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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
pessoa é: FirstNameLastName@cccbsd.org.  A caixa de correio de reportação ausente 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 atentamente o
manual, 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.

Por favor, note que algumas das políticas e procedimentos deste manual são uma versão modificada ou abreviada
da política e procedimentos escolares ou leis e regulamentos estaduais. Um conjunto completo de todas as
políticas pode ser disponibilizado para leitura mediante solicitação na CCCBSD.
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Políticas Organizacionais

Declaração da Missão
O Centro Infantil de Comunicação/Beverly School for the Deaf busca melhorar a vida de crianças surdas e ouvintes
e suas famílias que vivem com desafios de comunicação e desenvolvimento, proporcionando programas
abrangentes de educação e de comunicação.

Visão
O Centro Infantil de Comunicação/ Beverly School for the Deaf acredita que todos os alunos podem se tornar
comunicadores independentes e desenvolver-se plenamente através de suas próprias escolhas de aprendizagem
autodirecionados.

Declaração de Purpose/Metas
Todas as atividades educativas, 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 aborda 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 Infantil de Comunicação/Beverly School for The Deaf.

Filosofia da Linguagem e Instrução
O Centro Infantil de Comunicação/ Beverly School for the Deaf reconhece que todos os indivíduos e famílias têm a
capacidade de adquirir conhecimento e o direito de desenvolver a linguagem, tendo acesso total a uma linguagem
complete ou sistema de comunicação. O mesmo valor e respeito é dado a todas as escolhas de linguagem e
comunicação. Ao fornecer um ambiente de aprendizagem solidário, mas desafiador, cada indivíduo recebe as
ferramentas para ajudar a maximizar seu potencial.

Para ajudar estudantes, famílias e comunidade a realizar essa filosofia, o Centro Infantil de Comunicação/Escola
Beverly para Surdos garantirá os seguintes princípios nas áreas de linguagem, instrução & avaliação, cultura
familiar & comunitária.

Idioma
Para garantir o sucesso individual com acadêmicos e desenvolvimento de habilidades linguísticas, o Centro Infantil
de Comunicação/ Beverly School for the Deaf:

● Acredita em uma filosofia que abraça a língua americana de sinais e o inglês.
● Respeita cada sistema linguístico diversificado igualmente.
● Suporta o acesso ao inglês conforme fornecido através de tecnologias de imagem e voz de sinais, faladas,

escritas e preferidas.
● Faz uma distinção entre modos de comunicação social e acadêmica entre uma variedade de

configurações.
● Reconhece que os modos de comunicação podem mudar ou evoluir à medida que os indivíduos adquirem

novas habilidades.
● Promove oportunidades de comunicação por pares, expondo os indivíduos a modelos e mentores de

comunicação adequados.
● Promove o acesso em todos os ambientes.

Instrução/Avaliação
Os profissionais da CCCBSD incluem: professores, paraprofissionais, terapeutas, equipe de enfermagem, pessoal
de manutenção e administradores que podem se comunicar efetivamente. Ao fornecer esses serviços e
programas, cccbsd:

● Garante que todos os alunos recebam instruções desafiadoras e abrangentes alinhadas com os
Frameworks curriculares de Massachusetts de maneiras adequadas para o desenvolvimento.
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● Avalia e monitora rotineiramente o progresso de cada indivíduo no desenvolvimento de uma primeira
língua.

● Offers um ambiente de aprendizagem seguro que promove criatividade e pensamento crítico.
● Avalia e relata o desenvolvimento individual, acadêmico e social em uma abordagem pensativa.
● 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 de vida.

Família / Comunhão
A CCCBSD reconhece que famílias fortes e a comunidade são fundamentais para o desenvolvimento positivo dos
jovens.  Para suportar isso, CCCBSD:

● Fornece informações e suporte imparcial.
● Envolve e engaja os pais como participantes ativos no desenvolvimento de comunicação de seus filhos.
● Fornece recursos para famílias, indivíduos, comunidade e profissionais.
● Promove e aceita uma ampla e diversificada comunidade de alunos.
● Fornece um lugar para os pais, famílias e a comunidade interagirem no espírito de uma atmosfera social,

acadêmica e enriquecedora.

Cultura
A CCCBSD reconhece estudantes surdos e adultos como cultural e linguisticamente distintos.  CCCBSD:

● Preserva o patrimônio da comunidade surda local.
● Educa crianças e famílias sobre a vida dos surdos.
● Respeita a diversidade cultural e educacional.
● Facilita a interação entre surdos e ouvintes.
● Apoia estudantes com auto-realização e identidade, incluindo, mas não se limitando a direitos surdos,

autodefesa e autoconfiança.
● Reconhece os avanços tecnológicos para viver.

Declaração de Não Discriminação
A CCCBSD não discrimina independentemente da race, cor, origem nacional, deficiência, idade, religião, sexo,
identidade de gênero, orientação sexual.

Estrutura Organizacional
O Centro Infantil de Comunicação/ Beverly School for the Deaf's Board of Trustees é, em última análise,
responsável pelos assuntos fiscais e regulatórios da organização. O conselho curador mantém a supervisão com
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 zelador, construção/fundamento,
diretor de desenvolvimento, consultoria/oral 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 do Programa supervisiona chefes de departamento e todos os serviços relacionados, bem como
especialistas.

O Diretor de Operações supervisiona as operações gerais de conformidade do estado de toda a programação da
CCCBSD.
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Informações de pais e alunos

Admissões estudantis
A CCCBSD conscientiza os pais dos alunos matriculados de 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 de Pais & Estudantes que está disponível para famílias 24 horas por dia, 7 horas por semana, no
site da escola, na aba Recursos familiares.

Todos os alunos matriculados devem ser selecionados para a educação especial e para um IEP aprovado. A
CCCBSD presta serviços para os alunos com os diagnósticos de following. Esta lista é uma lista geral da
população atendida, mas não limita os diagnósticos de futuros inscritos. Audição, Difícil de Ouvir, Surdo,
Linguagem Atrasada, Deficientes na Comunicação, Atrasos Globais, Deficiências Múltiplas, Transtornos do
Espectro Autista, Síndrome de Down, Transtorno Cromossômico, Paralisia Cerebral, Baixa Visão e Medicamente
Frágil.

O processo de matrícula de um aluno na CCCBSD começa com o processo de encaminhamento. Os
encaminhamentos são iniciados a partir de distritos escolares quando uma colocação atual não é realizada ou
unable para atender às necessidades do aluno. Uma vez que o processo de encaminhamento começa, um pacote
contendo o IEP do aluno e todos os relatórios relevantes são enviados do distrito escolar para a CCCBSD. A
equipe de educadores e especialistas da CCCBSD revisa o pacote e discute se esse aluno pode ou não se
beneficiar da programação da CCCBSD. Nesse ponto, é agendada uma visita/entrevista/visita com a
família/advogados e o pessoal 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/Responsáveis e ou funcionários do
distrito têm a oportunidade de tirar dúvidas pertinentes ao encaminhamento. O Administrador do Programa
também explicará o propósito e os serviços da escola. Para promover o process, uma equipe de dois profissionais
da CCCBSD (tipicamente 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 da CCCBSD que o aluno se beneficiaria do programa educacional da
CCCBSD, há uma atribuição de classe adequada, e os pais/responsáveis, e o distrito escolar de encaminhamento
concordam, uma reunião de colocação é realizada para dissuadir as necessidades de serviço do aluno e uma data
de início é estabelecida.

Antes da admissão, a CCCBSD fornece aos pais e ao distrito uma cópia por escrito das seguintes informações
dentro do Manual dos Pais & Estudantes:

1. A declaração de propósito da escola;
2. O tipo de serviços prestados;
3. Critérios de admissão;
4. Direitos dos pais descritos em 18.05(4);
5. Atenção à saúde, incluindo provisões para atendimento de emergência e/ou internação conforme descrito

em 18.05(9);
6. Planejamento para terminações previstas e emergenciais conforme descrito em 18.05(6), (7);
7. Métodos de apoio ao comportamento, prevenção à violência, disciplina, gestão de comportamentos

nocivos por um aluno para si mesmo ou outros, e uso adequado de restrições conforme descrito em
18.05(5);

8. Atividades relacionadas às habilidades de vida diária;
9. Obrigações contratuais no que diz respeito ao pagamento dos serviços. A escola informará por escrito

qualquer parte, exceto um distrito escolar local, responsável pela colocação de um aluno que disse que a
parte é financeiramente responsável por quaisquer custos incorridos em decorrência de qualquer
colocação não feita de acordo com os requisitos de 603 CMR 28,00;

10. Requisitos de vestuário;
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11. Uma descrição das rotinas diárias normais;
12. Qualquer estratégia específica de tratamento empregada pela instalação;
13. Uma descrição de qualquer prática religiosa normalmente ocorrendo ;
14. Horário de visitação e outros procedimentos relacionados à comunicação com os alunos e à instalação,

conforme descrito em 18.03(9);
15. Nome e número de telefone de uma pessoa de funcionários que os pais podem entrar em contato

continuamente;
16. A descrição de um procedimento que os pais ou o aluno podem usar para registrar queixas sobre a

formação e cuidado do aluno na unidade; e,
17. Uma cópia do calendário aprovado.

Antes da data de início das matrículas, comprovante do último exame físico do aluno (nos últimos 12 meses da
data de início). Em caso de colocação emergencial, a CCCBSD deverá providenciar um exame completo do aluno
no prazo de 30 dias. Todos os registros de imunização devem ser submetidos à enfermeira da escola. Além disso,
um pacote de inscrição, incluindo formulários de consentimento all (ou seja, observação, pesquisa, divulgação de
mídia, administração de medicamentos, consentimento para aconselhamento e consentimento para o
desenvolvimento humano) e pacotes de almoço gratuitos/reduzidos também devem ser devolvidos ao CCCBSD.
Além disso, são necessários pacotes de enfermagem antes de matricular qualquer aluno.

Embora a CCCBSD não esboce os contratos que o público envia para assinatura, a CCCBSD revisará os
contratos para garantir que o distrito escolar público de envio inclua, mas não se limite aos seguintes termos:

● A colocação fora do distrito obedecerá a todos os elementos do IEP para o aluno e fornecerá, por escrito,
ao Administrador da Educação Especial documentação detalhada de tal conformidade através da
conclusão dos reports necessários para o progresso do aluno.

● A colocação fora do distrito permitirá que o distrito escolar de colocação monitore e avalie a formação do
aluno e disponibilizará, mediante solicitação, quaisquer registros relativos ao aluno para o pessoal da
escola autorizado formar o district escolar e o Departamento de acordo com 603 CMR 23.00: Registro
estudantil.

● A colocação fora do distrito permitirá que o distrito escolar e/ou o Departamento realizem visitas ao local
anunciadas e não anunciadas e revisem todos os documentos relativos à prestação de serviços de
educação especial aos estudantes de Massachusetts às custas públicas. O acesso aos documentos para
a colocação do distrito escolar incluirá documentos gerais disponíveis ao público, documentos
especificamente relacionados ao aluno colocados pelo distrito de Such, e outros documentos apenas na
medida em que forem necessários para verificar e avaliar os serviços de educação prestados às custas
públicas.

● A colocação fora do distrito permitirá aos estudantes financiados publicamente todos os direitos
substantivos e processuais detidos por estudantes elegíveis, incluindo, mas não se limitando àqueles
especificados em 603 CMR 28.09, e obedecerá a todos os outros requisitos aplicáveis de 603 CMR 28.00
e declarações e diretrizes políticas aplicáveis emitidas pelo Departamento.

● Nenhum distrito escolar tem contrato com qualquer colocação fora do distrito que discrimina em razão de
agressão, cor, sexo, identidade de gênero, religião, origem nacional, orientação sexual, deficiência ou
sem-teto, deficiência ou sem-teto ou que discrimina pessoas com deficiência.

Orientação para novos pais e alunos
Antes da admissão na CCCBSD, todos os pais/responsáveis se reunirão com o Diretor do Programa para um
passeio pela escola. Neste 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 dos pais, juntamente com uma revisão dos registros do aluno pelos profissionais do CCCBSD, ajudará
a determinar se o programa é compatível com a criança.
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Ao entrar no programa, cada pai recebe um Manual de Pais/Alunos contendo todas as informações, regras e
regulamentos pertinentes. Se um pai/responsável quiser qualquer informação adicional, ele sempre pode entrar
em contato com um profissional da CCCBSD para obter assistência adicional. Se as informações solicitadas não
puderem ser respondidas por telefone ou por e-mail, o pai/responsável poderá solicitar uma visita de reunião/sala
de aula para obter as informações desejadas.

Pares da Comunidade
A CCCBSD incentiva a matrícula de pares comunitários em suas salas de aula pré-escolares da BSD. Incorporar
pares de desenvolvimento de tipically na maquiagem em sala de aula permite que todos os alunos aprendam uns
com os outros; alunos com necessidades especiais se beneficiam de linguagem de pares e modelos sociais e os
pares se beneficiam de aprender sobre diversidade e aprender ASL.

Ao inscrever um par de comunismo para cccbsd, como qualquer programa pré-escolar, há uma lista de verificação
de desenvolvimento que precisa ser preenchida pela família antes de a matrícula ser aceita. Uma das principais
prioridades para a CCCBSD procurar em um par comunitário 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, ocupacional ou fisioterapia - identificada como necessitando de um IEP).

Os pares são aceitos no programa por 1 a 0. Uma vez que as vagas em sala de aula estejam cheias, uma lista de
espera será criada e os pais serão notificados das vagas em sala de aula à medida que estiverem disponíveis.
Todos os esforços serão feitos para aumentar a capacidade dos irmãos surdos e estudantes com deficiência
auditiva, mas não há garantia de vagas automáticas. A CCCBSD deve manter as razões adequadas exigidas pelo
DESE (Departamento de Ensino Fundamental e Médio).

Para obter mais informações sobre o programa, processo de matrícula, taxas de matrícula ou horários, entre em
contato com o Diretor do Programa Assistente da BSD.

Procedimentos de entrega e retirada
● Julho - Agosto: 8:40 - 2:55 (segunda -quinta-feira)
● Setembro – Junho: 8:40 - 2:55 (segunda a sexta-feira)
● Dias de lançamento antecipado: 8:40 - 12:40

Todos os veículos farão a retirada e a entrega no círculo de tráfego da CCCBSD em frente à entrada principal do
prédio. Todos os veículos devem esperar na fila por uma equipe da CCCBSD para puxá-los para a frente e levar a
criança do veículo ou escoltá-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 em linha e
sigam o mesmo protocolo que todos os outros veículos de transporte ou estacionem no pequeno lote de visitantes
e caminhem/supervisionem seu filho até que um membro do corpo docente da CCCBSD receba seu filho no
mastro.

Encerramento do Programa
Em caso de intemperidade inclemente, a CCCBSD pode cancelar a escola se o tempo representar um risco para
alunos, famílias e funcionários, durante o deslocamento para ou para a escola. Para verificar o status de
cancelamento do CCCBSD, você pode experimentar as opções listadas abaixo. Por favor, não ligue para a
CCCBSD para determinar o status, pois os funcionários podem não estar no prédio devido a emergências
relacionadas ao clima.

● Ver redes: ABC, CBS, NBC ou Fox para a lista de cancelamentos (procure por Beverly School para
surdos, não escolas públicas de Beverly)

● Entre nas redes major.  (procure a Escola Beverly para surdos, não escolas públicas de Beverly)
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● Um anúncio de banner também estará disponível no site.
● Um post será feito nas mídias sociais, incluindo Facebook e Instagram
● Um e-mail também é enviado às famílias.

Por favor, be avisou que as empresas de transporte e o distrito escolar da criança têm políticas individuais sobre o
transporte de alunos, independentemente do Centro Infantil de Comunicação/ Escola Beverly para que a decisão
dos surdos seja aberta ou atrasada.

O objetivo da CCCBSD é garantir um deslocamento seguro e uma configuração do campus para todos os alunos.
O CCCBSD pode ser fechado/aberto quando o oposto for verdade em sua cidade ou cidade. O diretor executivo
deve incorporar uma série de variáveis e insumos ao fechar ou atrasar a escola. Isso inclui falar com as Escolas
Públicas de Beverly, o chefe de terras da CCCBSD, ouvir de outros distritos escolares ao redor da nossa área, e
ouvir os meteorologistas de Boston.  Fazemos todas as tentativas de fazer isso em tempo hábil para todos.

Servimos crianças de New Hampshire à costa sul de Massachusetts. Pode haver uma variabilidade climática
significativa entre as comunidades que atendemos e alguns distritos podem estar abertos ou fechados devido às
condições climáticas localizadas.

Se houver uma demissão antecipada devido ao tempo inclemente, os procedimentos são:

Se o Centro Infantil de Comunicação/Escola Beverly para Surdos tomar a decisão de fechar mais cedo:
● O Centro Infantil de Comunicação/Escola Beverly para Surdos notifica as empresas de transporte.
● O Centro Infantil de Comunicação/Escola Beverly para Surdos notifica os pais.
● O Centro Infantil de Comunicação/ Escola Beverly para o Deaf ligará para os pais quando seu filho for

pego pela empresa de transporte.
● Uma vez que os alunos saem, as empresas de transporte precisam estar em contato com os pais sobre o

tempo esperado de chegada em sua casa.

Se distritos individuais tomarem a decisão de fechar/pegar mais cedo:
● As empresas de transporte notificam o Centro Infantil de Comunicação/Escola Beverly para Surdos.
● As empresas de transporte notificam os pais (os alunos não serão liberados sem verificação do contato

dos pais).
● Uma vez que os alunos saem, as empresas de transporte precisam estar em contato com os pais sobre o

tempo esperado de chegada em sua casa.

Atividades pós-escolol/noturna em casos de Inclement Weather
Caso a CCCBSD seja fechada devido ao tempo, todas as atividades da tarde e da noite serão canceladas.

No evento, a programação do dia normal é realizada a previsão do tempo para a tarde (15h às 18h) exige
condições questionáveis da via, após o cancelamento das atividades escolares. Nosso objetivo é garantir uma
viagem segura para os alunos, independentemente da hora da partida. Isso pode exigir a coordenação da
CCCBSD com a empresa de pais e ônibus para garantir a disponibilidade de transportização e alguém em casa
para receber a criança. Nesta situação, a CCCBSD cancelará após as atividades escolares antes das 14h15 para
permitir a coordenação. Recomendamos que as famílias desenvolvam um plano de contingência para lidar com as
mudanças climáticas que podem exigir o cancelamento das atividades da PM.

Em caso de atraso na abertura, após a programação escolar e as aulas noturnas serão realizadas como
programado.

Envolvimento dos Pais
A CCCBSD criou um Grupo de Assessoria dos Pais (PAG) como um esforço para envolver todos os pais em
assuntos relativos à educação, saúde e segurança dos alunos do programa.
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A CCCBSD convida todos os pais/responsáveis a participar das reuniões da PAG. As reuniões são agendadas
regularmente pelo Diretor de Edução da BSD trimestralmente. Aviso de reuniões com temas de agenda são
enviados 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 encouragedos a agendar reuniões independentemente, conforme necessário, e notificar
o Diretor de Educação da BSD quanto à data/hora da reunião para que possam participar como apoio escolar.
Além disso, os pais/responsáveis são incentivados a participar de oficinas de pais fornecidos pela CCCBSD,
assinar aulas de language, participar de arrecadações de fundos escolares, bem como participar de funções
escolares ou reuniões em sala de aula.

Envolvimento estudantil
A CCCBSD colabora com o distrito escolar de envio para garantir a participação dos alunos nas reuniões de
equipe, quando exigido por lei e, se for o caso. Aos 14 anos de idade, ou mais jovens, se discutirem serviços de
transição, os alunos são convidados a participar da reunião da equipe. Caso o aluno não compareça 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 idade de 18 anos como a idade da maioria. Nessa idade, os estudantes são
adultos e competentes para tomar suas próprias decisões, incluindo aqueles relativos aos seus serviços de
educação especial, a menos que tenha sido considerado por um tribunal de justiça que a tutela recai sobre um
adulto designado (ver Consentimento na Idade da Maioria). Para preparar os alunos para assumirem sua própria
tomada de decisão, as equipes devem discutir os direitos de transferência por pelo menos um ano antes de os
alunos completarem 18 (18).

Visitas dos pais/responsáveis
A CCCBSD reconhece a importância do envolvimento dos pais na educação do filho. Todos os pais/responsáveis
têm a oportunidade e o direito de visitar o programa a qualquer momento enquanto seu filho estiver presente. A
consideração para o ambiente de aprendizagem dos alunos e da sala de aula é nossa responsabilidade primária e,
por isso, incentivamos as visitas escolares a serem o mais discretas e o mais natural possível.

Para aproveitar ao máximo uma visita, é a expectativa da CCCBSD que todos os pais/responsáveis sigam as
orientações abaixo descritas.

Orientações de visitantes
A CCCBSD define um visitante como qualquer um que entra no prédio que não é funcionário ou aluno da
CCCBSD. Ao tomar providências para visitar a sala de aula ou sessão de terapia do seu filho, esses arranjos
devem ser feitos com pelo menos 3 dias de antecedência. Os arranjos podem ser feitos através do livro de
comunicação do seu filho, correio de voz, e-mail ou, quando possível, através do contato presencial. O
professor/terapeuta identificará os momentos em que poderá se encontrar com você. Por favor, esteja ciente de
que os funcionários têm pouca flexibilidade em seus horários, por isso o tempo alocado pode ser finito para
continuar prestando os serviços necessários aos seus alunos.

