escolar coordenador. As cópias são feitas e enviadas para o CCCBSD e a família do aluno. Esta alteração
durará toda a duração do período do IEP.
IEP - Planejamento de Transição
Começando o mais tardar quando o aluno tiver 14 anos, o CCCBSD e o Coordenador de Emprego de Transição trabalharão com
o distrito escolar colaborador para discutir as necessidades de transição de um aluno na reunião de equipe. Se apropriado, a
equipe considera metas mensuráveis especialmente projetadas com base em avaliações de transição apropriadas para a idade
relacionadas a treinamento, educação pós-secundária, emprego, agência de serviços para adultos apropriada e, quando
apropriado, habilidades de vida independente. Se os serviços de transição estiverem incluídos no IEP, eles serão baseados nas
necessidades do aluno, levando em consideração as preferências e interesses do aluno, e podem incluir emprego ou outros
objetivos de vida adulta pós-escola e a aquisição de habilidades de vida diária e avaliação vocacional funcional . O formulário
de planejamento de transição do Departamento será usado para documentar a discussão. Quando apropriado, os alunos são
convidados e incentivados a participar de parte ou todas as reuniões da equipe nas quais os serviços de transição são discutidos
ou propostos.
Para alunos que estão se aproximando da formatura ou com vinte e dois anos de idade, o distrito escolar coordenador, em
colaboração com o Coordenador de Transição do CCCBSD, fornecerá à equipe informações suficientes para permitir que
determinem se o aluno provavelmente precisará de serviços contínuos de agências de serviços humanos para adultos. CCCBSD
pode entrar em contato e / ou fazer uma referência ao Bureau de Planejamento de Transição no Escritório Executivo de Saúde e
Serviços Humanos (pelo menos 2 anos antes do 22º aniversário do aluno) para assistência, se necessário.
Traduções para idiomas diferentes do inglês
Quando os alunos têm pais ou responsáveis com habilidades limitadas no idioma inglês, o CCCBSD garante que informações
importantes sobre a escola sejam enviadas a eles em tempo hábil e fornecidas em um idioma que eles entendam, seja por meio
de traduções escritas de documentos ou por meio de intérpretes orais.
CCCBSD usa o Google Translate para traduzir todos os documentos relativos a informações escolares importantes do inglês para
um idioma que os pais / responsáveis entendam. Se um funcionário for fluente no idioma em que o documento está sendo
traduzido, ele deverá revisar o documento para verificar sua exatidão.
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Documentos vinculativos legais, como IEPs, serão traduzidos pelo distrito de origem do aluno. A equipe do CCCBSD tomará
todas as medidas necessárias para garantir que o distrito de origem traduza esses documentos para as famílias.
Registros do Aluno
As informações contidas no registro de uma criança são privilegiadas e confidenciais. A equipe do programa não pode distribuir
ou divulgar informações no registro de uma criança para ninguém que não esteja diretamente relacionado com a implementação
do plano do programa para a criança sem o consentimento por escrito dos pais / responsáveis. O pai / responsável deve ser
notificado se o registro do seu filho for intimado.
Acesso ao registro de uma criança
Os pais / responsáveis têm o direito de ter acesso ao registro de seu filho em horários razoáveis, mediante solicitação. Ele / ela
deve ter acesso ao registro dentro de dois dias úteis após a solicitação, a menos que de outra forma consentido por um período
mais longo. Os pais / responsáveis devem ter permissão para ver o registro completo de seu filho, mesmo se ele for mantido em
mais de um local. CCCBSD deve ter um registro permanente por escrito no registro de cada criança que identifica qualquer
pessoa que teve acesso ao registro ou recebeu qualquer informação do registro. Este registro está disponível apenas para você e
as pessoas responsáveis por manter os registros do CCCBSD.
Emendar o registro de uma criança
Os pais / responsáveis têm o direito de solicitar informações, comentários, dados ou quaisquer outros materiais relevantes para
os registros de seu filho. Eles também têm o direito de solicitar a exclusão ou alteração de qualquer informação contida nos
registros do seu filho. Se os pais / responsáveis acreditarem que adicionar informações não é suficiente para explicar, esclarecer
ou corrigir o material censurável no registro de seus filhos, eles têm o direito de uma conferência com o CCCBSD para tornar as
objeções conhecidas. Se uma conferência com o CCCBSD for realizada, o CCCBSD deve informá-lo por escrito dentro de uma
semana da decisão sobre suas objeções. Se a decisão for tomada em seu favor, CCCBSD deve imediatamente tomar as medidas
necessárias para colocar a decisão em vigor.
Transferência de registros
Quando uma criança não está mais sob os cuidados, o CCCBSD pode fornecer os registros do filho de um pai / responsável para
você ou qualquer outra pessoa que você identifique, mediante sua solicitação por escrito.
Cobrar por cópias
CCCBSD não cobrará uma taxa por cópias de qualquer informação contida nos registros de uma criança. CCCBSD, no entanto,
reserva-se o direito de cobrar pelos custos de envio.
Armazenamento de registros do aluno
Todos os funcionários do CCCBSD são educados quanto à importância da privacidade e confidencialidade das informações.
Todas as informações nos registros do aluno são limitadas a informações relevantes para as necessidades educacionais do aluno.
As informações e dados adicionados ao arquivo incluirão o nome, a assinatura e a posição da pessoa que é a fonte das informações
e a data de entrada no registro. Os resultados do teste de grupo padronizado que são adicionados ao arquivo precisam apenas
incluir o nome do teste e / ou editor e a data do teste.
Os arquivos educacionais dos alunos são armazenados no escritório principal como um esforço para manter a privacidade e a
segurança de todos os registros do aluno no CCCBSD, que é um escritório seguro.
Todos os registros de ex-alunos do CCCBSD são armazenados no espaço de armazenamento no porão do ginásio Burnham.
Depois que um aluno se transfere, se forma ou se retira do sistema escolar, o CCCBSD manterá o arquivo desse aluno por 7 anos.
Antes de destruir esse registro, uma notificação por escrito para o aluno / ou sua família deve ser notificada para permitir a
oportunidade de eles receberem as informações no todo ou em parte. As transcrições, no entanto, devem ser mantidas por 60
anos após sua formatura, transferência ou retirada do sistema escolar. Depois disso, esses registros serão destruídos.
Todos os registros relacionados à saúde são armazenados na secretaria de saúde da escola. Os mesmos regulamentos são seguidos
para esses registros e para os arquivos educacionais.
Presença do Aluno
Entre em contato com o escritório central do CCCBSD se seu filho se ausentar em um dia programado em: (978) 927-7070 opção
1 e deixe uma mensagem na caixa de correio de relatório de ausência.
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Código de vestimenta de estudante
Espera-se que os alunos se mantenham bem vestidos e bem arrumados. As roupas usadas no ambiente escolar devem ser
apropriadas e não atrapalhar o processo educacional. As diretrizes a seguir são projetadas para promover um padrão de aparência
que aprimora o ambiente de aprendizagem, permitindo conforto e individualidade razoáveis para todos os alunos.
Listados abaixo estão os padrões de roupas que são considerados inaceitáveis no CCCBSD:
• Roupas que superexpõem o corpo.
• Vestuário que anuncia, glorifica ou simboliza qualquer substância ou substâncias ilegais para uso por menores.
• Qualquer item de joalheria ou roupa que possa criar um risco para a segurança do aluno não pode ser usado.
• Os alunos serão solicitados a tirar os chapéus enquanto estiverem na sala de aula.
Quaisquer questões relativas à “adequação” serão determinadas pelo Diretor Executivo. No caso de um aluno se vestir fora do
código, os pais / responsáveis serão chamados para trazer roupas alternativas para a escola ou as roupas deverão ser cobertas com
roupas sobressalentes disponíveis na secretaria de saúde da escola.
Dispositivos móveis
A expectativa do CCCBSD é que os alunos que possuem dispositivos móveis e os tenham com eles durante o horário escolar
(para fins de dispositivos não de comunicação) garantam que não estejam usando o dispositivo de maneira perturbadora (por
exemplo, qualquer coisa que possa interromper o processo de aprendizagem). Os alunos com idade inferior ao ensino médio
devem deixar seus dispositivos guardados em seus armários ou espaço de armazenamento pessoal dentro da sala de aula. Alunos
em idade escolar ou mais velhos podem manter seus dispositivos móveis silenciados e só podem usar o dispositivo sentados
durante o período de almoço. Se um membro da equipe de um aluno considerar o comportamento em torno do uso do dispositivo
inadequado ou perturbador, o aluno precisa interromper o uso do dispositivo e guardá-lo em seu armário ou espaço de
armazenamento pessoal na sala de aula.
Entende-se que alguns alunos dependem de seu dispositivo móvel como seu próprio sistema de comunicação pessoal. Nessas
circunstâncias, é direito do aluno ter acesso total ao dispositivo em todos os momentos. A equipe do aluno irá monitorar o uso
do dispositivo para uso adequado e segurança. Se o dispositivo for usado por motivos inadequados, a equipe discutirá como
trabalhar com o aluno para redirecionar o comportamento.
A gravação de vídeo ou fotografia com um dispositivo móvel durante o horário escolar não é permitida a qualquer momento sem
a aprovação prévia do professor da sala de aula ou administrador.
CCCBSD não é responsável por perda, reparo ou roubo de propriedade pessoal. Portanto, é recomendável que todos os
dispositivos permaneçam em casa.
Práticas religiosas
O CCCBSD tem uma população estudantil eclética, apresentando muitas oportunidades para celebrar sua individualidade em
tudo, desde deficiência até origem étnica. Cada aluno tem algo a ensinar e oferecer a seus colegas e funcionários. Aproveitamos
todas as oportunidades para reconhecer essas diferenças, incentivamos os alunos a reconhecer sua identidade própria e os fazemos
sentir orgulhosos de quem são.
No entanto, precisamos colocar algumas restrições em torno da área da religião e da celebração de feriados religiosos na escola.
Como uma escola privada que recebe 100% de nosso financiamento de domínios públicos, nossas políticas escolares devem
refletir alguma aderência a essas expectativas em um nível público. Como tal, feriados religiosos não serão celebrados no
CCCBSD.
Embora seja aceitável para o corpo docente reconhecer um feriado específico e / ou implementar atividades que possam ser
apropriadas dentro do contexto do currículo básico (ou seja, História ou Estudos Sociais), é inaceitável que os funcionários façam
coisas que dêem a impressão de endosso religioso , coerção ou de outra forma, incluindo o que poderia ser percebido como uma
ênfase exagerada entre religiões ou na religião. Além disso, celebrar / observar um feriado religioso não será permitido.
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Animais de estimação
Embora o CCCBSD compreenda e aprecie os benefícios dos serviços de animais de estimação, esses serviços de animais de
estimação podem não ser acomodados no ambiente escolar devido a medos e alergias de outros alunos. Permitir a acomodação
de um aluno / funcionário pode infringir os direitos de outros.
Procedimentos de Toalete
Treinamento de banheiro
O CCCBSD garante que, para todos os alunos incontinentes, todo o treinamento do toalete será feito de acordo com a solicitação
dos pais da criança, o IEP do aluno e de acordo com as capacidades físicas e emocionais da criança.
Um plano específico de treinamento de toalete será desenvolvido com a contribuição dos pais da criança, professores, equipe de
apoio e enfermeira da escola. Professores e pais se comunicarão regularmente (pelo menos semanalmente) sobre o processo de
treinamento. Cada plano de treinamento esfincteriano será desenvolvido para atender às necessidades de cada criança.
Os procedimentos de higiene são os seguintes:
• aluno entra no banheiro / box / vestiário. Quando apropriado, o aluno entra independentemente enquanto o funcionário
espera do lado de fora da cabine para permitir a privacidade pessoal do aluno.
● Depois que uma criança usar / tentar o banheiro, o aluno irá lavar as mãos com sabonete antibacteriano e secar com
toalhas descartáveis. Se o aluno precisar de uma muda de roupa ou de qualquer ajuda nas instalações, o funcionário
usará as precauções universais (listadas abaixo) e ajudará o aluno conforme necessário.
● Os alunos podem usar os banheiros durante o dia, conforme necessário.
● Nenhum aluno deve se sentir mal por ter sofrido um acidente. As roupas sujas serão colocadas em sacos plásticos,
amarradas e enviadas para casa com o aluno no final do dia.
Requisitos para fraldas: O corpo docente do CCCBSD deve trocar as fraldas dos alunos quando molhadas ou sujas. Além disso,
o corpo docente secará cada aluno (se o aluno não for capaz de secar independentemente) com materiais individuais durante cada
mudança. A expectativa do CCCBSD é que a família de cada aluno mantenha um estoque de fraldas limpas e secas, adequadas
para atender às necessidades do aluno. CCCBSD também terá um estoque de fraldas caso o estoque do aluno acabe.
Na fralda, o CCCBSD usa uma cobertura descartável na superfície de troca que deve ser trocada após cada uso, e solução
desinfetante para desinfetar a superfície de plástico adequadamente.
Os procedimentos de fralda são os seguintes:
• aluno entra no vestiário e é levantado por meio de um elevador no trocador, quando apropriado.
• Um membro da equipe lavou as mãos e, em seguida, colocou luvas de proteção.
• Se estiver usando um trocador, o funcionário coloca uma folha de papel em branco sobre o trocador para cobrir a
superfície.
• Funcionários trocam a fralda da criança.
• papel sujo e a fralda são colocados em um saco plástico, amarrado e depois colocado em um balde coberto forrado. O
forro do balde é esvaziado no final de cada dia e limpo antes de inserir um novo forro.
• A equipe limpa o trocador com uma solução desinfetante após cada troca de fralda.
• Se usar fraldas em mais de uma criança, a equipe deve lavar e refazer as luvas com um novo par de luvas entre cada
criança.
• treinamento do toalete começa quando os pais / responsáveis ou a equipe educacional o sugere e / ou a equipe do
CCCBSD reconhece que o aluno está demonstrando interesse.
Precauções universais: as precauções universais serão usadas em todos os momentos durante os procedimentos de uso do
banheiro e troca de fraldas. As seguintes diretrizes serão seguidas:
● Use luvas durante todas as trocas de fraldas e assistência ao banheiro.
● Lave as mãos antes de calçar as luvas.
● Remova as luvas com cuidado e descarte em um recipiente fechado com um forro de plástico.
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Lave as mãos com sabonete líquido e água corrente usando fricção depois de trocar fraldas ou ir ao banheiro de uma
criança. As mãos devem ser secas com toalhas descartáveis.
A água corrente deve ser adjacente à área de fraldas para lavagem das mãos.
As áreas de fraldas e locais para lavagem das mãos devem ser separadas das instalações e áreas usadas para preparação
de alimentos e serviços de alimentação.
Uma mesa de troca comum ou superfície de fralda não deve ser usada para qualquer outro propósito.
A superfície de mudança deve ser lisa, intacta e impermeável à água e facilmente limpa.
Fraldas descartáveis sujas são colocadas em um saco plástico e, em seguida, colocadas em um recipiente lacrado com
um forro de plástico.
balde de fraldas será esvaziado diariamente.
Fraldas não descartáveis sujas são colocadas em um recipiente de plástico selado com o nome da criança e devolvidas
aos pais da criança no final do dia;
A superfície de mudança é lavada e desinfetada com solução de alvejante (1: 3) depois que cada criança recebe a fralda;
Uma cobertura de eliminação é usada na superfície de mudança, que será de tamanho adequado para evitar que o aluno
entre em contato com a superfície. A tampa de descarte será descartada em um recipiente fechado.
É mantido um estoque de fraldas limpas e secas, adequadas para atender às necessidades das crianças. Os pais são
responsáveis por fornecer as fraldas.
Cada criança é lavada e seca com materiais de lavagem individuais durante cada troca de fralda. (os pais são responsáveis
por fornecer lenços de fralda).
Depois de trocar as mãos da criança, ela será lavada com sabonete líquido e água corrente. As mãos serão enxugadas
com toalhas individuais ou descartáveis;
A fralda de cada criança é trocada quando suja.
Roupas sujas devem ser colocadas em um recipiente ou saco plástico lacrado, etiquetado com o nome da criança e
devolvido aos pais da criança no final do dia.

Requisitos de roupas:
A expectativa do CCCBSD é que todos os pais / responsáveis de alunos incontinentes forneçam a seus filhos vários conjuntos
de roupas limpas, secas e internas, que serão disponibilizadas para o aluno se sua roupa ficar molhada ou suja. O CCCBSD terá
roupas extras disponíveis para o aluno, localizadas na secretaria de saúde da escola, se o estoque de roupas do aluno acabar.
Todas as roupas sujas ou molhadas serão colocadas em um saco plástico, amarrado e enviado para casa com o aluno naquele dia.
Planos Individuais
Os alunos que precisam de planos de toalete individuais terão esse plano desenvolvido pela equipe do aluno. Os membros da
equipe devem incluir o corpo docente do CCCBSD, bem como os pais / responsáveis do aluno. Ao desenvolver o plano, a equipe
se reunirá para discutir técnicas e metodologias apropriadas que irão promover o desenvolvimento do aluno. Após a conclusão
de um plano escrito (escrito por um membro da equipe), os pais / responsáveis devem assinar o plano documentando o
consentimento para implementação.
Acessibilidade
CCCBSD faz todos os esforços para ser uma instalação que forneça um ambiente totalmente acessível. Durante o horário de
funcionamento, todas as áreas do campus do CCCBSD são acessíveis a todos os alunos. Esteja ciente de que, durante os horários
de fechamento do prédio, o ginásio não pode ser facilmente acessado por um indivíduo em cadeira de rodas. O estacionamento
está disponível para professores, funcionários e visitantes no estacionamento localizado próximo à Avenida Overlook.
Serviços prestados, rotinas diárias e habilidades de vida diária
CCCBSD fornece uma gama completa de serviços para acomodar as necessidades de sua população diversificada. Esses serviços
incluem: Professores de Surdos, Professores de Educação Especial, Assistentes de Ensino, Fonoaudiólogos, Audiologista,
Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Psicólogos Escolares, Analista de Comportamento Certificado pelo Conselho,
Coordenador Clínico. BCBA, Coordenador de Emprego de Transição, Intérprete Escolar e Enfermeiras Escolares. Todos os
serviços no IEP de um aluno matriculado podem ser acomodados dentro do programa. No caso de ser necessário um especialista
para fornecer serviços de acordo com o IEP do aluno que não é empregado pelo CCCBSD, o programa fará arranjos para uma
situação de subcontratação.
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Os serviços acima mencionados ocorrerão na rotina diária do aluno, que será determinada pelo professor do aluno.
Cronogramas individualizados podem ser obtidos entrando em contato com o professor do aluno por e-mail ou notas de
comunicação em casa / escola.
Os alunos que têm objetivos de IEP relativos às habilidades da vida diária terão essas habilidades tratadas de uma maneira
apropriada para sua habilidade e / ou idade. Eles praticarão as habilidades da vida diária no contexto da sala de aula, do Life
Skills Center ou de viagens à comunidade. Essas habilidades serão abordadas pelo professor da sala de aula, para profissionais
e terapeutas apropriados.
Equipamento de Aluno
A maioria dos equipamentos dos alunos é fornecida pelo distrito escolar de envio ou pela seguradora da família. Se o aluno não
possuir o equipamento ao entrar no programa, o CCCBSD o fornecerá aos alunos matriculados enquanto estiverem
matriculados no programa. É responsabilidade do departamento de fisioterapia supervisionar e recomendar a compra de
equipamentos para o programa. O departamento pesquisará os standers mais econômicos do mercado, o que proporcionará um
excelente posicionamento para cada aluno individualmente. Se os pais e / ou médicos preferirem um tipo diferente de suporte,
os pais ou o distrito escolar devem fornecer o equipamento. O departamento trabalhará com as famílias para manter o
equipamento. Observe que o CCCBSD não fornece equipamento médico pessoal, incluindo, mas não se limitando a: muletas,
andadores e treinadores de marcha.
Parâmetros de transferência do aluno
É política do CCCBSD que qualquer aluno que pese mais de 50 libras e seja fisicamente dependente da assistência do corpo
docente para transferências, será transferido usando um sistema de elevação com uma tipoia pessoal adequada. Fica ao critério
de um PT líder se houver um desvio desta política de segurança. Também fica a critério do PT líder se os alunos com peso
inferior a 50 libras serão transferidos com um elevador para uma ou várias pessoas ou com um sistema de elevador. Essas
determinações são feitas caso a caso pelo líder PT do aluno.
Comida e nutrição
A equipe de serviço de alimentação do CCCBSD entende as necessidades nutricionais dos alunos matriculados no programa.
Mediante solicitação dos pais / responsáveis ou outras agências estaduais, quando apropriado, o CCCBSD fornecerá café da
manhã para os alunos individualmente. O almoço é servido diariamente, a meio do dia entre as 11h00 e as 13h15. Todas as
refeições / menus constituem uma alimentação nutricionalmente equilibrada e adequada.
Os menus são disponibilizados mensalmente durante o ano letivo e semanalmente durante o verão. Menus e preparação de
alimentos são fornecidos pelas Escolas Públicas de Beverly, onde sua equipe entende as necessidades nutricionais dos alunos.
Um lanche matinal regularmente agendado é agendado diariamente. A expectativa do CCCBSD é que as famílias forneçam
lanches para seus filhos. No caso de os alunos esquecerem seu lanche ou um lanche não estiver disponível para eles trazerem, o
CCCBSD fornecerá um lanche nutritivo (por exemplo, frutas, vegetais, queijo.
Requisitos Nutricionais
CCCBSD serve refeições que fornecem 1/3 a 1/2 das necessidades nutricionais diárias das crianças de acordo com o
Departamento de Agricultura dos EUA para uma refeição regular (almoço) ou lanches (se fornecido).
Plano Escrito e Pessoa Designada
Durante o ano letivo, o CCCBSD compra toda a merenda escolar / leite das Escolas Públicas de Beverly. Meia hora antes do
horário de almoço programado, os almoços são embalados em contêineres de armazenamento e transportados em sacos de
armazenamento térmico para o refeitório do CCCBSD. Os alimentos que precisam ser mantidos aquecidos são colocados em
panelas de metal em uma placa de aquecimento enquanto são servidos. Todos os alimentos quentes que não são servidos são
mantidos aquecidos no forno. Todos os alimentos frios serão armazenados na geladeira. Todos os alimentos são servidos pelo
pessoal do serviço de alimentação CCCBSD. Qualquer resto do prato principal é eliminado no final do período de almoço.
Copos de frutas em porções individuais são guardados e armazenados na geladeira até o dia seguinte, caso o aluno precise de
um lanche.
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Requisitos para preparação, armazenamento e serviços de alimentos
CCCBSD armazena, prepara e serve alimentos de forma que sejam limpos, saudáveis, livres de deterioração e seguros para
consumo humano.
O CCCBSD fornece um refrigerador (regulado para não mais que 41 graus) para alimentos que requerem refrigeração. Todos os
alimentos são armazenados em recipientes limpos e cobertos. Todas as garrafas, utensílios e pratos são devidamente higienizados
com sabão e água quente. Todos os alimentos, leite e fórmulas não acabados são descartados quando o aluno termina de consumir
o produto. O pessoal do serviço de alimentação do CCCBSD e as Escolas Públicas de Beverly fazem todos os esforços para
preparar refeições saborosas e servi-las de uma maneira que as torne apetitosas.
Política de almoço
Todos os alunos são convidados a trazer seu próprio almoço para a escola, que foi embalado em casa; no entanto, o CCCBSD
também oferece merenda escolar, preparada pelas Escolas Públicas de Beverly. O preço do almoço será disponibilizado antes do
início de cada ano letivo. As inscrições estão disponíveis para aqueles que se qualificam para almoço grátis ou a preço reduzido
e devem ser preenchidas anualmente no momento da inscrição ou até 30 de setembro do ano corrente. Todas as diretrizes de
almoço grátis / reduzido são descritas de acordo com os regulamentos estaduais nos formulários que são preenchidos anualmente.
Esses formulários são distribuídos anualmente com os pacotes de inscrição do aluno ou na data de início da inscrição do aluno.
A equipe de serviço de alimentação do CCCBSD entende as necessidades nutricionais dos alunos matriculados no programa. O
almoço é servido a meio do dia. Os menus são disponibilizados mensalmente durante o ano letivo e semanalmente durante o
verão.
Programa de merenda escolar
Comprando / solicitando um almoço diário para seu filho
O CCCBSD contrata as Escolas Públicas de Beverly (BPS) para fornecer e gerenciar todos os componentes do programa de
merenda de uma perspectiva administrativa.
Para pedir um almoço escolar, simplesmente notifique o professor da classe do seu filho que você deseja que o almoço seja
pedido para o seu filho para um dia específico. O pedido será feito diariamente para o seu filho pelo CCCBSD.
Para pagar o almoço do seu filho, existem duas opções.
1. Pague online com cartão de crédito.
●
●
●
●

Esta opção é preferível e, em última análise, a mais eficiente e precisa.
Para pagar online, entre em contato com Stefani Timmons em CCCBSD e peça a ela o número de identificação
específico de seu filho.
Assim que receber esse número, inscreva-se em SendMoneyToSchool.com para configurar sua conta e adicionar
dinheiro para almoço a ela.
Um e-mail mensal será enviado a você informando sobre seu saldo.