Ao marcar uma consulta com a pessoa responsável, caberá a essa pessoa da equipe não marcar o escritório
principal do seu horário e data de visita. Os visitantes devem entrar no escritório principal e dizer ao pessoal da
recepção quem você está aqui para visitar, sem exceções. É uma exigência do Departamento de Ensino
Fundamental e Médio que, para fins de procedimento de evacuação, toda escola deve saber exatamente quem
está no prédio o tempo todo. Se um visitante estiver visitando e algum funcionário da CCCBSD notar que não se
inscreveu, ele será solicitado a deixar a visita para entrar na recepção. Depois de se apresentar na sede, por favor,
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leve um crachá de visitante para que os funcionários da CCCBSD possam reconhecer que o visitante seguiu o
protocolo adequado.

Se um visitante precisar entregar algo para seu filho durante o horário escolar, por favor, leve-o para o escritório
principal.  Alguém da sede vai trazê-lo para a sala de aula.

Ao completar a visita, retorne à sede para assinar e devolver o crachá do visitante.

Por favor, note que , devido à responsabilidade legal, à manutenção das IEPs dos alunos e às necessidades de
confidencialidade dos alunos, os pais não podem substituir o IPDN durante o horário escolar mais de 10 dias
letivos por ano.

Limitações de visitantes
Os administradores estão autorizados a limitar a visita quando, em seu julgamento, ela se tornou disruptiva para o
ambiente de aprendizagem e se a visita se tornou inadequada para os funcionários ou para o ambiente de
aprendizagem. Comportamentos inadequados podem incluir, mas não se limitam a: gritar com estudantes ou
funcionários, usar obsceno, sujo, insultante, humilhante, intimidador ou ameaçar linguagem em conversas, força
física, toque inapropriado ou qualquer uso não autorizado de fotografar, filmar ou gravar voz. Uma visita ativa ou
permissão para visitar pode ser negada se for determinada por um funcionário da CCCBSD que faz parte da
equipe desse aluno que a visita não é do melhor interesse do aluno ou do ambiente de aprendizagem.

Se um visitante se recusar a fazer login na sede e usar um crachá não estaria em conformidade com o protocolo
de visitantes, portanto, seria considerado invasão, e será solicitado a deixar o prédio.

Obtenção de consentimento dos pais
Anualmente, o CCCBSD obtém formulários de consentimento dos pais/responsáveis. Formulários de
consentimento include: Tratamento médico de emergência, administração de medicamentos, mídia, observação &
pesquisa, excursões de viagem de campo/comunidade, planos de transporte, consentimento do MCAS e
educação sexual humana. Essas informações são distribuídas em um pacote de matrícula que é availável online
para as famílias antes do início de cada ano letivo ou na data da matrícula.

Pesquisa, Experimentação, Captação de Recursos, Publicidade e Observação
A CCCBSD faz todos os esforços para envolver os pais/responsáveis do aluno e obter o necessário consent. O
consentimento para assuntos relacionados a: pesquisa, experimentação, captação de recursos, publicidade e
observação aderirá aos seguintes protocolos.

Observação e Pesquisa
Cada pai/responsável receberá um formulário de permissão solicitando consentimento por escrito caso as
oportunidades para
pesquisas e experimentações surgem. Este formulário está incluído no pacote de matrícula que é preenchido
pelas famílias antes do início de cada ano letivo ou no momento da matrícula. O consentimento por escrito
permite que seu filho faça parte de um estudo de pesquisa ou experimentação. Sem a permissão por escrito dos
pais/responsáveis, a criança não poderá participar desses estudos. Os pais ficarão notifiados se um estudo for
ocorrer.

Fundraising
O uso do nome, fotografias ou vídeos do aluno ou da família, com o propósito de arrecadar fundos, não será
permitido sem o consentimento por escrito dos pais/responsáveis.

Comunicado de mídia
Cada pai/responsável receberá um formulário de permissão solicitando consentimento por escrito para liberação
de publicidade no pacote de matrícula que é preenchido antes do início de cada ano letivo ou após a matrícula. O
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consentimento por escrito permite que a fotografia e/ou nome do seu filho seja usado dentro do reino da
programação CCCBSD ou seja liberado 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 que a permissão seja concedida para publicidade, a semelhança do aluno pode se tornar
uma parte permanente da biblioteca de recursos da CCCBSD.

Observação
Cada pai/responsável receberá um formulário de permissão solicitando consentimento por escrito para observação
no pacote de matrícula que precisa ser preenchido antes do início de cada ano letivo ou após a matrícula. O
consentimento por escrito permite que alguém, além da equipe do CCCBSD, seja capaz de observar seu filho. O
observador não receberá nenhuma informação confidencial nem será deixado sozinho com um aluno sem a
supervisão de uma pessoa da equipe da CCCBSD. Sem a permissão por escrito dos pais/responsáveis, a criança
não poderá participar de uma observação.

Mudança de Estatuto do Estudante
A CCCBSD desenvolve e implementa procedimentos escritos para garantir que seja informada por um pai ou
responsável de quaisquer alterações no estatuto jurídico do aluno e dos resultados de todos os processos judiciais
e administrativos relativos ao aluno. Os procedimentos escritos abordarão adicionalmente a disseminação dessas
informações ao pessoal apropriado.

Na época do IEP, o estatuto jurídico do aluno é discutido em conversation formal. Quaisquer alterações
antecipadas são observadas nesse momento na seção de informações adicionais do IEP. Após a reunião, o
Diretor de Educação acompanhará o distrito escolar para quaisquer atualizações sobre a mudança. Uma vez que
a mudança seja oficial, é responsabilidade do distrito escolar enviar uma cópia do status legal do aluno para a
CCCBSD.  Em seguida, a CCCBSD arquivará o documento no arquivo pessoal do aluno.

Documentos oficiais, incluindo, mas não se limitando à folha de desempenho estudantil e à página de dados
administrativos do IEP também devem ser alterados para refletir

Estado e Distrito – Ampla Avaliação
Trabalhar com a população de estudantes intensivos da 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 Curricular da CCCBSD, em conjunto com a equipe
educacional do aluno, é responsável por fazer essas acomodações durante a preparação do TEST 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 reunião da equipe do IEP no ano anterior à data da administração do test.
Além disso, no momento desta reunião, todas as acomodações necessárias são determinadas e escritas no IEP.

Concessão de Diplomas do Ensino Médio
Na reunião do IEP, a equipe do aluno discute quais cursos o aluno precisará para receber um diploma. De acordo
com a MGL c.71B, s.1, "... qualquer aluno com deficiência que exija educação especial tem direito a receber
educação especial financiada publicamente até completar 22 anos ou atingir um diploma de ensino médio ou sua
equivalência." Portanto, os alunos devem atender aos requisitos de graduação do estado de Massachusetts. Uma
delas é que os alunos devem passar no teste do 10º ano do MCAS com uma pontuação de 220 ou mais em artes
e matemática de língua inglesa, a fim de receber um diploma de alta escola. O segundo requisito baseia-se em
requisitos determinados localmente com distritos escolares individuais. Isso pode variar de distrito para distrito.
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Fica a critério do distrito escolar se um certificado que reconheça a realização, a frequência, a conclusão do curso
ou a participação será concedido. A CCCBSD não concede diplomas de ensino médio, mas concederá ao aluno
um certificado de conclusão do programa da CCCBSD.

Relatórios de Progresso
Os pais receberão relatórios sobre o progresso de seus filhos para atingir as metas estabelecidas no IEP pelo
menos com a frequência que os pais são informados sobre o progresso dos alunos sem deficiência. A equipe
educacional do CCC relata o progresso dos alunos trimestralmente. As informações do relatório de progresso
enviadas aos pais incluem informações escritas sobre o progresso do aluno em direção às metas anuais no IEP. O
programa enviará cópias dos relatórios de progresso para os pais e para a escola public. A documentação que os
registros foram enviados é feita através da carta de apresentação/folha de comparecimento anexada aos relatórios
de progresso.

IEP – Revisões e Mudanças
Quando é determinado por qualquer membro da Equipe do Aluno que as revisões no IEP são necessárias para
atender às necessidades desse aluno, é necessário fazer uma alteração no IEP. Neste ponto, o distrito escolar
coordenador é contatado pelo Director do Programa e os membros da equipe afetados por essa mudança são
solicitados a se reunir novamente para rever as razões pelas quais a mudança ou revisão é necessária. Uma vez
realizada a reunião e a alteração é elaborada pelo Diretor do Programa, a coordenação da distrição escolar
escreve a alteração. Esta alteração, então, precisa ser assinada por todas as partes. O original é arquivado no
distrito escolar coordenador. As cópias são feitas e enviadas à CCCBSD e à família do aluno. Esta alteração
durará o período do IEP.

IEP - Planejamento de Transição
A partir de 14 anos, o CCCBSD e o Coordenador de Emprego Transitório trabalharão com o distrito escolar
colaborativo para discutir as necessidades de transição do aluno na reunião da equipe. Se for o caso, a equipe
considera metas especialmente projetadas e mensuráveis com base em avaliações de transição adequadas à
idade relacionadas à formação, educação postecondária, emprego, agência de serviços para adultos apropriadas
e, sempre que adequadas, as habilidades de vida independentes. Se os serviços de transição forem incluídos no
IEP, eles se baseiam nas necessidades do aluno, levando em conta as preferências e interesses do aluno,
podendo incluir emprego ou outros objetivos de vida de adultos pós-escolares, e a aquisição de habilidades de
vida e avaliação profissional funcional. O formulário de planejamento de transição do Departamento será usado
para documentar a discussão. Quando apropriado, os alunos são convidados e encorajados a participar de parte
ou de todas as reuniões de equipe nas quais as servidas de transição são discutidas ou propostas.

Para os alunos que se aproximam da graduação ou da idade de 22 anos, o distrito escolar coordenador em
colaboração com o Coordenador de Transição da CCCBSD fornecerá à equipe informações suficientes para que
eles determinem se o aluno provavelmente exigirá serviços contínuos de agências de serviços humanos adultos.
A CCCBSD pode entrar em contato e/ou fazer um encaminhamento à Secretaria de Planejamento Transitório da
Secretaria Executiva de Saúde e Serviços Humanos (pelo menos 2 anos antes do 22º aniversário do aluno) para
atendimento, se necessário.

Traduções para idiomas diferentes do inglês
Quando os alunos têm pais ou responsáveis com habilidades limitadas de inglês, o CCCBSD garante que
informações importantes da escola sejam enviadas a eles de forma disto e fornecidas a eles em um idioma que
eles entendam, seja através de traduções escritas de documentos ou através de intérpretes orais.

O CCCBSD usa o Google Translate para traduzir todos os documentos relativos a informações escolares
importantes da English para um idioma que os pais/responsáveis entendem. Se uma pessoa da equipe é fluente
no idioma que o documento está sendo traduzido, então é solicitado que revise o documento para obter precisão.
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Documentos vinculantes legais, como IEPs, serão traduzidos pelo distrito de origem do aluno. A equipe da
CCCBSD tomará todas as medidas necessárias para garantir que o distrito residencial traduza esses documentos
para as famílias.

Registros estudantis
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 qualquer pessoa que não esteja
diretamente relacionada à implementação do plano de programa para a criança sem o consentimento por escrito
dos pais/responsáveis.  Os pais/responsáveis devem ser notificados se o registro do seu filho for subpoenado.

Acesso ao registro de uma criança
Os pais/responsáveis têm direito a ter acesso ao registro de seu filho em momentos razoáveis a pedido. Ele deve
ter acesso ao registro dentro de dois dias úteis da solicitação, a menos que de outra forma consentiu com um
period mais longo. Os pais/responsáveis devem ser autorizados a visualizar todo o registro de seu filho, mesmo
que ele seja mantido em mais de um local. A CCCBSD deve ter um registro escrito permanente no registro de
cada criança que identifique qualquer pessoa que tenha tido acesso ao registro ou tenha recebido qualquer
informação do registro. Este registro está disponível apenas para você e as pessoas responsáveis pela
manutenção dos registros do CCCBSD.

Alterando o registro de uma criança
Os pais/responsáveis têm o direito de pedir informações, comentários, dados ou quaisquer materiais relevantes
para os registros do 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 acreditam que adicionar informações não é
suficiente para explicar, esclarecer ou correct material censurável no registro de seus filhos, eles têm o direito a
uma conferência com a CCCBSD para fazer objeções conhecidas. Se uma conferência com a CCCBSD for
realizada, a CCCBSD deve informá-lo por escrito dentro de uma semana da decisão sobre suas objeções. Se a
decisão for tomada a seu favor, a CCCBSD deve tomar imediatamente as medidas necessárias para colocar a
decisão em prática.

Transferência de Registros
Quando uma criança não está mais sob cuidados, o CCCBSD pode dar os registros do filho de um pai/responsável
para você ou qualquer outra pessoa que você identificar, mediante sua solicitação por escrito.

Cobrar por Cópias
A CCCBSD não cobrará uma taxa por cópias de qualquer informação contida nos registros de uma criança. A
CCCBSD, no entanto, reserva-se o direito de cobrar pelos custos de envio.

Armazenamento de registros estudantis
Todos os funcionários da CCCBSD são educados quanto à importância da privacidade e confidencialidade
information. Todas as informações nos registros estudantis se limitam a informações relevantes às 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 padronizados de teste de
grupo que são adicionados ao arquivo só precisam incluir o nome do teste e/ou editor e a data de 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 estudantis no CCCBSD, que é um escritório seguro.

Todos os registros de ex-alunos da CCCBSD estão armazenados em espaço de armazenamento no porão do
ginásio Burnham. Após uma transferência de alunos, graduados ou retirados do sistema escolar, a CCCBSD
manterá o arquivo desse aluno por 7 anos. Antes de destruir esse registro, a notificação por escrito ao aluno/e a
sua família deve ser notificada para permitir a oportunidade de receber as informações no todo ou em parte. As

18



transcrições, no entanto, devem ser mantidas por 60 após sua graduação, transferência ou retirada do sistema
escolar.  Depois disso, esses registros serão destruídos.

Todos os registros relacionados à saúde são armazenados no escritório de saúde school. Os mesmos
regulamentos são seguidos para esses registros como os dos arquivos educacionais.

Frequência estudantil
Entre em contato com a sede da CCCBSD se seu filho estiver ausente em um dia agendado em: (978) 927-7070
opção 1 e deixe uma mensagem na caixa de correio de relatórios ausente.

Código de Vestimenta estudantil
Espera-se que os alunos se mantenham bem vestidos e bem preparados. As roupas usadas no ambiente escolar
devem ser apropriadas e não interromper o processo instrucional. As seguintes diretrizes são projetadas para
promover um padrão de aparência que melhore o ambiente de aprendizagem, permitindo o conforto razoável e a
individualidade de todos os alunos.

Listas abaixo estão padrões de vestuário considerados inaceitáveis na CCCBSD:
● Roupas que expunificam demais o corpo.
● Vestuário que anuncie, glorifique ou simbolize qualquer substância ou substância ilegal ilegal para uso por

menores.
● Qualquer item de joias ou roupas que possam criar um perigo para a segurança de um aluno pode não ser

usado.
● Os alunos serão convidados a tirar chapéus enquanto estiver em sala de aula.

Quaisquer dúvidas sobre "adequação" serão determinadas pelo Diretor do Programa. Caso um aluno se vista fora
do código, os pais/responsáveis serão chamados a levar roupas alternativas para a escola ou as roupas
precisarão ser cobertas com roupas de reposição disponíveis no escritório de saúde da escola.

Dispositivos Móveis
É a expectativa da CCCBSD que os alunos que possuem dispositivos móveis e tenham os dispositivos com eles
durante o horário escolar (para fins de dispositivo de comunicação) para garantir que eles não estejam usando o
dispositivo de forma disruptiva (por exemplo, qualquer coisa que possa interromper o processo de aprendizagem.)
Estudantes com idade escolar devem deixar seus dispositivos guardados em seus armários ou espaço de
armazenamento pessoal dentro da sala de aula. Estudantes em idade ou mais do ensino médio podem manter
seus dispositivos móveis silenciados neles e só podem usar o dispositivo sentado durante o período de almoço. Se
o membro da equipe de um aluno considerar o comportamento em torno do dispositivo uso inadequado ou
disruptivo, o aluno precisa parar o uso do dispositivo e guardar o dispositivo 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. Nestas circunstâncias, é direito do aluno ter acesso total ao seu dispositivo o tempo todo. A equipe do
aluno acompanhará o uso do dispositivo para uso adequado e segurança. Se o dispositivo for usado por razões
inadequadas, a equipe discutirá como trabalhar com o aluno para redirecionar o comportamento.

A gravação ou fotografia de vídeo com um dispositivo móvel durante o horário escolar não é permitida em nenhum
momento sem a aprovação prévia do professor ou administrador da sala de aula.

A CCCBSD não se responsabiliza por perda, reparação ou roubo de bens pessoais. Por isso, recomenda-se que
todos os dispositivos permaneçam em casa.

Práticas Religiosas
A CCCBSD possui uma população estudantil eclética, apresentando muitas oportunidades para celebrar sua
individualidade em tudo que vai desde a deficiência até a origem étnica. Cada aluno tem algo para ensinar e
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oferecer aos seus pares e funcionários. Aproveitamos todas as oportunidades para reconhecer essas diferenças,
encorajar os alunos a reconhecer sua auto-identidade e fazê-los sentir orgulho 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% do nosso financiamento de domínios públicos,
nossas políticas escolares devem refletir alguma adesão a essas expectativas em nível público. Como tal, feriados
religiosos não serão celebrados na CCCBSD.

Embora seja aceitável que os professores reconheçam um feriado específico e/ou implementem atividades que
possam ser apropriadas no contexto do currículo central (ou seja, História ou Estudos Sociais), é inaceitável que
os funcionários façam coisas que dão a impressão de endosso religioso, coerção ou de outra forma, incluindo o
que poderia ser percebido como uma ênfase excessiva entre religiões ou religião. Além disso, não será permitido
celebrar/servir um feriado religioso.

Animais de estimação de serviço
Embora a CCCBSD entenda e aprecie os benefícios dos animais de estimação, esses serviços de animais de
estimação podem não ser capazes de ser acomodados dentro do ambiente escolar devido a medos e alergias de
outros alunos. Permitir a acomodação de um aluno/funcionário pode infringe sobre os direitos dos outros.

Procedimentos de higiene sanitário
Treinamento no banheiro
A CCCBSD garante que, para todos os alunos incontinentes, todo o treinamento no banheiro será feito de acordo
com a solicitação dos pais da criança, do IEP do aluno e consistente com as habilidades físicas e emocionais da
criança.

Um plano específico de treinamento no banheiro será desenvolvido com a contribuição dos pais, professores,
equipe de apoio e enfermeira da escola. Professores e pais se comunicarão regularmente (pelo menos
semanalmente) em relação ao processo de treinamento. Cada plano de training higiênico será desenvolvido para
atender às necessidades da criança.

Os procedimentos de higiene são os seguintes:
● O aluno entra no banheiro/cabine/vestiário. Quando apropriado, o aluno entra de forma independente

enquanto o funcionário espera do lado de fora da estada para permitir a privacidade pessoal do aluno.
● Depois que uma criança usa/tenta as instalações do banheiro, o aluno lavará as mãos com sabão

antibacteriano e seca com toalhas descartáveis. Se o aluno precisar de uma troca de roupa ou qualquer
assistência nas instalações, o pessoal utilizará precauções universais (listadas abaixo) e auxiliará o aluno
conforme necessário.

● Os alunos podem usar as instalações do banheiro durante todo o dia, conforme necessário.
● Nenhum aluno jamais se sentirá mal por ter um acidente. Roupas sujas serão colocadas em sacos

plásticos, amarradas fechadas e enviadas para casa com o aluno no final do dia.

Requisitos de fraldas: Os professores da CCCBSD devem trocar as fraldas dos alunos quando molhados ou sujos.
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 da CCCBSD é que a família de cada aluno mantenha
um fornecimento de fraldas limpas e secas, adequadas para atender às necessidades do aluno. CCCBSD will
também tem um fornecimento de fraldas caso o suprimento do aluno tenha se esgotado.

Ao diarem, o CCCBSD utiliza uma cobertura descartável na superfície de mudança que deve ser alterada após
cada uso, e solução desinfetante para desinfetar a superfície plástica properly.
Os procedimentos de fraldas são os seguintes:

● O aluno entra na área de mudança e é levantado por elevador na mesa de troca, quando apropriado.
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● Uma funcionária lavou as mãos e depois colocou luvas de proteção.
● Se usar uma mesa de troca, a pessoa da equipe coloca uma folha limpa de papel na troca para cobrir a

superfície.
● Os funcionários trocam a fralda da criança.
● O papel sujo e a fralda são colocados em um saco plástico, amarrados e, em seguida, colocados em um

balde de diaper coberto forrado. O forro do balde é esvaziado no final de cada dia e limpo antes de inserir
um novo forro.

● A equipe limpa a mesa de troca com uma solução desinfetante após cada troca de fraldas.
● Se diarem mais de uma criança, os funcionários devem relavar a luva do anúncio com um novo par de

luvas entre cada criança.
● O treinamento no banheiro começa quando os pais/responsáveis ou a equipe educacional sugerem e/ou a

equipe da CCCBSD reconhece que o aluno está demonstrando interesse.

Precauções Universais: Os precautions universais serão usados o tempo todo durante os procedimentos de
higiene e fraldas. As seguintes diretrizes serão respeitadas a:

● Use luvas durante todas as trocas de fraldas e assistência de banheiro.
● Lave as mãos antes de colocar luvas.
● Retire as luvas cuidadosamente e descarte em um recipiente fechado com um revestimento plástico.
● Lave as mãos com sabão líquido e água corrente usando atrito após fraldas ou higiing 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 instalações de lavagem das mãos devem ser separadas das instalações e áreas

utilizadas para a preparação de alimentos e serviços alimentares.
● Uma mesa de troca comum ou superfície de fraldas não devem ser utilizadas para qualquer propósito mais

other.
● A superfície em mudança deve ser lisa, intacta e imune à água e facilmente limpa.
● Fraldas descartáveis sujas são colocadas em um saco plástico e, em seguida, colocadas em um recipiente

de vedação com um forro plástico.
● O balde de fraldas será esvaziado diariamente.
● Fraldas não descartáveis sujas são colocadas em um recipiente de plástico lacrado rotulado com o nome

da criança e devolvidas aos pais da criança no final do dia;
● A superfície em mudança é lavada e desinfetada com solução alvejante (1:3) depois que cada criança foi

fraldada;
● Uma cobertura de descarte é usada na superfície de mudança que será de tamanho adequado para evitar

que o aluno entre em contato com a superfície. A tampa do descarte será descartada em um recipiente
fechado.

● É mantido um fornecimento 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 fraldas. (os pais
são responsáveis pelo fornecimento de lenços umedecidos).

● Depois de as mãos da criança serão lavadas com sabão líquido e água corrente. As mãos serão secas
com toalhas individuais ou descartáveis;

● A fralda de cada criança é trocada quando suja.
● As roupas sujas devem ser colocadas em um recipiente ou saco plástico lacrado, rotulado com o nome da

criança e devolvido ao pai da criança no final do dia.

Requisitos de vestuário:
É a expectativa da CCCBSD que todos os pais/responsáveis dos alunos que estão incontinentes forneçam ao filho
múltiplos conjuntos de roupas limpas, secas, internas, que serão acessíveis ao aluno se suas roupas ficarem
molhadas ou sujas. A CCCBSD tem roupas extras disponíveis para o aluno, localizada no posto de saúde da
escola, caso o fornecimento de roupas do aluno tenha se esgotado. Todas as roupas sujas ou molhadas serão
colocadas em um saco plástico, amarradas fechadas e enviadas para casa com o aluno naquele dia.
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Planos Individuais
Os alunos que necessitarem de planos individuais de higiene terão esse plano desenvolvido pela equipe do aluno.
Os membros da equipe devem incluir os professores da CCCBSD, bem como os pais/responsáveis do aluno. Ao
desenvolver o plano, a equipe se reunirá para discutir técnicas e metodologias que promoverão o desenvolvimento
do aluno. Após a conclusão de um plano escrito (escrito por um membro da equipe) o pai/responsável deve
assinar o plano documentando o consentimento para implementação.

Acessibilidade
O CCCBSD faz todos os esforços para ser uma instalação que fornece um ambiente totalmente acessível.
Durante o horário de funcionamento, todas as áreas do campus da CCCBSD são acessíveis a todos os alunos.
Por favor, fique atento durante os momentos em que o prédio está fechado, o ginásio não pode ser facilmente
acessado por um indivíduo usando uma cadeira de rodas. O estacionamento está disponível para professores,
funcionários e visitantes no estacionamento localizado fora da Avenida Overlook.

Serviços Prestados, Rotinas Diárias e Habilidades diárias de vida
A CCCBSD oferece uma gama completa de serviços para acomodar as necessidades de sua população
diversificada. Esses serviços incluem: Professores surdos, Professores de Educação Especial, Assistentes de
Ensino, Fonoaudiólogos, Fonoaudiólogo, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas, Psicólogos Escolares,
Analista de Comportamento Certificado board, Coordenador Clínico. BCBA, Coordenador de Emprego Transitório,
Intérprete Escolar e Enfermeiros Escolares. Todos os serviços no IEP de um aluno matriculado podem ser
acomodados dentro do programa. Caso um especialista seja contratado para prestar serviços por IEP do aluno
que não é empregado pela CCCBSD, o programa tomará providências para uma situação de subcontratação.

Os serviços acima mencionados ocorrerão dentro do cotidiano do aluno, o que será determinado pelo professor do
garanhão. Os horários individualizados podem ser obtidos entrando em contato com o professor do aluno por
e-mail ou notas de comunicação domiciliar/escolar.

Os alunos que possuem metas de IEP relativas às habilidades de vida diária terão essas habilidades abordadas
de forma adequada à sua capacidade e/ou idade. Eles praticarão habilidades de vida diária no contexto da sala de
aula, Centro de Habilidades de Vida ou viagens à comunidade. Essas habilidades serão abordadas pelo professor
em sala de aula, paraprofissionais e teses apropriadas.

Equipamento estudantil
A maioria dos equipamentos estudantis é fornecida pelo distrito escolar de envio ou pela seguradora da família. Se
um aluno não tiver o equipamento ao entrar no programa, a CCCBSD irá providenciar para os alunos matriculados
enquanto estão matriculados no programa. É responsabilidade do departamento de fisioterapia fiscalizar e
recomendar a compra de equipamentos para o programa. O departamento vai pesquisar os equipamentos mais
econômicos do mercado, que fornecerão um excelente posicionamento para cada indivíduo. Se os pais e/ou
médicos preferem um tipo diferente de stander, então os pais ou o distrito escolar devem fornecer o equipamento.
O departamento trabalhará com as famílias para manter o equipamento. Por favor, note que o CCCBSD não
fornece equipamentos médicos presenciais, incluindo, mas não se limitando a: muletas, caminhantes e treinadores
de marcha.

Parâmetros de transferência de estudantes
É política da CCCBSD que qualquer aluno que pesa mais de 50 quilos e é fisicamente dependente da assistência
do corpo docente para transfers, será transferido usando um sistema de elevador com um sling pessoal adequado.
Fica a critério de um PT líder se deve haver um desvio dessa política de segurança. Também fica a critério de um
PT líder se os alunos que pesam menos de 50 quilos serão transferidos com um elevador de uma ou várias
pessoas ou com um sistema de elevação. Essas determinações são feitas caso a caso pelo PT líder do aluno.
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Alimentação e Nutrição
A equipe de food service da CCCBSD entende as exigências nutricionais dos alunos matriculados no programa.
Mediante solicitação dos pais/responsáveis ou de outros órgãos estaduais, quando apropriado, a CCCBSD
fornecerá café da manhã para cada aluno. O almoço é servido diariamente, no meio do dia entre 11:00-1:15 Todas
as refeições/cardápios constituem uma dieta nutricionalmente, equilibrada e adequada.

Os menus são disponibilizados mensalmente durante o ano letivo e semanalmente durante o verão. Cardápios e
preparação de alimentos são fornecidos pelas Escolas Públicas de Beverly, onde seus funcionários entendem as
necessidades nutricionais dos alunos.

Uma hora de lanche matinal regularmente scheduled é agendada diariamente. A expectativa da CCCBSD é que
as famílias forneçam lanches para seus filhos. Caso os alunos esqueçam que seu lanche ou lanche não está
disponível para eles levarem, a CCCBSD fornecerá um lanche nutritivo (por exemplo, frutas, legumes, queijo.

Requisitos Nutricionais
O CCCBSD serve refeições que preveem 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, a CCCBSD compra todos os merenda escolar/leite das Escolas Públicas de Beverly. Dentro
de meia hora do período de almoço programado, os almoços são embalados em recipientes de armazenamento e
são transportados em sacos de armazenamento térmico para o refeitório CCCBSD. Alimentos necessários para
serem mantidos aquecidos são colocados em panelas de metal em uma placa de aquecimento enquanto servem.
Todos os alimentos quentes que não estão sendo 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 sobra do prato principal é descartado no final do período de almoço. Copos de frutas
porções individuais são guardados e armazenados na geladeira até o dia seguinte, caso um aluno esteja
precisando de um snack.

Requisitos para preparação de alimentos, armazenamento e serviços
CCCBSD armazena, prepara e serve alimentos para que seja limpo, saudável, livre de estragos e seguro para o
consumo humano.

A CCCBSD fornece um refrigerador (regulado para no máximo 41 degrees) para alimentos que requerem
refrigeração. Todos os alimentos são armazenados em recipientes limpos, cobertos. Todas as garrafas, utensílios e
pratos são devidamente higienizados usando sabão de lavagem de pratos e água quente. Todos os alimentos,
leite e fórmula inacabados são descartados quando o aluno termina de consumir o produto. O pessoal do serviço
de alimentação da 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 do Almoço
Todos os alunos são bem-vindos para trazer sua própria escola de almoço to que foi embalada em casa; no
entanto, cCCBSD também fornece merenda escolar, preparada por 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 o almoço gratuito ou reduzido e precisam ser preenchidos anualmente mediante inscrição ou
até 30 de setembro do ano corrente. Todas as diretrizes de almoço reduzidas/gratuitas são delineadas de acordo
com as regulamentações estaduais sobre os formulários que são preenchidos anualmente. Esses formulários são
distribuídos anualmente com pacotes de matrícula dos alunos ou na data de início da matrícula do aluno.

A equipe de food service da CCCBSD entende as exigências nutricionais dos alunos matriculados no programa. O
almoço é servido no meio do dia. Os menus são disponibilizados mensalmente durante o ano letivo e
semanalmente durante o somatório.
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Programa de Merenda Escolar
Comprando/Encomendando um Almoço Diário para seu Filho
A CCCBSD contrata a Beverly Public Schools (BPS) para fornecer e gerenciar todos os componentes do programa
de almoço do ponto de vista administrativo.

Para pedir um almoço escolar, basta notificar o professor de sala de aula do seu filho que você quer que o almoço
seja pedido para o seu child para um dia específico. O pedido será feito diariamente para seu filho pela CCCBSD.

Para pagar o almoço do seu filho:

Pague online usando um cartão de crédito.
○ Esta opção é preferível e, em última análise, mais eficiente e precisa.
○ Para pagar online, entre em contato com Stefani Timmons na CCCBSD e peça a ela o ID

específico do seu filho #.
○ Uma vez que você receba esse número, inscreva-se em SendMoneyToSchool.com para configurar

sua conta e adicionar dinheiro do almoço à conta.
○ Um e-mail mensal será enviado para você informando sobre seu saldo.

Almoço gratuito e reduzido
A CCCBSD garante que todas as refeições servidas aos alunos serão feitas de forma a garantir que todas as
crianças tenham acesso igualitário aos programas de nutrição infantil. A CCCBSD oferece almoço gratuito e
reduzido por normas estaduais e preços definidos pelo Departamento de Ensino Fundamental e Médio de
Massachusetts; Escritório de Nutrição - Programas de Saúde e Segurança e o Programa Nacional de Merenda
Escolar. Almoços gratuitos e reduzidos são oferecidos às famílias que se qualificam financeiramente de acordo
com as normas do Programa Nacional de Merenda Escolar. As inscrições estaduais para este serviço são
disponibilizadas anualmente às famílias em sua língua nativa. Após o recebimento do pedido da família, o
requerimento é enviado para escolas públicas de Beverly (BPS) cujo escritório do programa de merenda escolar
revisa a aplicação e faz a determinação, com base nas Diretrizes de Elegibilidade de Renda do Programa Nacional
de Merenda Escolar. Cada aplicativo é revisado e confirmado por um Oficial De Confirmação. Após determinação
de elegibilidade ou inelegibilidade, someone do BPS notificará a família dos resultados da aplicação. Se a família
for negada, eles têm direito a uma "Audiência" pelo Diretor de Food Service do BPS. As inscrições devem ser
realizadas no momento da inscrição ou devem ser renovadas anualmente até 30 de setembro do ano current.

CCCBSD & BPS não discrimina independentemente de raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, origem
nacional, orientação sexual, deficiência ou desabrigamento

Lanches Saudáveis
As crianças adoram lanchar, e a boa notícia é que o lanche é importante para o bem-estar de uma criança. As
crianças estão crescendo e se desenvolvendo rapidamente. As crianças ativas têm uma necessidade crescente
de energia, bem como outros nutrientes essenciais. Se as crianças ficarem com muita fome, elas podem ficar
irritadas ou têm dificuldade em se concentrar na tarefa em questão. Lanches saudáveis ajudam a preencher a
lacuna entre as refeições. Lanches saudáveis podem completar a dieta, ajudando a garantir que as crianças
estejam recebendo todos os nutrientes necessários para fuel seu crescimento e desenvolvimento. Aprender a
comer e desfrutar de lanches saudáveis incentivará seu filho a desenvolver hábitos alimentares saudáveis, tanto
por enquanto quanto para o futuro.

Pode parecer demorado fornecer lanches saudáveis para as crianças. Também pode ser uma concern que as
crianças não vão gostar ou comer lanches saudáveis fornecidos. No entanto, o tempo pode ser economizado e o
entusiasmo pode ser promovido para comer lanches saudáveis, incluindo crianças no planejamento e compras 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.
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A expectativa da CCCBSD é que as famílias forneçam lanches para seus filhos. Caso os alunos esqueçam que
seu lanche ou lanche não está disponível para eles trazerem, a CCCBSD fornecerá um lanche nutritivo (por
exemplo, frutas, legumes, queijo).

Restrições do produto de porca
A CCCBSD tem uma série de estudantes matriculados com alergias que ameaçam a vida pertencentes a
amendoins/produtos de nozes. Se exposto a peanuts/nozes, o aluno pode desenvolver uma reação alérgica com
risco de vida que requer tratamento médico de emergência. Evitar rigorosamente produtos de amendoim/castanha
é a única maneira de prevenir uma reação alérgica que ameaça a vida. Portanto, o CCCBSD se esforça para ter
uma cafeteria gratuita de amendoim/nozes e salas de aula gratuitas de amendoim/nozes dos alunos com as
alergias acima mencionadas. A CCCBSD solicita assistência das famílias para proporcionar ao aluno um
ambiente seguro.

Todas as famílias serão informadas se a sala de aula de seus filhos é um ambiente livre de amendoim e nozes.
Qualquer aluno que esteja em uma sala de aula onde haja 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 que tenha essas alergias,
será requestado que nenhum produto de amendoim/castanha seja enviado para o almoço, já que todos os alunos
comem no refeitório.

Uma vez que qualquer exposição a amendoins ou nozes através do contato ou ingestão pode causar uma reação
severa. Se seu filho comeu amendoim ou nozes antes de vir para a escola, por favor, certifique-se de que as
mãos do seu filho foram completamente lavadas antes de entrar na escola.

Política de Bem-Estar
A CCCBSD reconhece a importância de promover o bem-estar em todo o campus tanto para alunos quanto para
funcionários. Saúde, nutrição e condicionamento físico são imprescindíveis não só para o sucesso no ambiente
escolar, mas também ao longo da vida. Por essas razões, a 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.
● Diretrizes nutricionais para todos os alimentos disponíveis em cada campus da escola.
● Diretrizes para a alimentação escolar que não são menos restritivas do que as diretrizes do USDA.
● Planeja medir o quão bem a escola cumpre as metas políticas e garantir que pelo menos uma pessoa na

escola seja responsável por garantir que a escola desenvolva e implemente a política de bem-estar.
● Informe e update o público (incluindo pais, alunos e outros na comunidade) sobre o conteúdo e a

implementação de políticas locais de bem-estar.

Metas para educação nutricional, atividade física e outras atividades de promoção do bem-estar
Todos os alunos da CCCBSD recebem educação nutricional por meio de instrução curricular em saúde que é
adaptada do Ma Curriculum Frameworks Health Strand. A exposição e a instrução sobre nutrição são então
realizadas de forma prática, criando uma lanchonete saudável onde os alunos compram lanches saudáveis
semanalmente dentro do ambiente escolar.

A atividade física também é promovida dentro dos Frameworks e, portanto, é ensinada e incentivada regularmente
dentro do contexto curricular. Além disso, todas as salas de aula têm tempo de motor bruto, grupo PT e/ou
Educação Física Adaptada para promover a importância da atividade física.

A Enfermeira Escolar da CCCBSD trabalha de forma colaborativa com outros funcionários da escola e agências
externas (Fisioterapeutas, Audiólogos, consultórios odontológicos, etc.) para realizar triagens anuais adequadas
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como: Verificações de escoliose, visão, audição e exames odontológicos. Além disso, um índice de massa
corporal é calculado para cada aluno anualmente. Esses registros estão guardados no arquivo do aluno.

Diretrizes nutricionais para todos os alimentos disponíveis no campus da escola.
A CCCBSD incentiva hábitos nutricionais saudáveis para todos os alunos. CCCBSD não fornece alimentos que cai
sob o
categoria "gorduras, óleos e doces" durante o horário escolar. Se os pais enviam lanches para celebrações, eles
são incentivados a incluir lanches saudáveis ou a se absterem de celebrar com qualquer tipo de alimento devido à
infinidade de alergias alimentares entre a população estudantil da escola. Se a comida for servida dentro do
programa, professores e pais devem ser sensíveis 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.
A CCCBSD garante que todas as refeições servidas no programa contenham pelo menos três áreas dos cinco
principais grupos alimentares. Durante a maior parte do ano letivo, a CCCBSD compra todas as suas merenda
escolar de escolas públicas de Beverly, que também seguem as normas estaduais relativas às diretrizes
nutricionais. Quando os almoços são preparados na CCCBSD, é assegurado que as refeições sejam pelo menos
tão saudáveis quanto os padrões estabelecidos pelas diretrizes do USDA.

Planeja medir o quão bem as escolas cumprem as metas políticas e garantir que pelo menos uma pessoa na
escola seja responsável por garantir que a escola desenvolva e implemente a política de bem-estar
Cabe ao Diretor de Operações desenvolver a política de bem-estar, bem como treinar professores sobre o
conteúdo do que a política afirma. É responsabilidade da administração garantir que os docentes cumpram a
política e a coloquem em prática.

Informe e atualize o público sobre o conteúdo e a implementação de políticas locais de bem-estar.
Esta política é revisada em uma minimum de uma base anual antes do início de cada ano letivo. As revisões feitas
na política são postadas no manual de pais/alunos no site da escola para qualquer pessoa revisar a qualquer
momento. Quando grandes mudanças são feitas na política que impacta diretamente estudantes 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
A CCCBSD fornece um local de trabalho livre de drogas, saudável e seguro. Para promover esse objetivo, os
colaboradores são obrigados a se apresentar para trabalhar em condições mentais e físicas adequadas para
realizar seus trabalhos de forma satisfatória. O uso de drogas, álcool, opioides e maconha (independentemente
das leis de MA) antes ou enquanto estiver em serviço são assuntos de preocupação imediata e violações desta
política podem levar a ações disciplinares, até e incluindo o término imediato do emprego. Se um aluno tem um
medicamento à base de maconha, por favor, conecte-se diretamente com a enfermeira da escola.

Sem Política de Tabagismo
De acordo com a intenção da CCCBSD de proporcionar um ambiente seguro e saudável e de acordo com a lei
estadual, o uso de produtos de tabaco, incluindo cigarros eletrônicos, é proibido em qualquer lugar nas
dependências da escola a qualquer hora - dia ou noite, fim de semana ou dia da semana.

Esta política se aplica igualmente a todos os employees, estudantes e visitantes do campus da CCCBSD.

Supervisão dos Alunos
A CCCBSD garante que todos os funcionários devem, a todo momento, fornecer supervisão adequada dos alunos
enquanto eles estão envolvidos em qualquer atividade relacionada à escola dentro ou fora do terreno da escola.
As relações escolares são mantidas em tempos de supervisão. Em nenhum momento os funcionários não
CCCBSD (ou seja, estagiários ou voluntários) são considerados parte da proporção de supervisão.
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A população diversificada da CCCBSD requer diferentes níveis de supervisão. Alguns exigem supervisão
completa 1:1 o tempo todo, enquanto outros têm a capacidade de independência pelos corredores. Os alunos que
têm esse maior nível de independência, ainda são obrigados a ter uma pessoa da equipe acompanhando seu
paradeiro antes e depois das transições.

Segurança estudantil
A segurança de nossos alunos e participantes do programa é imperativa. A supervisão e o monitoramento
adequado de todas as crianças, independentemente de sua capacidade ou nível cognitivo, devem ser fornecidos o
mais alto nível de supervisão profissional. Em nenhum caso qualquer aluno poderá atuar de forma independente
sem o conhecimento de um adulto CCCBSD enquanto participa de uma atividade, evento ou programa
patrocinado pela CCCBSD.

Para garantir a segurança de todos os alunos – professores, funcionários, voluntários, estagiários e pais da
CCCBSD:

● 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 acompanhar que o

referido aluno chegou em segurança.
● Reconheça o nível de autopreservação dos alunos antes de entrar em ambientes comunitários.
● Reconheça os procedimentos para estudantes fugitivos ou desaparecidos.
● Adere a todos os procedimentos comunitários
● Reconheça questões comportamentais em toda a população estudantil.
● Seja certificado em gestão comportamental e treinamento de contenção.
● Reconheça os procedimentos e diretrizes para garantir o apoio adicional ao corpo docente ou

comportamental.
● Entenda quaisquer problemas médicos ou efeitos colaterais de medicamentos de alunos com quem

trabalham.
● Nunca deixe objetos ou substâncias nocivas em um lugar onde uma criança possa acessá-lo.

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 a sete chaves por regulamentos estaduais. Por favor, informe esses perigos
existentes imediatamente.

Pessoas não autorizadas pegando crianças
Uma pessoa da equipe da CCCBSD só pode dispensar um aluno para uma pessoa apropriadamente projetada,
como o pai do aluno, o responsável ou o familiar, ou uma pessoa que tenha sido aprovada pelos pais ou
responsáveis do aluno. Um aluno também pode ser dispensado a um membro da comunidade quando tal pessoa
tiver sido designada no plano de serviço do aluno ou no plano de educação individual. Se a equipe da 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 adequada da pessoa.

Sempre que uma pessoa não é authorizada para pegar uma criança (isso inclui aqueles cujo status muda por
causa de uma ordem de restrição), a criança não será liberada para essa pessoa. O adulto será convidado a sair.
Se ele recusar, a CCCBSD pode ser obrigada a pedir ajuda policial.

Registrando Reclamações e Reclamações
A CCCBSD não discrimina independentemente de raça, cor, gênero, identidade de gênero, religião, origem
nacional, idade, orientação sexual, crenças políticas, deficiência, gravidez, sem-teto ou brigas conjugais/familiares.