2. Envie dinheiro para a escola com seu filho.
●
●

CCCBSD apresentará ao BPS.
Você pode enviar dinheiro ou cheque. Um cheque deve ser feito para as Escolas Públicas de Beverly.

Almoço Gratuito e Reduzido
O CCCBSD garante que todas as refeições servidas aos alunos serão feitas de uma maneira que garanta que todas as crianças
tenham igual acesso aos programas de nutrição infantil. O CCCBSD oferece almoço grátis e com preço reduzido de acordo com
os padrões estaduais e preços definidos pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts; Escritório
de Nutrição - Programas de Saúde e Segurança e Programa Nacional de Merenda Escolar. Almoços grátis e com desconto são
oferecidos a famílias que se qualifiquem financeiramente de acordo com os padrões do Programa Nacional de Merenda Escolar.
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As inscrições estaduais para este serviço são disponibilizadas às famílias anualmente em seu idioma nativo. Após o recebimento
da inscrição da família, a inscrição é enviada para as Escolas Públicas de Beverly (BPS), cujo escritório do programa de merenda
escolar analisa a inscrição e faz a determinação, com base nas Diretrizes de Elegibilidade de Renda do Programa Nacional de
Merenda Escolar. Cada inscrição é revisada e confirmada por um oficial de confirmação. Após a determinação da elegibilidade
ou inelegibilidade, alguém das BPS notificará a família dos resultados da aplicação. Se a família for negada, eles têm o direito a
uma “Audiência” pelo Diretor de Food Service das BPS. As inscrições são devidas no momento da inscrição ou devem ser
renovadas anualmente até 30 de setembro do ano corrente.
CCCBSD & BPS não discrimina independentemente de raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade, orientação
sexual, deficiência ou falta de moradia
Lanches saudáveis
As crianças adoram lanchar, e a boa notícia é que fazer lanches é importante para o bem-estar da criança. As crianças estão
crescendo e se desenvolvendo rapidamente. Crianças ativas têm uma necessidade maior de energia, bem como de outros
nutrientes essenciais. Se as crianças ficarem com muita fome, elas podem ficar irritadas ou ter dificuldade para se concentrar na
tarefa em mãos. Lanches saudáveis ajudam a preencher a lacuna entre as refeições. Lanches saudáveis podem complementar a
dieta, ajudando a garantir que as crianças recebam todos os nutrientes de que precisam para alimentar seu crescimento e
desenvolvimento. Aprender a comer e desfrutar de lanches saudáveis irá encorajar seu filho a desenvolver hábitos alimentares
saudáveis, tanto agora como no futuro.
Pode parecer demorado fornecer lanches saudáveis para as crianças. Também pode ser uma preocupação que as crianças não
gostem ou comam lanches saudáveis fornecidos. No entanto, pode-se economizar tempo e promover o entusiasmo por comer
lanches saudáveis, incluindo as crianças no planejamento e na compra de alimentos que se tornarão seus lanches. Muitos lanches
são simples e a criança pode até ajudar a prepará-los. Certifique-se de verificar os rótulos dos alimentos para ajudar a determinar
o tamanho da porção.
A expectativa do CCCBSD é que as famílias forneçam lanches para seus filhos. No caso de os alunos esquecerem seu lanche ou
um lanche não estiver disponível para eles trazerem, o CCCBSD fornecerá um lanche nutritivo (por exemplo, frutas, vegetais,
queijo).
Restrições de produtos de nozes
CCCBSD tem vários alunos matriculados com alergias potencialmente fatais relacionadas a produtos de amendoim / nozes. Se
exposto a amendoins / nozes, o aluno pode desenvolver uma reação alérgica com risco de vida que requer tratamento médico de
emergência. Evitar estritamente os produtos de amendoim / nozes é a única maneira de prevenir uma reação alérgica
potencialmente fatal. Portanto, o CCCBSD se esforça para ter uma lanchonete sem amendoim / nozes e salas de aula sem
amendoim / nozes para alunos com as alergias mencionadas acima. CCCBSD solicita assistência de famílias para fornecer ao
aluno um ambiente seguro.
Todas as famílias serão informadas se a sala de aula de seus filhos for um ambiente sem amendoim / nozes. Qualquer aluno que
estiver em uma sala de aula com alergia a amendoim / nozes será solicitado a não enviar nenhum produto de amendoim / nozes.
Se a sala de aula de um aluno não tiver ninguém com essas alergias, será solicitado que nenhum produto de amendoim / nozes
seja enviado para o almoço, já que todos os alunos comem no refeitório.
Uma vez que qualquer exposição a amendoins ou nozes por contato ou ingestão pode causar uma reação severa. Se o seu filho
comeu amendoim ou nozes antes de ir para a escola, certifique-se de que as mãos do seu filho foram bem lavadas antes de entrar
na escola.
Política de Bem-Estar
CCCBSD reconhece a importância de promover o bem-estar em todo o campus para alunos e funcionários. Saúde, nutrição e
preparo físico são fundamentais não apenas para o sucesso no ambiente escolar, mas também ao longo da vida. Por essas razões,
CCCBSD estabeleceu uma política de bem-estar para incluir os seguintes componentes:
●

Metas para educação nutricional, atividade física e outras atividades de promoção do bem-estar.
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●
●
●
●

Diretrizes nutricionais para todos os alimentos disponíveis em cada campus escolar.
Diretrizes para refeições escolares que não são menos restritivas do que as diretrizes do USDA.
Planos para medir o quão bem a escola cumpre os objetivos da política e garantir que pelo menos uma pessoa na escola
seja responsável por garantir que a escola desenvolva e implemente a política de bem-estar.
Informar e atualizar o público (incluindo pais, alunos e outras pessoas da comunidade) sobre o conteúdo e a
implementação das políticas locais de bem-estar.

Metas para educação nutricional, atividade física e outras atividades de promoção do bem-estar
Todos os alunos do CCCBSD recebem educação nutricional por meio do currículo de saúde adaptado do MA Curriculum
Frameworks Health Strand. A exposição e as instruções sobre nutrição são então transmitidas de maneira prática, com a criação
de uma lanchonete saudável, onde os alunos compram lanches saudáveis semanalmente no ambiente escolar.
A atividade física também é promovida dentro dos Frameworks e, portanto, é ensinada e incentivada regularmente no contexto
do currículo. Além disso, todas as salas de aula têm tempo motor grosso, grupo PT e / ou Educação Física Adaptada para
promover a importância da atividade física.
A Enfermeira Escolar do CCCBSD trabalha em colaboração com outros funcionários da escola e agências externas
(fisioterapeutas, fonoaudiólogos, consultórios odontológicos, etc.) para conduzir exames anuais apropriados, tais como: exames
de escoliose, visão, audição e exames dentários. Além disso, um índice de massa corporal é calculado para cada aluno
anualmente. Esses registros são mantidos no arquivo do aluno.
Diretrizes nutricionais para todos os alimentos disponíveis no campus da escola.
CCCBSD incentiva hábitos nutricionais saudáveis para todos os alunos. CCCBSD não fornece alimentos que se enquadrem no
categoria “gorduras, óleos e doces” durante o horário escolar. Se os pais enviarem lanches para as celebrações, eles são
encorajados a incluir lanches saudáveis ou a se abster de comemorar com qualquer tipo de alimento devido à infinidade de
alergias alimentares entre a população de alunos da escola. Se a comida for servida dentro do programa, o corpo docente e os
pais devem estar atentos às necessidades alimentares de todos os alunos e garantir que todos se sintam incluídos na atividade em
questão.
Diretrizes para refeições escolares que não são menos restritivas do que as diretrizes do USDA.
O CCCBSD garante que todas as refeições servidas no programa contenham pelo menos três áreas dos cinco principais grupos
de alimentos. Durante a maior parte do ano letivo, o CCCBSD compra todas as merendas escolares das escolas públicas de
Beverly, que também seguem os padrões estaduais em relação às diretrizes nutricionais. Quando os almoços são preparados no
CCCBSD, é garantido que as refeições sejam pelo menos tão saudáveis quanto os padrões estabelecidos pelas diretrizes do
USDA.
Planos para medir o quão bem as escolas atendem às metas da política e garantir que pelo menos uma pessoa na escola seja
responsável por garantir que a escola desenvolva e implemente a política de bem-estar
É responsabilidade do Diretor de Operações desenvolver a política de bem-estar, bem como treinar o corpo docente no conteúdo
do que a política estabelece. É responsabilidade da administração garantir que o corpo docente cumpra a política e a coloque em
prática.
Informar e atualizar o público sobre o conteúdo e implementação das políticas locais de bem-estar.
Esta política é revisada no mínimo anualmente antes do início de cada ano letivo. As revisões feitas na política são publicadas
no manual dos pais / alunos no site da escola para que qualquer pessoa possa revisar a qualquer momento. Quando mudanças
importantes são feitas na política que impactam diretamente os alunos e famílias, uma carta de notificação é enviada para casa,
em todos os idiomas aplicáveis, informando as famílias sobre a mudança.
Escola Livre de Drogas e Álcool
O CCCBSD oferece um local de trabalho livre de drogas, saudável e seguro. Para promover esse objetivo, os funcionários devem
se apresentar para trabalhar em condições físicas e mentais adequadas para desempenhar suas funções de maneira satisfatória. O
uso de drogas, álcool, opióides e maconha (independentemente das leis do MA) antes ou durante o serviço são assuntos de
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preocupação imediata e as violações desta política podem levar a ações disciplinares, até e incluindo a rescisão imediata do
contrato de trabalho. Se um aluno toma um medicamento à base de maconha, entre em contato diretamente com a enfermeira da
escola.
Política de Proibição de Fumar
De acordo com a intenção do CCCBSD de fornecer um ambiente seguro e saudável e de acordo com a lei estadual, o uso de
produtos de tabaco, incluindo e-cigarros, é proibido em qualquer lugar nas dependências da escola a qualquer hora - dia ou noite,
fim de semana ou dias de semana.
Esta política se aplica igualmente a todos os funcionários, alunos e visitantes do campus CCCBSD.
Supervisão de Alunos
O CCCBSD garante que todos os funcionários devem, em todos os momentos, fornecer supervisão adequada aos alunos enquanto
eles estão envolvidos em qualquer atividade relacionada à escola, dentro ou fora das dependências da escola. As proporções de
toda a escola são mantidas durante os períodos de supervisão. Em nenhum momento os funcionários não-CCCBSD (ou seja,
estagiários ou voluntários) são considerados parte da proporção para supervisão.
A população diversificada do CCCBSD requer diferentes níveis de supervisão. Alguns exigem supervisão 1: 1 total em todos os
momentos, enquanto outros têm a capacidade de passar de forma independente pelos corredores. Os alunos que possuem este
maior nível de independência, ainda são obrigados a ter um funcionário para acompanhar o seu paradeiro antes e depois das
transições.
Segurança do Aluno
A segurança de nossos alunos e participantes do programa é fundamental. A supervisão e o monitoramento adequado de todas
as crianças, independentemente de sua capacidade ou nível cognitivo, devem receber o mais alto nível de supervisão profissional.
Em nenhum caso, qualquer aluno terá permissão para agir de forma independente sem o conhecimento de um adulto do CCCBSD
enquanto participa de uma atividade, evento ou programa patrocinado pelo CCCBSD.
Para garantir a segurança de todos os alunos - professores, funcionários, voluntários, estagiários e pais do CCCBSD devem:
● Nunca deixe uma criança sozinha em um ambiente sem outro adulto.
● Nunca permita que uma criança viaje para outra parte do prédio ou campus sem avisar que o aluno chegou com
segurança.
● Reconheça o nível de autopreservação dos alunos antes de entrar em ambientes comunitários.
● Reconheça os procedimentos para alunos fugitivos ou desaparecidos.
● Cumpra todos os procedimentos da comunidade
● Reconhecer problemas comportamentais em toda a população estudantil.
● Seja certificado em gerenciamento comportamental e treinamento de contenção.
● Reconheça os procedimentos e diretrizes para garantir professores adicionais ou apoio comportamental.
● Compreenda quaisquer problemas médicos ou efeitos colaterais dos medicamentos dos alunos com quem trabalham.
● Nunca deixe objetos ou substâncias nocivas em um local onde uma criança possa acessá-los.
Substâncias de limpeza, líquidos quentes, produtos químicos inflamáveis, medicamentos, ferramentas elétricas, facas afiadas ou
itens potencialmente perigosos não devem estar ao alcance dos alunos. Esses tipos de materiais / itens devem ser mantidos
trancados e fechados de acordo com os regulamentos estaduais. Por favor, relate tais perigos existentes imediatamente.
Pessoas não autorizadas pegando crianças
Um funcionário do CCCBSD só pode dispensar um aluno para uma pessoa apropriadamente designada, como os pais do aluno,
tutor ou membro da família, ou uma pessoa que foi aprovada pelos pais ou tutor do aluno. Um aluno também pode receber alta
para um membro da comunidade quando essa pessoa for designada no plano de serviço do aluno ou no plano educacional
individual. Se a equipe do CCCBSD não reconhecer ou conhecer uma pessoa que está aceitando ou pegando um aluno, então a
pessoa da equipe do CCCBSD pedirá para ver a identificação apropriada da pessoa.
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Sempre que uma pessoa não estiver autorizada a pegar uma criança (isso inclui aqueles cujo status muda por causa de uma ordem
de restrição), a criança não será entregue a essa pessoa. O adulto será convidado a sair. Se ele / ela se recusar, o CCCBSD pode
ser forçado a pedir ajuda à polícia.
Registro de reclamações e queixas
CCCBSD não discrimina independentemente de raça, cor, gênero, identidade de gênero, religião, nacionalidade, idade,
orientação sexual, crenças políticas, deficiência, gravidez, situação de rua ou estado civil / familiar.
CCCBSD tem o compromisso de fornecer serviços de qualidade e respeitar os direitos de todos os alunos matriculados, famílias
e funcionários. Se alguém sentir que foi discriminado por qualquer motivo, ou tiver reclamações sobre a educação e cuidados do
aluno no CCCBSD, o seguinte procedimento deve ser seguido:
1. Discuta ou submeta a alegação ao Diretor do Programa.
2. O Diretor do Programa investigará as alegações e responderá por meio de entrevista pessoal e por escrito dentro de
cinco dias letivos após a alegação.
3. Se a questão não for resolvida pelo Diretor do Programa, a alegação será apresentada ao Diretor Executivo pelo
Diretor do Programa.
4. O Diretor Executivo investigará as alegações e responderá por meio de entrevista pessoal e por escrito dentro de dez
dias letivos após a alegação.
5. A decisão do Diretor Executivo é final no âmbito da escola.
6. Se a pessoa que fez a denúncia decidir continuar o processo, ela / ela pode continuar esse processo com a agência
estadual apropriada para uma discussão mais aprofundada.
Serão mantidos registros escritos de todas as decisões resultantes do procedimento de reclamação.
Esta política é disponibilizada a todos os pais, alunos (quando apropriado) e funcionários anualmente por meio do manual do pai
/ aluno ou manual do funcionário. A política também estará disponível mediante solicitação.
Saúde e segurança
Prestação de cuidados médicos, de enfermagem e de enfermaria
CCCBSD emprega um departamento de enfermagem com enfermeiras registradas e enfermeiras licenciadas que estão disponíveis
para cuidar das necessidades de saúde da população escolar. Enfermeiros, RNs ou LPNs, devem estar no local das 7h45 às 3h15,
de segunda a sexta-feira. Esta programação serve como sua programação de turnos. Isso garante que eles estarão no campus
durante o horário escolar. A enfermagem está sempre disponível, mesmo em caso de ausências de enfermagem.
Nome e informações de contato do médico consultor e contatos de emergência adicionais
O CCCBSD garantiu os serviços de um médico licenciado que está disponível para serviços de consulta pela enfermeira da escola
ou seu representante. Este médico foi nomeado pelo conselho de curadores do CCCBSD. As informações a seguir detalham suas
informações de contato, escopo de responsabilidades, qualificações, responsabilidades, conclusão de avaliações físicas e
coordenação de provedores da comunidade.
Informações de contato: Dra. Sheryl Silva, Garden City Pediatrics, 83 Herrick St., Suite 1003, Beverly, MA 01915, 978.927.4980
Escopo de responsabilidades:
O consultor médico da escola concorda em fornecer perícia médica e consultoria no desenvolvimento e implementação do
programa abrangente de saúde escolar. A enfermeira da escola pode solicitar consulta sobre alunos individuais ou grupos de
alunos com problemas de saúde específicos a qualquer momento. O médico da escola atua como um recurso, mais
especificamente nas seguintes áreas:
• Fornece consulta geral a enfermeiras escolares sobre questões relacionadas à saúde da população escolar.
• Colabora com a enfermeira da escola na identificação da necessidade de desenvolver políticas e procedimentos que
regem os serviços de saúde escolar para indivíduos ou grupos de alunos, que são então compartilhados com o Conselho
Escolar para adoção.
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Fornece consultoria sobre o desenvolvimento de políticas pertinentes à saúde e segurança da escola, por exemplo, plano
de atendimento de emergência, política de primeiros socorros do programa de primeiros socorros, segurança ambiental,
segurança atlética.
Colabora com a enfermeira da escola, administradores escolares e outro pessoal escolar pertinente, bem como o
Departamento de Saúde Pública, para desenvolver e implementar um programa de imunização contra doenças
transmissíveis e controle de outras doenças infecciosas, por exemplo, doenças transmitidas pelo sangue, doenças
parasitárias, e tuberculose.
Auxilia no desenvolvimento de políticas de exclusão e readmissão de alunos com base nas condições acima
mencionadas.
Colabora com a enfermeira da escola em questões de saúde específicas de cada aluno, conforme se relacionam com o
ambiente escolar, incluindo a gestão da sala de aula da criança com problemas físicos ou emocionais.
Quando indicado ou solicitado pela enfermeira da escola, comunica-se com o médico principal da criança sobre questões
médicas pertinentes ao ambiente escolar.
Quando indicado ou solicitado pela enfermeira da escola, analisa os relatórios dos exames físicos realizados pelo
provedor de cuidados primários do aluno.

Coordenação com Provedores da Comunidade:
Em colaboração com a enfermeira da escola, o médico consultor interpreta as necessidades e responsabilidades do programa de
saúde escolar para o Conselho de Curadores, a comunidade e outros prestadores de cuidados de saúde na comunidade. Ele
também coopera com outros médicos
Enfermagem de serviço privado independente
Alguns alunos requerem cuidados de enfermagem extensos, intensivos ou complicados para suas condições médicas em curso
(por exemplo, cuidados de traqueostomia). Sob certas circunstâncias, uma Enfermeira Independente de Serviço Privado (IPDN)
pode precisar ser contratada pelos pais / responsáveis do aluno ou pelo distrito escolar do aluno. Esta enfermeira contratada de
forma independente é responsável pelas necessidades diárias de enfermagem do aluno. Devido à responsabilidade legal, ao
manter os IEPs do aluno e às necessidades de confidencialidade do aluno, os pais não estão autorizados a substituir o IPDN
durante o horário escolar por mais de 10 dias por ano letivo com no máximo 2 dias consecutivos de cada vez. O seguinte descreve
o que determina se um IPDN é necessário:
1. O aluno tem uma traqueostomia
2. O aluno tem uma linha central
3. O aluno requer tratamentos e / ou avaliações frequentes durante o dia escolar.
4. Os serviços de enfermagem são recebidos em casa.
5. As necessidades médicas do aluno exigem um nível muito alto de avaliação, tratamento e cuidados de enfermagem
para permitir que o aluno tenha acesso ao currículo
6. A conformidade com a frequência aumentaria significativamente se um IPDN acompanhasse um aluno devido às
suas necessidades médicas.
7. O Diretor de Enfermagem do CCCBSD pode decidir situações específicas que considerem necessário um IPDN.
As responsabilidades do Enfermeiro de Serviço Privado Independente são as seguintes:
1. Contate o Diretor de Enfermagem do CCCBSD dentro de duas semanas: do aluno começando aqui no CCCBSD; e,
o início de cada novo ano escolar.
2. Forneça ao CCCBSD as seguintes credenciais e formulários fornecidos pelo CCCBSD:
○ Uma licença atual de enfermeira de Massachusetts e certificação CPR / AED
○ Um formulário de emergência CCCBSD preenchido, incluindo informações de contato da agência.
○ Formulário CORI preenchido a ser arquivado no CCCBSD.
○ Política de IPDN assinada pelo IPDN e devolvida ao consultório de enfermagem.
3. Cuidar das necessidades médicas, de apoio e de cuidados pessoais do aluno designado na escola, em viagens de
campo e durante o transporte de e para a escola. A extensão das necessidades de cuidados pessoais será determinada
através da colaboração entre: o aluno, quando possível; os pais; o professor da sala de aula; e o IPDN.
4. Fornecer cuidados de enfermagem, avaliação e tratamento apenas para seu aluno.
5. Gerenciar quaisquer emergências médicas que possam surgir para o aluno sob seus cuidados.
6. Atualizar uma enfermeira da escola com quaisquer mudanças ou preocupações relativas ao seu aluno.
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○ O IPDN entrará em contato com uma enfermeira do CCCBSD sempre que ele / ela tiver uma preocupação
ou quiser colaborar com o aluno.
7. Forneça uma cópia atual do documento 485 do aluno para ser colocada no arquivo médico do aluno.
8. Fornecer informações médicas relevantes conforme solicitado para o planejamento de IHP. Ele / ela é responsável
por revisar e colaborar com a enfermeira da escola no esboço do Plano de Saúde Individual. Incluído no IHCP estará
um plano de evacuação de emergência.
9. Mantenha sigilo absoluto para seu aluno e os outros alunos com quem eles entrarem em contato. Todas as
comunicações com os pais / responsáveis do aluno devem estar relacionadas apenas aos cuidados de enfermagem. Toda
a comunicação diária em sala de aula e acadêmica será feita pelo professor ou equipe.
10. Mantenha sigilo absoluto em relação às interações em sala de aula com outros alunos e funcionários.
11. Manter toda a documentação de atendimento prestado durante o horário escolar. Esses documentos serão
disponibilizados mediante solicitação do Diretor de Enfermagem do CCCBSD.
12. Tentar se certificar de que os serviços de enfermagem prestados ao aluno são o menos perturbadores e não intrusivos
possível para o aluno, outros alunos e professores.
13. Ser um recurso para o professor da sala de aula em assuntos relativos à saúde do aluno que afetam direta ou
indiretamente a capacidade do aluno de acessar o currículo.
14. Siga todas as regras relacionadas ao código de vestimenta (sem sapatos abertos), decoro profissional e
confidencialidade. Qualquer dúvida deve ser dirigida ao Diretor de Enfermagem ou Stefani Timmons, C.O.O.
15. Responsável por garantir que todos os medicamentos e equipamentos sejam mantidos longe de outros alunos.
16. Comer nos corredores é desencorajado. Para momentos em que não há outra escolha, os alimentos consumidos NÃO
podem conter nozes ou amendoins como ingredientes. Em nenhum momento a comida deve ser deixada aberta no
corredor. Todos os fluidos devem estar em um recipiente coberto inquebrável.
17. Acima de tudo, a Enfermeira Independente de Serviço Privado tem a determinação final de acessar o 911 quando
julgar necessário. Depois que o 911 é chamado, o Diretor de Enfermagem ou outra enfermeira da escola deve ser
notificada. O IPDN deve acompanhar o aluno até o hospital e permanecer com ele até que seja liberado por um
responsável.
18. Se o IPDN determinar que o aluno precisa ir para casa, o professor da sala de aula deve ser contatado antes que uma
chamada seja feita para os pais.
19. O CCCBSD reconhece a necessidade do Enfermeiro de Serviço Privado Independente ter acesso e uso de seu
telefone celular. Também reconhecemos a necessidade de minimizar a distração do aluno e de outros alunos na sala de
aula. Qualquer uso de telefone celular deve ocorrer fora da sala de aula, em uma área tão privada quanto possível. O
uso de telefones celulares deve ser restrito a ligações de emergência ou diretamente relacionadas ao aluno por quem
eles são responsáveis.
Independent Private Duty Nursing Substitution Policy
CCCBSD’s top priority is to protect the health, safety, and confidentiality of all of its students in the education setting.
Consequently, while CCCBSD will allow for the substitution of IPDN’s in certain limited circumstances, it will do so only
subject to the following conditions:
1. Qualquer substituição de IPDN exigirá conformidade com todas as diretrizes regulares de IPDN descritas nesta Política,
o plano de cuidados infantis e as políticas gerais do CCCBSD. Se um pai / responsável estiver substituindo um IPDN,
ele / ela será considerado como atuando na função de uma enfermeira e, como tal, essas políticas e diretrizes substituirão
sua função de pai / responsável.
2. No caso de um IPDN estar indisponível para o trabalho em um determinado dia, os pais / responsáveis farão todos os
esforços para obter cobertura de enfermagem substituta credenciada e informarão ao CCCBSD esse esforço. Qualquer
treinamento de enfermeiras substitutas pelos pais / responsáveis que ocorre no CCCBSD não durará mais do que dois
(2) dias consecutivos.
3. Como último recurso, caso a cobertura de enfermagem substituta credenciada não possa ser obtida pelos pais /
responsáveis ou pelo distrito escolar, um pai ou responsável pode substituir o IPDN, mas apenas sujeito a todos os
seguintes condições:In order to avoid breaches of confidentiality, the parent/guardian will never disclose any
information regarding other students to any third party at any time, in any format;
a) A fim de evitar interrupções no ambiente de aprendizagem, os pais / responsáveis nunca interferirão em
qualquer aula ou teste, o que significa que os pais ou responsáveis não irão interagir com o ambiente
educacional, a menos que tal interação diga respeito às necessidades médicas e segurança de o estudante;
b) Os pais / responsáveis não estão autorizados a substituir permanentemente por IPDNs, com "permanentemente"
definido como "mais de dez (10) dias letivos por ano letivo (1 de julho - 30 de junho), e / ou mais de dois (2)
dias letivos consecutivos ; ” e
c) Os pais / responsáveis renunciam a quaisquer reivindicações passadas, atuais ou futuras potenciais contra o
CCCBSD ou seus agentes e funcionários decorrentes de qualquer emergência médica ou dano criado ou
exacerbado porque o CCCBSD permitiu que um pai / responsável substituísse um profissional médico , mesmo
que permitir tal substituição não seja permitido pelo IEP relevante. Esta isenção também cobre quaisquer

28

4.

reivindicações potenciais de educação compensatória ou compensação. O pai / responsável também libera, se
compromete a não processar e concorda em isentar de responsabilidade, defender, proteger e indenizar
CCCBSD, seus atuais e ex-funcionários, curadores, diretores, agentes, servos, funcionários, representantes ou
quaisquer outras pessoas, firmas, entidades, terceiros, contratantes independentes ou outros, sejam
especificamente nomeados aqui ou não, de e contra toda e qualquer reclamação, demanda e causa de ação,
incluindo lesões, morte ou danos materiais, e por meio deste libera e concorda em defendê-los, protegê-los e
indenizá-los contra todas as responsabilidades, obrigações, despesas, custos (incluindo honorários advocatícios
razoáveis e necessários) e todos os outros valores que possam estar associados à defesa de quaisquer
reivindicações, causas de ação ou demandas , para incluir ferimentos, morte ou danos materiais, que podem
ser trazidos por qualquer pessoa ou terceiros, que estão de alguma forma relacionados ao desempenho do
CCCBSD nos termos deste acordo ou causados por alunos e / ou funcionários do órgão ização em conexão
com o trabalho e / ou serviços executados em conexão com ou decorrentes deste contrato.
No caso de um pai / responsável violar qualquer uma ou mais das condições acima mencionadas, CCCBSD terá o
exclusivo critério de revogar a capacidade desse pai ou responsável de servir como um substituto para um IPDN.

As responsabilidades do Diretor de Enfermagem e Enfermeiros Escolares para um aluno cujos cuidados médicos durante o
dia escolar são prestados por uma Enfermeira de Serviço Privado Independente são:
1. Para oferecer / fornecer ao aluno os mesmos serviços de saúde escolar que são fornecidos a todos os outros alunos,
salvo indicação em contrário no IEP, IHP do aluno ou pelos seus pais.
2. Garantir que o aluno atenda aos padrões atuais de ingresso na escola (imunizações, exames físicos, etc.).
3. Ter contato com a Enfermeira Independente de Serviço Privado nas primeiras duas semanas da chegada de um
novo aluno e anualmente no início de cada novo ano letivo para revisar o tratamento e as ordens médicas do aluno,
as necessidades de saúde e esta política Uma cópia desta política será fornecida à Enfermeira de Serviço Privado
Independente para manter como referência no registro do aluno. O original ficará arquivado na secretaria de saúde.
4. Manter um registro de saúde escolar do aluno, incluindo cópias de pedidos de tratamentos e medicamentos a serem
dados na escola (Formulário 485).
5. Colaborar com o IPDN no desenvolvimento do IHCP. Uma cópia será mantida no arquivo médico da escola e no
arquivo clínico da sala de aula do aluno.
6. Caso o IPDN necessite de assistência, a equipe de enfermagem do CCCBSD pode ser solicitada. Se o IPDN estiver
incapacitado ou incapaz de realizar as responsabilidades do trabalho, os pais precisam ser notificados
imediatamente para vir buscar o aluno. Se durante esse tempo o aluno passar por uma emergência médica, a equipe
de enfermagem do CCCBSD cobrirá as necessidades de emergência dentro do escopo do Plano de Ação de
Emergência do aluno, com exceção dos cuidados de traqueostomia e gerenciamento de ventilação. Traqueostomia
e / ou cuidados com o ventilador não estão dentro do escopo da prática da equipe de enfermagem do CCCBSD e,
portanto, eles NÃO darão nenhum cuidado médico para traqueostomia ou controle do ventilador, mas irão ligar
para o 911.
7. Para manter um ambiente seguro para o aluno. O Diretor de Enfermagem do CCCBSD compartilhará quaisquer
preocupações sobre a segurança do aluno e / ou prática segura pela Enfermeira Independente Privada com o Diretor
do Programa, Diretor do Programa e pais / responsáveis.
Responsabilidades da equipe do CCCBSD:
1. Os professores de sala de aula e outros funcionários não devem esperar, nem solicitar ao IPDN para ajudar em
quaisquer tarefas médicas ou não médicas para qualquer aluno que não seja o seu designado.
2. A colaboração entre a Enfermeira Independente de Serviço Privado e os empregados aqui é muito importante; no
entanto, a confidencialidade deve ser mantida em todos os momentos. Os professores e outros funcionários da
escola não devem compartilhar nenhuma informação educacional com a enfermeira independente, a menos que seja
necessário para o planejamento médico de seu aluno.
3. Todas as perguntas e preocupações devem ser dirigidas ao Diretor de Enfermagem e / ou ao diretor do programa.
Informações de Contato:
Nome da Agência:___________________________________________________________________
Telefone da agência: #________________________________________________________________
Nome do supervisor:_________________________________________________________________
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Eu li e concordo em cumprir esta política no que diz respeito aos meus deveres e responsabilidades para com o aluno designado
aos meus cuidados no CCC / BSD.
Assinatura:____________________________________

Data_____________

Nome impresso:_____________________________________
Assinatura da enfermeira chefe do CCCBSD: ___________________________

Data: __________

Nome impresso: __________________________________________
No arquivo:
❏ verificação CORI

❏ Verificação de antecedentes com base em impressão digital
❏ Formulário de contato de emergência

❏ Licença de enfermagem de Massachusetts

❏ CPR / AED

Data de Vencimento __________

Data de exp. __________

Precauções universais
Medidas preventivas e uma boa higiene pessoal são a base da proteção contra doenças contagiosas e infecções. CCCBSD e todos
os professores e funcionários são obrigados a seguir todas as Precauções Universais em todos os momentos com todos os alunos
e funcionários. Um treinamento obrigatório em toda a escola é fornecido a todos os funcionários e professores para garantir a
conformidade com as Precauções Universais.
Doenças com risco de vida e transmissíveis
Os alunos com doenças infecciosas ou com risco de vida (ou seja, como câncer, MRSA, AIDS) podem continuar a frequentar o
CCCBSD contanto que ele / ela seja capaz de participar da programação regular. é capaz de continuar. Como no caso de outras
deficiências, o CCCBSD fará adaptações razoáveis de acordo com todos os requisitos legais, para permitir que os alunos com
doenças fatais desempenhem as funções essenciais de seu dia escolar. O CCCBSD pode pedir às famílias um atestado médico
de que a condição do aluno não apresenta um risco significativo para si mesmo, alunos e outros funcionários.
Todos os funcionários do CCCBSD seguem as precauções universais. Medidas preventivas e uma boa higiene pessoal são a base
da proteção contra doenças contagiosas e infecções. CCCBSD e todos os professores e funcionários são obrigados a seguir todas
as Precauções Universais em todos os momentos com todos os alunos e funcionários. Um treinamento obrigatório em toda a
escola é fornecido a todos os funcionários e professores para garantir a conformidade com as Precauções Universais.
As informações médicas sobre alunos individuais são tratadas de forma confidencial. CCCBSD tomará precauções razoáveis
para proteger tais informações de divulgação inadequada. Os gerentes e outros funcionários têm a responsabilidade de respeitar
e manter a confidencialidade das informações médicas dos alunos. Qualquer pessoa que divulgue indevidamente tais informações
está sujeita a ações disciplinares, que podem incluir a rescisão do contrato de trabalho.
Famílias com perguntas ou preocupações sobre doenças transmissíveis e potencialmente fatais são encorajadas a contatar a
Enfermeira Escolar para informações e encaminhamento para serviços e recursos apropriados. Além disso, o CCCBSD consulta
o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e o Center for Disease Control para obter orientação contínua.
Alergias de Aluno
O CCCBSD toma todas as precauções necessárias para a proteção dos alunos da exposição aos alérgenos dos alunos. Se um
aluno for identificado como tendo uma alergia, a enfermeira da escola entrará em contato com os pais / responsáveis do aluno
para discutir a prevenção, sinais, sintomas e planos de ação. A enfermeira da escola irá então escrever um plano de ação para
alergia que contém informações para prevenção, sinais, sintomas e quais ações tomar se o aluno estiver tendo uma reação alérgica.
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Essas informações serão discutidas com a equipe do aluno. As informações serão armazenadas na secretaria de saúde da escola,
bem como o livro clínico do aluno ou pasta em cada sala de aula, fichário da viagem de campo e arquivo do aluno.
Durante a orientação do CCCBSD, todos os funcionários são treinados sobre como reagir a alergias potencialmente fatais,
educados sobre os efeitos da contaminação cruzada e o uso de um EpiPen.
Saúde Preventiva
Muitos alunos do CCCBSD consultam rotineiramente médicos especializados em diversas áreas. A fim de ficar atualizado com
cada uma das necessidades médicas e de saúde de nossos alunos, é solicitado que todos os relatórios e papéis dessas consultas
sejam enviados diretamente para o escritório de enfermagem. Além dessas necessidades de rotina, o CCCBSD requer
atualizações e triagens nas seguintes áreas.
Dental
Anualmente, por meio de pacotes de inscrição de alunos, os pais são obrigados a fornecer prova de um exame odontológico nos
últimos doze meses. Se mais de um ano se passou desde o último exame odontológico, a enfermeira da escola trabalha em
colaboração com os pais para garantir que um exame seja agendado. Com a permissão dos pais, o CCCBSD conduzirá uma
clínica anual de aplicação de verniz fluoretado em colaboração com um programa estadual.
Físicos
O CCCBSD garante que cada aluno seja examinado por um médico devidamente licenciado, enfermeiro ou assistente médico na
admissão (no prazo de um ano antes da entrada no programa ou 30 dias após a entrada no programa) e a cada 3-4 anos depois.
Um relatório escrito é exigido do (s) médico (s) com os resultados do exame e qualquer recomendação e / ou modificação da
atividade do aluno. Em uma base anual nos pacotes de inscrição de alunos, os pais são obrigados a relatar a data do último exame
físico de seus filhos. Embora um exame físico só seja necessário a cada 3-4 anos, a enfermeira da escola incentiva os pais a irem
com mais frequência devido à natureza da população estudantil. Se mais de um ano se passou desde o último exame, a enfermeira
da escola trabalha em colaboração com os pais para garantir que um exame seja agendado.
Triagens de visão e audição
Devido à complexidade de nossos alunos, exames de audição e visão não são realizados no CCCBSD. Esses testes devem ser
feitos no médico de cuidados primários do seu filho, consultório especializado ou através do distrito escolar. Por favor, encaminhe
todos os resultados para o Gabinete de Enfermagem do CCCBSD.
Rastreios Posturais
O CCCBSD, em cooperação com a escola pública do aluno, desenvolveu um plano para garantir que os exames posturais sejam
realizados. Os testes que verificam os defeitos posturais devem ser administrados pelo menos uma vez por ano nas séries 5 a 9.
Com a permissão dos pais, os exames são realizados no local pela enfermeira e fisioterapeuta da escola do CCCBSD.
Doenças transmissíveis
Um aluno com diagnóstico ou suspeita de doença transmissível deve permanecer em casa pelo menos até o próximo dia letivo.
Ao retornar à escola, o aluno deve estar bem o suficiente para participar de suas atividades acadêmicas (por exemplo, a criança
fica em casa terça e quarta-feira, mas ainda se sente doente, ela precisa ficar em casa na quinta)
Uma nota assinada do provedor de saúde será necessária para a reentrada na escola. Qualquer medicamento prescrito deve ser
dado por 24 horas inteiras antes de retornar à escola.
Armazenamento de medicação
O CCCBSD tem um armário trancado que é armazenado na secretaria de saúde da escola, onde todos os medicamentos são
armazenados. A enfermeira da escola ou pessoa designada é a única pessoa que tem acesso à chave. As substâncias tóxicas são
rotuladas com o conteúdo, o antídoto e o número do centro de controle de venenos. A secretaria de saúde da escola tem caixas
de descarte separadas onde estão todos os objetos pontiagudos.
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Planejamento familiar
Quando apropriado, o CCCBSD fornece ou providencia o fornecimento de informações de planejamento familiar, sujeito a
qualquer legislação estadual ou federal aplicável. Quando apropriado, a educação sobre planejamento familiar será fornecida
como parte do currículo de saúde para alunos do ensino fundamental e médio.
Documentação de Saúde
Após a inscrição em qualquer programa CCCBSD, todos os registros a seguir devem ser submetidos à enfermeira escolar do
CCCBSD antes da data de início do programa.
● Formulários de Emergência
● Formulário de Exame Físico (deve ser dentro de 1 ano)
● Registros de imunização
● Comprovante de exame odontológico no último ano
Política de exclusão de doença
Qualquer criança ferida ou doente será cuidada na sala de triagem pela enfermeira da escola CCCBSD. Avaliando o aluno e
usando as informações coletadas pela equipe da sala de aula da criança, a enfermeira da escola CCCBSD determinará se a criança
deve ser mandada para casa, ter permissão para se deitar por um período de tempo ou ser levada ao médico ou hospital para
tratamento de emergência.
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Qualquer criança com temperatura de 100F ou mais será mandada para casa ou isolada dos outros alunos. Quando uma
criança está isolada, um funcionário do CCCBSD estará presente o tempo todo. A criança deve ficar sem febre, sem
todos os antipiréticos, por 24 horas inteiras antes de retornar ao programa. Se uma criança foi mandada para casa da
escola durante esse dia com febre, ela / ela não deve comparecer ao programa no dia seguinte.
Se uma criança tiver sintomas de resfriado e estiver se sentindo muito mal para participar das atividades do programa,
ela será mandada para casa. Qualquer criança que não consiga controlar as secreções nasais e respiratórias está
arriscando a saúde de outros participantes do programa e da equipe e, portanto, será enviada para casa.
Esperamos que as crianças cheguem ao nosso programa prontas para participar. Se, por algum motivo, uma criança teve
um dia particularmente difícil, avise a equipe sobre as circunstâncias para que possam lidar com a situação de acordo.
Qualquer doença relacionada a ausências de 3 ou mais dias e qualquer duração de hospitalização, incluindo cirurgia
diurna ou uma visita ao pronto-socorro, exigirá contato com a enfermeira da escola antes de retornar ao programa. Além
disso, um atestado médico será exigido no dia do retorno informando que o aluno está autorizado a voltar para a escola.
Qualquer criança com erupção na pele acompanhada de febre ou mudança de comportamento deve ser mantida em casa.
Uma criança com erupção cutânea observada no cenário do programa será isolada e enviada para casa. Crianças com
erupções cutâneas não diagnosticadas devem ficar em casa até que seja determinado com segurança que a doença não é
contagiosa.
Se uma criança vomitar devido a uma doença, ela será isolada e enviada para casa. Qualquer criança que tenha vomitado
duas ou mais vezes nas últimas 24 horas não deve comparecer ao programa, a menos que o vômito seja devido a uma
condição não transmissível e a criança não corra o risco de desidratação.
Uma criança será excluída por ter diarreia se tiver duas ou mais fezes aquosas ou se as fezes forem acompanhadas de
febre ou contiverem sangue ou muco. Uma criança será mandada para casa se as fezes não puderem ser contidas por
uma fralda ou por idas ao banheiro.
Se uma criança for diagnosticada com faringite estreptocócica, ela será excluída do programa por 24 horas após o início
do tratamento. Ele deve estar se sentindo bem o suficiente para participar das atividades do programa.
Se uma criança tiver piolhos, ela será isolada e enviada para casa. Ele / ela pode retornar ao programa assim que o
tratamento for fornecido. Todas as lêndeas devem ser completamente removidas.
Qualquer criança com conjuntivite será excluída por 24 horas após o início do tratamento.
Uma criança com impetigo deve ficar em casa por 24 horas após o início do tratamento. A área deve ser mantida
completamente coberta.
Uma criança com sarna será mandada para casa e excluída até o início do tratamento.
Consulte as Diretrizes do COVID-19 para obter detalhes sobre os assuntos relacionados ao COVID-19.
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Os pais / responsáveis devem se comunicar com o programa CCCBSD se seu filho tiver contraído uma doença ou condição,
mesmo que haja suspeita de que a fonte seja de outro lugar que não o CCCBSD.
Pais e responsáveis, por favor, notifiquem a escola imediatamente quando houver uma mudança em um número de contato de
emergência. Se o seu número comercial, número de telefone celular, número residencial ou e-mail mudar, notifique o diretor do
programa imediatamente. As crianças, via de regra, podem adoecer nos momentos mais inconvenientes. Tenha um plano para
que, se seu filho ficar doente durante o programa, você possa tomar providências para que ele seja transportado para casa.
Respeite o julgamento do programa e saiba que estamos tomando decisões com base no que é melhor para toda a nossa
comunidade do programa.
Emergency First Aid
CCCBSD has developed an extensive health care manual. This manual includes, but is not limited to the following policies and
procedures regarding emergency first aid:
• CCCBSD entende que nenhum primeiro socorro de emergência ou tratamento médico é administrado a um aluno sem
a autorização por escrito de um dos pais. O consentimento por escrito é obtido anualmente no início de cada ano letivo
ou na data de inscrição.
• As enfermeiras da escola garantem o armazenamento seguro de suprimentos de primeiros socorros adequados,
incluindo, mas não se limitando a, bandagens, luvas de isolamento de substâncias corporais, gaze, fita adesiva e soluções
de limpeza.
• Para garantir que haja fácil acesso a suprimentos de primeiros socorros nas principais áreas de atividades, vários kits de
primeiros socorros são mantidos. Há um kit de primeiros socorros na secretaria de saúde da escola, na academia, no
refeitório e em cada veículo da CCCBSD. Cada kit contém, no mínimo: ataduras, luvas, gaze, fita adesiva e soluções de
limpeza. Os kits de primeiros socorros serão mantidos em locais onde sejam facilmente acessíveis por funcionários
adultos, mas não possam ser facilmente alcançados pelos alunos.
• Se um aluno precisar de tratamento de emergência imediato, ele / ela deve ser transportado para o Beverly Hospital,
acompanhado pela enfermeira da escola ou por sua pessoa designada. Os pais devem ser chamados o mais rápido
possível. Os Serviços Médicos de Emergência podem ser ativados discando 911, no caso de ferimentos graves ou
doença. Um funcionário não deve desligar o telefone até que seja instruído a fazê-lo. Um funcionário extra deve ser
enviado para cumprimentar a equipe médica de emergência e encaminhá-los ao aluno. O aluno nunca deve ser deixado
sem supervisão. O prontuário médico de emergência do aluno deve acompanhá-lo ao hospital. Um relatório de acidente
deve ser apresentado dentro de 24 horas após a lesão. Os relatórios de acidentes estão localizados na secretaria principal
e na secretaria de saúde da escola.
• Se um aluno for tratado para cuidados médicos, a comunicação ocorrerá entre o CCCBSD e os pais / responsáveis. Se
um aluno for tratado por uma doença leve ou acidente, uma nota é enviada para casa para os pais em seu livro de
comunicações e / ou um e-mail é enviado para a família pela enfermeira da escola. Se ocorrer uma lesão mais grave que
requeira cuidados além dos primeiros socorros básicos, a enfermeira da escola do CCCBSD fornecerá todos os cuidados
apropriados. Isso também é acompanhado pela enfermeira da escola. Se for determinado que o aluno precisa dos
cuidados do hospital, os serviços médicos de emergência serão ativados e os pais serão informados imediatamente pela
enfermeira da escola ou seu representante.
Se a enfermeira da escola avaliar que a criança está muito doente para permanecer no consultório de saúde, o médico de cuidados
primários da criança será consultado para aconselhamento. O médico da escola também pode ser consultado para
aconselhamento. CCCBSD tomará todas as medidas necessárias para garantir que a criança receba os melhores cuidados médicos,
incluindo o transporte da criança ao médico, se necessário.
Um aluno com uma lesão ou doença grave receberá os primeiros socorros de emergência e os serviços médicos de emergência
serão ativados ligando para o 911. A enfermeira da escola ou seu designado trará os formulários de emergência do aluno e
acompanhará o aluno ao hospital. Este funcionário do CCCBSD permanecerá presente até que o pai / responsável do aluno ou
pessoa de contato de emergência chegue e o substitua.
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Um formulário do encontro de saúde do aluno será preenchido e mantido na secretaria de saúde da escola. Um formulário de
acidente também será preenchido se a lesão ocorreu durante a participação no programa. Qualquer hospitalização durante o
horário escolar exigirá o preenchimento do Formulário 2 e o envio ao DESE.
Treinamento de medicação
O departamento de enfermagem do CCCBSD consiste em enfermeiras registradas (RN) e auxiliares de enfermagem (LPN). Esses
são os únicos funcionários autorizados a administrar medicamentos dentro do prédio. O CCCBSD tem a certificação
Massachusetts DPH, que permite às enfermeiras treinar a equipe da sala de aula sobre como administrar medicamentos no caso
de estarem fora do campus no horário agendado para a medicação. Essas salas de aula devem passar por um treinamento de
administração de medicamentos que ensina sobre a natureza de um medicamento, efeitos colaterais potenciais e quaisquer
precauções ou requisitos especiais. O treinamento será fornecido pela enfermeira registrada a todos os funcionários que prestam
cuidados ou instruções aos alunos para os quais algum funcionário administra medicamentos. Além disso, a enfermeira da escola
(RN) fornecerá aos funcionários da sala de aula informações sobre os efeitos colaterais potenciais de qualquer medicamento que
um aluno esteja tomando.
Um aluno com uma lesão ou doença grave receberá os primeiros socorros de emergência e os serviços médicos de emergência
serão ativados ligando para o 911. A enfermeira da escola ou seu designado trará os formulários de emergência do aluno e
acompanhará o aluno ao hospital. Este funcionário do CCCBSD permanecerá presente até que o pai / responsável do aluno ou
pessoa de contato de emergência chegue e o substitua.
Um formulário do encontro de saúde do aluno será preenchido e mantido na secretaria de saúde da escola. Um formulário de
acidente também será preenchido se a lesão ocorreu durante a participação no programa. Qualquer hospitalização durante o
horário escolar exigirá o preenchimento do Formulário 2 e o envio ao DESE.
Treinamento de medicação
O departamento de enfermagem do CCCBSD consiste em enfermeiras registradas (RN) e auxiliares de enfermagem (LPN). Esses
são os únicos funcionários autorizados a administrar medicamentos dentro do prédio. O CCCBSD tem a certificação
Massachusetts DPH, que permite às enfermeiras treinar a equipe da sala de aula sobre como administrar medicamentos no caso
de estarem fora do campus no horário agendado para a medicação. Essas salas de aula devem passar por um treinamento de
administração de medicamentos que ensina sobre a natureza de um medicamento, efeitos colaterais potenciais e quaisquer
precauções ou requisitos especiais. O treinamento será fornecido pela enfermeira registrada a todos os funcionários que prestam
cuidados ou instruções aos alunos para os quais algum funcionário administra medicamentos. Além disso, a enfermeira da escola
(RN) fornecerá aos funcionários da sala de aula informações sobre os efeitos colaterais potenciais de qualquer medicamento que
um aluno esteja tomando.