A CCCBSD está comprometida em prestar serviços de qualidade e respeitar os direitos de todos os alunos,
famílias e funcionários matriculados. Se alguém se sentir discriminado por qualquer motivo, ou tiver reclamações
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sobre a formação e cuidados do aluno na CCCBSD, o seguinte procedimento deve ser seguido:
1. Discuta ou submeta a alegação a um 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 da alegação.
3. Caso o assunto não seja resolvido pelo Diretor do Programa, a alegação será levada ao Director 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 da alegação.
5. A decisão do Diretor Executivo é definitiva dentro do nível escolar.
6. Se o indivíduo que fizer o relatório optar por continuar o processo, poderá continuar esse processo com o

órgão estatal competente para posterior discussão.

Os registros escritos serão mantidos de todas as decisões resultantes do procedimento de reclamação.

Esta política é disponibilizada a todos os pais, alunos (quando apropriado) e funcionários anualmente através do
manual dos pais/alunos ou do manual dos funcionários. A apólice também será disponibilizada mediante
solicitação.

Saúde e Segurança

Provisão de Cuidados Médicos, De enfermagem e enfermarias
A CCCBSD emprega um departamento de enfermagem com enfermeiros cadastrados e enfermeiros habilitados
que estão disponíveis para cuidar das necessidades de saúde da população escolar. Enfermeiros, sejam RNs ou
LPNs, devem estar no local das 7h45 às 15h15, de segunda a sexta-feira. Este cronograma serve como seu
horário de turno. Isso garante que eles estarão no campus durante o horário escolar. A enfermagem está sempre
disponível mesmo em caso de ausências de enfermagem.

Informações sobre nome e contact para o médico consultor e contatos de emergência adicionais
A CCCBSD garantiu os serviços de um médico licenciado que está disponível para serviços de consulta pela
enfermeira da escola ou seu designado. Este médico foi nomeado pelo conselho curador da CCCBSD. As
informações a seguir detalham suas informações de contato, escopo de responsabilidades, qualificações,
responsabilidades, conclusão de avaliações físicas e coordenação de provedores comunitários.

Informações de contato: Dr. Sheryl Silva, Garden City Pediatrics, 83 Herrick St., Suite 1003, Beverly, MA 01915,
978.927.4980

Escopo de responsabilidades:
O médico consultor da escola concorda em fornecer perícia médica e consulta no desenvolvimento e
implementação do programa de saúde escolar compreensível. O enfermeiro da escola pode solicitar consulta a
estudantes 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:

● Presta consulta geral aos enfermeiros escolares sobre questões relacionadas à saúde da população
escolar.

● Colabora com a enfermeira da escola para identificar a necessidade de desenvolver políticas e
procedimentos que regem os serviços de saúde escolar para indivíduos ou groups de alunos, que são
então compartilhados com o Conselho Escolar para adoção.

● Presta consulta sobre o desenvolvimento de políticas pertinentes à saúde e segurança da escola, por
exemplo, plano de atendimento de emergência, política de primeiros socorros, segurança ambiental,
segurança atlética.

● Colabora com a enfermeira da escola, administradores escolares e outros funcionários da escola
pertinentes, bem como com o Departamento de Saúde Pública, para desenvolver e implementar um
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programa de imunização contra doenças transmissíveis e control 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 de cada aluno no que se refere ao ambiente
escolar, incluindo a gestão em sala de aula da criança com problemas físicos ou emocionais.

● Quando indicado ou solicitado pela enfermeira da escola, comunica-se com o fisioterapeuta primário da
criança sobre questões médicas pertinentes ao ambiente escolar.

● Quando indicado ou solicitado pela enfermeira da escola, revisa os relatórios de exames físicos realizados
pelo prestador de cuidados primários do aluno.

Coordenação com provedores comunitários:
Em conluio com a enfermeira da escola, o médico consultor interpreta as necessidades e responsabilidades do
programa de saúde escolar ao Conselho Curador, à comunidade e a outros prestadores de cuidados de saúde da
comunidade. Também coopera com outros profissionais de saúde medical e pública em programas de prevenção
destinados a melhorar a saúde de crianças e adolescentes da comunidade.

Enfermagem independente
Alguns alunos necessitam de cuidados de enfermagem extensos, intensivos ou complicados para suas condições
médicas contínuas (por exemplo, cuidados com a traqueostomia). Em determinadas circunstâncias, uma
Enfermeira independente do 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, à manutenção das necessidades
de confidencialidade dos alunos e às necessidades de confidencialidade dos alunos, os pais não podem substituir
o IPDN durante o horário escolar por mais de 10 dias por ano letivo, sem mais do que 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 todo o dia letivo.
4. Os serviços de enfermagem são recebidos em casa.
5. As necessidades médicas do aluno requerem um nível muito alto de avaliação, tratamento e cuidado de

enfermagem para permitir que o aluno acesse o currículo
6. A conformidade com o atendimento seria significativamente aumentada se um IPDN acompanhasse um

aluno devido às suas necessidades médicas.
7. O diretor de Enfermagem da CCCBSD pode decidir situações específicas que considerem um IPDN

conforme necessário.

As responsabilidades da Enfermeira Independente de Serviço Privado são as seguintes:
1. Entre em contato com a Diretora de Enfermagem da CCCBSD dentro de duas semanas a partir de: o

aluno a partir daqui na CCCBSD; e, o início de cada novo ano letivo.
2. Forneça ao CCCBSD as seguintes credenciais e formulários fornecidos pelo CCCBSD:

○ Uma licença atual de enfermeira Massachusetts e certificação CPR /AED
○ Um formulário de emergência cccbsd completo, incluindo informações de contato da agência.
○ Formulário CORI preenchido a ser arquivado na CCCBSD.
○ Política ipdn assinada pelo IPDN e devolvida ao escritório de enfermagem.

3. Cuidado com as necessidades médicas, de apoio e cuidados pessoais de seus alunos na escola, em
excursões de campo e durante o transporte de e para a escola. A extensão das necessidades de cuidados
pessoais será determinada por meio da colaboração entre: o aluno, quando possible; os pais; o professor
em sala de aula; e o IPDN.

4. Prestar assistência, avaliação e tratamento de enfermagem apenas para seu aluno.
5. Gerencie qualquer emergência médica que possa surgir para o aluno sob seus cuidados.
6. Atualize uma enfermeira escolar com quaisquer alterações ou preocupações relativas ao seu aluno.

○ O IPDN entrará em contato com uma Enfermeira CCCBSD sempre que tiver alguma preocupação
ou quiser colaborar com o aluno.
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7. Forneça uma cópia atual do documento 485 do aluno a ser colocado no prontuário médico do aluno.
8. Fornecer informações médicas relevant conforme solicitado para o planejamento do IHP. É responsável

por rever e colaborar com uma enfermeira escolar na minuta do Plano De saúde Individual. Incluído no
IHCP será um plano de evacuação de emergência.

9. Mantenha uma confiança estrita para seu aluno e para os outros alunos com quem entram em contato.
Toda a comunicação com os pais/responsáveis do aluno deve estar relacionada apenas com o cuidado de
enfermagem. Toda a comunicação diária em sala de aula e acadêmica será feita pelo professor em sala de
aula ou staff.

10. Manter sigilo rigoroso em relação às interações em sala de aula com outros alunos e funcionários.
11. Manter toda a documentação do atendimento prestado durante o horário escolar. Esses documentos serão

disponibilizados mediante solicitação da Diretora de Enfermagem do CCCBSD.
12. Tentar garantir que os serviços de enfermagem prestados ao aluno sejam o mais ininteressantes e

intrusivos possíveis para o aluno, outros alunos e professores.
13. Seja um recurso para o professor em 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 relativas ao código de vestimenta, (sem sapatos abertos) de decoro profissional e

confidencialidade. Qualquer pergunta deve ser direcionada ao Diretor de Enfermagem ou Stefani
Timmons, C.O.O.

15. Responsável por garantir que todos os medicamentos e equipamentos sejam protegidos longe de outros
alunos.

16. Comer nos corredores é desencorajado. Para os momentos em que não há outra escolha, alimentos
comidos 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
não-quebrável.

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 de Diretor de Enfermagem ou outra escola
enfermeira deve ser notificada. O IPDN deve acompanhar o aluno até o hospital e permanecer com
eles até ser dispensado por um responsável.

18. Se o IPDN determinar que o aluno precisa ir para casa, o professor de sala de aula deve ser contatado
antes de uma chamada ser feita aos pais.

19. A CCCBSD reconhece a necessidade de a Enfermeira Privada Independente ter acesso e uso de seu
celular. Também reconhecemos a necessidade de minimizar a distração para o aluno e outros alunos em
sala de aula. Qualquer uso de celular deve ocorrer fora da sala de aula, na área mais privada possível. O
uso de celulares deve ser restrito a chamadas de emergência ou ligações diretamente relacionadas ao
aluno para quem são responsáveis.

Política independente de substituição de enfermagem de direitos privados
A prioridade máxima da CCCBSD é proteger a saúde, a segurança e a confiança de todos os seus alunos no
ambiente educacional. Consequentemente, enquanto o CCCBSD permitirá a substituição de IPDN em
determinadas circunstâncias limitadas, ele o fará apenas sujeito às seguintes condições:

1. Qualquer substituição de IPDN exigirá conformidade com todas as diretrizes regulares de IPDN descritas
nesta Política, o plano de cuidados da criança e as políticas gerais de CCCBSD. Se um pai/responsável
estiver substituindo por um IPDN, ele será considerado como sendo um enfermeiro e, como tal, essas
policies e diretrizes substituirão seu papel como pai/responsável.

2. Caso um IPDN não esteja disponível para o trabalho em um determinado dia, os pais(s)/guardian(s) farão
todos os esforços para obter cobertura credencial de enfermagem substituta e informar o CCCBSD desse
esforço. Qualquer formação de enfermeiros substitutos pelos pais/responsáveis que ocorra na 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 pelo
parent(s)/guardian(s) ou distrito escolar, um pai ou responsável pode substituir o IPDN, mas apenas sujeito
a todas as seguintes condições:

a. Para evitar quebras de sigilo, o pai/responsável nunca divulgará qualquer informação sobre outros
alunos a terceiros a qualquer momento, em qualquer formato;

b. Para evitar interrupções no ambiente de aprendizagem, o pai/responsável nunca interferirá em
nenhuma aula ou teste que ocorra, o que significa que os pais ou responsáveis não interagirão
com o ambiente educacional a menos que essa interação seja relacionada às necessidades
médicas e à segurança do aluno;
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c. Os pais/responsáveis não são habilitados a substituir permanentemente os IPDNs, com
"permanentemente" definidos como "mais de dez (10) dias letivos por ano letivo (1º de julho a 30
de junho) e/ou mais de dois (2) dias letivos consecutivos;" e

d. Os pais(s)/guardian(s) renunciam a quaisquer potenciais reclamações passadas, atuais ou futuras
contra a 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 a permissão de tal substituição não seja permitida pelo IEP
relevante. Essa renúncia também abrange quaisquer potenciais pedidos de educação ou
compensação compensatória. Os pais/responsáveis também liberam, convênios para não
processar, e concorda em manter inofensivos, defender, proteger e indenizar a CCCBSD, seus
atuais e ex-diretores, administradores, diretores, agentes, funcionários, funcionários,
representantes ou quaisquer outras pessoas, empresas, entidades, terceiros, empreiteiros
independentes ou outros, especificamente nomeados aqui ou não, de e contra cada um ev. ery
reivindicação, demanda e causa de ação, para incluir lesões, morte ou danos materiais, e por este
meio libera e concorda em defendê-los, protegê-los e indenizar-os contra todas as
responsabilidades, obrigações, despesas, custos, (incluindo taxas de attorneys razoáveis e
necessárias), e todos os outros valores que podem estar associados à defesa de quaisquer
reivindicações, causas de ação ou demandas, para incluir lesões, morte ou danos materiais, que
podem ser trazidos por qualquer pessoa ou terceiros, que estejam de alguma forma relacionados
ao desempenho da CCCBSD sob este contrato ou causados pelos alunos e/ou funcionários da
organização em conexão com o trabalho e/ou serviços realizados em conexão ou decorrentes
deste acordo.

4. Caso um pai/responsável viole qualquer uma ou mais das condições acima mencionadas, o CCCBSD terá
o exclusivo critério para revogar a capacidade dos pais ou responsáveis de servirem como substituto de
um IPDN.

As responsabilidades do Diretor de Enfermagem e Enfermeiros Escolares para um aluno cujo atendimento
médico durante o dia escolar é prestado por uma enfermeira independente de serviço privado são:

1. Oferecer/fornecer ao aluno os mesmos serviços de saúde escolares que são prestados a todos os
outros alunos, salvo disposição em contrário no IEP, IHP ou por seus pais.

2. Para garantir que o aluno atenda aos padrões atuais de ingresso na escola (imunizações, física etc.).
3. Ter contato com a Enfermeira independente de plantão privado nas duas primeiras semanas da chegada

de um novo aluno e anualmente no início de cada novo ano letivo para rever o tratamento do aluno e as
ordens médicas, as necessidades de saúde e esta política. Uma cópia desta política será dada à
Enfermeira Independente de Serviço Privado para manter como referência no registro de seus alunos. O
original será arquivado na Secretaria de Saúde.

4. Manter um registro de saúde escolar para o 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 do aluno e no arquivo clínico da sala de aula.

6. Se o IPDN precisar de assistência, a equipe de enfermagem do CCCBSD pode ser solicitada. Se o IPDN
estiver incapacitado ou incapaz de desempenhar responsabilidades no trabalho, os pais precisam ser
notificados imediatamente para vir buscar o aluno. Se durante esse tempo o aluno tiver uma emergência
médica, a equipe de enfermagem do CCCBSD cobrirá as necessidades emergenciais no âmbito do
Plano de Ação de Emergência do aluno, com exceção do cuidado com a traqueostomia e do
gerenciamento do ventilador. Os cuidados com a traqueostomia e/ou ventilador não estão no âmbito da
prática da equipe de enfermagem do CCCBSD e, portanto, não darão nenhum atendimento médico de
traqueostomia ou gerenciamento de ventilador, mas ligarão para o 911.

7. Manter um ambiente seguro para o aluno. O Diretor de Enfermagem da CCCBSD compartilhará
quaisquer preocupações sobre a segurança e/ou prática segura do aluno pela Enfermeira Privada
independente com o Diretor do Programa, Diretor do Programa e pai/responsável.
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Responsabilidades dos funcionários da CCCBSD:
1. Os professores em sala de aula, e outros funcionários, não devem esperar, nem solicitar que o IPDN

ausira em quaisquer tarefas médicas ou não médicas para qualquer aluno que não seja o seu designado.
2. A colaboração entre a Enfermeira Independente do Serviço Privado e os empregados aqui é muito

importante; no entanto, a confidencialidade deve ser mantida o tempo todo. 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 filho.

3. Todas as perguntas e preocupações devem ser direcionadas ao Diretor de Enfermagem e/ou diretor do
programa.

Informações de contato:
Nome da agência:
Telefone da agência: #
Nome do supervisor:

Li e concordei em cumprir esta política em relação aos meus deveres e responsabilidades ao aluno designado aos
meus cuidados no CCC/BSD.

Assinatura: Date: ______________
Nome impresso:
Assinatura de enfermeira de chumbo CCCBSD: Date: ______________
Nome impresso:

No arquivo:
❏ Verificação CORI
❏ Verificação de antecedentes baseada em fingerprint
❏ Formulário de contato de emergência
❏ Data da licença de enfermagem de Massachusetts de Exp. ________
❏ Data CPR/AED de Exp. ________

Precauções Universais
Medidas preventivas e boa higiene pessoal são a base para a proteção contra condições e infecções contagiosas.
A CCCBSD e todos os professores e funcionários são obrigados a seguir todas as Precauções Universais o tempo
todo com todos os alunos e funcionários. Um treinamento em toda a escola é oferecido a todos os funcionários e
professores para garantir o cumprimento das Precauções Universais.

Doenças fatais e transmissíveis
Estudantes com doenças infecciosas ou com risco de vida (ou seja, como câncer, MRSA, AIDS) podem se
continue para participar da CCCBSD, desde que possam participar da programação regular A CCCBSD apoia
esses alunos a continuar com a programação regular, desde que possa continuar. Como no caso de outras
deficiências, a CCCBSD fará acomodações razoáveis de acordo com todos os requisitos legais, para permitir que
alunos com doenças fatais exivam as funções essenciais de seu dia escolar. A CCCBSD pode solicitar às famílias
uma certificação médica de que a condição do aluno não prevê um risco significativo para si mesmo, estudantes e
outros funcionários.

Todos os funcionários da CCCBSD seguem precauções universais. Medidas preventivas e boa higiene pessoal
são a base para a proteção contra condições e infecções contagiosas. A CCCBSD e todos os professores e
funcionários são obrigados a seguir todas as Precauções Universais o tempo todo com todos os alunos e
funcionários. Um treinamento obrigatório em toda a escola é fornecido a todos os funcionários e professores para
garantir o cumprimento das Precauções Universais.
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Informações médicas sobre estudantes individuais são tratadas confidencialmente. A CCCBSD tomará precauções
razoáveis para proteger essas informações contra divulgação inadequada. Gestores e outros funcionários têm a
responsabilidade de respeitar e manter a confidencialidade da formação médica estudantil. Qualquer pessoa que
divulgou inapropriadamente tais informações está sujeita a ações disciplinares, até e incluindo a rescisão do
emprego.

Famílias com dúvidas ou preocupações com doenças com risco de vida e transmissíveis são encorajadas a entrar
em contato com a Enfermeira Escolar para obter informações e encaminhamento para serviços e recursos
adequados. Além disso, o CCCBSD consulta o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e o Centro de
Controle de Doenças para orientação contínua.

Alergias estudantis
A CCCBSD toma todas as precauções necessárias para a proteção dos alunos contra a exposição aos alérgenos
estudantis. Se um aluno for identificado como tendo alergia, a enfermeira da escola se conectará com os
pais/responsáveis do aluno para discutir prevenção, sinais, sintomas, planos de ação and. Em seguida, a
enfermeira da escola escreverá um plano de ação de alergia que contém informações para prevenção, sinais,
sintomas e quais ações tomar se o aluno estiver tendo uma reação alérgica. Essas informações serão discutidas
com a equipe do student. As informações serão armazenadas na secretaria de saúde da escola, bem como o livro
clínico ou pasta do aluno em cada sala de aula, pasta de viagem de campo e arquivo do aluno.

Durante a orientação da CCCBSD, todos os funcionários são treinados sobre como reagir a alergias ameaçadoras,
educados sobre os efeitos da contaminação cruzada e o uso de um EpiPen.

Cuidados preventivos de saúde
Muitos alunos da CCCBSD veem rotineiramente médicos especializados em diferentes áreas. Para se manter
atualizado com as necessidades médicas e de cada um dos alunos, solicita-se que todos os relatórios e
documentos dessas consultas sejam enviados diretamente ao consultório de enfermagem. Além dessas
necessidades rotineiras, o CCCBSD requer atualizações e triagens nas seguintes áreas.

Dentário
Anualmente, por meio de pacotes de matrícula de alunos, os pais são obrigados a fornecer a comprovação de um
exame odontológico nos últimos doze meses. Se mais de um ano se passaram 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, a CCCBSD realizará uma Clínica anual de Aplicação de Verniz fluoreto em
colaboração com um programa estatal.

Exames
A CCCBSD garante que cada aluno seja examinado por um médico devidamente licenciado, enfermeiro ou
assistente médico no momento da admissão (dentro de um ano antes da entrada no programa ou no prazo de 30
dias após a entrada no programa) e a cada 3-4 anos depois. É exigido um laudo escrito do médico(s) dos
resultados do examinador e qualquer recomendação e/ou modificação da atividade do aluno. Anualmente, nos
pacotes de matrícula dos alunos, os pais são obrigados a informar a data do último exame físico de seus filhos.
Embora um físico só seja exigido a cada 3-4 years, a enfermeira da escola incentiva os pais a ir com mais
frequência devido à natureza da população estudantil. Se mais de um ano se passaram desde o último exame, a
enfermeira da escola trabalha em colaboração com os pais para garantir que um exame seja agendado.

Exibições de visão e audição
Devido à complexidade de nossos alunos, as triagens auditivas e de visão não são feitas na CCCBSD. Esses
testes devem ser feitos no médico da atenção primária do seu filho, no consultório especializado ou no seu distrito
escolar. Por favor, envie todos os resultados para o Escritório de Enfermeiras da CCCBSD.
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Triagens Posturais
A CCCBSD, em cooperação com a escola pública do aluno, desenvolveu um plano para garantir a ásção postural.
Os testes que verificam defeitos posturais devem ser administrados pelo menos uma vez por ano nas séries 5 a 9.
Com a permissão dos pais, os screenings são conduzidos no local pela enfermeira e fisioterapeuta da CCCBSD.

Doenças Transmissíveis
Um aluno com uma doença diagnosticada ou suspeita de doença transmissível deve permanecer em casa pelo
menos até o dia letivo seguinte. Ao retornar à escola, o garanhão 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 mal,
precisa ficar em casa na quinta-feira)

Uma nota assinada será necessária para a reentrada na escola. A medicação prescrita any deve ser dada durante
24 horas antes de retornar à escola.

Armazenamento de medicamentos
A CCCBSD possui um armário trancado que é armazenado no escritório de saúde da escola onde todos os
medicamentos são armazenados. A enfermeira da escola ou seu designado é a única pessoa que tem acesso à
chave. Substâncias tóxicas são rotuladas com conteúdo, o antídoto e o number para o centro de controle de
veneno.  A secretaria de saúde da escola tem caixas de descarte separadas para todos os objetos afiados.