Administração de Medicamentos
CCCBSD desenvolveu e implementará políticas e procedimentos escritos relativos à administração de medicamentos, incluindo,
mas não limitado ao seguinte:
• Nenhum medicamento é administrado a um aluno sem autorização por escrito de um dos pais e uma ordem assinada
de um provedor de saúde. Essa autorização deve ser renovada conforme necessário ou, no mínimo, anualmente.
• A escola mantém políticas e procedimentos escritos relativos à prescrição e administração de medicamentos,
incluindo autorização, pré-embalagem e treinamento da equipe. A enfermeira da escola, em colaboração com os
pais ou responsáveis sempre que possível, deve estabelecer um plano de administração de medicamentos para cada
aluno que receber um medicamento. Nenhum medicamento será administrado sem ser recebido pela enfermeira da
escola em sua embalagem original. Os medicamentos são geralmente administrados pela enfermeira da escola, com
exceção do Epipens. Um treinamento dado pela enfermeira da escola ao seu designado ocorre ao saber que um
aluno tem uma Epi-pen. No caso de estudante maior de 18 anos e responsável legal, poderá administrar seu próprio
medicamento.
• Qualquer mudança nas instruções de medicação ou novo medicamento deve ser autorizada por um novo pedido
assinado por um profissional de saúde. Os pais do aluno devem enviar uma autorização por escrito para a enfermeira
fazer a alteração ou adicionar o novo pedido.
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•

•
•

•
•

Um registro escrito deve ser mantido de todos os pedidos de medicamentos, pedidos de tratamento, equipe treinada
para administrar medicamentos fora do campus e autorizações dos pais. Também deve ser mantido um registro
digital da administração do medicamento prescrito a. Quaisquer efeitos colaterais significativos de medicamentos
também devem ser registrados. Este registro de administração de medicamentos é mantido e mantido pela
enfermeira da escola.
Todos os medicamentos devem ser mantidos em um armário seguro e trancado e rotulados com uma etiqueta de
farmácia intacta com o nome do aluno, o nome do medicamento e as instruções para sua administração.
A escola deve descartar ou devolver aos pais qualquer medicamento não utilizado e deve ser devidamente
documentado. Todos os medicamentos devem ser devolvidos no final do ano letivo. Os pais têm o direito de pegar
a medicação de seu filho a qualquer momento.
Os medicamentos devem ser entregues na escola por um adulto responsável em uma embalagem etiquetada pelo
médico ou farmacêutico.
Devem ser feitas provisões para refrigeração de medicamentos, quando necessário. Os medicamentos que requerem
refrigeração devem ser armazenados em uma caixa trancada em um refrigerador ou em uma geladeira trancada
mantida a uma temperatura de 38 a 42 graus.

O CCCBSD não permite que o suprimento de medicação para mais de trinta (30) dias letivos para um aluno seja armazenado na
escola.
Uma revisão dos medicamentos administrados a um aluno deve ser incorporada em todas as revisões de caso conduzidas no
CCCBSD com a equipe em relação ao aluno. Essa revisão ocorre no início de cada ano letivo, na matrícula do aluno ou na
necessidade de medicação. Revisões ou revisões adicionais serão feitas conforme necessário ao longo do ano letivo.
Administração de medicamentos antipsicóticos
CCCBSD desenvolveu e implementará as seguintes políticas e procedimentos escritos para a administração de medicamentos
antipsicóticos. CCCBSD não deve administrar ou providenciar a administração de medicamentos antipsicóticos (drogas usadas
no tratamento de psicose e no alívio de estados psicóticos), exceto nos seguintes casos:
•
•

•
•

•

A medicação antipsicótica deve ser prescrita por um médico licenciado para o diagnóstico, tratamento e
cuidado da criança e somente após revisão do prontuário médico do aluno e observação real do aluno.
médico prescritor deve apresentar um relatório por escrito à escola detalhando a necessidade do medicamento,
requisitos de monitoramento da equipe, efeitos colaterais potenciais que podem ou não exigir atenção médica
e a próxima reunião clínica agendada ou série de reuniões com o aluno.
Nenhuma prescrição de antipsicótico deve ser administrada por um período mais longo do que o clinicamente
necessário e os alunos sob medicação antipsicótica devem ser cuidadosamente monitorados por um médico.
Os funcionários que prestam cuidados a um aluno que está recebendo medicação antipsicótica devem ser
instruídos sobre a natureza do medicamento, efeitos colaterais potenciais que podem ou não exigir atenção
médica e monitoramento ou precauções especiais, se houver.
Exceto em uma emergência, conforme definido em 18.05 (9) (g), a escola não deve administrar nem
providenciar a prescrição e administração de medicamentos antipsicóticos a menos que um consentimento
informado por escrito seja obtido. Se o aluno estiver sob a custódia de seus pais, o consentimento dos pais por
escrito é necessário. O consentimento dos pais pode ser revogado a qualquer momento, a menos que esteja
sujeito a qualquer ordem judicial. Se os pais não consentirem ou não estiverem disponíveis para dar
consentimento, a fonte de encaminhamento deve ser notificada e a aprovação judicial deve ser solicitada. Se
um aluno estiver sob a custódia de uma pessoa que não seja o pai, uma agência de colocação ou uma agência
pública ou privada fora do estado, a fonte de referência deve ser notificada e a aprovação judicial deve ser
solicitada. Em uma situação de emergência, o medicamento antipsicótico pode ser administrado para fins de
tratamento sem o consentimento dos pais ou aprovação judicial prévia se uma combinação imprevista de
circunstâncias ou o estado resultante exigir ação imediata e não houver alternativa menos intrusiva ao
medicamento. O médico assistente deve determinar que a medicação é necessária para prevenir a deterioração
substancial e irreversível imediata de uma doença mental grave. Se o médico assistente determinar que a
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medicação deve continuar, consentimento informado ou aprovação judicial deve ser obtido conforme exigido
por 18.05 (9) (e).
A escola deve informar um aluno de doze anos de idade ou mais, de acordo com a capacidade do aluno de compreender, sobre o
tratamento, riscos e potenciais efeitos colaterais de tal medicamento. A escola deve especificar e seguir os procedimentos caso o
aluno se recuse a consentir com a administração do medicamento.
Plano de epidemia / pandemia
No caso de ocorrer um surto de uma doença infecciosa e uma epidemia ou pandemia for declarada pela Organização Mundial da
Saúde, o CCCBSD seguirá as orientações dos órgãos estaduais e federais, como departamentos de Saúde Pública, DESE e
assessoria jurídica.
Além disso, a equipe administrativa do CCCBSD será responsável por tomar decisões de emergência, juntamente com o conselho
do conselho de curadores do CCCBSD. As decisões serão baseadas nas necessidades da comunidade específica do programa. O
CCCBSD tem uma população estudantil muito diversa, que inclui alunos com problemas médicos complexos, deficiências
genéticas ou de desenvolvimento e sistemas imunológicos comprometidos. Devido a essas necessidades médicas únicas, o
programa terá a abordagem mais proativa para proteger os alunos contra riscos médicos.
As famílias serão notificadas sobre o encerramento do programa e atualizações em seu idioma nativo. Os distritos, o conselho de
saúde local, o Departamento de Saúde Pública de MA, o DESE e o conselho jurídico também serão notificados de quaisquer
determinações de fechamento feitas independentemente pelo CCCBSD.
CCCBSD encoraja todos os membros da comunidade escolar a seguir as recomendações de higiene do CDC que estão listadas
abaixo.
• Ficar em casa e longe de outras pessoas quando estiver doente - Qualquer pessoa que apresentar febre com sintomas
respiratórios deve ficar em casa até ficar sem febre por 24 horas.
• Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos
• Evitando tocar seus olhos, nariz ou boca
• Evitando contato próximo com pessoas que estão doentes
• Limpe e desinfete objetos e superfícies, especialmente os de "alto toque", como maçanetas, balcões, interruptores de luz
ou controles remotos
• Cubra a boca e o nariz com um lenço de papel ao tossir ou espirrar e, em seguida, jogue o lenço no lixo e lave as mãos
CCCBSD fará todos os esforços para oferecer às famílias recursos que serão valiosos para seus filhos durante o período de
fechamento da escola.
CCCBSD fará o possível para evitar interrupções na programação da folha de pagamento. A capacidade de pagar continuamente
aos funcionários depende da quantidade de tempo que o CCCBSD pode continuar a manter a receita de faturamento.
Recebimento de tratamento médico de acordo com as crenças religiosas do aluno
A política a seguir foi desenvolvida a partir dos Regulamentos de Saúde Pública do Departamento de Massachusetts. Os alunos
que não estão devidamente imunizados podem ser admitidos no CCCBSD para uma isenção religiosa se um pai / responsável
apresentar uma declaração por escrito de que as imunizações estão em conflito com suas crenças religiosas sinceras, desde que
haja uma ausência de emergência ou epidemia de doença declarada pelo DPH. Isenções religiosas por escrito devem ser
renovadas no início de cada novo ano escolar. Por favor, envie para a atenção da enfermeira da escola.
Prevenção da violência escolar
CCCBSD está empenhada em prevenir a violência escolar e em manter um ambiente seguro. Dado o aumento da violência na
sociedade em geral, o CCCBSD adotou as seguintes diretrizes para lidar com intimidação, assédio ou outras ameaças de violência
(ou real) que podem ocorrer durante o horário escolar ou em suas instalações.
Todos os alunos devem ser tratados com cortesia e respeito em todos os momentos. Os alunos são obrigados a evitar brigas,
"brincadeiras" ou outra conduta que possa ser perigosa para os outros. Armas de fogo, armas e outros dispositivos ou substâncias
perigosas ou perigosas são proibidas nas instalações do CCCBSD.

36

Conduta que ameace, intimide ou coagir outro aluno, inclusive fora do horário escolar, não será tolerada. Essa proibição inclui
todos os atos de assédio, incluindo assédio baseado no sexo, raça, etnia, idade ou qualquer característica protegida por lei federal,
estadual ou local de um indivíduo.
Todas as ameaças (ou reais) de violência, tanto direta quanto indireta, devem ser relatadas o mais rápido possível ao administrador
da escola. Isso inclui ameaças de funcionários, bem como ameaças de e para alunos. Ao relatar uma ameaça de violência, você
deve ser o mais específico e detalhado possível.
Todos os indivíduos ou atividades suspeitas também devem ser relatados o mais rápido possível a um supervisor. Se você ver ou
ouvir uma agitação ou perturbação perto de uma sala de aula ou área de trabalho, entre em contato com o escritório central e
/ ou um supervisor imediatamente.
CCCBSD investigará prontamente e completamente todos os relatórios de ameaças de (ou real) violência e de indivíduos ou
atividades suspeitas. A identidade da pessoa que faz a denúncia será protegida tanto quanto seja prático. A fim de manter a
segurança no local de trabalho e a integridade de sua investigação, o CCCBSD pode suspender os alunos de acordo com a política
de suspensão da escola.
Qualquer pessoa (funcionários ou alunos) considerada responsável por ameaças de (ou real) violência ou outra conduta que viole
essas diretrizes estará sujeita a medidas disciplinares imediatas, incluindo rescisão do contrato de trabalho.
O CCCBSD encoraja os alunos a trazerem suas disputas ou diferenças com outros alunos ao conhecimento de seu professor antes
que a situação se transforme em violência potencial. CCCBSD está ansioso para ajudar na resolução de disputas de funcionários
e não disciplinará os funcionários por levantarem tais questões.
Anti-Hazing
Uma cópia da lei anti-trote (M.G.L. c. 269 §§ 17 a 19) é distribuída às seguintes populações no Manual dos Pais / Alunos
anualmente no início de cada ano acadêmico ou na data de inscrição do aluno.
• Todos os alunos matriculados em tempo integral
• Cada grupo de alunos
• Equipe de alunos
• Organização estudantil, incluindo todos os grupos de estudantes não afiliados, equipe estudantil ou organização
estudantil
CCCBSD matricula alunos em idade escolar secundária e, portanto, arquiva, pelo menos anualmente por meio dos procedimentos
de reaprovação do ESE, um relatório com o Departamento certificando:
• cumprimento de sua responsabilidade de informar grupos de alunos, equipes ou organizações, e todos os alunos
matriculados em tempo integral, sobre as disposições do M.G.L. c. 269 §§ 17 a 19. Isso é feito por meio do Manual dos
Pais / Aluno, que é distribuído anualmente no início de cada ano acadêmico ou na data de inscrição do aluno.
• A adoção de uma política disciplinar em relação aos organizadores e participantes do trote; e
• Que a política de trote foi incluída no manual do aluno ou outro meio de comunicar as políticas do programa escolar
aos alunos.
A política adotada pelo CCCBSD foi obtida diretamente de M.G.L. c. 269 §§ 17 a 19, que afirma o seguinte:
Art. 17. Quem for o principal organizador ou participante do crime de trote, conforme aqui definido, será punido com multa não
superior a três mil dólares ou com pena de prisão em casa de correção por não mais de um ano, ou ambas tal multa e prisão.
O termo "trote", conforme usado nesta seção e nas seções dezoito e dezenove, deve significar qualquer conduta ou método de
iniciação em qualquer organização estudantil, seja em propriedade pública ou privada, que intencionalmente ou imprudentemente
coloque em risco a saúde física ou mental de qualquer aluno ou outra pessoa. Tal conduta deve incluir chicotadas, espancamentos,
marcas, calistenia forçada, exposição ao clima, consumo forçado de qualquer alimento, bebida, droga ou outra substância, ou
qualquer outro tratamento brutal ou atividade física forçada que possa afetar adversamente o físico saúde ou segurança de
qualquer aluno ou outra pessoa, ou que sujeite tal aluno ou outra pessoa a estresse mental extremo, incluindo privação prolongada
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de sono ou descanso ou isolamento prolongado.
Não obstante quaisquer outras disposições desta seção em contrário, o consentimento não estará disponível como uma defesa
para qualquer processo sob esta ação.
Seção 18. Quem sabe que outra pessoa é vítima de trote, conforme definido na seção dezessete e está na cena de tal crime, deverá,
na medida em que tal pessoa possa fazê-lo sem perigo ou perigo para si ou para terceiros, relatar tal crime para um oficial
responsável pela aplicação da lei assim que razoavelmente possível. Quem deixar de denunciar tal crime será punido com multa
não superior a mil dólares.
Seção 19. Cada instituição de ensino médio e cada instituição pública e privada de ensino pós-secundário emitirá para cada grupo
de alunos, equipe de alunos ou organização de alunos que faça parte de tal instituição ou seja reconhecida pela instituição ou
autorizada pela instituição a usar seus nome ou instalações ou é conhecido pela instituição como um grupo de estudantes não
afiliados, equipe de estudantes ou organização estudantil, uma cópia desta seção e seções dezessete e dezoito; desde que, no
entanto, a conformidade de uma instituição com os requisitos desta seção de que uma instituição emita cópias desta seção e das
seções dezessete e dezoito para grupos de estudantes não afiliados, equipes ou organizações não constitua evidência do
reconhecimento da instituição ou endosso dos referidos grupos de alunos não afiliados, equipes ou organizações.
Cada grupo, equipe ou organização deve distribuir uma cópia desta seção e das seções dezessete e dezoito a cada um de seus
membros, plebeus, promessas ou candidatos à adesão. Será dever de cada grupo, equipe ou organização, agindo por meio de seu
oficial designado, entregar anualmente à instituição um aviso atestado de que tal grupo, equipe ou organização recebeu uma
cópia desta seção e das referidas seções dezessete e
dezoito, que cada um de seus membros, plebeus, promessas ou candidatos recebeu uma cópia das seções dezessete e dezoito, e
que tal grupo, equipe ou organização entende e concorda em cumprir as disposições desta seção e as seções dezessete e dezoito.
Cada instituição de ensino médio e cada instituição pública ou privada de ensino superior deve, pelo menos anualmente, antes
ou no início da matrícula, entregar a cada pessoa que se matricula como aluno em tempo integral em tal instituição uma cópia
desta seção e das seções dezessete e dezoito.
Cada instituição de ensino médio e cada instituição pública ou privada de ensino superior deverá apresentar, pelo menos uma
vez por ano, um relatório ao conselho de ensino superior e, no caso de instituições de ensino médio, ao conselho de educação,
atestando que tal instituição cumpriu seus responsabilidade de informar grupos de alunos, equipes ou organizações e notificar
cada aluno em tempo integral por ele matriculado sobre as disposições desta seção e das seções dezessete e dezoito e também
certificar que a referida instituição adotou uma política disciplinar em relação aos organizadores e participantes do trote , e que
tal política foi estabelecida com ênfase apropriada no manual do aluno ou meio similar de comunicar as políticas da instituição
a seus alunos. O conselho de educação superior e, no caso de instituições secundárias, o conselho de educação devem promulgar
regulamentos que regem o conteúdo e a frequência de tais relatórios, e deve imediatamente relatar ao procurador-geral qualquer
instituição que falhe em fazer tal relatório.
Plano de prevenção e intervenção contra o bullying
Lei Geral de Massachusetts c. 71, § 37O define bullying como o "uso repetido por um ou mais alunos de uma expressão escrita,
verbal ou eletrônica ou um ato físico ou gesto ou qualquer combinação destes, dirigido a um alvo que:
• causa danos físicos ou emocionais ao alvo ou danos à propriedade do alvo;
• deixa o alvo com medo razoável de causar danos a si mesmo ou à sua propriedade;
• cria um ambiente hostil na escola para o alvo;
• infrinja os direitos do alvo na escola; ou
• perturba materialmente e substancialmente o processo de educação ou o funcionamento ordenado de uma escola. ”
Isso se aplica a situações de intimidação de aluno para aluno ou de funcionários para situações de intimidação de aluno. Conforme
definido em G.L. c. 71, 37O (d), um membro da equipe escolar inclui, mas não está limitado a, um "educador, administrador,
enfermeira escolar, trabalhador de refeitório, zelador, motorista de ônibus, treinador esportivo, conselheiro para uma atividade
extracurricular ou paraprofissional.
O Centro de Comunicação para Crianças / Escola de Beverly para Surdos (CCCBSD) tem o compromisso de fornecer a todos os
alunos e funcionários um ambiente de trabalho e aprendizagem seguro, livre de intimidação e intimidação virtual Este
compromisso é parte integrante de esforços abrangentes para promover a aprendizagem e prevenir e eliminar todas as formas de
bullying e outros comportamentos prejudiciais e perturbadores que podem impedir o processo de aprendizagem e trabalho.
Bullying ou retaliação de qualquer tipo é proibido nas dependências da escola e propriedades imediatamente adjacentes às
dependências da escola, em uma atividade, função ou programa patrocinado pela escola ou relacionado à escola, dentro ou fora
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da propriedade da escola, em um ponto de ônibus escolar, em uma escola ônibus ou outro veículo pertencente, alugado ou usado
por um distrito escolar ou escola. Além disso, bullying e retaliação de qualquer tipo são proibidos fora das dependências da
escola, pois podem criar um ambiente hostil na escola para o alvo ou testemunhas, infringir seus direitos na escola ou
materialmente e substancialmente interromper o processo educacional ou a operação ordenada de um escola.
Entende-se que membros de certos grupos de alunos, como alunos com deficiência, podem ser mais vulneráveis a se tornarem
alvos de intimidação, assédio ou provocação. CCCBSD tomará medidas específicas para criar um ambiente seguro e de apoio
para as populações vulneráveis na comunidade escolar e fornecer a todos os alunos as habilidades, conhecimentos e estratégias
para prevenir ou responder ao bullying, assédio ou provocação em todos os ambientes. Além disso, todos os alunos recebem a
mesma proteção, independentemente de seu status legal.
Instrução / Expectativas
O CCCBSD usa uma série de estratégias de ensino diferentes que ensinam aos alunos os conceitos de interações sociais
apropriadas usando linguagem respeitosa, habilidades de autodefesa, como lidar com uma situação em que alguém se torna um
alvo de bullying, bem como resolução de conflitos. As estratégias incluem a utilização de currículos diferentes que foram
adaptados para atender às necessidades da população estudantil do CCCBSD.
Os currículos usados são o currículo de Bullying K-5 desenvolvido pelo Massachusetts Aggression Reduction Center e
Skillstreaming. Skillstreaming é um currículo baseado em habilidades sociais com uma unidade específica dedicada ao bullying,
prevenção e retaliação. A instrução é tecida na Estrutura do Currículo de Saúde do MA usando padrões adequados sob a Vertente
de Saúde Social e Emocional. Além disso, o currículo do Skillstreaming se sobrepõe aos objetivos do IEP e pode ser facilmente
combinado com os objetivos relativos ao bullying.
Os objetivos instrucionais incluem:
• usar scripts e dramatizações para desenvolver habilidades;
• desenvolver PowerPoints que descrevem conceitos-chave;
• capacitar os alunos a agirem sabendo o que fazer quando testemunharem outros alunos envolvidos em atos de bullying,
incluindo a procura de assistência de um adulto;
• enfatizar a segurança cibernética, incluindo o uso seguro e apropriado de tecnologias de comunicação eletrônica;
• aprimorar as habilidades dos alunos para se envolverem em relacionamentos saudáveis e comunicações respeitosas; e
• envolver os alunos em um ambiente escolar seguro e de apoio que respeita a diversidade e a diferença.
Outras abordagens gerais de ensino que apoiam os esforços de prevenção do bullying incluem:
• definir expectativas claras para os alunos;
• usando suportes comportamentais positivos;
• encorajar o desenvolvimento de relações positivas entre funcionários da escola, alunos e famílias;
• modelagem, ensino e recompensa de comportamentos pró-sociais, saudáveis e respeitosos;
• usando abordagens positivas para a saúde comportamental, incluindo resolução colaborativa de problemas, treinamento
de resolução de conflitos, trabalho em equipe e apoios comportamentais positivos que auxiliam no desenvolvimento
social e emocional;
• apoiar o interesse e a participação dos alunos em atividades não acadêmicas e extracurriculares, particularmente em
suas áreas de força;
• fomentar a compreensão e o respeito pela diversidade e diferença; e
• envolver os alunos no planejamento e na tomada de decisões da escola ou da sala de aula.
Denunciar bullying ou retaliação
Relatórios de pessoal do CCCBSD
Um membro da equipe irá se reportar imediatamente ao administrador do programa quando ele testemunhar ou tomar
conhecimento de uma conduta que pode ser intimidação ou retaliação do aluno ao aluno ou da equipe ao aluno. A exigência de
relatar ao administrador do programa não limita a autoridade do membro da equipe para responder a incidentes comportamentais
ou disciplinares consistentes com as políticas e procedimentos do CCCBSD para gestão de comportamento e disciplina. A política
afirma que um aluno pode ser suspenso se violar os direitos de outro aluno. O processo de determinação da suspensão é
abrangente e pode ser encontrado em detalhes no manual de políticas e procedimentos do CCCBSD. Se houver um incidente da
equipe com o bullying do aluno, procedimentos disciplinares padrão da equipe serão adotados.
Relatórios de alunos, pais ou tutores e outros
O CCCBSD espera que os alunos, pais ou tutores e outros que testemunharem ou tomarem conhecimento de uma instância de
bullying ou retaliação envolvendo um aluno denunciem a ocorrência a um administrador do programa. As denúncias podem ser
feitas anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar será tomada contra o suposto agressor apenas com base em uma denúncia
anônima. Alunos, pais ou responsáveis e outros podem solicitar a assistência de um membro da equipe para preencher um
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relatório por escrito. Os alunos receberão maneiras práticas, seguras, particulares e adequadas à idade de relatar e discutir um
incidente de bullying com um membro da equipe, ou com o administrador do programa ou pessoa designada.
Respondendo a intimidação ou retaliação
Resposta inicial a denúncias de bullying ou retaliação
• Antes de investigar totalmente as alegações de bullying ou retaliação, um administrador do programa ou pessoa
designada primeiro garantirá um ambiente seguro para o suposto alvo do incidente, alguém que testemunhou bullying
ou retaliação, alguém que forneceu informações durante uma investigação ou alguém que foi confiável informações
sobre um ato relatado de bullying ou retaliação.
• Assim que o bullying ou retaliação for relatado, o administrador do programa notificará os pais ou responsáveis sobre
o alvo e o agressor com os procedimentos de resposta.
• Assim que o bullying ou retaliação for relatado, um administrador do programa notificará o administrador de educação
especial do distrito escolar do aluno por telefone.
• Se um administrador do programa tiver uma base razoável para acreditar que acusações criminais podem ser movidas
contra o agressor, o administrador do programa notificará a agência local de aplicação da lei. A notificação será
consistente com os requisitos do 603 CMR 49.00 e acordos estabelecidos localmente com a agência 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 está mais matriculado na escola, o diretor ou pessoa designada deve entrar em contato com a agência de
aplicação da lei local se ele ou ela tiver uma base razoável para acreditar que o criminoso acusações podem ser movidas
contra o agressor. Se a aplicação da lei local for notificada e acusações criminais puderem ser processadas, um
administrador do programa ou pessoa designada notificará a família do agressor, bem como o distrito escolar de envio
dentro de 24 horas.
Investigação
• administrador do programa ou pessoa designada investigará prontamente todas as denúncias de bullying ou retaliação
e, ao fazê-lo, considerará todas as informações disponíveis conhecidas, incluindo a natureza da (s) alegação (ões) e as
idades dos alunos envolvidos.
• Durante a investigação, o administrador do programa ou pessoa designada irá, entre outras , entrevistar os alunos em
um nível que corresponda à sua capacidade cognitiva, funcionários, testemunhas, pais ou responsáveis e outros,
conforme necessário. Quem quer que esteja conduzindo a investigação lembrará ao suposto agressor, alvo e testemunhas
que a retaliação é estritamente proibida e resultará em ação disciplinar.
• A confidencialidade durante o processo investigativo será mantida. O investigador manterá um registro escrito da
investigação.
• Se necessário, o diretor ou pessoa designada consultará o consultor jurídico sobre a investigação.
Determinações
• administrador do programa ou pessoa designada fará uma determinação com base em todos os fatos e circunstâncias.
Se, após investigação, bullying ou retaliação for comprovada, o administrador do programa ou pessoa designada tomará
medidas razoavelmente calculadas para prevenir a recorrência e para garantir que o alvo não seja restringido em
participar da escola ou em se beneficiar das atividades escolares.
• administrador do programa ou pessoa designada irá consultar o (s) professor (es) e / ou conselheiro da escola do aluno
e os pais ou tutores do alvo ou agressor, para identificar quaisquer questões sociais ou emocionais subjacentes que
possam ter contribuído para o comportamento de bullying e para avaliar o nível de necessidade de desenvolvimento de
habilidades sociais adicionais.
• administrador do programa ou pessoa designada notificará prontamente os pais ou responsáveis do alvo e o agressor
sobre os resultados da investigação e, se for constatado bullying ou retaliação, que ação está sendo tomada para evitar
novos atos de bullying ou retaliação. Todas as notificações aos pais devem cumprir as leis e regulamentos estaduais e
federais de privacidade aplicáveis. Por causa dos requisitos legais relativos à confidencialidade dos registros do aluno,
o administrador do programa ou designado não pode relatar informações específicas aos pais ou responsáveis do alvo
sobre a ação disciplinar tomada, a menos que envolva uma ordem de "ficar longe" ou outra diretriz que o alvo deve estar
ciente de para relatar violações.
• Em resposta ao bullying e retaliação, um administrador do programa, professor de sala de aula, conselheiro escolar e
outros membros relevantes da equipe determinarão as próximas etapas de ação em relação a todas as partes envolvidas
no incidente. Se for determinado que a ação disciplinar é apropriada, a ação disciplinar será determinada com base nos
fatos encontrados pelo administrador do programa ou pessoa designada, incluindo a natureza da conduta, a idade do (s)
aluno (s) envolvido (s) e a necessidade de equilibrar a responsabilidade com o ensino do comportamento apropriado. A
disciplina será combinada com o nível de compreensão do aluno e consistente com as regras da escola para ação
disciplinar do aluno.
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•

Se o administrador do programa ou pessoa designada determinar que um aluno conscientemente fez uma falsa
alegação de bullying ou retaliação, esse aluno pode estar sujeito a ação disciplinar.

Desenvolvimento profissional
O CCCBSD fornece treinamento anual e desenvolvimento profissional contínuo para todos os funcionários da escola sobre o
plano de prevenção e intervenção do bullying que incluirá as funções da equipe no âmbito do Plano, uma visão geral das etapas
que serão seguidas após o recebimento de um relatório de bullying ou retaliação e uma visão geral do currículo de prevenção
do bullying (Skillstreaming) a ser oferecido em todas as séries da escola.
Esta notificação é comunicada diretamente aos funcionários durante os treinamentos anuais, bem como por escrito no Manual
do Funcionário, que é distribuído anualmente na orientação ou na data de contratação. Os funcionários contratados após o
início do ano letivo devem participar de treinamento na escola durante o ano letivo em que foram contratados.
Os objetivos do treinamento incluem, mas não podem estar limitados a:
• estratégias apropriadas de desenvolvimento (ou idade) para prevenir o bullying;
• estratégias apropriadas de desenvolvimento (ou idade) para intervenções imediatas e eficazes para impedir incidentes
de bullying;
• informações sobre a interação complexa e diferencial de poder que pode ocorrer entre um agressor, alvo e testemunhas
do bullying;
• que demonstraram estar particularmente em risco de bullying no ambiente escolar;
• informações sobre a incidência e natureza do cyberbullying; e
• Problemas de segurança na Internet relacionados ao cyberbullying.
Alunos em IEPs
Conforme exigido por M.G.L. c. 71B, § 3, conforme alterado pelo Capítulo 92 dos Atos de 2010, quando a Equipe IEP determina
que o aluno tem uma deficiência que afeta o desenvolvimento de habilidades sociais ou o aluno pode participar ou é vulnerável
a intimidação, assédio ou provocação 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.
Anualmente, na reunião do IEP do aluno, o tópico de bullying será abordado e:
a) as metas serão adicionadas ao IEP conforme considerado apropriado ou;
b) a linguagem será adicionada à seção de informações adicionais, informando que a prevenção / intervenção do bullying
será abordada no currículo ao longo do ano.
Recursos e Serviços
Apoio aos pais
Um componente do currículo de Skillstreaming inclui uma peça de transporte doméstico. As informações ensinadas aos alunos
também serão compartilhadas com as famílias para que as habilidades possam ser reforçadas em casa pela família. Além disso,
os funcionários serão treinados em dinâmica de bullying e segurança online e cyberbullying e, portanto, podem compartilhar
recursos com as famílias.
Identificando recursos
O psicólogo escolar do CCCBSD e o BCBA ajudarão os alvos, agressores e suas famílias com aconselhamento e outros serviços
para. Isso incluirá uma revisão das primeiras intervenções e serviços intensivos. Isso pode incluir a adoção de novos currículos,
criação / implementação de planos de intervenção comportamental, grupos de habilidades sociais, reorganização da equipe,
estabelecimento de equipes de planejamento de segurança e identificação de outras agências que podem fornecer serviços.
Se o CCCBSD não for capaz de fornecer serviços apropriados para alvos, agressores e suas famílias, o psicólogo escolar e / ou
BCBA fornecerá recursos para organizações baseadas na comunidade, incluindo Agências de Serviço Comunitário (CSAs) para
alunos elegíveis ao Medicaid
• www.MARCcenter.org
• http://nasponline.org/resources/listingb.aspx
• http://www.nasponline.org/resources/handouts/revisedPDFs/bulliesvictims.pdf
• Comitê Diretor de Parceiros Federais na Prevenção do Bullying fez parceria com o Grupo de Trabalho Interinstitucional
sobre Programas Juvenis para compartilhar informações que o governo federal preparou para ajudar a prevenir e lidar
com o bullying nas comunidades.
• STRYVE: Esforçando-se para Reduzir a Violência Juvenil em Todos os Lugares
* Esta política será distribuída às famílias anualmente no manual do pai / aluno ou inicialmente na data de inscrição.
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Suspensão e rescisão de um aluno
O CCCBSD está comprometido em fornecer programas, práticas e atividades adequadas ao desenvolvimento, com ênfase no
aprimoramento da comunicação para um grupo diversificado de alunos em um ambiente seguro e acessível, oferecendo
oportunidades recreativas e enriquecedoras enquanto promove a aceitação da diversidade; no entanto, existem circunstâncias que
podem gerar preocupações substanciais exigindo que um aluno seja suspenso ou demitido do CCCBSD. Uma cópia desta política
é enviada para casa anualmente, no Manual dos Pais e Alunos, como parte do pacote de inscrição. Esta política também está
disponível para envio de distritos escolares mediante solicitação.
Caso a suspensão ou rescisão seja necessária, a Equipe trabalhará com os pais para garantir que a situação seja comunicada à
criança em seu nível de compreensão
Mediante solicitação, os pais receberão informações oferecendo orientação para provedores de serviços e especialistas treinados
para atender às necessidades complexas de crianças com necessidades especiais envolvidas, incluindo: médicos, psicólogos,
comportamentais ou outras agências.
As circunstâncias que podem gerar preocupações substanciais exigindo que um aluno seja suspenso do programa são descritas
abaixo. CCCBSD reserva-se o direito, para todos os programas, de abordar formalmente outras preocupações substanciais, que
não estão listadas abaixo, mas apresentam uma responsabilidade considerável para si mesmo ou para terceiros.
• Substâncias ilegais
• Armas perigosas
• Violação dos direitos civis de outros alunos
Após o reconhecimento dessas preocupações substanciais, a comunicação será estabelecida entre a família e a Equipe. A
comunicação contínua ocorrerá por um ou mais dos seguintes métodos: contato pessoal, chamada telefônica, videofone, e-mail,
livro de comunicação ou formulários de relatórios. A suspensão real de um aluno será determinada pela Equipe.
Suspensões de 3-5 dias
No caso de suspensão de 3-5 dias, o CCCBSD irá:
• Notifique imediatamente os pais / responsáveis, o distrito de envio ou agência de serviços humanos responsável pela
colocação. Dentro de 24 horas, o CCCBSD enviará uma declaração por escrito explicando os motivos da suspensão aos
pais e ao distrito de envio.
• Certifique-se de que nenhum aluno seja suspenso e enviado para casa a menos que um adulto responsável esteja
disponível para recebê-lo.
• Certifique-se de que, uma vez que o aluno tenha sido suspenso por três (3) dias letivos consecutivos ou cinco (5) dias
letivos não consecutivos em um ano, o CCCBSD, os pais / responsáveis e o distrito de envio, de acordo com os requisitos
federais, devem explorar juntos todas as modificações possíveis do programa dentro do CCCBSD em uma tentativa de
evitar uma suspensão mais longa do CCCBSD.
• Um administrador do programa documentará formalmente, usando um registro de suspensão, o número e a duração das
suspensões, incluindo suspensões de qualquer parte do programa IEP do aluno (incluindo transporte) e incluirá isso no
arquivo do aluno localizado no escritório principal.
Enviar um aluno para casa "mais cedo" é considerado uma suspensão se o IEP do aluno não permitir a modificação dos requisitos
de tempo de aprendizagem.
Suspensões de mais de 10 dias
● CCCBSD adere aos procedimentos a seguir quando as suspensões constituem uma mudança de colocação. Uma
suspensão é uma mudança de posicionamento quando:
● Excede 10 dias letivos consecutivos ou
● é um de uma série de suspensões que constituem um padrão sob 34 CFR 300.536. (Disciplina de alunos de educação
especial sob IDEA)
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O CCCBSD pedirá ao distrito escolar responsável pelo aluno para convocar uma reunião da Equipe IEP antes de uma suspensão
que constitua uma mudança na colocação de um aluno com deficiência.
CCCBSD participará de reuniões de equipe para:
• Desenvolver ou revisar uma avaliação comportamental funcional do comportamento do aluno e desenvolver ou
modificar um plano de intervenção comportamental.
• Identificar um (s) ambiente (s) educacional (is) alternativo (s) apropriado (s)
• Para conduzir uma determinação de manifestação (relação entre a deficiência e o comportamento). Para fazer isso, a
Equipe fará perguntas, incluindo: O IEP é apropriado? O posicionamento é apropriado? Se havia um plano de
comportamento, ele estava sendo implementado? O aluno compreende o impacto das consequências do seu
comportamento? O aluno pode controlar seu comportamento?
• Se a equipe determinar que o comportamento NÃO é uma manifestação da deficiência, o CCCBSD pode suspender ou
demitir o aluno de acordo com estes procedimentos e quaisquer regulamentos estaduais ou federais aplicáveis. O distrito
escolar responsável deve, entretanto, oferecer um programa educacional apropriado para o aluno que pode estar em
algum outro ambiente.
• Se a Equipe determinar que o comportamento É uma manifestação da deficiência, a EQUIPE tomará medidas para
modificar o IEP, o plano de intervenção de comportamento e / ou a colocação.
Enviar um aluno para casa "mais cedo" ou uma suspensão na escola de um aluno que não está recebendo instrução de um
professor licenciado ou de um paraprofissional que está sendo supervisionado por um professor licenciado é considerado uma
suspensão se o IEP do aluno não permitir o modificação dos requisitos de tempo de aprendizagem do Conselho de Educação
Elementar e Secundária.
Um aluno pode receber uma suspensão interna quando mandar o aluno para casa for considerado impróprio. Uma suspensão
interna será tratada como uma suspensão regular para fins de políticas e procedimentos disciplinares do CCCBSD.
Um aluno que recebe uma suspensão interna não pode assistir a aulas, terapias ou qualquer outra atividade durante a suspensão.
O aluno deverá cumprir todas as suas obrigações, tais como: completar as atribuições de trabalho e recuperar as terapias perdidas.
Um aluno pode não ter privilégios enquanto cumpre uma suspensão interna.
Um administrador do programa manterá a documentação formal do número e duração das suspensões, incluindo suspensões de
qualquer parte do programa IEP do aluno (incluindo transporte), que serão armazenadas no arquivo do aluno localizado na
secretaria de educação.
A Equipe trabalhará com os pais para garantir que a situação seja comunicada à criança em seu nível de compreensão. Além
disso, será responsabilidade do administrador do programa CCCBSD notificar todas as partes apropriadas sobre as suspensões
do aluno que constituem uma mudança na colocação.
Mediante solicitação, os pais receberão informações oferecendo orientação para provedores de serviços e especialistas treinados
para atender às necessidades complexas de crianças com necessidades especiais envolvidas, incluindo: médicos, psicólogos,
comportamentais ou outras agências.
Rescisões
O CCCBSD pode encerrar a inscrição de um aluno após uma série de suspensões totalizando dez (10) ou mais dias letivos durante
o ano letivo ou quando o comportamento do aluno colocar em risco a saúde ou segurança de si mesmo ou de outros, causar uma
interrupção substancial do programa do CCCBSD , ou constitui uma violação das regras do CCCBSD. Todas as decisões
relacionadas ao cancelamento da matrícula de um aluno estão sujeitas à aprovação do Diretor Executivo ou seu representante.
Rescisões planejadas
Para rescisões planejadas, o CCCBSD notifica o distrito sobre a necessidade de uma reunião de revisão do IEP e fornece avisos
desta reunião para todas as partes apropriadas dez (10) dias antes da data pretendida da reunião. O objetivo da reunião será
desenvolver um plano de rescisão claro e específico para o aluno que deve ser implementado em pelo menos trinta (30) dias, a
menos que todas as partes concordem com uma data de rescisão mais cedo.
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Rescisões de Emergência
Em circunstâncias em que o aluno representa uma ameaça clara e presente à saúde e segurança de si mesmo ou de outros, o
programa deve notificar imediatamente o Departamento de Educação Elementar e Secundária e seguir os procedimentos exigidos
pelo 603 CMR 28.09 (12) (b) que estabelece que a escola de educação especial não encerrará a matrícula de nenhum aluno,
mesmo em circunstâncias de emergência, até que o distrito escolar responsável seja informado e assuma a responsabilidade pelo
aluno. A notificação imediata será feita ao DESE por meio do envio eletrônico de um Formulário 2 por meio do portal de
segurança.
O distrito pode solicitar ao CCCBSD para atrasar a rescisão do aluno por até duas (2) semanas corridas para permitir-lhes a
oportunidade de convocar uma reunião de equipe de emergência ou conduzir outras discussões de planejamento apropriadas
antes da rescisão do aluno do CCCBSD. Com acordo mútuo entre o CCCBSD e o distrito, o cancelamento da inscrição pode ser
adiado por mais de duas (2) semanas corridas.
Ordens de restrição
A fim de manter a segurança e o bem-estar das crianças sob nossos cuidados, ajudaremos na execução de uma ordem judicial,
que instrui uma pessoa autorizada, até mesmo um pai, a ficar longe de adultos, crianças ou locais nomeados no pedido.
Se uma criança não deve ser liberada para uma pessoa previamente autorizada, incluindo um pai, CCCBSD deve ter uma cópia
da ordem judicial ou ordem de restrição em nossos registros. Esses registros não serão discutidos com outras famílias CCCBSD
sem o consentimento dos pais envolvidos. No entanto, todos os funcionários serão notificados da situação para que possamos
apoiar melhor os pais que receberam proteções judiciais.
Sempre que parece haver um conflito entre os papéis do tribunal em nossos registros, em relação à libertação de uma criança,
um administrador do CCCBSD ligará para o departamento de polícia para obter assistência.
Lembre-se de que o CCCBSD só pode ajudar na execução das ordens que temos em arquivo. Os provedores podem desejar
incluir um pedido de fotos dos réus em ordens de restrição, bem como outras descrições dos indivíduos e / ou carros.
Abuso e negligência infantil
A seguir estão os procedimentos administrativos para conduzir uma investigação interna de denúncias, alegados incidentes de
abuso ou negligência de crianças menores de dezoito anos.
Relatórios de incidentes necessários
As Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 119, Seção 51A e regulamentos relacionados, exigem o relato ao Departamento de
Crianças e Famílias (“DCF”) de incidentes de negligência ou abuso de uma criança menor de dezoito anos por um zelador.
De acordo com a lei, qualquer professor de escola pública ou privada, administrador educacional, oficial de frequência escolar,
orientador ou conselheiro de família, enfermeiro ou assistente social, bem como certos outros profissionais, ou qualquer pessoa
paga para cuidar ou trabalhar com uma criança em qualquer serviço público ou instalação privada que, em sua capacidade
profissional, acredita que uma criança menor de dezoito (18) anos está sofrendo lesões físicas ou emocionais resultantes de abuso
infligido à criança que causa danos ou risco substancial de danos à saúde da criança ou bem-estar, incluindo abuso sexual ou
negligência, incluindo desnutrição, deve relatar imediatamente tais casos ao DCF por comunicação oral e enviando um relatório
por escrito dentro de quarenta e oito (48) horas após tal comunicação.
Definições
"Abuso" significa a prática não acidental de qualquer ato por um cuidador sobre uma criança menor de dezoito (18) que causa
ou cria um risco substancial de lesão física ou emocional, ou constitui uma ofensa sexual segundo as leis do Estado , ou qualquer
contato sexual entre um cuidador e uma criança sob os cuidados desse indivíduo.
Negligência ”significa falha por parte de um zelador, deliberadamente ou por negligência ou incapacidade, em tomar as ações
necessárias para fornecer a uma criança alimentação, roupas, abrigo, cuidados médicos, supervisão, estabilidade emocional e
crescimento minimamente adequados ou outros cuidados essenciais.
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“Lesão física” significa: a) morte; b) fratura de um osso, hematoma subdural, queimaduras, comprometimento de qualquer órgão
e qualquer outra lesão não trivial; c) inchaço dos tecidos moles ou hematomas, dependendo de fatores como a idade da criança,
as circunstâncias em que ocorreu a lesão e o número e localização dos hematomas; d) dependência de drogas no nascimento; ou
e) fracasso para prosperar.
"Lesão emocional" significa uma deficiência ou distúrbio da capacidade intelectual ou psicológica de uma criança, conforme
evidenciado pela redução observável e substancial na capacidade da criança de funcionar dentro da faixa normal de desempenho
e comportamento.
Conforme observado acima, o abuso e a negligência referem-se a um ato ou omissão de um zelador. Cuidador é definido de
forma ampla para incluir qualquer pessoa (incluindo uma criança menor de dezoito anos que esteja atuando como babá) a quem
seja confiada a responsabilidade pela saúde ou bem-estar de uma criança. Isso inclui pais, responsáveis, professores, conselheiros,
babás e motoristas de ônibus. No entanto, os ferimentos causados por alguém que não cuida do paciente não precisam ser
relatados ao DCF. Claro, esses incidentes podem ser relatados a outras autoridades, como a polícia.
Os procedimentos descritos abaixo não se limitam a incidentes relatados ao DCF, mas devem ser usados em qualquer investigação
de suspeita de abuso infantil e negligência.
Investigação de Incidentes
Todos os funcionários do CCCBSD devem relatar imediatamente os casos suspeitos de abuso infantil ou negligência ao seu
supervisor direto ou ao supervisor do programa ou médico apropriado. Estas pessoas são os agentes designados do Diretor
Executivo da Escola para efeitos de reportagem ao abrigo desta lei. Esses agentes devem então notificar o Diretor Executivo.
Uma reunião de emergência será convocada pelo Diretor Executivo e incluirá o supervisor do programa e o médico
após uma avaliação inicial, outros funcionários, como orientadores, professores e paraprofissionais, podem ser incluídos,
conforme apropriado. Um líder de investigação será designado pela equipe acima, e ele ou ela iniciará uma revisão cuidadosa e
supervisionará a preparação de um relatório que inclui o seguinte: nome do aluno, nome e endereço dos pais ou responsáveis,
sexo do aluno, data de nascimento, programa, data e hora do incidente, hora da investigação inicial, pessoas envolvidas, descrição
do incidente incluindo a natureza e extensão das lesões do aluno, abuso, maus-tratos ou negligência e qualquer evidência de
abuso anterior) e ação de resposta tomada (incluindo ação para tratar ou ajudar o aluno), ações da equipe a serem executadas por
funcionários específicos com prazos, decisões iniciais sobre o relato ao DCF e qualquer outra informação potencialmente útil
para estabelecer a causa da lesão. Notas detalhadas serão mantidas pelo líder da investigação em ordem cronológica até a
conclusão da investigação e incluirão uma descrição específica dos eventos, responsabilidades da equipe e tempos de conclusão.
Todos os relatórios serão mantidos no arquivo do aluno localizado na secretaria de saúde da escola.
O líder da investigação, em colaboração com a equipe, será responsável por atribuir tarefas específicas a cada membro da equipe
na reunião inicial e por convocar reuniões subsequentes e oportunas conforme o andamento da investigação. A questão de
apresentar um relatório formal ao DCF será discutida em cada reunião.
A investigação de abuso ou negligência infantil é a mais alta prioridade no The Children’s Center for Communication / Beverly
School for the Deaf. Assim, a equipe de investigação será organizada imediatamente. Relatórios formais e outras ações devem
ser concluídas imediatamente após a confirmação do relatório inicial.
As entrevistas serão conduzidas com a pessoa que faz a denúncia, o aluno que foi supostamente abusado ou negligenciado e, se
possível, a pessoa supostamente responsável pelo abuso ou negligência. Todos os registros relevantes pertencentes ao aluno
estarão acessíveis à equipe de investigação. A polícia local e estadual será notificada, conforme necessário, pelo Diretor
Executivo ou seu representante.
Relatórios para DCF e relatórios relacionados
De acordo com a Seção 51A, os repórteres obrigatórios têm a obrigação de relatar incidentes de suspeita de abuso infantil ou
negligência diretamente ao DCF. No entanto, no caso de uma instalação como o Centro de Comunicação para Crianças / Escola
de Beverly para Surdos, os repórteres mandatados podem cumprir essa obrigação relatando os incidentes imediatamente a um
agente do Diretor Executivo, neste caso, seu supervisor direto. O supervisor direto é então responsável por relatar a suspeita de
abuso ou negligência ao Diretor Executivo, que é então responsável por fazer qualquer relato necessário, ele ou ela pode designar
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um supervisor de programa, ou enfermeira escolar. Com base nas informações obtidas durante a investigação interna, será
responsabilidade do Diretor Executivo determinar se o incidente merece notificação ao DCF e, se for o caso, ele ou o designado
fará um relatório oral e, no prazo de quarenta e oito (48) horas, um relatório por escrito ao DCF. Todos os relatórios feitos ao
DCF de acordo com esta política conterão os elementos exigidos dos relatórios de acordo com a Seção 51A. Dentro deste mesmo
período de quarenta e oito (48) horas, o Diretor Executivo ou supervisor do programa notificará o agente ou agentes de referência
(incluindo qualquer administrador local de educação especial) e os pais ou tutor do aluno. Além disso, se qualquer parte da
mensalidade do aluno supostamente abusado ou negligenciado estiver sendo paga por uma agência de serviços humanos de
Massachusetts, o Diretor Executivo ou supervisor do programa notificará essa agência.
Os procedimentos acima constituem o plano específico para a equipe relatar um alegado incidente de abuso infantil ou
negligência eportanto, para o Diretor Executivo, supervisor do programa ou pessoa designada para registrar uma denúncia de
abuso ou negligência com o DCF. Se houver um desacordo entre a equipe, um ou mais membros da equipe podem arquivar um
alegado abuso ou formulário de negligência seguindo os procedimentos acima especificados nos regulamentos e documentará
para o registro da escola por que um arquivamento deve ocorrer, embora a maioria considere que o relato foi não garantido.
Alegações contra o programa
CCCBSD garante que todos os alunos estão protegidos em um ambiente seguro e estimulante. Espera-se que todos os
funcionários cumpram a Política de Gestão de Comportamento do Programa e tratem todos os alunos com dignidade e respeito.
No caso de um indivíduo testemunhar atos de abuso ou negligência de outro funcionário em relação a um aluno, ele / ela deve
relatar imediatamente o incidente ao Supervisor do Programa (ou Diretor Executivo se a alegação envolver o Supervisor do
Programa). A documentação deste incidente deve ser anotada antes de sair do trabalho naquele dia.
O Supervisor do Programa (ou Diretor Executivo se a alegação envolver o Supervisor do Programa) falará com o funcionário
acusado sobre a situação ao ser informado do incidente. Se, após a conversa, for considerado que o funcionário se comportou de
fato de maneira inadequada, o funcionário será demitido imediatamente. Os pais / responsáveis serão notificados da situação sem
demora.
Se a alegação for questionável, o Supervisor do Programa emitirá um aviso e monitorará essa pessoa no ambiente de trabalho
continuamente. Se o problema surgir novamente, o funcionário será demitido, com efeito imediato. Os pais / responsáveis serão
notificados da situação sem demora.
Revisão Pós-Investigação
Como garantia final de que cada investigação é conduzida de maneira adequada e expedita, uma reunião de revisão será
convocada pelo líder da equipe investigativa e incluirá todos os funcionários envolvidos na investigação. O processo específico
de entrevistas, atribuição de tarefas e tomada de decisões será revisado e qualquer ação corretiva necessária será registrada como
parte da investigação. O relatório final da investigação interna confidencial será mantido no escritório de Educação.
Privilégios e Confidencialidade
Uma denúncia de abuso infantil ou negligência feita ao DCF de boa fé segundo as Leis Gerais, Capítulo 119, Seção 51A, não
violará o Regulamento de Registros de Estudantes de Massachusetts, que exige o consentimento dos pais antes que as
informações dos registros do estudante sejam divulgadas a terceiros. Além disso, os privilégios estabelecidos pelas Leis Gerais,
Capítulo 112, Seção 135 com relação aos assistentes sociais e o Capítulo 233, Seção 20B, com relação ao psicoterapeuta não
proíbem a denúncia de suspeita de abuso infantil ou negligência ao DCF. A liberação de qualquer informação adicional não
especificada em um relatório ao DCF e a liberação dos registros reais do aluno ainda são regidos pelo Regulamento de Registros
do Estudante de Massachusetts
Treinamento
Treinamento em serviço será fornecido para todos os funcionários do CCCBSD na identificação de abuso psicológico, físico e
sexual. Além disso, a equipe do CCCBSD será orientada quanto às suas responsabilidades profissionais na identificação e relato
de quaisquer casos de abuso e negligência.
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Relatando Abuso e Negligência de Pessoas com Deficiência
Procedimentos administrativos para conduzir investigações internas e relatar os alegados incidentes de abuso de pessoas com
deficiência com idades entre dezoito (18) e cinquenta e nove (59)
Relatórios de incidentes necessários
As Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 19C, Seção 10 e regulamentos relacionados, exigem o relato de incidentes de suspeita
de abuso de pessoas com deficiência à Comissão de Proteção de Pessoas com Deficiência. Os repórteres obrigatórios incluem
professores de escolas públicas e privadas, administradores educacionais, orientadores ou conselheiros familiares, assistentes
sociais e outras pessoas empregadas por uma agência privada que está prestando serviços a pessoas com deficiência.
Definições
"Pessoa com deficiência" significa uma pessoa entre as idades de dezoito (18) e cinquenta e nove (59), inclusive, que é
mentalmente retardada ou de outra forma mental ou fisicamente incapacitada e, como resultado disso, é total ou parcialmente
dependente de outros para atender às suas necessidades de vida diária.
“Condição reportável” é uma lesão física ou emocional grave resultante de abuso.
“Lesões físicas graves” em relação a uma pessoa com deficiência, incluem: a) morte b) lesão cerebral; c) desfiguração; d)
qualquer lesão não trivial, incluindo, mas não se limitando a fratura de um osso, hematoma, lesão intramuscular, ferida por
punção, abrasão, laceração, queimaduras, sangramento, comprometimento do sistema corporal ou órgão, escaras excessivas ou
condição semelhante, ou sintomas prejudiciais resultantes do uso de medicamento ou produto químico sem consentimento
informado ou autorização; e) desnutrição ou desidratação; f) um padrão de toques não consentidos; ou g) toque, penetração ou
exploração sexual sem consentimento.
"Lesão emocional grave" significa e condição emocional evidenciada por redução substancial na capacidade de funcionamento
da pessoa com deficiência, incluindo, mas não se limitando a, um estado grave de ansiedade, medo, depressão ou abstinência, ou
o desenvolvimento de síndrome pós-traumática, incluindo, mas não limitado a sintomas resultantes de ser forçado a envolver-se
involuntariamente em relações sexuais. Também devem ser relatados incidentes relativos à remoção maliciosa de dispositivos
auxiliares adaptativos usados por uma pessoa com deficiência, incluindo, mas não se limitando à prevenção ou acesso a meios
de comunicação ou remoção de aparelhos para auxiliar a mobilidade.
A lei exige que os repórteres mandatados notifiquem a Comissão imediatamente se a pessoa tiver “motivos razoáveis para
acreditar” que uma pessoa com deficiência sofreu abuso; reportar a um supervisor direto não atende a este requerimento.
Investigação de Incidentes
É responsabilidade de todo o pessoal do CCCBSD relatar imediatamente ao seu supervisor direto, supervisor do programa ou
médico qualquer suspeita de abuso de pessoas com deficiência resultando em lesões físicas ou emocionais graves. O supervisor
direto, supervisor do programa ou médico deve então notificar o Diretor Executivo, que iniciará os procedimentos para reunião,
investigação e revisão para determinar se existe uma “condição relatável”.
Alguns aspectos do processo de investigação, entrevista e denúncia descritos acima quanto ao abuso infantil serão diferentes
quando uma pessoa com deficiência estiver envolvida. O registro do incidente compilado pelo líder da investigação deve incluir
o nome da pessoa com deficiência, nome e endereço dos pais ou responsáveis, sexo da pessoa com deficiência, data de
nascimento, data e hora do incidente, hora da investigação inicial, pessoas envolvidas, descrição do incidente (incluindo a
natureza e extensão dos ferimentos da pessoa com deficiência e qualquer evidência de abuso anterior), um nome e descrição do
alegado agressor, se disponível, a relação entre o alegado agressor e a pessoa com deficiência), ações da equipe a serem tomadas
por pessoal com prazos, decisões iniciais relativas ao relato à Comissão, a deficiência ou deficiência da pessoa com deficiência,
a agência que atende a pessoa com deficiência (se houver), endereço atual e permanente e números de telefone, tipos de serviços
que a pessoa com deficiência está recebendo, e qualquer requisito especial da pessoa com deficiência. Deve também incluir o
nome, endereço e números de telefone de todos os repórteres cientes da situação, bem como a relação, se houver, desses repórteres
com a pessoa com deficiência, sejam esses repórteres obrigatórios ou não e quaisquer outras informações potencialmente
relevantes para a investigação do abuso.
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Relatórios para DPPC e relatórios relacionados
De acordo com os regulamentos da Comissão, todos os repórteres mandatados são responsáveis por garantir que os incidentes
que justificam o relato sejam relatados. Isso difere da Seção 51A (o estatuto de denúncia de abuso infantil), segundo a qual,
conforme observado acima, os relatores obrigatórios podem cumprir suas obrigações fazendo um relatório ao Diretor Executivo.
Assédio sexual - funcionários e alunos
CCCBSD tem o compromisso de fornecer um ambiente livre de todas as formas de discriminação e má conduta que podem ser
consideradas assédio, coercitivo ou perturbador, incluindo assédio sexual. A conduta imprópria e o assédio na escola são ilegais
e não serão tolerados. Não serão tolerados atos, palavras, piadas ou comentários baseados na raça, cor, sexo, identidade de gênero,
religião, nacionalidade, orientação sexual, deficiência ou falta de moradia de um indivíduo ou qualquer outra característica
protegida por lei.
O assédio sexual é definido como avanços sexuais indesejados ou conduta visual, verbal ou física de natureza sexual. Esta
definição inclui muitas formas de comportamento ofensivo e inclui assédio baseado no gênero de uma pessoa do mesmo sexo
que o assediador. Nota: Qualquer relação sexual entre um membro da equipe e um aluno é considerada abuso sexual, mesmo que
seja consensual.
A seguir está uma lista parcial de exemplos de assédio sexual:
• Avanços sexuais indesejados.
• Oferecer benefícios de emprego em troca de favores sexuais.
• Fazer ou ameaçar represálias após uma resposta negativa a avanços sexuais.
• Conduta visual que inclui olhar malicioso, fazer gestos sexuais ou exibir objetos ou fotos sexualmente sugestivos,
desenhos animados ou pôsteres.
• Conduta verbal que inclui fazer ou usar comentários depreciativos ou obscenos, apelidos, calúnias ou piadas.
• Avanços ou proposições sexuais verbais.
•
•
•