Planeamento familiar
Quando apropriado, a CCCBSD fornece ou organiza o fornecimento de informações de planejamento familiar,
sujeitas a qualquer legislação federal ou state aplicável. Quando apropriado, a educação de planejamento familiar
será fornecida como parte do currículo de saúde para estudantes do ensino fundamental e médio.

Documentação de Saúde
Após a inscrição em qualquer programa da CCCBSD, todos os seguintes registros 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 Doenças
Qualquer criança ferida ou doente será atendida no consultório de triagem pela enfermeira da escola CCCBSD.
Avaliando o aluno e utilizando informações coletadas pela equipe de sala de aula da criança, a enfermeira da
escola CCCBSD determinará se a criança deve ser enviada para casa, ser autorizada a deitar-se por um período
de tempo ou ser levada ao médico ou ao hospital para tratamento de emergência.

● Qualquer criança com uma temperatura de 100F ou mais será enviada para casa ou isolada de outros
alunos. Quando uma criança é isolada, uma equipe da CCCBSD estará presente o tempo todo. Uma
criança deve estar livre de febre, fora de todos os antipiréticos, por um total de 24 horas antes de retornar
ao programa. Se uma criança foi enviada para casa da escola durante esse dia com febre não deve
comparecer ao programa no dia seguinte.

● Se uma criança tem sintomas frios e está se sentindo muito doente para participar das atividades do
programa, ele deve ser enviado para casa. Qualquer criança que não consiga controlar secreções nasais
e respiratórias está arriscando a saúde de outros participantes do programa e, portanto, será enviada para
casa.

● Esperamos que as crianças cheguem ao nosso programa prontas para participar. Se, por uma razão
sombria, uma criança teve um dia particularmente difícil, por favor, notifique os funcionários das
circunstâncias para que eles possam lidar com a situação de acordo.

● Qualquer doença relacionada a ausências de 3 ou mais dias e qualquer período de internação, incluindo
cirurgia diária ou uma visita de emergência, exigirá contato com a enfermeira da escola antes de retornar
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ao programa. Além disso, uma nota médica será exigida no dia do retorno, informando que o aluno está
liberado para voltar à escola.

● Qualquer criança com erupção cutânea acompanhada de febre ou mudança de comportamento deve ser
mantida em casa. Uma criança com erupção cutânea anotada no ambiente do programa será isolada e
enviada para casa. Crianças com erupções não diagnosticadas devem ficar em casa até que possa ser
seguramente dissuadida de que a doença não é contagiosa.

● Se uma criança vomitar por 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 determinado devido a uma condição não transmissível e a criança não corre o risco de
desidratação.

● Uma criança será excluída quando tiver diarreia se tiver duas ou mais fezes aguadas ou se o banco estiver
acompanhado de febre ou conter sangue ou muco. Uma criança será enviada home se o banco não
puder ser contido por uma fralda ou visitas ao banheiro.

● Se uma criança for diagnosticada com estreptococos, ela será excluída do programa por 24 horas após o
início do tratamento. Ele deve estar se sentindo bem o suficiente para participar do programa de
actividades.

● Se uma criança tiver piolhos na cabeça, ela será isolada e enviada para casa. Ele pode retornar ao
programa assim que o tratamento for fornecido.  Todos os nits devem ser completamente removidos.

● 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 enviada para casa e será excluída até o início do tratamento.
● Consulte as diretrizes do COVID-19 para obter detalhes sobre assuntos relacionados ao COVID-19.

Os pais/responsáveis devem comunicar-se com o programa CCCBSD se seu filho contraiu uma doença ou
condição, mesmo que se suspeite que a fonte era de algum lugar diferente da CCCBSD.

Pais e responsáveis, por favor, certifiquem-se de notificar a escola imediatamente quando você tiver uma mudança
em um número de contato de emergência. Se o seu número de trabalho, número de telefone celular, número de
casa ou alterações de e-mail, por favor, notifique o diretor do programa imediatamente. As crianças, como regra,
podem se dar aos momentos mais inconvenientes. Tenha um plano para que, se seu filho ficar doente durante o
programa, você poderá tomar providências para que eles sejam transportados para casa. Por favor, respeite o
julgamento do programa e saiba que estamos tomando decisões baseadas no que é melhor para toda a nossa
comunidade de programas.

Primeiros Socorros de Emergência
A CCCBSD desenvolveu um extenso manual de cuidados de saúde. Este manual inclui, mas não se limita às
seguintes políticas e procedimentos relativos aos primeiros socorros emergenciais:

● A CCCBSD entende que nenhum primeiros socorro de emergência ou tratamento médico é administrado a
um aluno sem autorização por escrito de um pai. O consentimento por escrito é obtido anualmente no
início de cada ano letivo ou na data da matrícula.

● As enfermeiras escolares garantem um armazenamento seguro de suprimentos adequados de primeiros
socorros, incluindo, mas não limited para ataduras, luvas de isolamento de substâncias corporais, gaze,
fita adesiva e soluções de limpeza.

● Para garantir o fácil acesso aos suprimentos de primeiros socorros nas principais áreas de atividades,
vários kits de primeiros socorros são mantidos. Há um kit de primeiros socorros no posto de saúde da
escola, na academia, no refeitório e em cada veículo 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 são facilmente acessíveis pela equipe de adult, mas não podem ser facilmente alcançados pelos
alunos.

● Se um aluno estiver precisando de tratamento de emergência imediata, ele deve ser transportado para o
Hospital Beverly, acompanhado pela enfermeira da escola ou seu designado. Os pais devem ser
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chamados assim que possível. Os Serviços Médicos de Emergência podem ser acionados discando para
o 911, em caso de lesão grave ou doença. Uma pessoa da equipe não deve desligar o telefone até ser
orientada a fazê-lo. Uma equipe extra deve ser enviada para cumprimentar o chá médico de emergência e
direcioná-los ao aluno. O aluno nunca deve ser deixado desacompanhado. O prontuário médico de
emergência do aluno deve acompanhá-lo ao hospital. Um boletim de ocorrência deve ser registrado
dentro de 24horas da lesão. Os relatos de acidentes estão localizados na sede e no posto de saúde da
escola.

● Se um aluno for tratado para atendimento médico ocorrerá entre o CCCBSD e o pai/responsável. Se um
aluno é tratado por uma doença menor ou acidente, uma nota é enviada para casa para os pais em sua
cadernetar de comunicação e ou um e-mail é enviado para a família da enfermeira da escola. Se ocorrer
uma lesão mais grave que exija cuidados que não sejam os primeiros socorros básicos, a enfermeira
escolar da CCCBSD fornecerá todos os cuidados adequados. 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 acionados e os pais serão informados imediatamente pela enfermeira da
escola ou seu designado.

Se a enfermeira da escola avaliar que a criança está muito destinada a permanecer no posto de saúde, o médico
da atenção primária da criança será consultado para aconselhamento. O médico da escola também pode ser
consultado para aconselhamento. A CCCBSD tomará todas as medidas necessárias para que a criança receba
cuidados médicos ideais, inclamando o transporte da criança ao médico, se necessário.

Um aluno com lesão grave ou doença receberá primeiros socorros de emergência e os serviços médicos de
emergência serão ativados pelo telefone 911. A enfermeira da escola ou seu projeto levarão os formulários de
emergência do estente e acompanharão o aluno até o hospital. Esta equipe da CCCBSD permanecerá presente
até que os pais/responsáveis ou o contato de emergência do aluno cheguem e o aliviem.

Um formulário de encontro de saúde do aluno será preenchido e mantido no posto de saúde da escola. Um
formulário de acidente também será preenchido se a lesão ocorreu durante o atendimento ao programa. Qualquer
internação durante o horário escolar exigirá um Formulário 2 para ser preenchido e enviado à DESE.

Treinamento de medicamentos
O departamento de enfermagem da CCCBSD é composto por enfermeiros cadastrados (RN) e enfermeiros
práticos licenciados (LPN). Estes são os únicos funcionários que podem administrar medicamentos dentro do
prédio. A CCCBSD possui a certificação Massachusetts DPH que permite aos enfermeiros treinar os funcionários
da sala de aula sobre como administrar medicamentos caso estejam fora do campus na hora programada da
medicação. Essas salas de aula devem passar por treinamento de administração de medicamentos que ensina a
about a natureza de um medicamento, potenciais efeitos colaterais e quaisquer precauções ou requisitos
especiais. O treinamento será ministrado pelo enfermeiro cadastrado a todos os funcionários que prestam
atendimento ou instrução aos alunos para os quais qualquer funcionário administra a medicação. Além disso, a
enfermeira da escola (RN) fornecerá aos funcionários da sala de aula informações sobre possíveis efeitos
colaterais de qualquer medicamento que um aluno esteja tomando.

Administração de Medicamentos
A CCCBSD desenvolveu e implementará políticas e procedimentos escritos relativos à administração de
medicamentos, incluindo, mas não se limitando a, o seguinte:.

● Nenhum medicamento é administrado a um aluno sem autorização por escrito de um pai e uma ordem
assinada por um profissional de saúde. Essa autorização será renewed conforme necessário ou
anualmente, no mínimo.

● A escola mantém políticas e procedimentos escritos sobre prescrição e administração de medicamentos,
incluindo autorização, pré-embalagem e treinamento de pessoal. A enfermeira da escola, em colaboração
com o responsável ou responsável sempre que possível, estabelecerá um plano de administração de
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medicamentos para cada aluno que receber medicação. Nenhum medicamento será administrado sem ser
recebido pela enfermeira da escola em sua embalagem original. Os medicamentos são geralmente
administros pela enfermeira da escola, com exceção dos Epipens. Um treinamento ministrado pela
enfermeira da escola ao seu design ocorre ao saber que um aluno tem uma Epi-pen. Na situação em que
um aluno tenha mais de 18 anos e seu próprio responsável legal, poderá administrar sua própria
medicação.

● Qualquer alteração das instruções de medicamentos, ou novos medicamentos deve ser autorizado por
uma nova ordem assinada por um profissional de saúde. Os pais do aluno devem enviar autorização por
escrito para que a enfermeira faça a mudança ou adicione a nova ordem.

● Um registro escrito deve ser mantido de todas as ordens de medicamentos, ordens de tratamento,
funcionários treinados para administrar medicamentos fora do campus e autorizações parentais. Um
registro digital também deve ser mantido da administração da medicação prescrita. Quaisquer efeitos
colaterais significativos dos 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 trancado, seguro e rotulado com um rótulo
de farmácia intacto com o nome do aluno, o nome da droga e as instruções para sua administração.

● A escola deve descartar ou devolver aos pais qualquer medicamento não uso 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 do filho a qualquer momento.

● Os medicamentos devem ser entregues à escola por um adulto responsável em um recipiente rotulado
pelo médico ou farmacêutico.

● Devem ser feitas provisões para refrigeração de medicamentos, quando necessário. Os medicamentos
que necessitam de refrigeração devem ser armazenados em uma caixa trancada em uma geladeira ou em
uma geladeira trancada mantida a uma temperatura de 38 a 42 graus.

A CCCBSD permite que no máximo trinta (30) diárias escolares o fornecimento da medicação para um aluno
seja armazenado na escola.

Uma revisão dos medicamentos administrados a um aluno será incorporada em todas as revisões de casos
realizadas na CCCBSD com a equipe em relação ao aluno. Essa revisão ocorre no início de cada ano letivo,
mediante a matrícula do aluno, ou sobre a necessidade de medicação. Serão feitas revisões adicionais ou
revisões conforme necessário ao longo do ano letivo.

Administração de Medicamentos Antipsicóticos
A CCCBSD desenvolveu e implementará as seguintes políticas e procedimentos escritos para a administração de
medicamentos antipsicóticos. A CCCBSD não deve administrar ou providenciar a administração de medicamentos
antipsicóticos (medicamentos usados no tratamento da psicose and advindo estados psicóticos) exceto sob o
seguinte:

● A medicação antipsicótica deve ser prescrita por um médico licenciado para o diagnóstico, tratamento e
cuidado da criança e somente após a revisão do prontuário médico do aluno e observação real do aluno.

● O médico prescritor deverá apresentar um relatório por escrito à escola detalhando a necessidade da
medicação, requisitos de acompanhamento da equipe, possíveis efeitos colaterais que podem ou não
exigir atenção médica e a próxima reunião clínica agendada ou série de reuniões com o aluno.

● Nenhuma prescrição antipsicótica deve ser administrada por um período maior do que é medicamente
necessário e os alunos com medicação antipsicótica devem ser cuidadosamente monitorados por um
médico.

● Os cuidados providing da equipe a um aluno que recebe medicação antipsicótica devem ser instruídos
sobre a natureza da medicação, possíveis efeitos colaterais que podem ou não exigir atenção médica e
monitoramento necessário ou precauções especiais, se houver.

● Exceto em uma emergency, conforme definido em 18.05 (9) (g), a escola não deve administrar nem
providenciar a prescrição e administração de medicamentos antipsicóticos, a menos que o consentimento
por escrito informado seja obtido. Se um aluno está sob custódia de seus pais, é necessário o
consentimento parental por escrito. O consentimento dos pais pode ser revogado a qualquer momento, a
menos que esteja sujeito a qualquer ordem judicial. Se o pai não consentir ou não estiver disponível para
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dar consentimento, a fonte de referência será notificada e a aprovação judicial será válida. Se um aluno
estiver sob custódia de uma pessoa que não seja o pai, uma agência de colocação ou um órgão público
ou privado de fora do estado, a fonte de referência será notificada e a aprovação judicial será solicitada.
Em situação de emergência, a medicação antipsicótica pode ser administrada para fins de tratamento sem
consentimento dos pais ou aprovação judicial prévia se uma combinação imprevista de circunstâncias ou o
Estado resultante pedir ação imediata e não houver alternativa menos intrusiva à medicação. O médico
responsável deve determinar que a medicação é necessária para evitar a deterioração substancial e
irreversível imediata de uma doença mental grave. Se o médico responsável determinar que a medicação
deve continuar, o consentimento informado ou a aprovação judicial devem ser obtidos conforme exigido
até as 18h05(9) (e).

A escola informará um aluno com 12 anos ou mais, consistente com a capacidade do aluno de entender,
sobre o tratamento, riscos e potenciais efeitos colaterais dessa medicação. A escola especificará e
seguirá os procedimentos se o aluno se recusar a consentir com a administração da medicação.

Plano Epidêmico/Pandemia
Caso haja um surto de uma doença infecciosa e uma epidemia ou pandemia seja declarada pela Organização
Mundial da Saúde, a CCCBSD seguirá a orientação de órgãos estatísticos e federais, como departamentos de
Saúde Pública, DESE e assessoria jurídica.

Além disso, a equipe administrativa da CCCBSD será responsável por tomar decisões emergenciais,
juntamente com a assessoria do conselho curador da CCCBSD. As decisões serão baseadas nas
necessidades da comunidade específica do programa. A CCCBSD possui uma população estudantil muito
diversificada que inclui estudantes com problemas médicos complexos, deficiências genéticas ou de
desenvolvimento e sistemas imunológicos comprometidos. Por causa desses needs médicos únicos, o
programa adotará a abordagem mais proativa na proteção dos alunos contra o risco médico.

As famílias serão notificadas sobre o encerramento do programa e atualizações em sua língua nativa. Os distritos,
o conselho local de saúde, o Departamento de Saúde Pública do MA, a DESE e o conselho jurídico também serão
notificados de quaisquer determinações de encerramento feitas independentemente pela CCCBSD.

A CCCBSD incentiva todos os membros da comunidade escolar a seguir as recomendações de higiene do CDC
que estão listadas abaixo.

● Ficar em casa e longe from outros quando estiver doente – Qualquer pessoa que exiba febre com
sintomas respiratórios deve ficar em casa até ficar livre de febre por 24 horas.

● Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos
● Evitando tocar seus olhos, nariz ou boca
● Evitar contato próximo com pessoas doentes
● Objetos e superfícies limpas e desinfetantes, especialmente os "de alto toque", como maçanetas,

contadores, interruptores de luz ou controles remotos
● Cubra sua boca e nariz com um tecido ao tossir ou espirrar, em seguida, jogar o tecido no lixo e lavar as

mãos

A CCCBSD fará todos os esforços para oferecer às famílias recursos que serão valiosos para seus filhos durante
os períodos de fechamento da escola.

A CCCBSD fará o possível para evitar interrupções no cronograma de folha de pagamento. A capacidade de pagar
continuamente os funcionários depende do tempo que a CCCBSD pode continuar a manter a receita de
faturamento.

Recebimento de tratamento médico de acordo com as crenças religiosas do aluno
A seguinte política foi desenvolvida a partir do Departamento de Massachusetts de Regulamentos de Saúde
Pública. Os estudantes que não forem devidamente imunizados podem ser admitidos no CCCBSD para uma
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isenção religiosa se um pai/responsável apresentar uma declaração por escrito de que as imunizações conflitam
com suas crenças religiosas sinceras, desde que haja ausência de emergência ou epidemia da doença declarada
pelo DPH. As isenções religiosas escritas devem ser renovadas no início de cada novo ano letivo. Por favor,
mande chamar a atenção da enfermeira da escola.

Prevenção à Violência Escolar
A CCCBSD está comprometida em prevenir a violência escolar e manter um ambiente seguro. Dada a crescente
violência na sociedade em geral, a CCCBSD adotou as seguintes diretrizes para lidar com intimidação, assédio ou
outras ameaças de (ou real) violação que possam ocorrer durante o horário escolar ou em suas dependências.

Todos os alunos devem ser tratados com cortesia e respeito o tempo todo. Os alunos são obrigados a se abster de
lutar, "brincadeiras de cavalo" ou outras condutas que possam ser perigosas para os outros. Armas de fogo,
weapons e outros dispositivos ou substâncias perigosas ou perigosas são proibidos das instalações da CCCBSD.

Condutas que ameacem, intimidem ou coagirem outro aluno, incluindo fora do horário escolar, não serão
toleradas. Essa proibição inclui todos os atos de assédio, incluindo assédio que se baseia no sexo, raça, etnia,
idade ou qualquer característica protegida pela lei federal, estadual ou local.

Todas as ameaças de violência (ou real), diretas e indiretas, devem ser denunciadas o mais rápido possível a um
administrador escolar. Isso inclui ameaças por parte dos funcionários, bem como ameaças por e para os alunos.
Ao relatar uma ameaça de violência, você deve ser específico e detalhado o mais possível.

Todos os indivíduos ou atividades suspeitas também devem ser reportados o mais rápido possível a um
supervisor. Se você ver ou ouvir uma comoção ou perturbação perto de uma sala de aula ou área de trabalho,
entre em contato com a sede e/ou um supervisor imediatamente.

A CCCBSD investigará pronta e minuciosamente todos os relatos de ameaças de (ou real) violência e de
indivíduos ou atividades suspeitas. A identidade do indivíduo que faz um relatório será protegida tanto quanto
prática. Para manter a segurança no local de trabalho e a integridade de sua investigação, a CCCBSD pode
suspender os alunos de acordo com a política de suspensão escolar.

Qualquer pessoa (empregado ou estudante) determinada a ser responsável por ameaças de (ou real) violência ou
outra conduta que esteja violando essas diretrizes estará sujeita a uma ação disciplinar imediata até e incluindo a
rescisão do emprego.

A CCCBSD incentiva os alunos a trazerem suas disputas ou diferenças com outros alunos para a atenção de seus
professores e a situação se agrava em potencial violência. A CCCBSD está ansiosa para auxiliar na resolução das
disputas dos funcionários, e não disciplinará os funcionários por levantar tais preocupações.

Anti-Trote
Uma cópia da lei anti-trote (M.G.L.c. 269 §§ 17 a 19), é distribuída às seguintes populações do Manual dos
Pais/Estudantes anualmente no início de cada ano letivo, ou na data da matrícula do aluno.

● Todos os alunos matriculados em tempo integral
● Cada grupo de estudantes
● Equipe estudantil
● Organização estudantil, includiando todos os grupos de estudantes não afiliados, equipe estudantil ou

organização estudantil

A CCCBSD matricula alunos em idade escolar secundária e, portanto, arquiva, pelo menos anualmente através
dos procedimentos de re-aprovação da ESE, um relatório com o Departamento certificando:
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● Seu cumprimento de sua responsabilidade de informar grupos de estudantes, equipes ou organizações, e
todos os estudantes matriculados em tempo integral, das disposições de M.G.L.c 269 §§ 17 a 19. Isso é
feito através do Manual dos Pais/Estudantes que é distribuído anualmente no início de cada ano letivo, ou
na data da matrícula do aluno.

● Sua adoção de uma política disciplinar em relação aos organizadores e participantes do trote;
● Que a política de trote foi incluída no manual do aluno ou em outros meios de comunicar políticas de

programas escolares aos alunos.

A política adotada pela CCCBSD foi adotada diretamente de M.G.L.c. 269 §§ 17 a 19, que afirma o seguinte:

Seção 17. Quem for um dos principais organizadores ou participantes do crime de trote, conforme definido aqui,
será punido com multa de não mais de três mil dólares ou por prisão em uma casa de correção por não mais de
um ano, ou tanto tal multa quanto prisão.

O termo "trote" usado nesta seção e nas seções dezoito e dezenove, significará 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
incluirá chicotadas, espancamentos, marca, calistênicos forçados, exposição ao clima, consumo forçado de
qualquer alimento, bebida, bebida, droga ou outra substância, ou qualquer outro tratamento brutal ou atividade
física forçada que provavelmente afetará negativamente a saúde física ou a segurança de qualquer aluno ou outra
pessoa, ou que such estudante ou outra pessoa para estresse mental extremo, incluindo privação prolongada de
sono ou descanso ou isolamento prolongado.
Não obstante quaisquer outras disposições desta seção em contrário, o consentimento não estará disponível como
defesa para qualquer acusação sob esta ação.