Abuso verbal de natureza sexual, comentários verbais gráficos sobre o corpo de um indivíduo, palavras sexualmente
degradantes usadas para descrever um indivíduo ou cartas, notas ou convites sugestivos ou obscenos.
Conduta física que inclui tocar em uma pessoa; incluindo tocar em seus cabelos, roupas ou joias, agredir ou impedir ou
bloquear movimentos.
Pedidos orais ou escritos não solicitados e repetidos de datas.

Termo "assédio sexual" refere-se a avanços indesejados ou solicitações de favores sexuais ou outra conduta física ou verbal de
natureza sexual quando:
• Submeter ou rejeitar tal conduta é feita e expressa ou implícita a condição de emprego.
• ubmeter ou rejeitar tal conduta é usado como base para decisões de emprego que afetam o indivíduo que envia ou rejeita.
• Tal conduta tem o propósito ou efeito de interferir injustificadamente no desempenho de trabalho de um funcionário,
criando um ambiente de trabalho intimidador, hostil, humilhante ou sexualmente ofensivo.
Se você experienciar ou testemunhar assédio sexual ou outro assédio ilegal no ambiente do CCCBSD, informe imediatamente a
um supervisor. Se o supervisor não estiver disponível ou se você achar que não é apropriado entrar em contato com essa pessoa,
entre imediatamente em contato com o Diretor Executivo. Você pode levantar preocupações e fazer denúncias sem medo de
represálias ou retaliações.
Todas as alegações de assédio sexual serão investigadas de forma rápida e discreta. Na medida do possível, sua confidencialidade
e a de quaisquer testemunhas e do suposto assediador serão protegidas contra divulgação desnecessária. Quando a investigação
for concluída, você será informado sobre o resultado da investigação.
Qualquer supervisor ou gerente que tomar conhecimento de um possível assédio sexual ou ilegal deve avisar imediatamente o
Diretor Executivo ou qualquer membro da administração para que possa ser investigado de maneira oportuna e confidencial.
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Qualquer pessoa envolvida em assédio sexual ou outro tipo de assédio ilegal estará sujeita a ações disciplinares, incluindo a
rescisão do contrato de trabalho.
Processo para apresentar queixas internas sobre assédio sexual ou outro assédio ilegal
As pessoas que acreditarem que foram submetidas a qualquer forma de assédio devem levar o assunto imediatamente ao seu
supervisor imediato ou ao Diretor Executivo. Todas as alegações de assédio serão investigadas imediatamente pelo Diretor
Executivo. Para conduzir uma investigação abrangente, a confidencialidade não pode ser garantida à pessoa que faz a denúncia.
No entanto, será exigida confidencialidade de todos os indivíduos envolvidos na investigação, incluindo os funcionários
entrevistados. A equipe de investigação relatará todas as descobertas aos Supervisores do Programa e / ou ao Diretor Executivo.
Se o assédio sexual tiver sido cometido por um funcionário, o CCCBSD tomará as medidas apropriadas de acordo com as
circunstâncias. Tal ação pode incluir, mas não está limitada a: aconselhamento, reprimendas informais ou formais, advertências
por escrito, suspensão, modificação de funções, transferências e outras sanções formais até e incluindo a rescisão do contrato de
trabalho.
Agências Estaduais e Federais de Discriminação de Emprego
Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos EUA (EEOC)
One Congress Street, Sala 1001
Boston, MA 02114
(617) 565-3200
Comissão de Massachusetts contra a Discriminação (MCAD)
One Ashburton Place, 6º andar
Boston, MA 02108
(617) 727-3990
Código de Disciplina
CCCBSD maximiza todas as oportunidades para permitir o crescimento de uma criança e desenvolvimento. A segurança, bemestar emocional, físico e psicológico de cada aluno é uma prioridade do programa. No caso de surgirem comportamentos difíceis,
a equipe do CCCBSD é treinada em gestão de comportamento. A equipe estabelecerá expectativas razoáveis e positivas, oferecerá
escolhas, fornecerá oportunidades para verbalizar sentimentos e estimulará o autocontrole por meio da compreensão. Quando
apropriado e viável, as crianças participam do desenvolvimento de regras.
Sob nenhuma circunstância uma criança será submetida a: surras ou punições corporais, punições cruéis ou severas, incluindo
humilhação, abuso verbal ou físico, negligência ou tratamento abusivo. Nunca será negada comida, alimentação à força, sono,
abrigo, roupa de cama ou banheiro como forma de punição. Além disso, é proibido disciplinar uma criança por sujar, fazer xixi
ou não usar o banheiro.
No caso de um aluno exibir comportamentos perturbadores no ambiente de aprendizagem, ele / ela pode ser solicitado a deixar
esse ambiente. Em tal circunstância, o aluno terá um tempo longe desse ambiente de aprendizagem específico em um espaço
separado, longe dos outros alunos, supervisionado por um funcionário. O aluno tem tempo de silêncio para processar sentimentos
e emoções até que a compostura possa ser recuperada. Fica a critério da sala de aula e / ou plano de comportamento
individualizado quais etapas serão tomadas para ajudar a garantir uma transição bem-sucedida de volta à sala de aula ou outro
ambiente de aprendizagem. Quando necessário, os Planos de Comportamento Individuais são desenvolvidos pela Equipe IEP do
aluno, da qual os pais são membros, e são incluídos como parte do IEP do aluno, que os pais devem aprovar antes da
implementação.
Suporte Comportamental
O CCCBSD desenvolveu e implementa políticas e procedimentos escritos de suporte ao comportamento consistentes com os
novos regulamentos sob 603 CMR 46.00 em relação às respostas apropriadas ao comportamento do aluno que podem exigir
intervenção imediata.
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As políticas de apoio ao comportamento e os requisitos quando tais procedimentos são implementados são revisados anualmente
para todos os funcionários do programa no primeiro mês do ano letivo. Para funcionários contratados após o início do ano letivo,
o treinamento de suporte comportamental deve ser fornecido e concluído no prazo de um mês a partir da data de contratação do
funcionário.
Essas políticas são fornecidas aos funcionários do programa e disponibilizadas aos pais dos alunos matriculados no manual dos
pais / alunos que está disponível no site da escola.
As políticas de suporte ao comportamento incluem:
1. Métodos de prevenção da violência estudantil;
Todos os funcionários da escola trabalham diligentemente para fornecer um ambiente seguro para os alunos. Um clima escolar
seguro e de apoio é a expectativa e é incentivado em todos os ambientes escolares. Os alunos e todos os visitantes da escola
também são incentivados a apoiar e manter esse ambiente. Se alguém dentro da escola se sentir ameaçado ou tomar conhecimento
de um comportamento inseguro, deve relatar a ação a um administrador imediatamente.
Todas as portas da escola permanecem trancadas e fechadas durante todo o horário de funcionamento e todos os hóspedes da
escola são monitorados pela equipe da recepção. Todos os corredores e entradas estão sob vigilância por vídeo. Os funcionários
da escola também devem usar uma identificação escolar e questionar os visitantes que não parecem familiares. Os
administradores estão visíveis e presentes e cumprimentam os alunos todos os dias.
Embora o CCCBSD não tenha uma população de alto risco para a violência estudantil, existe um plano para enfatizar as
alternativas à violência, como a resolução pacífica de conflitos e relacionamentos interpessoais positivos.
2. Métodos de prevenção de comportamento autolesivo e suicídio;
CCCBSD se esforça para criar um ambiente seguro, de apoio, físico e social para os alunos. Os professores trabalham arduamente
para prever e reconhecer objetos do cotidiano que podem se tornar prejudiciais (por exemplo, pranchetas, grampeadores, talheres,
tesouras, etc.). Esses objetos são normalmente inacessíveis para os alunos. Itens maiores, considerados inseguros, são protegidos.
Se um membro do corpo docente reconhecer um gatilho para um aluno em particular, ele examinará o ambiente em busca desses
objetos como um esforço para diminuir o risco de acidentes com alunos ou funcionários. Se um aluno conseguir agarrar o objeto
e estiver ameaçando usá-lo para causar danos, os indivíduos vulneráveis serão removidos e estratégias de Cuidados de Segurança
serão implementadas.
Para alunos com risco de suicídio, pequenas mudanças no ambiente podem ser feitas, tais como: remover sacolas plásticas,
certificar-se de que nenhum fio esteja pendurado nas luminárias ou substituir o vidro por um material menos quebrável. Se um
aluno declarar que é suicida, o corpo docente garantirá que o aluno esteja em um ambiente seguro e familiar e, em seguida,
notificará um administrador e a enfermaria. Os pais serão então notificados e aconselhados a terem seus filhos examinados por
um profissional médico. O aluno será liberado da escola para sua família e poderá retornar após ser liberado por um profissional
médico.
3. Uma descrição e explicação das alternativas do programa à contenção física;
Cada professor da sala de aula tem expectativas comportamentais para os alunos como indivíduos. As regras da sala de aula são
estabelecidas e reforçadas. Todos os professores da sala de aula foram treinados em Safety Care, que pratica estratégias de
prevenção antes de qualquer intervenção física. Essas estratégias são usadas quando surgem comportamentos desafiadores. Se o
comportamento continuar a ser inaceitável, a equipe se reunirá para desenvolver um plano de comportamento individual. Os
planos de comportamento são desenvolvidos em conjunto entre o BCBA e o professor da sala de aula. O corpo docente também
treina outros membros da equipe do aluno na implementação do plano de comportamento. Se os comportamentos continuarem e
infringirem os direitos civis de terceiros, a suspensão pode ser considerada. (Veja a política de suspensão).
4. Uma descrição dos requisitos de treinamento do programa para a equipe;
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As políticas de restrição serão revisadas com o corpo docente anualmente dentro de 1 mês a partir do início do novo ano escolar.
O treinamento incluirá uma revisão da política de contenção escolar, política e procedimentos de prevenção e suporte
comportamental do CCCBSD, incluindo planejamento de crise individual, métodos de prevenção da necessidade de contenção
física e alternativas para contenção, tipos de contenção relacionados a considerações de segurança, administração de contenção
de acordo com as necessidades / limitações do aluno, incluindo histórico de trauma conhecido ou suspeito, relatórios e
documentação exigidos, instruções sobre o impacto da contenção física sobre o aluno e sua família e a identificação da equipe
selecionada para servir como um recurso de informação para a escola.
CCCBSD usa Safety Care. Todos os professores do CCCBSD são treinados em Safety Care, o que envolve cada membro da
equipe para participar de um treinamento aprofundado fornecido por um instrutor certificado em Safety Care. O treinamento de
Cuidados de Segurança ensina o seguinte:
• Intervenções que podem impedir a necessidade de contenção, incluindo redução da escalada de comportamentos
problemáticos, prevenção da violência estudantil, identificação de comportamento perigoso específico, comportamento
autolesivo e suicídio, incluindo redução da escalada de comportamento potencialmente perigoso ocorrendo entre grupos
de alunos ou com um aluno individual, construção de relacionamento.
• Uma descrição e identificação de comportamentos por parte de um aluno que podem indicar a necessidade de contenção
física e métodos para avaliar o risco de dano em situações individuais, a fim de determinar se o uso de contenção é
justificado.
O corpo docente selecionado recebe a certificação Safety Care. Esses professores são aqueles que podem estar envolvidos em
intervenções físicas com os alunos. Este processo de certificação envolve todas as informações listadas acima, além do seguinte:
• Tipos de restrições e considerações de segurança relacionadas, incluindo as informações sobre o aumento do risco de
ferimentos para um aluno quando uma restrição estendida é usada. Administrar contenção física de acordo com
limitações médicas ou psicológicas conhecidas e / ou lesão a um aluno quando uma contenção prolongada é usada.
• A experiência simulada de administrar e receber contenção física, instruções sobre o (s) efeito (s) na pessoa contida,
incluindo instruções de monitoramento de sinais físicos de angústia e obtenção de assistência médica.
• Instruções sobre documentação e requisitos de relatórios e investigação de lesões e reclamações.
• Demonstração dos participantes de proficiência na administração de contenção física.
5. Uma descrição dos requisitos de relatórios do programa e procedimentos de acompanhamento;
CCCBSD irá aderir a todas as diretrizes de relatórios de restrição / separação de alunos do ESE, que são descritas a seguir :
• Relate o uso de qualquer restrição.
• Todos os requisitos de relatório serão cumpridos após a conclusão do formulário de relatório de incidente do CCCBSD.
• Os relatórios de incidentes serão preenchidos pela pessoa da equipe envolvida em qualquer incidente que necessite ou
não de contenção.
• membro da equipe do programa que administrou a restrição deve informar verbalmente a administração do programa
sobre a restrição o mais rápido possível e por meio de um relatório escrito, o mais tardar no próximo dia útil escolar. O
relatório escrito deve ser fornecido ao BCBA ou a seu designado, exceto que o diretor deve preparar o relatório se o
diretor administrou a restrição. O BCBA ou seu designado deve manter um registro contínuo de todas as instâncias
relatadas de contenção física, que deve ser disponibilizado para revisão pela ESE, mediante solicitação.
• diretor do programa ou seu representante deve informar verbalmente os pais ou responsáveis do aluno sobre a contenção
o mais rápido possível, e por relatório escrito com carimbo do correio não mais tarde do que três dias úteis escolares
após o uso da contenção. Pais e alunos devem ter permissão para comentar. Se a escola ou programa normalmente
fornece aos pais ou responsável de um aluno os boletins e outras informações relacionadas à escola em um idioma
diferente do inglês, o relatório de restrição por escrito deve ser fornecido aos pais ou responsável nesse idioma.
O relatório escrito exigido deve incluir:
• Quem foi contido
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•
•

•

•
•

Os nomes e cargos da equipe que administrou a restrição e dos observadores, se houver; a data da restrição; a hora em
que a restrição começou e terminou; e o nome do administrador que foi informado verbalmente após a restrição.
Uma descrição da atividade em que o aluno contido e outros alunos e funcionários na mesma sala ou vizinhança estavam
envolvidos imediatamente antes do uso de contenção física; o comportamento que motivou a restrição; os esforços feitos
para desacelerar a situação; alternativas à contenção que foram tentadas; e a justificativa para iniciar a contenção física.
Uma descrição da administração da restrição, incluindo as retenções utilizadas e as razões pelas quais tais retenções
foram necessárias; o comportamento e as reações do aluno durante a contenção; como a restrição terminou; e
documentação de lesão ao aluno e / ou equipe, se houver, durante a contenção e qualquer cuidado médico fornecido.
Informações sobre qualquer ação adicional que a escola tenha tomado ou possa tomar, incluindo quaisquer sanções
disciplinares que possam ser impostas ao aluno.
Informações sobre oportunidades para os pais ou responsáveis do aluno discutirem com os funcionários da escola a
administração da restrição, quaisquer sanções disciplinares que possam ser impostas ao aluno e / ou qualquer outro
assunto relacionado.

Quando uma restrição resultou em um ferimento grave a um aluno ou funcionário do programa, o programa deve fornecer uma
cópia do relatório escrito ao ESE dentro de cinco dias úteis escolares da administração da restrição. O programa também deve
fornecer ao Departamento uma cópia do registro de restrições físicas mantido pelo administrador do programa durante o período
de trinta dias anterior à data da restrição relatada. O Departamento deve determinar se ação adicional por parte do programa de
educação pública é necessária e, se for o caso, deve notificar o programa de educação pública sobre quaisquer ações necessárias
dentro de trinta dias corridos após o recebimento do (s) relatório (s) escrito (s) exigido (s).
6. Uma descrição incluindo cronogramas do procedimento do programa para receber e investigar reclamações sobre
políticas de suporte de comportamento;
Se os pais acreditarem que seu filho foi maltratado durante o uso de contenção, eles podem registrar uma reclamação ou
reclamação junto ao CCCBSD. Os procedimentos de reclamação e reclamação são os seguintes:
CCCBSD não discrimina, independentemente de raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual,
deficiência ou falta de moradia. Além disso, o BSD garantirá que a educação de qualidade e o cuidado dos alunos sejam mantidos
durante a escola.
CCCBSD está empenhada em fornecer serviços de qualidade e respeitar os direitos de todos os alunos registrados, famílias e
funcionários. Se alguém sentir que foi discriminado por qualquer motivo, o seguinte procedimento deve ser seguido:
• Discuta ou envie a alegação com o Diretor do Programa.
• Diretor do Programa investigará as alegações e responderá por meio de entrevista pessoal e por escrito dentro de cinco
dias letivos após a alegação.
• Se a questão não for resolvida pelo Diretor do Programa, a alegação será apresentada ao Diretor Executivo pelo Diretor
de Educação neste momento.
• A determinação do Diretor Executivo é a decisão final dentro do CCCBSD.
7. Uma descrição dos procedimentos a serem seguidos para a implementação dos requisitos de relatório de suporte de
comportamento;
No caso de ser necessário preencher um relatório sobre um incidente, um relatório de incidente será preenchido pela pessoa da
equipe envolvida em qualquer incidente que necessite ou não de contenção.
Se houve uma restrição, o funcionário que administrou a restrição deve informar verbalmente a administração do programa sobre
a restrição o mais rápido possível e por meio de um relatório por escrito, o mais tardar no próximo dia de trabalho escolar. O
relatório escrito deve ser fornecido ao BCBA ou a seu designado, exceto que o diretor deve preparar o relatório se o diretor
administrou a restrição. O BCBA ou seu designado deve manter um registro contínuo de todas as instâncias relatadas de
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contenção física, que deve ser disponibilizado para revisão pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária, mediante
solicitação.
O diretor do programa ou seu representante deve informar verbalmente os pais ou responsáveis do aluno sobre a contenção o
mais rápido possível, e por relatório escrito com carimbo de correio no máximo três dias úteis escolares após o uso da contenção.
Pais e alunos devem ter permissão para comentar. Se a escola ou programa normalmente fornece aos pais ou responsável de um
aluno os boletins e outras informações relacionadas à escola em um idioma diferente do inglês, o relatório de restrição por escrito
deve ser fornecido aos pais ou responsável nesse idioma.
8. Uma descrição do procedimento do programa para fazer notificação oral e escrita aos pais; e
O diretor do programa ou seu representante deve informar verbalmente os pais ou responsáveis do aluno sobre a contenção o
mais rápido possível, e por relatório escrito com carimbo de correio no máximo três dias úteis escolares após o uso da contenção.
Pais e alunos devem ter permissão para comentar. Se a escola ou programa normalmente fornece aos pais ou responsável de um
aluno os boletins e outras informações relacionadas à escola em um idioma diferente do inglês, o relatório de restrição por escrito
deve ser fornecido aos pais ou responsável nesse idioma.
9. Um procedimento para o uso do tempo limite.
Se um aluno apresenta um comportamento que exige tempo limite, a equipe está presente, observando o aluno continuamente. A
aprovação principal deve ser obtida para um intervalo de mais de 30 minutos.
NOTA: Independentemente do comportamento, as refeições não devem ser retidas como forma de punição ou controle de
comportamento. Nenhum aluno deve ter uma refeição negada ou injustificadamente atrasada por qualquer razão que não seja a
prescrição médica. Além disso, a retenção de serviços relacionados e o uso de banheiros não serão usados como forma de punição.
Restrição física
CCCBSD tem uma política escrita sobre o uso de contenção física e administra a contenção física de acordo com os requisitos
do 603 CMR 46.00.
O programa administra contenção física apenas em situações de emergência de último recurso quando necessário para proteger
um aluno e / ou membro da comunidade escolar de agressão ou dano físico iminente, sério e com extremo cuidado, a fim de
prevenir ou minimizar qualquer dano ao aluno como resultado do uso de contenção física. Políticas de restrição física,
procedimentos e treinamento de todo o pessoal devem incluir esses requisitos.
As políticas e procedimentos de restrição física devem incluir os seguintes 10 requisitos:
1. Métodos para envolver pais e alunos em discussões sobre prevenção e uso de contenção
CCCBSD disponibiliza o Manual dos Pais / Alunos para as famílias online no site da escola. Este manual torna as famílias cientes
de todas as políticas de suporte de comportamento e técnicas de contenção. No caso de um aluno precisar de um plano de suporte
comportamental que inclua contenção para controlar um comportamento intensivo, os pais são convidados a comparecer a uma
reunião para revisar esse plano. O plano inclui todas as técnicas de prevenção, bem como os tipos de contenção a serem
implementados. Os pais também recebem uma demonstração física do que a restrição envolve, para que tenham um entendimento
completo do que está envolvido.
2. Uma descrição e explicação do método de contenção física usado pelo programa em uma situação de emergência
Em caso de escalada de comportamento, o CCCBSD usa os seguintes métodos para manter a si mesmo e aos outros protegidos
de lesões:
• Acompanhamento físico: Tocar ou segurar um aluno sem o uso de força com o propósito de direcionar o aluno.
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•

•

Restrição física: contato físico direto que impede ou restringe significativamente a liberdade de movimento de um aluno.
(Não é considerado contenção física: breve contato físico para promover a segurança do aluno, fornecendo orientação
física ou sugestões ao ensinar uma habilidade, redirecionando a atenção, proporcionando conforto ou uma escolta física.)
Tempo limite: a equipe está presente, observando continuamente o aluno. A aprovação principal deve ser obtida para
um intervalo de mais de 30 minutos.
3. Uma declaração que proíbe isolamento, contenção de medicação, contenção mecânica e contenção de bruços, a menos
que permitido sob 603 CMR 46.03 (1) (b)

•
•

•
•
•

Os seguintes métodos de contenção não são usados no CCCBSD, pois são proibidos no estado de Massachusetts ou os
professores não têm treinamento adequado para administrar.
Restrição Mecânica: Proibida. O uso de um dispositivo físico para restringir o movimento de um aluno ou o movimento
ou função normal de uma parte de seu corpo. Um dispositivo de proteção ou estabilização, como um arnês, colo ou
outros cintos para prender uma criança em uma cadeira, solicitado por um médico, não deve ser considerado contenção
mecânica. O uso de contenção mecânica é proibido, a menos que explicitamente autorizado por um médico e aprovado
por escrito pelos pais ou responsável.
Restrição de medicação: Proibida. A administração de medicamentos para fins de contenção. (Os medicamentos
prescritos por um médico e autorizados pelos pais não são uma contenção de medicamentos.)
Restrição de isolamento: Proibido. O confinamento involuntário de um aluno sozinho em uma sala ou área da qual o
aluno está fisicamente impedido de sair.
Restrição deitada: Proibida a menos que um treinamento aprofundado tenha sido implementado para todos os
funcionários envolvidos.

4. A contenção física deve ser usada apenas em situações de emergência de último recurso, após outras alternativas legais e
menos intrusivas terem falhado ou sido consideradas inadequadas
O CCCBSD entende que a contenção física pode ser usada apenas como um procedimento de emergência, como último recurso
depois que outras alternativas legais e menos intrusivas falharam ou foram consideradas inadequadas.
A contenção física é proibida nas seguintes circunstâncias:
• Quando um aluno não pode ser contido com segurança, incluindo contra-indicações médicas
• Quando intervenções não físicas podem ser usadas
• Como forma de punição
• Como resposta à destruição de propriedade, interrupção da escola, recusa em obedecer ou ameaças verbais.
• uso de contenção pode não estar incluído em planos de comportamento ou IEPs.
Nada nestes regulamentos proíbe:
• direito de qualquer indivíduo de denunciar às autoridades competentes um crime cometido por um estudante ou outro
indivíduo.
• Policiais, autoridades judiciais ou pessoal de segurança escolar de exercer suas responsabilidades, incluindo a detenção
física de um aluno ou outra pessoa que supostamente cometeu um crime ou representa um risco à segurança; ou
• exercício das responsabilidades de um indivíduo como relator mandatado de acordo com MGL c. 119, § 51A. Esses
regulamentos não devem ser usados para impedir qualquer indivíduo de relatar negligência ou abuso à agência estadual
apropriada.
5. Uma descrição do procedimento do programa para a realização de revisão periódica de dados e documentação sobre
o uso do programa de restrição;
Quando ocorrem restrições, a equipe clínica do CCCBSD recebe um relatório preenchido pelo corpo docente envolvido no
incidente. O departamento clínico analisa o relatório e mantém um registro de todas as restrições que ocorrem na escola. Após a
ocorrência de uma contenção, um membro da equipe clínica revisará o incidente com a equipe do aluno e discutirá os
antecedentes, técnicas de prevenção, escalonamento, a contenção real e desescalonamento.
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Para alunos com várias restrições semanais, há uma revisão individual do aluno (semanal)
Um membro da equipe clínica identificará os alunos individuais contidos várias vezes na semana anterior e reunirá uma equipe
de revisão para considerar:
• Relatórios sobre o uso de contenção e comentários fornecidos por pais e alunos.
• Analisar as circunstâncias e os fatores que levam à percepção da necessidade do uso de contenção.
• Considere estratégias para reduzir ou eliminar o uso de contenção para este aluno no futuro.
• Revise o acordo da equipe sobre o plano de ação escrito.
Revisão Administrativa (Mensal)
• A equipe clínica apresentará dados mensais à equipe de administração mensalmente.
• Considere os padrões de uso, procurando semelhanças.
• Determinar a necessidade de treinamento adicional.
• Determine outras ações necessárias para reduzir a necessidade de uso de contenção.
Reportando ao DESE
• Sempre que houver um ferimento grave.
• Envie o relatório dentro de 5 dias úteis escolares de contenção. Incluir registro por um período de 30 dias antes da
contenção.
• departamento pode determinar a ação adicional necessária.
• Recolher e relatar anualmente todas as restrições físicas ao DESE
• Relate todos os ferimentos relacionados à contenção ao departamento dentro de 3 dias úteis escolares.
1. Uma descrição dos requisitos de treinamento do programa para todos os funcionários
As políticas de restrição serão revisadas com o corpo docente anualmente dentro de 1 mês a partir do início do novo ano escolar.
Para funcionários contratados após o início do ano letivo, o treinamento de contenção física deve ser fornecido e concluído no
prazo de um mês a partir da data de contratação do funcionário. O treinamento incluirá uma revisão da política de contenção
escolar, prevenção e política de suporte comportamental do CCCBSD, incluindo procedimentos individuais planejamento de
crise, métodos de prevenção da necessidade de contenção física e alternativas para contenção, tipos de contenção relacionados a
considerações de segurança, administração de contenção de acordo com as necessidades / limitações do aluno, incluindo histórico
de trauma conhecido ou suspeito, relatórios e documentação exigidos, instruções sobre o impacto contenção física tem sobre o
aluno e família, e identificação de funcionários selecionados para servir como um recurso de informação para a escola.
CCCBSD usa Safety Care. Todos os professores do CCCBSD são treinados em Safety Care, o que envolve cada membro da
equipe para participar de um treinamento aprofundado fornecido por um instrutor certificado em Safety Care. O treinamento de
Cuidados de Segurança ensina o seguinte:
• Intervenções que podem impedir a necessidade de contenção, incluindo redução da escalada de comportamentos
problemáticos, prevenção da violência estudantil, identificação de comportamento perigoso específico, comportamento
autolesivo e suicídio, incluindo redução da escalada de comportamento potencialmente perigoso ocorrendo entre grupos
de alunos ou com um aluno individual, construção de relacionamento.
• Uma descrição e identificação de comportamentos por parte de um aluno que podem indicar a necessidade de contenção
física e métodos para avaliar o risco de dano em situações individuais, a fim de determinar se o uso de contenção é
justificado.
2. Uma descrição do treinamento intensivo para funcionários que atuam como recursos de restrição para o programa
O corpo docente selecionado recebe a certificação Safety Care. Esses professores selecionados são aqueles que podem estar
envolvidos em intervenções físicas com os alunos. Este processo de certificação envolve todas as informações listadas acima,
além do seguinte:

55

Tipos de restrições e considerações de segurança relacionadas, incluindo as informações sobre o aumento do risco de ferimentos
para um aluno quando uma restrição estendida é usada. Administrar contenção física de acordo com limitações médicas ou
psicológicas conhecidas e / ou lesão a um aluno quando uma contenção prolongada é usada.
A experiência simulada de administrar e receber contenção física, instruções sobre o (s) efeito (s) na pessoa contida, incluindo
instruções de monitoramento de sinais físicos de angústia e obtenção de assistência médica.
Instruções sobre documentação e requisitos de relatórios e investigação de lesões e reclamações.
Demonstração dos participantes de proficiência na administração de contenção física.
Requisitos de segurança
• Conheça as limitações médicas e psicológicas do aluno, incluindo histórico de trauma conhecido ou suspeito.
• Certifique-se de que o aluno seja capaz de respirar e falar. Se o aluno indicar que não consegue respirar, a contenção
deve ser interrompida.
• Monitore o bem-estar físico, a respiração, a temperatura da pele e a cor.
• Se o aluno sentir sofrimento físico, libere a restrição e procure assistência médica imediatamente.
Administração Adequada de Restrição Física
Somente o pessoal da escola que recebeu treinamento aprofundado deve administrar contenção física nos alunos. A administração
de uma restrição deve ser testemunhada por pelo menos um adulto que não participe da restrição. Os requisitos de treinamento
não devem impedir que um professor, funcionário ou agente de um programa de educação pública use força razoável para
proteger os alunos, outras pessoas ou a si mesmos de agressão ou dano físico grave e iminente. Aqueles que implementam
contenção física devem usar apenas a quantidade de força necessária para proteger o aluno. O método de contenção mais seguro
deve ser usado em todos os momentos e a contenção deve ser descontinuada o mais rápido possível.
A pessoa que administra a contenção física deve usar o método mais seguro disponível e apropriado para a situação, sujeito aos
requisitos de segurança. Restrições de piso ou propensas são proibidas no CCCBSD, mas são aceitáveis se todos os itens a seguir
forem verdadeiros e documentados:
• A equipe tem treinamento avançado na implementação de restrições de solo e de barriga para baixo,
• aluno tem um histórico documentado de comportamento perigoso repetido para si mesmo ou para outras pessoas,
• Todas as outras formas de restrição não tiveram sucesso,
• Não há contra-indicações médicas,
• Há justificativa psicológica / comportamental sem contra-indicações,
• programa obteve consentimento para o uso de contenção propensa
• programa documentou todos os itens acima antes do uso da contenção de bruços.
As restrições que duram mais de 20 minutos aumentam o risco de lesões. Essas restrições requerem a aprovação do diretor antes
de a restrição exceder 20 minutos.
Uma restrição deve ser liberada imediatamente após a determinação do funcionário que a administra, de que o aluno não está
mais em risco de causar dano físico iminente a si mesmo ou a outros. A contenção deve ser administrada de forma a prevenir ou
minimizar danos físicos. Se, a qualquer momento durante uma contenção física, o aluno demonstrar sofrimento físico
significativo, o aluno deve ser liberado da contenção imediatamente e os funcionários da escola devem tomar medidas para
buscar assistência médica.
A equipe do programa deve revisar e considerar quaisquer limitações médicas ou psicológicas conhecidas e / ou planos de
intervenção comportamental em relação ao uso de contenção física em um aluno individual.
Após a liberação de um aluno de uma restrição, o programa deve implementar procedimentos de acompanhamento. Esses
procedimentos devem incluir a revisão do incidente com o aluno para abordar o comportamento que precipitou a contenção (a
menos que a revisão possa causar agitação), revisão do incidente com a (s) pessoa (s) da equipe que administrou a contenção
para discutir se os procedimentos de contenção adequados foram seguidos, consideração se algum acompanhamento é apropriado
para os alunos que testemunharam o incidente, preencha a documentação necessária dentro de um período de 24 horas.
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1. Requisitos de relatórios e procedimentos de acompanhamento para relatórios aos pais / responsáveis e ao
Departamento
CCCBSD irá aderir a todas as diretrizes de relatórios de restrição / separação de alunos do DESE, que são descritas a seguir:
Relate o uso de qualquer restrição.
Todos os requisitos de relatório serão cumpridos após a conclusão do formulário de relatório de incidente do CCCBSD.
• Os relatórios de incidentes serão preenchidos pela pessoa da equipe envolvida em qualquer incidente que necessite ou
não de contenção.
• membro da equipe do programa que administrou a restrição deve informar verbalmente a administração do programa
sobre a restrição o mais rápido possível e por meio de um relatório escrito, o mais tardar no próximo dia útil escolar. O
relatório escrito deve ser fornecido ao BCBA ou a seu designado, exceto que o diretor deve preparar o relatório se o
diretor administrou a restrição. O BCBA ou seu designado deve manter um registro contínuo de todas as instâncias
relatadas de contenção física, que deve ser disponibilizado para revisão pelo Departamento de Educação Elementar e
Secundária, mediante solicitação.
• diretor do programa ou seu representante deve informar verbalmente os pais ou responsáveis do aluno sobre a contenção
o mais rápido possível, e por relatório escrito com carimbo do correio não mais tarde do que três dias úteis escolares
após o uso da contenção. Pais e alunos devem ter permissão para comentar. Se a escola ou programa normalmente
fornece aos pais ou responsável de um aluno os boletins e outras informações relacionadas à escola em um idioma
diferente do inglês, o relatório de restrição por escrito deve ser fornecido aos pais ou responsável nesse idioma.
O relatório escrito exigido deve incluir: Quem foi contido
• Os nomes e cargos da equipe que administrou a restrição e dos observadores, se houver; a data da restrição; a hora em
que a restrição começou e terminou; e o nome do administrador que foi informado verbalmente após a restrição.
• Uma descrição da atividade em que o aluno contido e outros alunos e funcionários na mesma sala ou vizinhança estavam
envolvidos imediatamente antes do uso de contenção física; o comportamento que motivou a restrição; os esforços feitos
para desacelerar a situação; alternativas à contenção que foram tentadas; e a justificativa para iniciar a contenção física.
• Uma descrição da administração da restrição, incluindo as retenções utilizadas e as razões pelas quais tais retenções
foram necessárias; o comportamento e as reações do aluno durante a contenção; como a restrição terminou; e
documentação de lesão ao aluno e / ou equipe, se houver, durante a contenção e qualquer cuidado médico fornecido.
• Informações sobre qualquer ação adicional que a escola tenha tomado ou possa tomar, incluindo quaisquer sanções
disciplinares que possam ser impostas ao aluno.
• Informações sobre oportunidades para os pais ou responsáveis do aluno discutirem com os funcionários da escola a
administração da restrição, quaisquer sanções disciplinares que possam ser impostas ao aluno e / ou qualquer outro
assunto relacionado.
Quando uma restrição resultou em um ferimento grave para um aluno ou funcionário do programa, o programa deve fornecer
uma cópia do relatório escrito ao DESE dentro de três dias úteis escolares da administração da restrição. O programa também
deve fornecer ao Departamento uma cópia do registro de restrições físicas mantido pelo administrador do programa durante o
período de trinta dias anterior à data da restrição relatada. O Departamento deve determinar se ação adicional por parte do
programa de educação pública é necessária e, se for o caso, deve notificar o programa de educação pública sobre quaisquer ações
necessárias dentro de trinta dias corridos após o recebimento do (s) relatório (s) escrito (s) exigido (s).
2. Um procedimento para receber e investigar reclamações sobre práticas de contenção, incluindo prazos
Se os pais acreditarem que seu filho foi maltratado durante o uso de contenção, eles podem registrar uma reclamação ou
reclamação junto ao CCCBSD. Os procedimentos de reclamação e reclamação são os seguintes:
CCCBSD não discrimina, independentemente de raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual,
deficiência ou falta de moradia. Além disso, o BSD garantirá que a educação de qualidade e o cuidado dos alunos sejam mantidos
durante a escola.
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CCCBSD está empenhada em fornecer serviços de qualidade e respeitar os direitos de todos os alunos registrados, famílias e
funcionários. Se alguém sentir que foi discriminado por qualquer motivo, o seguinte procedimento deve ser seguido:
• Discuta ou envie a alegação com o Diretor do Programa.
• Diretor do Programa investigará as alegações e responderá por meio de entrevista pessoal e por escrito dentro de cinco
dias letivos após a alegação.
• Se a questão não for resolvida pelo Diretor do Programa, a alegação será apresentada ao Diretor Executivo pelo Diretor
de Educação neste momento.
• A determinação do Diretor Executivo é a decisão final dentro do CCCBSD.
O departamento clínico mantém um registro de todos os incidentes que requerem contenção que ocorrem durante a escola. Este
registro pode ser disponibilizado para revisão pelo Departamento, mediante solicitação. Os pais podem revisar os registros de
seus próprios filhos e registro de contenção mediante solicitação. Além disso, em uma base anual, o CCCBSD relata todas as
restrições ao sistema de relatórios online do DESE.
Separação do Aluno Resultante do Suporte Comportamental
Se a política e os procedimentos de suporte de comportamento do programa resultarem na separação de um aluno do grupo ou
das atividades do programa, o CCCBSD compreende os seguintes requisitos:
1. Os alunos devem ser continuamente observados por um membro da equipe e a equipe estará com o aluno ou
imediatamente disponível para o aluno em todos os momentos;
2. Se o tempo limite durar mais de 30 minutos com base na agitação contínua do aluno individual, a aprovação deve ser
obtida do diretor do programa.
3. Assim que o aluno estiver calmo, o tempo limite cessará.
Aluno em Fuga
Definição:
Um aluno será considerado um fugitivo se faltar por 5 minutos. Esse período de tempo pode ser menor no caso de um aluno com
histórico de corridas. Neste ponto, os procedimentos de fuga serão ativados.
Procedimentos de Prevenção
A equipe será informada sobre o aluno com histórico de corridas no momento da admissão ao programa. A equipe será chamada
para uma revisão de caso de emergência para um aluno com histórico de corridas ou que possa correr. Neste ponto, um plano
será desenvolvido para ajudar a garantir a segurança do aluno. Um resumo deste plano, incluindo: uma declaração de que o aluno
tem potencial para correr, uma lista cronológica de incidentes de corrida, destinos de corrida e questões de segurança, será escrita,
distribuída para a equipe e colocada no arquivo do aluno. Este formato também pode ser na forma de um Plano de Intervenção
Comportamental. Se um aluno for considerado um corredor em potencial, a supervisão será aumentada e o privilégio de viagens
independentes poderá ser restrito.
Se um aluno for observado saindo do campus sem um membro da equipe que o acompanhe, esta situação deve ser relatada ao
professor da sala de aula imediatamente. Se um aluno faltar em um local esperado por um período de cinco minutos, isso será
relatado ao escritório central imediatamente. Em algumas situações, o protocolo específico pode ser desenvolvido em consulta
com as famílias, tutores ou outra equipe da agência para um aluno com mais de 18 anos que seja o seu tutor legal. Sob este
protocolo, diretrizes específicas serão estabelecidas. Este aluno pode não se enquadrar nas diretrizes do Procedimento de Fuga.
Procedimentos de fuga
Se for determinado que um aluno fugiu, o professor da classe ou seu designado deve notificar imediatamente a equipe de resposta
clínica. O membro do departamento clínico designado para o conjunto de casos do aluno anunciará por texto e / ou walkie que
um aluno está faltando usando o código ‘__________ perdeu seu livro da biblioteca.” Ao receber as informações, o
Administrador do programa alertará o restante do programa, fazendo com que o escritório central faça uma chamada para todos
em todo o prédio para que todos os funcionários saibam que devem cuidar do aluno.
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A equipe de pesquisa será composta por membros da equipe de sala de aula, o consultório clínico, prestadores de serviços
relacionados e outra equipe profissional que pode apoiar o processo. Ao saber de um aluno desaparecido, a equipe irá pesquisar
da seguinte forma:
Protocolo de pesquisa (5-15 minutos)
• Envie uma mensagem para sua equipe - “Nome perdeu o livro da biblioteca”.
● Qualquer pessoa com acesso às câmeras - Verifique as câmeras de segurança ou peça à equipe do escritório principal
para verificar as câmeras. Alerte o escritório principal.
● Diretor do Programa e Coordenador Clínico do Aluno - Busca fora do prédio.
● Diretor de Educação e Assistente Clínico do Aluno - Pesquise o interior do prédio.
● Professor da sala de aula - anote o tempo. Pesquise os lugares "frequentados" de seus alunos.
● Diretor do programa não está na equipe do aluno - Faça uma busca nas áreas de baixo da ala Gales
● Assistente Administrativo - Esteja disponível na recepção, pronto para atender as chamadas recebidas. Todos ligam para
“Nome perdeu o livro da biblioteca”.
● Diretor Executivo, COO e membros do escritório principal - Estejam disponíveis e prontos para ajudar com qualquer
assistência necessária.
Protocolo de pesquisa (15 minutos ou mais)
● Diretor do Programa do Aluno - Chamar a polícia.
● Diretor de Educação e Professor de Sala de Aula - Cal the family. Esteja pronto para ir até o local do aluno. Tenha as
chaves e a carteira de habilitação em mãos, caso precise dirigir até o aluno.
● Equipe de Busca - Continue a busca até que o aluno seja encontrado.
A equipe de busca usará telefones celulares ou walkie-talkies, como meio de comunicação entre si durante a busca. Cada membro
da equipe ligará de volta para o escritório principal a cada dez minutos para dar / ouvir um relatório de status. Espera-se que a
equipe da equipe de busca carregue seu crachá de identificação do CCCBSD para justificar a busca por um aluno caso seja
questionado pelas autoridades. Os membros da equipe de busca seguirão um aluno na corrida até que ele possa ser devolvido à
escola com segurança ou seja determinado que o aluno está em uma situação segura. Se o aluno parecer estar em perigo iminente,
o funcionário pedirá ajuda e tentará acompanhá-lo até uma situação segura.
Notificação de Indivíduos Apropriados
● Um administrador notificará:
● A Polícia dentro de quarenta e cinco (45) minutos após ter determinado que o aluno fugiu e ainda não foi localizado.
● Os pais / responsáveis imediatamente após determinarem que o aluno fugiu e ainda não foi localizado.
O Diretor de Operações notificará:
• departamento estadual de educação do aluno dentro de vinte e quatro (24) horas e preencher um Formulário 2 (ou
formulário apropriado para alunos de fora do estado) a ser enviado
• distrito escolar de envio dentro de vinte e quatro (24) horas.
Retornar ao campus
Assim que o membro do departamento clínico for notificado de que o aluno foi localizado e está retornando ao campus, ele
notificará a equipe de busca. Uma determinação será feita pela Enfermeira Escolar e pelo Conselheiro Escolar em relação a
qualquer cuidado médico / psicológico necessário para o bem-estar do aluno.
O Diretor do Programa marcará uma reunião da Equipe Clínica para revisar a situação e desenvolver um plano imediato. Uma
vez que todas as questões de segurança tenham sido tratadas, o professor da sala de aula ou conselheiro escolar se reunirá com o
aluno para revisar a situação e comunicar ao aluno quaisquer consequências que possam ter sido decididas pela equipe.
Procedimentos de evacuação e emergência
O CCCBSD está empenhado em tornar todos os alunos e funcionários seguros em caso de emergência. Todo o pessoal é
anualmente instruído no uso de procedimentos de emergência. Uma explicação completa do plano de preparação para
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emergências do CCCBSD pode ser visualizada mediante solicitação. Abaixo destaca as ações tomadas em caso de uma situação
de emergência.
CCCBSD estabeleceu um Grupo de Aconselhamento aos Pais (PAG) como um esforço para envolver todos os pais em questões
que dizem respeito à educação, saúde e segurança dos alunos no programa.
Ameaça de Bomba
● Entre em contato com um administrador que ligará para o 911.
● Siga os planos de evacuação padrão.
Refém da situação
● Ligue 911.
● Adie o plano de segurança da sala e evacue se a equipe de emergência recomendá-lo.
● Isole os envolvidos.
● Não seja um herói. Fique calmo e espere a ajuda chegar.
Intruso Perigoso
● Ligue 911.
● Fique calmo.
● Adie para garantir o plano de quarto.
● Espere a equipe de emergência chegar e seguir suas instruções.
Atirador Ativo
● Determine se você vai correr, se esconder ou lutar.
● Espere que a equipe de emergência forneça ajuda.
● Assim que a área estiver segura, informe-se a um oficial para que seja informado como encontrado.
Incêndio
● Puxe o alarme de incêndio.
● Adie o plano de evacuação.
● Espere a equipe de emergência chegar e seguir suas instruções.
● Permaneça evacuado até receber uma chamada clara dos bombeiros.
Transporte do Aluno e Segurança no Transporte
Apenas para transporte fornecido pelo distrito
O transporte de alunos entre a casa e o CCCBSD, e entre o CCCBSD e a casa, é de responsabilidade do distrito escolar público
do aluno ou dos pais ou responsáveis pelo aluno.
O distrito escolar do envio fornece a cada aluno o transporte necessário para a implementação de seu plano de serviços. Esse
transporte é fornecido usando veículos de propriedade do distrito, serviços de táxi locais, carros de propriedade pessoal ou
transporte público conforme apropriado para cada aluno.
Um membro da equipe de transporte só pode dispensar um aluno para uma pessoa devidamente designada, como os pais do
aluno, tutor ou membro da família, ou uma pessoa que foi aprovada pelos pais ou tutor do aluno. Um aluno também pode receber
alta para um membro da comunidade quando essa pessoa for designada no plano de serviço do aluno ou no plano educacional
individual. Se um membro da equipe de transporte não reconhece ou conhece uma pessoa que é aceitando ou pegando um aluno,
o funcionário pedirá para ver a identificação apropriada da pessoa.
Para transporte provido por distrito e CCCBSD
Em caso de emergência, o distrito dispõe de veículos e motoristas que podem ser utilizados no transporte de alunos. Em casos
de emergências médicas graves, o funcionário deve ligar para o 911 para pedir uma ambulância.
Os membros da equipe de transporte e CCCBSD devem estar informados e preparados para qualquer necessidade ou problema
que possa causar dificuldades durante o transporte, como convulsões, tendência a enjôo, problemas de comportamento e
deficiências. O membro da equipe de transporte e CCCBSD obterá essas informações do LEA de fora do distrito, dos pais ou do
arquivo do aluno (apenas para funcionários do CCCBSD).
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Ao transportar alunos, supervisão apropriada com equipe adequada para proporção de alunos será fornecida ao transportar os
alunos, incluindo o transporte de alunos em veículos de propriedade do distrito, táxis, carros de propriedade pessoal e transporte
público. As necessidades individuais dos alunos devem ser levadas em consideração ao determinar a proporção adequada de
funcionários para alunos e o nível de supervisão.
O número de alunos e funcionários que viajam em um veículo não excederá, em nenhum momento, o número aprovado de
assentos no veículo.
Os veículos não estarão em movimento a menos que todos os alunos estejam sentados, os cintos de segurança colocados e as
cadeiras de rodas presas. Cada aluno usará cinto de segurança ou sistema de retenção de segurança infantil adequado à sua idade
e necessidades. O membro da equipe que supervisiona o veículo garantirá que todas as restrições de segurança ou cintos de
segurança sejam colocados enquanto o veículo estiver em movimento.
Se um aluno se recusar a usar uma restrição de segurança ou cinto de segurança, o aluno não será transportado no veículo e o
funcionário trabalhará com a equipe apropriada do programa
(Médico, especialista em comportamento, professor) para elaborar um plano para ensinar o aluno a aceitar a restrição de
segurança ou cinto de segurança e usá-lo de forma adequada.
Requisitos de pessoal para o transporte de alunos
Antes de os funcionários do CCCBSD transportarem alunos, ele / ela deve fornecer uma carteira de motorista válida (ou outra
licença estadual comparável) antes de ser autorizado a transportar alunos em veículos de propriedade da escola. Isso garante que
a competência para dirigir foi autorizada por seu estado de origem. Além disso, antes de transportar os alunos em veículos
pessoais, os funcionários devem dar ao CCCBSD uma carteira de motorista positiva e registro atual com a documentação do
seguro automóvel legítimo. Se o CORI de um funcionário mostrar atividades relacionadas a um acidente de trânsito, os
funcionários não serão autorizados a transportar alunos.