Seção 18. Quem sabe que outra pessoa é vítima de trote como definido na seção dezessete e está na cena de tal
crime deve, na medida em que tal pessoa pode fazê-lo sem perigo ou perigo para si mesmo ou outros, relatar tal
crime a um oficial de aplicação da lei apropriado, assim que razoavelmente possível. Quem não denunciar tal
crime será punido com uma multa de não mais de mil dólares.

Seção 19. Cada instituição de ensino médio e cada instituição pública e privada de ensino médio será emitida a
cada grupo estudantil, equipe estudantil ou organização estudantil que faça parte de tal instituição ou seja
reconhecida pela instituição ou permitida pela instituição a usar seu nome ou instalações ou é conhecida pelo Inst
itution existir como um grupo de estudantes não afiliados, equipe estudantil ou organização estudantil, uma cópia
desta seção e seções dezessete e dezoito; desde, no entanto, que o cumprimento de uma instituição com os
requisitos desta seção para que uma instituição emitisse cópias desta seção e seções dezessete e dezoito para
grupos de estudantes, equipes ou organizações não filiadas não constituirá evidência do reconhecimento ou
endosso da instituição de grupos, equipes ou organizações de estudantes não afiliados.

Cada grupo, equipe ou organização distribuirá uma cópia desta seção e seções dezessete e dezoito para cada um
de seus membros, plebes, candidatos ou candidatos à adesão. Caberá a cada grupo, equipe ou organização,
atuando através de seu oficial designado, entregar anualmente, à instituição um reconhecimento atestado
afirmando que tal grupo, equipe ou organização recebeu uma cópia desta seção e disse seções dezessete e
dezoito, que cada um de seus membros, plebes, candidatos 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 seções dezessete e dezoito.

Cada instituição de ensino médio e cada instituição pública ou privada de ensino médio deve, pelo menos
anualmente, antes ou no início da matrícula, entregar a cada pessoa que se matricular como estudante em tempo
integral em tal instituição uma cópia desta seção e seções dezessete e dezoito.
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Cada instituição de ensino médio e cada instituição pública ou privada de ensino secundário deve apresentar, pelo
menos anualmente, um relatório junto ao conselho de ensino superior e, no caso de instituições secundárias, o
board da educação, certificando que tal instituição cumpriu sua responsabilidade de informar grupos de
estudantes, equipes ou organizações e notificar cada aluno em tempo integral matriculado por ela das disposições
desta seção e seções eighteen e também certificando que a referida instituição adotou uma política disciplinar em
relação aos organizadores e participantes do trote, e que tal política foi estabelecida com ênfase adequada no
manual do aluno ou meios semelhantes de comunicação das políticas da instituição aos seus alunos. O conselho
de ensino superior e, no caso das instituições secundárias, o conselho de educação promulgará regulamentos que
regem o conteúdo e a frequência de tais relatórios, e deverá imediatamente informar ao procurador-geral qualquer
instituição que não faça tal relatório.

Plano de Prevenção e Intervenção do Bullying
A Lei Geral de Massachusetts c. 71, § 37O define o 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 dele, direcionado a um
alvo que:

● causa danos físicos ou emocionais ao alvo ou danos à propriedade do alvo;
● coloca o alvo com medo razoável de danos a si mesmo ou de danos à sua propriedade;
● cria um ambiente hostil na escola para o alvo;
● infringe os direitos do alvo na escola; ou
● material e substancialmente interrompe o processo de educação ou o funcionamento ordenado de uma

escola."

Isso se aplica ao aluno ao bullying estudantil ou aos funcionários para situações de bullying estudantil. Conforme
definido em G.L.c. 71, 37O(d), um membro do pessoal da escola inclui, mas não se limita a, um "educador,
administrador, enfermeiro escolar, funcionário de lanchonete, zelador, motorista de ônibus, ônibus atlético,
orientador de uma atividade extracurricular ou paraprofissional.

O Centro Infantil de Comunicação/ Beverly School for the Deaf (CCCBSD) está comprometido em fornecer a todos
os alunos e funcionários um ambiente seguro de aprendizagem e trabalho que esteja livre de bullying e
cyberbullying. Esse compromisso é parte integrante de esforços abrangentes para preomular o aprendizado e
prevenir e eliminar todas as formas de bullying e outros comportamentos nocivos e disruptivos que possam impedir
o processo de aprendizagem e o trabalho.

Bullying ou retaliação de qualquer tipo é proibido em terrenos escolares e propriedades imediatamente adjacentes
aos terrenos escolares, em uma atividade, função ou programa patrocinado pela escola, ou programar se dentro
ou fora da escola, em um ponto de ônibus escolar, em um ônibus escolar ou outro veículo de propriedade, alugado
ou usado por um distrito escolar ou escola. Além disso, o bullying e a retaliação de qualquer tipo são proibidos
fora da escola, pois podem criar um ambiente hostil na escola para o alvo ou testemunhas, infringir seus direitos
na escola, ou interromper material e substancialmente o processo de educação ou o funcionamento ordenado de
uma escola.
Entende-se que membros de certos grupos estudantis, como estudantes com deficiência, podem ser mais
vulneráveis a se tornarem alvos de bullying, assédio ou provocação. A CCCBSD tomará medidas específicas para
criar um ambiente seguro e solidário para populações vulneráveis na comunidade escolar e fornecer a todos os
alunos as habilidades, conhecimentos e estratégias para prevenir ou responder a bullying, assédio ou provocação
em todos os ambientes. Além disso, todos os alunos recebem a mesma proteção, independentemente de sua
condição legal.

Instrução/Expectativas
A CCCBSD utiliza uma série de diferentes estratégias instrucionais que ensinam aos alunos os conceitos de
interações sociais apropriadas usando linguagem respeitosa, habilidades de auto-advocacy, como gerenciar uma
situação quando se torna um alvo de bullying, bem como resolução de conflitos. As estratégias incluem a
utilização de diferentes currículos adaptados para atender às necessidades da população estudantil da CCCBSD.

Os currículos utilizados são o currículo 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 no Marco Curricular de Saúde do
RAM usando padrões adequados sob a Vertente de Saúde Social e Emocional. Além disso, o currículo
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skillstreaming se sobrepõe aos objetivos do IEP e pode ser facilmente misturado em metas relativas ao bullying.

As metas instrucionais incluem:
● usando scripts e role plays para desenvolver habilidades;
● desenvolvimento de PowerPoints que delineiam conceitos-chave;
● capacitar os alunos a agir sabendo o que fazer quando presenciam outros alunos envolvidos em atos de

bullying, inclusive buscando assistência para adultos;
● enfatizando a segurança cibernética, incluindo o uso seguro e adequado de tecnologias de comunicação

eletrônica;
● melhorar as habilidades dos alunos para o engajamento em relacionamentos saudáveis e comunicações

respeitosas; e
● engajar os alunos em um ambiente escolar de apoio e safe que respeite a diversidade e a diferença.

Outras abordagens gerais de ensino que apoiam os esforços de prevenção do bullying incluem:
● estabelecendo expectativas claras para os alunos;
● utilizando suportes comportamentais positivos;
● incentivar o desenvolvimento de relações positivas entre o pessoal da escola, alunos e famílias;
● modelagem, ensino e recompensamento de comportamentos pró-sociais, saudáveis e respeitosos;
● utilizando abordagens positivas para a saúde behavioral, incluindo solução colaborativa de problemas,

treinamento em resolução de conflitos, trabalho em equipe e suportes 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;

● fomentando a compreensão e o respeito pela diversidade e diferença; e
● engajar os alunos na escola ou sala de aula planning e tomada de decisões.

Denúncia de bullying ou retaliação
Relatórios por pessoal da CCCBSD
Um membro da equipe se reportará imediatamente ao administrador do seu programa quando testemunhar ou
tomar conhecimento de condutas que possam ser bullying ou retaliação, seja de aluno a aluno ou funcionário para
aluno.. A exigência de reportar ao administrador do programa não limita a autoridade do funcionário a responder a
incidentes comportamentais ou disciplinares consistentes com as políticas e procedimentos da CCCBSD para a
gestão e disciplina do behavior. A política estabelece 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 da CCCBSD. Se houver um incidente de pessoal para o bullying estudantil,
procedimentos padrão de disciplina da equipe serão tomados.

Reportagem de Alunos, Pais ou Responsáveis e Outros
A CCCBSD espera que alunos, pais ou responsáveis e outros que testemunhem ou se tornem aguerrdos de uma
ocorrência de bullying ou retaliação envolvendo um aluno denunciá-lo a um administrador do programa. As
denúncias podem ser feitas anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar será tomada contra um suposto
agressor apenas com base em uma denúncia anônima. Students, pais ou responsáveis, e outros podem solicitar
assistência de um funcionário para completar um relatório por escrito. Os alunos terão formas práticas, seguras,
privadas e apropriadas à idade para relatar e discutir um incidente de bullying com um membro da equipe, ou com
o administrador ou designado do programa.

Respondendo a Bullying ou Retaliação
Resposta inicial a relatos de bullying ou retaliação

● Antes de investigar totalmente as alegações de bullying ou retaliação, um administrador ou designado do
programa primeiro garantirá um ambiente seguro para o suposto alvo do incidente, alguém que tenha
testemunhado bullying ou retaliação, alguém que forneça informações durante uma investigação ou
alguém que tenha informações confiáveis sobre um ato relatado de bullying ou retaliação.

● Uma vez relatado bullying ou retaliação, um administrador do programa notificará os pais ou responsáveis
do alvo e o agressor com os procedimentos de resposta.

● Uma vez que o bullying ou retaliação tenha sido 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 evitar que as acusações criminais possam
ser feitas contra o agressor, o administrador do programa notificará a agência local de aplicação da lei. O
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aviso será consistente com os requisitos de 603 CMR 49,00 e acordos estabelecidos localmente com a
agência local de aplicação da LAW. Além disso, se um incidente ocorrer em terreno escolar e envolver um
ex-aluno com menos de 21 anos que não está mais matriculado na escola, o diretor ou designado entrará
em contato com a agência local de aplicação da lei se ele ou ela tiver uma base fundamentada para
acreditar que acusações criminais podem ser perseguidas contra o agressor. Se a aplicação da lei local for
notificada e as acusações criminais serão processadas, um administrador ou designado do programa
notificará a família do agressor, bem como o envio do distrito escolar dentro de 24 horas.

Investigação
● O administrador ou designado do programa investigará prontamente todos os relatos de bullying ou

retaliação e, ao fazê-lo, considerará todas as informações disponíveis conhecidas, incluindo a natureza
das alegações e as idades dos alunos envolvidos.

● Durante a investigação, o administrador ou designado do programa entrevistará, entre outras coisas, os
alunos em um nível que corresponda à sua capacidade cognitiva, funcionários, testemunhas, pais ou
responsáveis, entre outros , conforme necessário. Quem estiver conduzindo a investigação lembrará ao
suposto agressor, alvo e testemunhas que a retaliação é estritamente proibida e resultará em ação
disciplinar.

● O sigilo durante o processo investigativo será mantido. O investigador manterá um registro escrito da
investigação.

● Se necessário, o diretor ou designado consultará o advogado sobre a investigação.

Determinações
● O administrador ou designado do programa fará uma determinação baseada em todos os fatos e

circunstâncias. Se, após investigação, for comprovada a ressarcimento ou retaliação, o administrador ou
designado do programa tomará medidas razoavelmente calculadas para evitar a recorrência e garantir que
a meta não seja restrita na participação na escola ou em se beneficiar das atividades escolares.

● O administrador ou designado do programa consultará os professores e/ou conselheiros escolares do
aluno e os pais ou responsáveis do alvo ou agressor, para identificar quaisquer questões sociais ou
emocionais subjacentes que possam ter contribuído para o comportamento do bullying e para avaliar o
nível de necessidade de desenvolvimento de habilidades sociais adicionais.

● O administrador ou designado do programa notificará prontamente os pais ou responsáveis do alvo e o
agressor sobre os resultados da investigação e, se for constatado bullying, que medidas estão sendo
tomadas para evitar novos atos de bullying ou retaliação. Todos os avisos aos pais devem cumprir as leis
e regulamentos de privacidade estaduais e federais aplicáveis. Devido aos requisitos legais relativos à
confidencialidade dos registros estudantis, o administrador ou designado do programa não pode informar
informações específicas aos pais ou responsáveis do alvo sobre as ações disciplinares tomadas, a menos
que envolva uma ordem de "fique longe" ou outra diretiva que o alvo deve estar ciente para denunciar
violações.

● Como resposta ao bullying e retaliação, um administrador do programa, professor de sala de aula,
conselheiro escolar e outros membros relevantes da equipe determinarão os próximos passos de ação em
relação a todas as partes envolvidas no incidente. Se for determinado que a ação disciplinar seja
adequada, a ação disciplinar será determinada com base em fatos encontrados pelo administrador ou
projeto do programa, incluindo a natureza da conduta, a idade do aluno involved e a necessidade de
equilibrar a prestação de contas com o ensino de comportamento adequado. A disciplina será combinada
com o nível de compreensão do aluno e coerente com as regras da escola para a ação disciplinar dos
alunos.

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

Desenvolvimento Profissional
A CCCBSD oferece treinamento anual e desenvolvimento profissional contínuo para todos os funcionários da
escola sobre o plano de prevenção e intervenção do bullying que incluirá os deveres dos funcionários 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 ao longo da escola.
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Esta notificação é comunicada diretamente aos funcionários durante o treinamento anual, bem como por escrito no
Livro handbook do funcionário que é entregue anualmente na orientação ou na data da contratação. Os
funcionários contratados após o início do ano letivo são obrigados a participar do treinamento escolar durante o
ano letivo em que são contratados.

As metas de treinamento incluem, mas podem não se limitar a:
● estratégias apropriadas (ou idade)para prevenir o bullying;
● estratégias adequadas (ou idade)para intervenções imediatas e eficazes para parar incidentes de bullying;
● informações que regarem o complexo diferencial de interação e poder que podem ocorrer entre e entre um

agressor, alvo e testemunhas do bullying;
● que têm se mostrado particularmente em risco de bullying no ambiente escolar;
● informações sobre a incidência e natureza do cyber bullying; e
● Questões de segurança na Internet relacionadas ao cyberbullying.

Alunos em IEPs
Conforme exigido por M.G.L.c. 71B, § 3º, conforme alterado pelo Capítulo 92 dos Atos de 2010, quando a Equipe
do IEP determina que o aluno tenha uma deficiência que afete o desenvolvimento de habilidades sociais ou o
aluno possa participar ou seja vulnerável a bullying, assédio ou provocação por causa de 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 bullying, assédio, ou provocação. Anualmente, na reunião do IEP do aluno, o tema do bullying será
abordado e:

a. os objetivos serão adicionados 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 dentro do currículo durante todo o ano.

Recursos e Serviços
Suporte aos pais

Um componente do currículo 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 dentro
de casa pela família. Além disso, os funcionários serão treinados em dinâmica de bullying e segurança online e
cyberbullying e, portanto, poderão compartilhar recursos com as famílias.

Identificando recursos
A psicóloga escolar da CCCBSD e o BCBA atenderão alvos, agressores e suas famílias com counseling e outros
serviços para. Isso incluirá uma revisão das intervenções precoces e dos serviços intensivos. Isso pode incluir a
adoção de novos currículos, criação/implementação de planos de intervenção comportamental, grupos de
habilidades sociais, reorganização de pessoal, criação de equipes de planejamento de segurança e identificação
de outras agências que possam prestar serviços.

Se o CCCBSD não conseguir fornecer serviços adequados para alvos, agressores e suas famílias, o Psicólogo
Escolar e/ou BCBA fornecerá recursos para organizações comunitárias, incluindo agências de serviços
comunitários (CSAs) para estudantes elegíveis ao Medicaid

● www.MARCcenter.org
● http://nasponline.org/resources/listingb.aspx
● http://www.nasponline.org/resources/handouts/revisedPDFs/bulliesvictims.pdf
● O Comitê Gestor de Prevenção ao Bullying tem parceria com o Interagency Working Group on Youth

Programs para compartilhar informações que o governo federal preparou para ajudar a prevenir e
enfrentar o bullying nas comunidades.

● STRYVE: Lutando para reduzir a violência juvenil em todos os lugares
*Esta política será distribuída às famílias anualmente no manual dos pais/alunos ou inicialmente na data da
matrícula.

Suspensão & Término de um Estudante
A CCCBSD está comprometida em fornecer programas, práticas e atividades adequadas ao desenvolvimento com
ênfase no aprimoramento da comunicação para um grupo diversificado de estudantes em um ambiente seguro e
acessível, oferecendo oportunidades enriquecedoras e recreativas ao mesmo tempo em que promove a aceitação
da diversidade; no entanto, existem circunstâncias que podem gerar preocupações substanciais que exigem que
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um aluno seja suspenso ou encerrado da CCCBSD. Uma cópia desta política é enviada para casa anualmente, no
Manual dos Pais e Estudantes, como parte do pacote de matrícula. Esta política também está prontamente
disponível para o envio de distritos escolares mediante solicitação.

Caso seja necessária suspensão ou rescisão, a Equipe trabalhará com os parents para garantir que a situação
seja comunicada à criança em seu nível de compreensão

Mediante solicitação, os pais serão fornecidos com informações que ofereçam orientação aos prestadores de
serviços e especialistas treinados para atender às complexas necessidades de crianças com necessidades
especiais, incluindo: médicos, psicólogos, comportamentais ou outras agências.

As circunstâncias que podem gerar preocupações substanciais que exigem a suspensão de um aluno do
programa estão descritas abaixo. A CCCBSD reserva-se o direito, para todos os programas, de abordar
formalmente outras preocupações substanciais, que não estão listadas abaixo, mas como uma responsabilidade
considerável para si mesmo ou para outros.

● Substâncias Ilegais
● Armas Perigosas
● Violação dos direitos civis de outros estudantes

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 presencial, chamada
telefônica, telefone de vídeo, e-mail, livro de communicação ou formulários de comunicação. A suspensão real de
um aluno será determinada pela Equipe.

Suspensões de 3 a 5 dias
Em caso de suspensão de 3 a 5 dias, a CCCBSD irá:

● Notifique imediatamente os pais/responsáveis, o distrito de envio ou a agência de serviços humanos para
colocação. Dentro de 24 horas, a CCCBSD enviará uma declaração por escrito explicando os motivos da
suspensão aos pais e envio do distrito.

● Certifique-se de que nenhum aluno seja suspenso e enviado para casa a menos que um adulto
responsável esteja disponível para receber o aluno.

● Certifique-se de que uma vez que um aluno tenha sido suspenso por três (três) dias letivos consecutivos
ou cinco (5) dias letivos não consecutivos em um ano, CCCBSD, pais/responsáveis e o envio de distritos,
consistentes com as exigências federais, devem explorar juntos todas as modificações do programa
possível dentro da CCCBSD na tentativa de evitar uma suspensão mais demorada 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 na sede.

Enviar um aluno para casa "cedo" é considerado uma suspensão se o IEP do aluno não permitir a modificação dos
requisitos de tempo de aprendizagem.

Mais de 10 dias de suspensões
A CCCBSD adere aos seguintes procedimentos quando as suspensões constituem uma mudança de colocação.
Uma suspensão é uma mudança de colocação quando:

● Excede 10 dias letivos consecutivos ou
● É uma de uma série de suspensões que constituem um padrão abaixo de 34 CFR 300.536. (Disciplina de

Alunos de Educação Especial Sob IDEIA)

A CCCBSD pedirá ao distrito escolar responsável do aluno que convoque uma reunião da Equipe IEP antes de
uma suspensão que constitua uma mudança na colocação de um aluno com deficiência.
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A 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.
● Identifique uma configuração educacional alternativa apropriada
● Conduzir uma determinação de manifestação (relação entre a deficiência e o comportamento.) Para fazer

isso, a Equipe fará perguntas incluindo: O IEP é apropriado? A colocação é apropriada? Se havia um
plano de comportamento, estava sendo implementado? O aluno entende o impacto das consequências de
seu comportamento?  O aluno pode controlar seu comportamento?

● Se a Equipe determinar que o comportamento NÃO é uma manifestação da incapacidade, o CCCBSD
poderá suspender ou encerrar o aluno consistente com esses procedimentos e quaisquer regulamentos
estaduais ou federais aplicáveis. O distrito escolar responsável deve, no entanto, oferecer um programa
de educação adequado ao aluno que possa estar em algum ambiente.

● Se a Equipe determinar que o comportamento é uma manifestação da deficiência, a EQUIPE toma
medidas para modificar o IEP, o plano de intervenção comportamental e/ou a colocação.

Enviar um aluno para casa "cedo" ou uma suspensão na escola de um aluno que não está recebendo instruções
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 a modificação dos requisitos de tempo de
aprendizagem do Conselho de Ensino Fundamental e Médio.

Um aluno pode receber uma suspensão interna ao enviar o aluno para casa é considerado inadequado. Uma
suspensão interna será tratada como suspensão regular para fins de políticas e procedimentos disciplinares da
CCCBSD.

Um aluno que recebe uma suspensão interna não poderá assistir a aulas, terapias ou qualquer outra atividade
durante a suspensão. Espera-se que o aluno cumpra todas as suas obrigações como: completar tarefas de
trabalho e compõem terapias perdidas. Um aluno pode não ter privilégios enquanto cumpre uma suspensão
interna.
Um administrador do programa manterá a documentação formal do número e a duração das suspensões, incluindo
suspensões de qualquer parte do programa de IEP do aluno (incluindo transporte) será armazenada 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, caberá ao administrador do programa CCCBSD notificar todas as partes apropriadas
das suspensões estudantis que constituem uma mudança na colocação.

Mediante solicitação, os pais devem ser fornecidos com informações que ofereçam orientação aos prestadores de
serviços e especialistas treinados para atender às complexas necessidades das crianças com necessidades
especiais envolvidas, incluindo: médicos, psicólogos, comportamentais ou outras agências.

Terminações
A CCCBSD pode terminar a matrícula de um aluno após uma série de suspensões que totalizam dez (10) ou mais
dias letivos durante o ano letivo ou quando o comportamento do aluno coloca em risco a saúde ou a segurança de
si mesmo ou de outros, causa uma interrupção substancial do programa do CCCBSD, ou constitui uma violação
das regras da CCCBSD. Todas as decisões relacionadas ao término da matrícula de um aluno estão sujeitas à
aprovação do Diretor Executivo ou de seu designado.

Terminações planejadas
Para as rescisões previstas, a CCCBSD notifica o distrito da necessidade de uma reunião de revisão do IEP e
fornece avisos desta reunião a todas as partes apropriadas com dez (10) dias de antecedência da data prevista da
reunião. O objetivo da reunião será desenvolver um plano de rescisão claro e específico para o aluno que será
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implementado em nada menos que 30 (trinta) dias, a menos que todas as partes concordem com uma data de
rescisão anterior.

Terminações de emergência
Nas circunstâncias em que o aluno apresente uma clara e presente ameaça à saúde e segurança de si mesmo ou
de terceiros, o programa notificará imediatamente o Departamento de Ensino Fundamental e Médio e seguirá os
procedimentos exigidos abaixo de 603 CMR 28.09(12)(b) que afirma que a escola especial de educação não
encerrará a matrícula de qualquer aluno, o que afirma que a escola especial de educação não encerrará a
matrícula de qualquer aluno, mesmo em circunstâncias emergenciais, até que o distrito escolar responsável seja
informado e assuma a responsabilidade pelo aluno. A notificação imediata será feita à DESE por meio da missão
eletrônica do Formulário 2 através do portal de segurança.

O distrito pode solicitar à CCCBSD que atrase o término do aluno por até duas (2) semanas do calendário para
permitir a ele a oportunidade de convocar uma reunião de equipe de emergência ou realizar outras discussões de
planejamento apropriadas antes da rescisão do aluno da CCCBSD. Com o acordo mútuo entre a CCCBSD e o
distrito, o término da matrícula pode ser adiado por mais de duas (2) semanas calendário.

Ordens de Restrição
A fim de manter a segurança e o bem-estar das crianças em nossos cuidados, auxiliaremos no cumprimento de
uma ordem judicial, que orienta uma pessoa autorizada, mesmo um pai, a ficar longe de adultos, crianças ou locais
nomeados na ordem.

Se um child não deve ser liberado 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 da CCCBSD sem o consentimento dos pais envolvidos. No entanto, todos os funcionários serão
notificados da situação para que possamos apoiar melhor o pai que recebeu proteções judiciais.

Sempre que parece haver um conflito entre os documentos judiciais em nossos registros, sobre a liberação de
uma criança, um administrador da CCCBSD chamará o departamento de polícia para obter ajuda.
Lembre-se que o CCCBSD só pode ajudar na aplicação das ordens que temos no arquivo. Os provedores podem
querer incluir um pedido de fotos dos réus em ordens de restrição, bem como outras descrições dos indivíduos
e/ou carros.

Abuso infantil e negligência
A seguir, procedimentos administrativos para a realização de uma investigação interna de notificação, supostos
incidentes de abuso ou negligência de crianças menores de idade de Eighteen.

Relatório de Incidentes Necessários
A responsabilidade de denunciar sob g.L.c. 119, §51A é desencadeada quando um repórter obrigatório, em sua
capacidade profissional, tem razões razoáveis para acreditar que uma criança com menos de um ano de idade
está sofrendo lesões físicas ou emocionais resultantes de: 1) abuso, o que causa danos ou risco substancial de
danos à saúde ou bem-estar da criança, incluindo abuso sexual; 2) negligência, incluindo desnutrição; 3)
dependência física de uma droga viciada ao nascer; (4) ser uma criança sexualmente explorada; ou (5) ser uma
vítima de tráfico humano conforme definido pela seção 20M do capítulo 233.

Os relatórios obrigatórios incluem professores de escolas públicas e privadas, administradores educacionais,
orientadores, oficiais de frequência escolar, psicólogos, enfermeiros, médicos, técnicos médicos de emergência,
assistentes sociais, trabalhadores de creches, pais adotivos, policiais, bombeiros e outros listados em G.L.c. 119,
§21.

Nas escolas, os repórteres obrigatórios devem cumprir seu dever de reportagem obrigatório sob g.L.c. 119, §51A
por:

 (1) imediatamente fazer um relatório oral diretamente ao DCF e, em seguida, seguir com um relatório
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escrito (que pode ser arquivado on-line, por fax ou correio) para o escritório local do DCF dentro de 48
horas; ou

 (2) notificar imediatamente o responsável pela escola (ou o designado dessa pessoa), nesse caso, esse
indivíduo torna-se responsável por fazer imediatamente o relatório oral ao DCF e submeter o report escrito
(que pode ser arquivado on-line, por fax ou correio) ao escritório local do DCF dentro de 48 horas.

Um repórter obrigatório que trabalha para uma escola também pode optar por notificar imediatamente tanto o DCF
quanto o responsável pela escola.

● Durante a semana, entre 9.m. e 17h.m relatórios podem ser telefonado para o escritório local da área do
DCF com base onde a criança reside.

● Antes das 9:00.m. e depois das 17:00.m. durante a semana, and nos fins de semana e feriados, chamadas
devem ser feitas para a Linha de Emergência de Abuso Infantil de Massachusetts em 1-800-792-5200.

● Além de apresentar um relatório ao DCF, um repórter obrigatório pode entrar em contato com as
autoridades locais ou com o Escritório do Advocate infantil sobre a suspeita de abuso ou negligência.
G.L.c.119, §51A(a).

● Se um repórter mandatria acredita que uma criança está em perigo iminente, deve ligar para o 911 de
forma imendó.

A lei estabelece que qualquer pessoa que seja legalmente obrigada a denunciar suspeitas de abuso ou
negligência infantil (ou seja, é uma repórter obrigatória), e não o fizer, está sujeita a uma multa criminal de até US
$ 1.000. G.L.c.119, §51A(c). Um repórter obrigatório que tenha conhecimento de abuso infantil ou negligência que
resultou em lesão corporal grave ou morte de uma criança e que deliberadamente não denuncie tal abuso ou
negligência pode ser multado em até US $ 5.000 ou preso na casa de correção por até 2 anos e meio ou ambos.

O estatuto também prevê proteção para repórteres obrigatórios que fazem reportagens, se eles não
conscientemente e voluntariamente apresentar um relatório frívolo. Um reporter obrigatório que faz um relatório de
suspeita de abuso infantil ou negligência ao DCF conforme necessário está imune à responsabilidade em qualquer
ação criminal ou civil movida em conexão com o relatório ou contato se o relatório ou contato foi feito de boa fé,
não foi frívolo, e o repórter não causou o abuso ou negligência. Além disso, a lei proíbe qualquer empregador de
um repórter obrigatório de descarregar, discriminar ou retaliar contra o empregado por fazer um relatório ao DCF
de boa fé.

Para obter mais informações e resources sobre o bem-estar dos alunos, o engajamento familiar e a colaboração
entre escolas e assistentes sociais, visite os sites da DESE e DCF.

Definições
● "Abuso" da prática não acidental de qualquer ato por um cuidador que cause ou crie um risco substancial de

lesão física ou emocional ou abuso sexual a uma criança; ou a vitimização de uma criança, by um cuidador
ou não-cuidador, devido à exploração sexual e/ou tráfico humano. Essa definição não depende da
localização. O abuso pode ocorrer enquanto a criança está em um ambiente fora de casa ou em casa.

● Negligência" falha de um cuidador, seja deliberadamente ou por negligência ou incapacidade, de tomar as
ações necessárias para fornecer à criança alimentos minimamente adequate, roupas, abrigo, cuidados
médicos, supervisão, educação, estabilidade emocional e crescimento, ou outros cuidados essenciais; ou
para prevenir a desnutrição; ou a falta de prosperar. Uma determinação de negligência não pode resultar
unicamente de recursos econômicos inadequados. Da mesma forma, uma determinação de negligência não
pode ser devida unicamente à existência de incapacidade de um pai/cuidador ou condição física limitada.

● "Lesão física" significa: a) morte; b) fratura de osso, hematoma subdural, queimaduras, comprometimento
de qualquer órgão e qualquer outra lesão não trivial; c) inchaço do tecido mole ou hematomas na pele,
dependendo de fatores como a idade da criança, circunstâncias em que a lesão ocorreu e o número e
localização dos hematomas; d) vício em drogas ao nascer; ou e) falha em prosperar.

● "Lesão emocional" significa um comprometimento ou desordem da capacidade intelectual ou psicológica de
uma criança, evidenciada pela redução observável e substantial na capacidade da criança de funcionar
dentro da faixa normal de desempenho e comportamento.
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● "Cuidador" pai, padrasto ou responsável da criança, ou qualquer membro da família encarregado da
responsabilidade pela segurança e bem-estar de uma criança; ou qualquer outra pessoa encarregada da
responsabilidade pela segurança e bem-estar de uma criança, seja na casa da criança, na casa de um
parente, no ambiente escolar, em um ambiente de cuidados infantis (incluindo babá), em um lar adotivo, em
um centro de cuidados em grupo,  ou qualquer outra configuração comparativa.

O termo "cuidador" inclui, mas não se limita a, professores, babás, motoristas de ônibus escolares e
conselheiros de acampamento. A definição de "cuidador" deve ser interpretada de forma ampla e inclusiva
para abranger qualquer pessoa que, no momento em questão, esteja entusiasmada com um grau de
responsabilidade pela criança. Isso inclui especificamente um cuidador que é uma criança, como uma babá
menor de 18 anos.

Investigação de Incidentes
Todos os funcionários da CCCBSD devem relatar imediatamente casos suspeitos de abuso infantil ou negligência
ao supervisor direto ou ao supervisor do programa adequado, enfermeiro escolar ou clínico. Essas pessoas são
os agentes designados do Diretor Executivo da Escola para fins de comunicação sob esta lei. Esses agentes
devem então notificar o Diretor Executivo. Uma reunião de emergência será convocada pelo Diretor do Programa
e incluirá uma combinação de membros da equipe, incluindo: um médico, um enfermeiro da escola, terapeuta ou
membro da equipe de sala de aula. Isso seguirá uma avaliação inicial. Outros funcionários, como conselheiros,
professores e assistentes de ensino, podem ser incluídos conforme apropriado. Um líder de investigação será
designado da equipe acima, e iniciará uma revisão cuidadosa e supervisionará a elaboração de um relatório.
Notas detalhadas serão obtidas pelo líder da investigação em ordem cronológica até a conclusão da investigação
e incluirão uma descrição específica dos eventos, responsabilidades dos funcionários e horários de conclusão.
Todos os relatórios serão mantidos no arquivo do aluno no posto 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 como a investigação. A
questão da apresentação de um relatório formal ao DCF será discutida em cada reunião.

A investigação de abuso ou negligência infantil é de alta prioridade no Centro Infantil de Comunicação/Escola
Beverly para Surdos. Assim, a equipe inestigativa será organizada imediatamente. Relatórios formais e outras
ações devem ser concluídas imediatamente após a confirmação do relatório inicial.

Serão realizadas entrevistas com a pessoa que fizer a alegação, o aluno que supostamente foi abused ou
negligenciado (conforme apropriado) e, se possível, a pessoa supostamente responsável pelo abuso ou
negligência. Todos os registros relevantes relativos ao aluno estarão acessíveis à equipe de investigação. A
polícia local e estadual serão notificadas, conforme necessário, pelo Diretor Executivo ou seu designado.

Quais informações, se conhecidas, devem ser incluídas no relatório ao DCF sob a Seção 51A?
O relatório 51A é para conter o nome e endereço da criança e os pais da criança ou outras pessoas responsáveis
pelo cuidado da criança, se conhecidas; a idade da criança; o sexo da criança; a natureza e extensão dos
ferimentos da criança, abuso, maus tratos ou negligência, incluindo qualquer evidência de lesões anteriores,
abuso, maus tratos ou negligência; as circunstâncias em que o repórter tomou conhecimento da primeira.  abuso,
maus tratos ou negligência; que ação, se houver, foi tomada para ajudar a criança; o name, endereço e número de
telefone da pessoa que faz o relatório; e qualquer outra informação que o repórter acredite pode ser útil para
estabelecer a causa do abuso ou negligência, incluindo a identidade da pessoa ou pessoas responsáveis pelo
abuso ou negligência. Um repórter obrigatório pode fazer um relatório mesmo que algumas dessas informações
não estão disponíveis para eles. O formulário de relatório.

Reportando ao DCF e relatórios relacionados
Seção 51A da Under, os repórteres obrigatórios têm a obrigação de relatar incidentes de suspeita de abuso infantil
ou negligência diretamente ao DCF; no entanto, os repórteres obrigatórios podem cumprir essa obrigação
reportando incidentes imediatamente a um agente do Director Executivo, neste caso seu supervisor direto. O
supervisor direto é então responsável por denunciar a suspeita de abuso ou negligência ao Diretor Executivo. O
Diretor Executivo ou seu designado é então responsável por fazer qualquer relatório necessário. Com base nas
informações obtidas durante a investigação interna, caberá à equipe determinar se o incidente garante a
notificação ao DCF e, se assim for, o projeto fará um relatório oral e, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, um
relatório por escrito ao DCF. Todos os relatórios feitos ao DCF de acordo com esta política conterão os elementos
exigidos dos relatórios sob a Seção 51A. Dentro deste mesmo período de 48 (48) horas, o Diretor Executivo ou
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supervisor do programa não notificará o agente de referência ou agentes (incluindo qualquer administrador local
da educação especial) e os pais ou responsáveis do aluno. Além disso, se qualquer parte da mensalidade do
estudante 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 que os funcionários denunciem um suposto incidente
de abuso ou negligência infantil e, portanto, para o Diretor Executivo, supervisor do programa ou designado para
apresentar um relatório de abuso ou negligência com o DCF. Se houver discordância entre os funcionários, um ou
mais funcionários podem apresentar um suposto formulário de abuso ou negligência seguindo os procedimentos
acima especificados nos regulamentos e documentarão o registro escolar por que um arquivamento deve ocorrer
mesmo que a maioria tenha sentido que a denúncia não foi justificada.

Alegações contra o Programa
Se houver suspeitas de alegações de abuso contra a CCCBSD, o assunto deve ser relatado imediatamente ao
DCF se o estudante tiver menos de 18 anos. A DCF encaminhará alegações de abuso criminal à promotoria e à
polícia. Note-se ainda que g.L.c. 19C exige que a suspeita de abuso ou negligência de uma pessoa com
deficiência com 18 anos ou mais seja denunciada à Comissão de Proteção à Pessoa com Deficiência (DPPC). A
linha de denúncia de abuso do DPPC está no telefone 800-426-9009. Podem ser encontradas informações
adicionais sobre o DPPC e o dever de denunciar abuso ou negligência de adultos com deficiência no site da
Comissão de Proteção à Pessoa com Deficiência.

Se os funcionários da escola acreditam que as leis criminais podem ter sido violadas, eles devem relatar essas
questões à polícia, particularmente se o incidente pode envolver violações criminais não incluídas sob o §51A.

Além disso, as autoridades escolares têm o dever geral de tomar medidas razoáveis para proteger a segurança de
seus alunos, e sob as leis federais e estaduais de direitos civis, uma escola ou distrito escolar pode ser
responsável por abuso sexual ou assédio sexual de alunos por funcionários da escola. Por essas razões, além de
reportar ao DCF, os funcionários da escola devem tomar medidas rápidas e eficazes para abordar qualquer
alegação de que um funcionário da escola abusou sexualmente ou assediou sexualmente um aluno. Os distritos
escolares devem consultar seus advogados quando tais situações surgirem para discutir a resposta adequada e
coordenar com outras entidades que possam estar envolvidas.

Se, por qualquer razão listada em 603 CMR 7.15(8)(a), um professor ou outro educador licenciado for demitido, for
solicitado a renunciar, ou seu contrato não for renovado, um administrador escolar deve informar o assunto no
prazo de 30 dias ao Comissário de Ensino Fundamental e Médio de acordo com o Regulamento de Licensura
Educadora Massachusetts. Mais informações sobre a exigência de que os administradores escolares denunciem
má conduta do educador à DESE podem ser encontradas no memorando de 14 de setembro de 2020 do
Commissioner.

Alegações/Suspeitas de uma estudante ser assediada sexualmente, agredida ou abusada por outro aluno

A resposta da escola variará dependendo das alegações específicas levantadas, bem como das leis,
regulamentos e políticas aplicáveis. Se um repórter obrigatório suspeitar de abuso ou negligência de um estudante
menor de 18 anos, tais assuntos devem ser relatados ao DCF de acordo com a lei de notificação obrigatória. Com
base nos detalhes das alegações, o DCF irá analisar ou analisar o caso de acordo com seus regulamentos. O
pessoal da escola deve consultar o advogado da escola se eles têm dúvidas sobre se alegações específicas
desencadeiam seu dever obrigatório de relatar ou quais leis, regulamentos ou políticas podem reger suas
respostas às alegações específicas.

Geralmente, as autoridades escolares têm a obrigação legal de proteger a segurança e os direitos civis dos
alunos. Por exemplo, de acordo com a lei federal que proíbe a discriminação sexual em escolas que recebem
fundos federais (Título IX), as escolas devem tomar medidas para prevenir e responder às alegações de que um
aluno assediou ou agrediu sexualmente outro aluno. Da mesma forma, certos tipos de alegações podem
desencadear as obrigações legais de uma escola sob a lei e regulamentos anti-bullying de Massachusetts, bem
como o plano de prevenção e intervenção do bullying da escola.

O advogado da escola poderá auxiliar a escola no cumprimento de todas as leis, regulamentos e políticas
aplicáveis, bem como coordenar o tempo da investigação da escola com quaisquer investigações sobre as
mesmas alegações que estão sendo conduzidas pela polícia, DCF ou outras entidades governamentais.
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Revisão pós-investigação
Como garantia final de que cada investigação é conduzida de forma adequada e rápida, uma reunião de revisão
será convocada pelo líder da equipe de investigação e incluirá todos os funcionários envolvidos na investigação.
O processo específico de entrevistas, atribuição de tarefas e tomada de decisões será revisto e qualquer ação
correctiva necessária será registrada como parte da investigação. O relatório final confidencial de investigação
interna será mantido na Secretaria de Educação.

Privilégios e Confidencialidade
Um relatório de abuso infantil ou negligência feita ao DCF de boa fé sob as Leis Gerais Capítulo 119, Seção 51A
não violará o Regulamento de Registros Estudantis de Massachusetts, que exige o consentimento dos pais antes
que as informações dos registros estudantis sejam liberadas às partes third. Além disso, os privilégios
estabelecidos pelas Leis Gerais Capítulo 112, Seção 135 em relação aos assistentes sociais e capítulo 233, Seção
20B em 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 de registros
estudantis reais ainda são regidas pelo Regulamento de Registros Estudantis de Massachusetts

Formação
Anualmente, os funcionários da CCCBSD recebem treinamento para reconhecer signs de abuso e negligência e
requisitos de relatórios obrigatórios..

Para mais informações,
Mais informações sobre relatórios obrigatórios estão disponíveis no site da DESE em: Saúde Mental e
Comportamental e no site da DCF em: Denuncie abuso infantil ou negligência como repórter obrigatório. Escolas
e distritos também podem solicitar assessoria jurídica de seu counsel jurídico sobre obrigatoriedade de relatórios e
temas relacionados. Você também pode revisar este site de perguntas frequentes.

Denúncia de Abuso e Negligência de Pessoas Com Deficiência
Procedimentos Administrativos para a realização de investigações internas e denúncias de supostos incidentes de
abuso de pessoas com deficiência idades de 18 (18) a cinquenta e nove (59)

Relatório de Incidentes Necessários
Leis Gerais de Massachusetts Capítulo 19C, Seção 10 e regulamentos relacionados exigem a notificação de
incidentes de suspeita de abuso de pessoas com deficiência à Comissão de Proteção à Pessoa 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 às pessoas com deficiência.

Definições
"Pessoa com Deficiência" significa uma pessoa que aposta as idades de dezoito (18) e cinquenta e nove (59),
inclusive, que é mentalmente retardada ou mentalmente ou fisicamente incapacitada e, como resultado disso, é
total ou parcialmente dependente de outras pessoas para atender às suas necessidades diárias de vida.

"Condição reportável" é uma grave lesão física ou emocional resultante de abuso.

"Lesão física grave" em relação a uma pessoa com deficiência, inclui: a) morte b) dano cerebral; c) desfiguração;
d) qualquer lesão não trivial, incluindo, mas não se limitando à fratura de um osso, hematomas na pele, lesão
intramuscular, perfuração, abrasão, laceração, queimaduras, sangramento, comprometimento do sistema ou órgão
corporal, feridas excessivas ou condições semelhantes, ou sintomas nocivos resultantes do uso de medicamentos
ou químicos sem consentimento ou autorização informada; e) desnutrição ou desidratação; f) um padrão de toques
não apoiados; ou g) toque sexual não apoiado, penetração ou exploração.

"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 medo de
ansiedade, depressão ou abstinência, ou o desenvolvimento de síndrome pós-traumática, incluindo, mas não se
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limitando a sintomas resultantes de serem forçados para se envolver involuntariamente em relações sexuais.
Incidentes relativos à remoção maliciosa de auxílios adaptativos utilizados 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, também são relatados.

A lei exige que os repórteres obrigados notifiquem a Comissão imediatamente se a pessoa tiver "razões razoáveis
para acreditar" que uma pessoa com deficiência sofreu abuso; reportar a um supervisor direto não atender a
este
requisito.