PROCEDIMENTOS COVID
O CCCBSD tem procedimentos operacionais padrão em vigor desde a reabertura em julho de 2020. Esses procedimentos
incluem distanciamento social seguro, procedimentos de limpeza e higienização, compreensão da disseminação da doença,
percepção dos sintomas e procedimentos de quarentena.
Descritos abaixo são protocolos padrão em vigor desde maio de 2021. Esses procedimentos permanecerão em vigor até o verão
de 2021. A partir do outono de 2021, o CCCBSD seguirá a Orientação MA para COVID-19 que suspende todas as precauções
relacionadas ao COVID. As atualizações ao longo do ano serão feitas no site COVID do CCCBSD.
Pesquisa de saúde dos pais em nome de seus filhos
Como um esforço para minimizar a exposição e disseminação de COVID-19, conclua uma avaliação diária da saúde de seu
filho para garantir que ele / ela não exiba nenhum dos seguintes sintomas nas últimas 24 horas:
● Febre (temperatura de 100,0 ° F ou superior), febre ou calafrios
● tosse
● Mostrando sinais de dor de garganta
● Dificuldade em respirar ou falta de ar
● Novas dores musculares
● Parece ter uma nova perda de cheiro / sabor
● Sintomas gastrointestinais (diarreia, náuseas, vômitos)
• Fadiga (quando em combinação com outros sintomas)
• Dor de cabeça (quando em combinação com outros sintomas)
• Congestão nasal (quando em combinação com outros sintomas)
● Quaisquer outros sinais de doença.
• Indica um pequeno sintoma
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Se qualquer criança apresentar 2 sintomas menores ou 1+ principais, ela deverá ficar em casa e seguir os protocolos de
quarentena. Além disso, o pai precisa acompanhar o PCP da criança. Uma lista de locais de teste está disponível aqui, e
Massachusetts também tem um mapa de teste interativo. Funcionários e alunos com sintomas também devem entrar em contato
com seu médico de atenção primária para obter mais instruções.
Diretrizes de quarentena
Consulte as árvores de decisão abaixo para ajudar a determinar se seu filho precisa ou não de quarentena e por quanto tempo.
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Política de máscara (até o verão de 2021)
Expectativas para funcionários
Durante esta pandemia de COVID-19, é fundamental que todos os funcionários do CCCBSD façam parte da solução para
minimizar qualquer risco de transmissão do vírus. Para fazer isso, o CCCBSD fornece PPE para todos os funcionários. Cada
funcionário terá diferentes requisitos para PPE, dependendo de sua função na organização e com quem trabalha. Cada sala de
aula terá uma lista de requisitos mínimos de EPI necessários para os alunos em uma sala de aula particular. Esta política aborda
especificamente o uso de máscaras.
● Máscaras devem ser usadas quando em uma sala com outra pessoa.
● Máscaras de pano devem ser usadas quando todos na sala estiverem usando máscaras.
● Máscaras descartáveis devem ser usadas ao trabalhar com pessoas que não usam máscaras.
● As máscaras podem ser removidas quando estiver sozinho em uma sala ou ao comer. Se comer em uma sala com outra
pessoa, certifique-se de estar a 6 pés ou mais de distância de outras pessoas.
● Se for necessário quebrar a máscara, você pode entrar em outra sala sem uma pessoa ou sair pelo tempo que precisar.
Se sair da sala não for uma opção, certifique-se de estar a 6 pés ou mais de distância das pessoas, remova a máscara
por algumas respirações e coloque-a de volta no rosto.
Expectativas para os alunos
Se os alunos podem usar máscaras, a expectativa é que eles as usem. É reconhecido que, embora os alunos possam usar
máscaras, eles podem ser resistentes a ela ou não tolerar o uso de máscaras por longos períodos de tempo.
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O CCCBSD gostaria de encorajar o máximo possível de uso de máscara pelos alunos. O ideal é que os alunos, no mínimo,
usem máscaras em espaços públicos como: corredores, banheiros, chegada / saída ou qualquer lugar onde os alunos não
possam estar a 1,8 m de distância.
Se os alunos precisarem desenvolver uma tolerância ao uso de máscara, os professores da sala de aula devem se conectar com a
equipe da criança (incluindo um mínimo de equipe clínica e familiares) para desenvolver um plano para aumentar o período de
tempo que um aluno pode usar uma máscara. Aqui está uma pasta de recursos que podem ser usados para auxiliar em sua
programação.
O CDC não recomenda o uso de máscaras por alunos que não possam removê-la fisicamente de forma independente. Se um pai
quiser que seu filho use uma máscara, a equipe deve consultar o médico da criança para obter orientação. Se o médico for a
favor do uso de máscara pela criança, a equipe da criança (incluindo um mínimo de professor, equipe clínica, SLP e familiares)
deve se reunir para determinar um plano apropriado para a criança. As discussões devem incluir estratégias para o aluno
comunicar suas preferências, necessidades e níveis de desconforto.
Se um aluno não estiver usando uma máscara, a equipe do aluno deve determinar se é uma preferência comportamental, médica
ou dos pais.
● Médico- A enfermagem entrará em contato com a família para obter uma nota do PCP considerando-o medicamente
seguro OU pedir-lhes que explorem outras vias de PPE, como protetores faciais, lugares alternativos de assento etc.
● Comportamental- Consulte o clínico para as necessidades específicas do aluno e analise a pasta de recursos compilada
pelo departamento clínico para ver se algum recurso pode ser aplicável e útil para o aluno.
● Solicitação dos pais - se um pai não quiser que seu filho use máscara, faça uma reunião de equipe com o professor,
equipe de educação e enfermagem para determinar por que e se outras opções estão disponíveis.
Independentemente de o aluno usar máscara ou não, certifique-se de que a importância do uso da máscara seja incentivada por
toda a equipe do aluno. Isso inclui professores e famílias trabalhando de forma colaborativa em todas as configurações para
preparar o aluno para o sucesso.
Um protetor facial pode ser uma alternativa para uma máscara enquanto um aluno está construindo uma máscara de tolerância
usando.
Quebra de máscara para alunos
Se um aluno precisar de uma quebra de máscara, ele terá tempo para fazer isso. Todos os alunos receberão estratégias para
comunicar sua necessidade de uma pausa. Isso pode incluir consultar o SLP da criança para estratégias de acesso.
Uma quebra de máscara pode ocorrer na sala de aula, desde que eles estejam a pelo menos 6 pés de distância de outro aluno. Se
possível, a melhor alternativa é o corpo docente ajudar o aluno (trazer o aluno) para um espaço onde ele possa ficar sozinho e
tirar a máscara para um descanso.
Diretrizes de viagem (em 29 de maio de 2021)
A comunidade CCCBSD tem trabalhado diligentemente para manter a escola aberta para o aprendizado pessoal. Isso se deve em
grande parte à nossa capacidade de manter nossa comunidade segura e saudável. Agradecemos todos os esforços que nossas
famílias, alunos e funcionários estão fazendo para ajudar a nos manter na escola. CCCBSD segue as diretrizes de viagens do MA
conforme descrito abaixo.
1. Todos os visitantes que entram em Massachusetts, incluindo residentes que retornam, são aconselhados a ficar em
quarentena por 10 dias após sua chegada. Os viajantes nas seguintes categorias estão isentos deste aviso de quarentena:
2. Viajantes que receberam um resultado COVID-19 negativo em um teste administrado não mais do que 72 horas antes
de sua chegada em Massachusetts. Os viajantes também podem fazer o teste fora do aviso de quarentena após a chegada
em Massachusetts, contanto que façam o teste de quarentena até receber um resultado negativo do teste.
3. Qualquer pessoa que esteja entrando em Massachusetts por menos de 24 horas
4. Qualquer pessoa que esteja retornando a Massachusetts após ter estado fora do estado por menos de 24 horas
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5. Trabalhadores que entram em Massachusetts para realizar funções críticas de infraestrutura (conforme especificado
pela Agência Federal de Segurança Cibernética e de Infraestrutura) durante o deslocamento obrigatório de ou para o
trabalho e durante o trabalho.
6. Viajantes que estão totalmente vacinados (ou seja, que receberam duas doses das vacinas Moderna ou Pfizer COVID19 OU que receberam uma única dose da vacina Johnson & Johnson, 14 dias ou mais atrás) e que não apresentam
sintomas .
Passeios comunitários
Os alunos com objetivos de IEP que exigem passeios comunitários podem continuar com passeios que dizem respeito diretamente
aos objetivos de IEP de um aluno, desde que:
● Os alunos podem usar máscaras e seguir os requisitos de segurança para onde estão indo,
● Passeios comunitários são planejados em comunidades codificadas como amarelo ou verde e
● As janelas do veículo estão, no mínimo, abertas para ventilação
Se seu filho estiver indo para a comunidade, um formulário específico de permissão será enviado para casa pedindo seu
reconhecimento de que seu filho irá para a comunidade como parte do horário escolar durante uma pandemia e, portanto, tem
risco adicional de exposição. Estas são viagens planejadas das quais os professores o informarão como parte de sua programação
regular.

Regulamentos de educação especial
Leis e regulamentos de educação especial
CCCBSD obedece a todas as Leis de Educação Especial, incluindo: 603 CMR 28.00 e 603 CMR 18.00. Embora as leis completas
não sejam abordadas neste manual, a lei, em sua totalidade, está localizada nos escritórios de educação de cada programa e pode
estar disponível para leitura mediante solicitação.
603 CMR 28.00 garante que os alunos qualificados de Massachusetts recebam serviços de educação especial projetados para
desenvolver o potencial educacional individual do aluno no ambiente menos restritivo de acordo com as leis estaduais e federais
aplicáveis. As seções abordadas nesta lei são as seguintes:
28.01: Autoridade, Escopo e Propósito
28.02: Definições
28.03: Administração e Pessoal
28.04: Referência e Avaliação
28.05: O Processo de Equipe e Desenvolvimento do IEP
28.06: Opções de colocação e serviço
28.07: Envolvimento na colocação
28.08: Continuum de opções para resolução de disputas
28.09: Aprovação para Dia Público ou Privado e Educação Especial Residencial
Programas Escolares
28.10: Responsabilidade do Distrito Escolar
603 CMR 18.00 rege o programa e os padrões de segurança para escolas diurnas e residenciais de educação especial operadas
por entidades públicas e privadas e que atendem alunos com financiamento público. As seções abordadas nesta lei são as
seguintes:
18.01: Escopo de Autoridade e Propósito
18.02: Definições
18.03: Requisitos para cuidados diários
18.04: Instalações Físicas e Requisitos de Equipamento
18.05: Políticas e procedimentos exigidos
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Além disso, o Guia de Processo do IEP e o manual de Políticas e Procedimentos do CCCBSD também estão localizados no
escritório do Diretor de Operações e podem estar disponíveis para leitura mediante solicitação.

Posicionamento menos restritivo
Após uma avaliação cuidadosa, se a equipe IEP de uma criança não acreditar que uma abordagem de inclusão total é do melhor
interesse da criança, ela irá considerar opções de colocação alternativas que oferecem tanto um LRE quanto o apoio
educacional que a criança requer Para fazer referência à seção de Fatores Especiais da IDEA, Parte B, Seção 614 (d) (3) (B)
(iv), a equipe da criança precisa "... considerar as necessidades de comunicação da criança, e no caso de uma criança que é
surdo ou com deficiência auditiva, considere as necessidades de comunicação e linguagem da criança, as oportunidades de
comunicação direta com colegas e profissionais na linguagem e modo de comunicação da criança, nível acadêmico e ampla
gama de necessidades, incluindo oportunidades para instrução direta no idioma da criança e modo de comunicação.”
(http://www.nad.org/site/pp.asp?c=foINKQMBF&b=180362).
É responsabilidade do CCCBSD fornecer um ambiente educacional mais favorável ao estilo / necessidades de aprendizagem do
aluno. Inicialmente, este ambiente pode ser restrito a uma sala de aula independente, no entanto, é sempre o objetivo da Equipe
ver o aluno integrado e em seu distrito escolar de origem.
Se um aluno progride até o ponto em que pode ser bem-sucedido no ensino regular, o CCCBSD tomará medidas para fornecer
essas oportunidades para o aluno. Essas medidas podem incluir, mas não estão limitadas a: capacidade para frequência em meio
período em uma escola pública do bairro ou outro programa comunitário, ou um período de transição de uma opção de programa
(por exemplo, CCCBSD) para uma opção de programa menos restritiva (por exemplo, escola em casa distrito).
Um novo recurso crítico que o CCCBSD utilizará para ajudar os alunos a maximizar suas oportunidades será o intérprete da
escola. O intérprete escolar ajudará os alunos a superar as barreiras de comunicação em uma programação menos restritiva. O
intérprete escolar ajudará a preencher as lacunas entre o CCCBSD e os interesses, preferências ou necessidades dos alunos na
comunidade.
O Diretor de Educação do CCCBSD estará em contato próximo e colaborará com o distrito escolar coordenador em quaisquer
arranjos que precisem ser feitos para auxiliar neste processo para garantir uma transição bem-sucedida para todas as partes
envolvidas.
Obrigações Contratuais
No que diz respeito às obrigações contratuais de pagamento de serviços, o CCCBSD deve informar por escrito a qualquer parte,
que não seja o distrito escolar local, responsável pela colocação de um aluno que essa parte é financeiramente responsável por
quaisquer custos incorridos como resultado de qualquer colocação não feita de acordo com os requisitos de 603 CMR 28.00.
Aviso prévio de mudanças nas facilidades do programa
Quando o CCCBSD tiver mudanças substanciais em seu programa, o Diretor de Operações notificará o Departamento, antes de
quaisquer mudanças serem feitas, usando o Formulário 1 do Departamento. Além disso, o CCCBSD notificará os distritos
escolares e os pais de quaisquer novas políticas e procedimentos e / ou mudanças nas políticas e procedimentos atuais via e-mail
ou carta.
Este aviso prévio será feito com tempo suficiente para permitir que o Departamento avalie a necessidade da mudança proposta e
os efeitos de tal mudança no programa do CCC. O CCC também fornecerá notificação por escrito ao Departamento de quaisquer
mudanças repentinas e / ou inesperadas que possam impactar a saúde ou segurança geral dos alunos e / ou a entrega dos serviços
exigidos pelos IEPs.
CCCBSD irá, dentro de 15 dias úteis, notificar o Departamento para: Cada redução de 10% na matrícula de alunos com base no
último Orçamento do Programa ESE aprovado; Mudança na propriedade do programa; Mudança no nome do programa; Vagas)
em cargos de funcionários aprovados não preenchidos por outro funcionário devidamente licenciado ou dispensado, e que tenham
um impacto direto na prestação de serviços aos alunos
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O CCCBSD entende que a aprovação prévia deve ser obtida do Departamento antes que as seguintes mudanças ocorram:
mudanças no (s) prédio (s) / instalações físicas da escola que não sejam devido a uma emergência, mas estão relacionadas à
relocação e / ou expansão do (s) edifício (s); e as alterações feitas pelo programa ao ESE exigem políticas e procedimentos que
resultam na adesão contínua aos requisitos regulamentares.
O CCCBSD obterá aprovação prévia do Departamento antes que ocorram as seguintes alterações: Solicitação para aumentar ou
diminuir a idade dos alunos atendidos; Solicitação de alteração ou adição de gênero de alunos atendidos; Cada aumento de 10%
nas matrículas de alunos com base no último Orçamento do Programa ESE aprovado; e Adicionar, eliminar ou alterar cargos de
pessoal.
Notificação Imediata
De acordo com os regulamentos aplicáveis e a política da agência, o CCCBSD fornecerá notificação imediata e eletrônica ao
ESE para QUALQUER aluno matriculado em seu programa (aluno de Massachusetts, aluno de fora do estado ou aluno com
financiamento privado) com relação a incidentes que ocorram SOMENTE durante o horário escolar, exceto para
TERMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA, que é tanto para horário escolar quanto residencial.
Quando ocorre um incidente sério, um formulário 2 deve ser apresentado ao Departamento. O Chief Operating Office reunirá
todas as informações necessárias das partes envolvidas e fará o envio via WBMS. Este envio inclui prosseguir com a conclusão
do envio até que toda a documentação necessária seja aprovada. O CCCBSD entende que o DESE pode ser notificado mesmo
que toda a documentação ainda não tenha sido submetida; no entanto, o CCCBSD também entende que um envio não está
completo até que toda a documentação seja carregada e enviada via WBMS. O Diretor de Operações, Stefani Timmons, será
responsável por responder a quaisquer solicitações feitas pelo Departamento para qualquer informação adicional.
Tanto o Diretor do Programa quanto o Diretor de Educação farão notificação imediata à família do aluno, ao administrador de
educação especial do distrito escolar e a outras agências estaduais envolvidas com o cuidado ou colocação do aluno. Essa
comunicação acontecerá por telefone, e-mail, comunicação face a face ou carta escrita para TODOS os alunos matriculados no
programa, incluindo alunos de Massachusetts, alunos de fora do estado e alunos com financiamento privado.
O formulário 2 é necessário para incidentes que ocorram apenas durante o horário escolar, exceto para a morte de um aluno ou
desligamentos de emergência.
Os procedimentos para a notificação do formulário 2 afirmam que:
1. CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para o preenchimento de um relatório 51-A com o Departamento
de Crianças e Famílias (DCF) ou uma reclamação com a Comissão de Proteção de Pessoas com Deficiência (DPPC)
feita contra o programa ou membro da equipe do programa por abuso ou negligência de um aluno;
2. CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para ação tomada por uma agência federal, estadual ou local que
possa prejudicar a aprovação da escola com o DESE;
3. CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para qualquer processo legal movido contra a escola ou seu (s)
funcionário (s) decorrente de circunstâncias relacionadas ao cuidado ou educação de qualquer um de seus alunos;
4. CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para a hospitalização de um aluno (incluindo pronto-socorro
ambulatorial e atendimentos de urgência) devido a lesão física no programa ou doença previamente não identificada,
acidente ou distúrbio que ocorra enquanto o aluno estiver no programa;
5. CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para um aluno que fugiu do programa;
6. CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para qualquer outro incidente de natureza grave que ocorra a um
aluno ou funcionário do programa? (Alguns exemplos incluem: qualquer envolvimento da polícia, qualquer
envolvimento da mídia, armas, configuração de fogo, posse ou uso de álcool ou drogas durante o programa.); e
7. Caso haja a morte de um aluno, o CCCBSD fornecerá notificação verbal e escrita / eletrônica imediata aos pais /
tutores do aluno, distrito escolar responsável, Departamento e, se aplicável, a qualquer agência estadual envolvida no
cuidado do aluno;
8. CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para a rescisão de emergência de um aluno de acordo com 603
CMR 28.09 (12) (b) durante o horário escolar e residencial

Todos os incidentes serão mantidos no registro do aluno.
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