Investigação de Incidentes
É responsabilidade de toda a equipe da CCCBSD informar imediatamente ao seu supervisor direto, supervisor do
programa ou clínico, suspeita de abuso de pessoas com deficiência resultando em lesões físicas ou emocionais.
O supervisor direto, supervisor do programa ou clínico deve notificar o Diretor Executivo, que iniciará os
procedimentos de reunião, investigação e revisão para determinar se existe uma "condição reportável".

Alguns aspectos do processo de investigação, entrevista e reporto descritos acima quanto ao abuso infantil
diferem quando uma pessoa com deficiência estiver envolvida. O registro do incidente compilado pelo líder da
investigação deve incluir o nome, nome e endereço dos pais ou responsáveis da pessoa com deficiência, sexo de
person deficiente, 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 suposto agressor, se disponível, a relação entre o suposto agressor e a
pessoa com deficiência), ações de equipe a serem tomadas por funcionários específicos com cronogramas,
decisões iniciais sobre a denúncia à Comissão, deficiência ou deficiência da pessoa com deficiência, 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 exigência especial da pessoa com deficiência.
Também deve incluir o nome, endereço e números de telefone de todos os repórteres cientes da situação, bem
como a relação, se houver, de tais repórteres com a pessoa com deficiência, se tais repórteres são obrigatórios ou
não e quaisquer outras informações potencialmente relevant para a investigação do abuso.

Reportando ao DPPC e relatórios relacionados
De acordo com o regulamento da Comissão, todos os repórteres obrigatórios são responsáveis por garantir que os
incidentes que justificam a notificação sejam relatados. Isso difere da Seção 51A (estatuto de denúncia de abuso
infantil) sob a qual, como observado acima, os repórteres ordenados may cumprem suas obrigações fazendo um
relatório ao Diretor Executivo. No entanto, incidentes de suspeitas de abuso de pessoas com deficiência podem
ser reportados ao Diretor Executivo, juntamente com uma lista de todos os repórteres obrigatórios cientes de tais
incidentes, e este will cumprir os requisitos de reportagem para todos esses repórteres. Quando o Diretor
Executivo confirmar que um incidente justifica a comunicação à Comissão, o Diretor Executivo incluirá os nomes
de todos os repórteres ordenados compilados durante a investigação em seu relatório, de modo a cumprir essa
obrigação. Caso o Diretor Executivo decida não relatar uma situação particular, o Diretor Executivo informará
todos os funcionários cientes do incidente. Como todos os repórteres obrigatórios cientes de uma condição
reportável podem ser multados ou considerados responsáveis se um relatório não for arquivado, cada membro da
equipe deve considerar se ele ou ela acredita que um relatório é necessário imediatamente e pode apresentar tal
relatório quando a situação justificar.

O número da linha direta da Comissão protetora de pessoas com deficiência é 800-426-9009. Uma cópia de um
formulário que pode ser usado para arquivar o relatório escrito exigido no prazo de 48 (48) horas do relatório oral
inicial está disponível nos Manuais de Política de Saúde Escolar e no arquivo sorteado na sede.

Dentro desse mesmo período de 48 (48) horas, o Diretor Executivo ou Supervisor do Programa notificará o agente
de referência ou agentes e os pais ou responsáveis do aluno. Além disso, se qualquer parte da mensalidade do
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estudante supostamente abusado ou mal-declarado estiver sendo paga por uma agência de serviços humanos de
Massachusetts, o Diretor Executivo do Supervisor do Programa notificará essa agência.

Privilégios
De acordo com o Capítulo 19C, nenhum repórter obrigatório deve ser responsável em razão da apresentação de
um relatório, e nenhuma pessoa other fazendo um relatório pode ser responsável em qualquer ação civil ou
criminal se tal relatório foi feito de boa fé. Os repórteres obrigatórios são obrigados a informar sem levar em conta
os privilégios profissionais estabelecidos por estatuto, código de ética ou decisão judicial; por exemplo, a
confidencialidade médico-paciente não isentará um médico da obrigação de relatar sob esta lei. No entanto, como
as pessoas com deficiência são adultas, elas podem invocar um privilégio estabelecido por lei ou código
profissional para manter a confidencialidade das comunicações com um repórter obrigatório. Por exemplo, uma
pessoa com deficiência pode solicitar que seu médico não revele as informações privilegiadas. Nesses casos, o
repórter obrigatório pode, mas não é mais obrigado a relatar o incident. Não obstante o anterior, todos os
incidentes de suspeita de abuso de pessoas com deficiência devem ser relatados imediatamente pela equipe da
CCCBSD ao supervisor escolar adequado.

Assédio Sexual – Funcionários e Estudantes
A CCCBSD está comprometida em fornecer um ambiente livre de todas as formas de discriminação e má conduta
que podem ser consideradas assédio, coercitiva ou perturbadora, incluindo assédio sexual. Má conduta e assédio
na escola é ilegal e não será tolerado. Ações, palavras, piadas ou comentários baseados na raça, cor, sexo,
identidade de gênero, religião, origem nacional, orientação sexual, deficiência ou sem-teto, ou qualquer outra
característica legalmente protegida não será tolerada.

O assédio sexual é definido como avanços sexuais indesejados, ou conduta visual, verbal ou física de natureza
sexual. Essa definição inclui muitas formas de comportamento ofensivo e inclui assédio baseado em gênero de
uma pessoa do mesmo sexo que o assediador. Nota: Qualquer relação sexual entre um membro da equipe e um
aluno é considerado abuso sexual, mesmo que seja consensual.

A seguir, uma lista parcial de exemplos de assédio sexual:

● Avanços sexuais indesejados.
● Oferecendo benefícios trabalhistas em troca de favores sexuais.
● Fazendo ou ameaçando represálias após uma resposta negativa aos avanços sexuais.
● Conduta visual que inclui leering, fazer gestos sexuais ou exibir objetos ou fotos sexualmente sugestivas,

desenhos animados ou cartazes.
● Conduta verbal que inclua fazer ou usar comentários depreciativos ou obscenos, epítetos, calúnias ou

piadas.
● Avanços ou proposições sexuais verbais.

● Abuso verbal de natureza sexual, comentários verbais gráficos sobre o corpo de um indivíduo, palavras
sexually degradantes usadas para descrever um indivíduo, ou letras sugestivas ou obscenas, notas ou
convites.

● Conduta física que inclui o toque de uma pessoa; incluindo tocar seus cabelos, roupas ou joias, agredir ou
impedir ou bloquear movements.

● Pedidos não solicitados e repetidos orais ou escritos para datas.
O termo "assédio sexual" refere-se a avanços indesejáveis ou pedidos de favores sexuais ou outra conduta física
ou verbal de natureza sexual quando:

● Submeter ou rejeitar tal conduct é feito e condição expressa ou implícita de emprego.
● Submeter ou rejeitar tal conduta é usado como base para decisões de emprego que afetam o indivíduo

que se submete ou rejeita.
● Tal conduta tem o propósito ou efeito de interferir injustificadamente no desempenho do trabalho de um

funcionário, criando um ambiente de trabalho intimidador, hostil, humilhante ou sexualmente ofensivo.

Se você experimentar ou testemunhar assédio sexual ou outro ilícito no ambiente CCCBSD denunciá-lo
imediatamente a um supervisor. Se o supervisor não estiver disponível ou você acreditar que seria inapropriado
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entrar em contato com essa pessoa, você deve entrar em contato imediatamente com o Diretor Executivo. Você
pode levantar preocupações e fazer relatórios sem medo de represálias ou retaliações.

Todas as alegações de assédio sexual serão rapidamente e discretamente investigadas. Na medida do possível,
sua confidencialidade e a de qualquer testemunha e o suposto assediador serão protegidos contra divulgação
desnecessária. Quando a investigação for concluída, você será informado do resultado da investigação.

Qualquer supervisor ou gerente que tenha conhecimento de possíveis assédios sexuais ou outros ilícitos deve
imediatamente aconselhar o Diretor Executivo ou qualquer membro da administração para que ele possa ser
investido em tempo hábil e confidencial. Qualquer pessoa que se envolva em assédio sexual ou outro ilícito estará
sujeita a ações disciplinares, até e incluindo a rescisão do emprego.

Processo para apresentação de queixas internas sobre assédio sexual ou outro ilegal

Os indivíduos que acreditam ter sido sujeitos a qualquer forma de assédio devem imediatamente chamar a
atenção de seu supervisor imediato ou do Diretor Executivo. Todas as alegações de assédio serão prontamente
investigadas pelo Diretor Executivo. Para conduzir uma investigação abrangente, o sigilo não pode ser garantido à
pessoa que apresentar a denúncia. No entanto, será exigido o sigilo de todos os indivíduos envolvidos na
investigação, incluindo os funcionários entrevistados. A equipe de investigação relatará todas as conclusões aos
Supervisores do Programa e/ou ao Diretor Executivo.

Se o assédio sexual tiver sido cometido por um funcionário, a CCCBSD tomará medidas como é apropriada sob as
circunstancias. Tal ação pode incluir, mas não se limita a: aconselhamento, repreensões informais ou formais,
advertências por escrito, suspensão, modificação de direitos, transferências e outras sanções formais até e
incluindo a rescisão do emprego.

Agências estaduais e federais de discriminação do emprego

Comissão de Igualdade de Oportunidades 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 disciplinar
O CCCBSD maximiza todas as oportunidades de permitir o crescimento e o desenvolvimento de uma criança. O
bem-estar emocional, físico e psicológico de cada aluno é uma prioridade do programa. Caso surjam
comportamentos difíceis, a equipe da CCCBSD é treinada na gestão behavior. Os funcionários definirão
expectativas razoáveis e positivas, oferecerão escolhas, oferecerão oportunidades para verbalizar sentimentos e
incentivarão o autocontrole através da compreensão. Quando apropriado e viável, as crianças participam do
desenvolvimento de rules.

Em nenhuma circunstância uma criança jamais será submetida a: espancamento ou punição corporal, punição
cruel ou severa, incluindo humilhação, abuso verbal ou físico, negligência ou tratamento abusivo. Uma criança
nunca será negada comida, alimentação à força, sono deniado, abrigo, roupas de cama ou banheiro como forma
de punição.  Além disso, disciplinar uma criança para sujar, molhar ou não usar o banheiro é proibido.

Caso um aluno esteja apresentando comportamentos disruptivos no ambiente de aprendizagem, pode ser
solicitado a sair desse ambiente. Em tal circunstância, o aluno terá tempo longe desse ambiente de aprendizagem
particular em um espaço separado, longe dos outros alunos, supervisionado por uma pessoa da equipe. Um aluno
tem tempo 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 medidas serão tomadas para ajudar a garantir
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uma transição bem-sucedida de volta à sala de aula ou outro ambiente de aprendizagem. Quando necessário, os
Planos de Comportamento Individual são desenvolvidos pela Equipe de IEP do aluno, da qual o pai é membro, e
são incluídos como parte do IEP do aluno, que os pais devem aprovar antes da implementação.

Suporte ao comportamento
A CCCBSD desenvolveu e implementa políticas e procedimentos de suporte ao comportamento escrito
consistentes com as novas regulamentações sob 603 CMR 46.00 em relação às respostas adequadas ao
comportamento dos alunos que podem exigir intervenção imediata.

As políticas de apoio ao comportamento analisam os requisitos quando esses procedimentos são implementados
são revisados anualmente para todos os funcionários do programa no primeiro mês do ano letivo. Para os
funcionários contratados após o início do ano letivo, o treinamento de apoio 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 para prevenir a violência estudantil;

Todos os funcionários da escola trabalham diligentemente para fornecer um ambiente seguro para os alunos. Um
clima escolar seguro e solidário 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 também. Se alguém
dentro das escolas se sentir ameaçado ou aprender de comportamento inseguro, eles devem denunciar a ação a
um administrador imediatemente.

Todas as portas da escola permanecem trancadas e fechadas durante todas as horas de funcionamento e todos
os alunos da escola são monitorados pelos funcionários da recepção. Todos os corredores e entradas estão sob
vigilância por vídeo. Espera-se também que o pessoal da escola use uma ID escolar e uma missão aos visitantes
que não parecem familiares. Os administradores são visíveis e presentes e com certeza cumprimentam os alunos
todos os dias.

Embora a CCCBSD não tenha uma população de alto risco para a violência estudantil, existe um plano para dar
ênfase a alternativas de violence, como resolução pacífica de conflitos e relações interpessoais positivas.

2. Métodos de prevenção de comportamentos auto-prejudiciais e suicídio;

A CCCBSD se esforça para criar um ambiente seguro, solidário, físico e social para os alunos. As faculdades
trabalham duro para antecipar e reconhecer objetos cotidianos que podem se tornar prejudiciais (por exemplo,
como pranchetas, grampeadores, utensílios alimentares, tesouras, etc.). Esses objetos são tipicamente
inacessíveis para os alunos. Itens maiores, considerados inseguros, são protegidos. Se um docente reconhecer
um gatilho para um determinado aluno, ele irá escanear o ambiente para esses objetos como um esforço para
diminuir o risco de lesões de alunos ou funcionários. Se um aluno pegar o objeto e ameaçar usá-lo para causar
danos, indivíduos vulneráveis serão removidos e estratégias de Cuidados de Segurança serão implementadas.

Para os estudantes que têm risco de suicídio, pequenas mudanças no ambiente podem ser feitas como: remover
sacos plásticos, certificar-se de que não há fios pendurados em luminárias ou substituir vidro por um material
menos quebrável. Se um aluno afirmar que é suicida, o corpo docente garantirá que o aluno esteja em um
ambiente seguro e familiar e, em seguida, notifique um administrador e o escritório de enfermagem. Parents serão
então notificados e aconselhados a ter seu filho atendido por um profissional médico. O aluno será liberado da
escola para sua família e poderá retornar após ser liberado por um profissional médico.
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3. Uma descrição e explicação das alternativas do programa à contenção física;
Cada professor de sala de aula tem expectativas comportamentais para os alunos como indivíduos. As regras da
sala de aula são estabelecidas e reforçadas. Todos os docentes de sala de aula foram treinados em Cuidados de
Segurança, que pratica estratégias de prevenção antes de qualquer intervenção física. Essas estratégias são
utilizadas quando surgem comportamentos desafiadores. Se o comportamento continuar 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 em sala de aula. Os docentes também treinam outros membros da
equipe do aluno na implementação do plano de comportamento. Se os comportamentos continuarem e violarem
os direitos civis dos demais, a suspensão pode ser considerada. (Veja a política de suspensão ).

4. Uma descrição dos requisitos de treinamento do programa para os funcionários;

As políticas de contenção serão revisadas anualmente com os professores dentro de um mês a partir do início do
novo ano letivo. O treinamento incluirá uma revisão da política de contenção escolar, a política de prevenção e
apoio ao comportamento da CCCBSD e procedimentos, incluindo planejamento de crises individuais, métodos de
prevenção da necessidade de restrição física e alternativas à contenção, tipos de contenção relacionados a
considerações de segurança, administração de ressarpida de acordo com as necessidades/limitações do aluno,
incluindo histórico de trauma conhecido ou suspeito, relatórios e documentação necessários, instrução sobre o
impacto que a contenção física tem sobre o aluno e a família, e identificação dos funcionários selecionados para
serve como um recurso de informação para a escola.

O CCCBSD usa o Safety Care. Todos os professores da CCCBSD são treinados em Cuidados de Segurança, o
que envolve cada membro da equipe a participar de um treinamento aprofundado fornecido por um instrutor
certificado de Cuidados de Segurança.   O training do Safety Care ensina o seguinte:

● Intervenções que possam impedir a necessidade de contenção, incluindo a desescalada de
comportamentos problemáticos, a prevenção da violência estudantil, a identificação de comportamentos
perigosos específicos, comportamentos auto-prejudiciais e suicídio, incluindo a desescalada de
comportamento potencialmente perigoso que ocorre entre grupos de estudantes ou com um aluno
individual, construção de relacionamento.

● Uma descrição e identificação de comportamentos por parte de um aluno que possam indicar a
necessidade de contenção física e métodos para avaliar o risco de dano em situações individuais, a fim de
determinar se o uso da contenção é justificado.

Os professores selecionados recebem 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 das seguintes:

● Tipos de restrições e considerações relacionadas à segurança, incluindo as informações relativas ao
aumento do risco de lesão a um aluno quando uma restrição prolongada é usada. Administração de
contenção física de acordo com as limitações médicas ou psicológicas conhecidas e/ou lesão a um aluno
quando uma restrição prolongada é usada.

● A experiência simulada de administrar e receber treinamento físico, instrução sobre o efeito sobre a
pessoa contida, incluindo instrução de monitoramento de sinais físicos de socorro e obtenção de
assistência médica.

● Instrução sobre documentação e requisitos de relatórios e investigação de lesões e reclamações.
● Demonstração de participantes de proficiência na administração da contenção física.

5. Uma descrição dos requisitos de relatórios do programa and procedimentos de acompanhamento;

O CCCBSD adere a todas as diretrizes de contenção/separação de alunos da ESE que estão descritas da
seguinte forma:.

● Informe o uso de qualquer restrição.
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● Todos os requisitos de relatório serão cumpridos após a conclusão do formulário de relatório de incidentes
da CCCBSD.

● Os relatórios de incidentes serão preenchidos pela pessoa envolvida em qualquer incidente que seja ou
não necessário uma contenção.

● O membro da equipe do programa que administrar a contenção informará verbalmente a administração do
programa da contenção o mais rapidamente possível e por relatório escrito no máximo do próximo dia útil
da escola. O relatório por escrito será fornecido ao BCBA ou ao seu designado, exceto que o diretor do
THE deverá elaborar o relatório se o diretor tiver administrado a contenção. O BCBA ou seu designado
manterá um registro contínuo de todas as instâncias relatadas de contenção física, que serão
disponibilizadas para revisão pelo ESE, mediante recato.

● O diretor do programa ou seu designado informará verbalmente os pais ou responsáveis da contenção o
mais rápido possível, e por relatório escrito, marcado no máximo três dias úteis escolares após o uso da
contenção. Parents e estudantes devem ser autorizados a comentar. Se a escola ou programa
habitualmente fornecer aos pais ou responsáveis um aluno com boletins informativos e outras informações
necessárias relacionadas à escola em um idioma diferente do inglês, o relatório de contenção por escrito
será fornecido aos pais ou responsáveis nesse idioma.

O relatório por escrito necessário incluirá:
● Que foi contido
● Os nomes e cargos da equipe que administrou a contenção, e observadores, se houver; a data da

contenção; o tempo the contenção começou e terminou; e o nome do administrador que foi verbalmente
informado após a contenção.

● Uma descrição da atividade em que o aluno contido e outros alunos e funcionários na mesma sala ou
vizinhança foram empenhados imediatmente precedendo o uso de contenção física; o comportamento que
motivou a contenção; os esforços feitos para desescalar a situação; alternativas à contenção que foram
tentadas; e a justificativa para o início da contenção física.

● Foram necessárias a descrição da administração da contenção, incluindo os porões utilizados e as razões
tais detenções; o comportamento e as reações do aluno durante a contenção; como terminou a contenção;
e documentação da lesão ao aluno e/ou funcionários, se houver, durante a restrição e qualquer assistência
médica prestada.

● Informações sobre qualquer outra ação que a escola tenha tomado ou possa tomar, incluindo quaisquer
sanções disciplinares que possam ser impostas ao aluno.

● Informações sobre oportunidades para os parents 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 a qualquer outro assunto relacionado.

Quando uma contenção resultou em uma lesão grave a um aluno ou membro da equipe do Program, o programa
fornecerá uma cópia do relatório escrito ao ESE no prazo de cinco dias úteis escolares após a administração da
restrição. O programa também fornecerá ao Departamento uma cópia do registro de restrições físicas do
administrador do programa durante o período de trinta dias antes da data da restrição relatada. O Departamento
determinará se é justificada uma ação adicional por parte do programa de educação pública e, se for o caso,
notificará o programa público de instrução de quaisquer ações necessárias no prazo de trinta dias corridos após o
recebimento do relatório escrito exigido.

6. Uma descrição que inclui cronogramas do procedimento do programa para recebimento e investigação de
denúncias relativas a políticas de apoio ao comportamento;

Se os pais acreditarem que seu filho foi maltratado durante o uso da contenção, eles podem apresentar uma
queixa ou reclamação ao CCCBSD. Os procedimentos de reclamação e reclamação são os seguintes:
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A CCCBSD não discrimina independentemente de raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, origem nacional,
orientação sexual, deficiência ou desabrigamento. Além disso, a BSD garantirá que a educação e o cuidado de
qualidade dos alunos sejam mantidos enquanto estiverem na escola.

A CCCBSD está comprometida em prestar serviços de qualidade e respeitar os direitos de todos os alunos,
famílias e funcionários cadastrados. Se alguém se sentir discriminado por qualquer motivo, o seguinte
procedimento deve ser seguido:

● Discuta ou submeta a alegação ao Diretor do Programa.
● O Programa Director investigará as alegações e responderá por meio de entrevista pessoal e por escrito

dentro de cinco dias letivos da alegação.
● Se o assunto não for resolvido pelo Diretor do Programa, a alegação será levada ao Diretor Executivo pelo

Director de Educação neste momento.
● A determinação do Diretor Executivo é a decisão final dentro da CCCBSD.

7. Uma descrição dos procedimentos a serem seguidos para a implementação dos requisitos de relatórios de
suporte comportamental;

No caso de um relatório ser preenchido sobre um incidente, um relatório de incidente será preenchido pela pessoa
envolvida em qualquer incidente que seja ou não necessário uma contenção.

Se houver uma contenção, o funcionário que administrou a contenção informará verbalmente a administração do
programa da contenção o mais rapidamente possível e por relatório escrito no máximo do próximo dia útil da
escola. O relatório por escrito deve ser apresentado ao BCBA ou ao seu designado, exceto que o diretor deverá
elaborar o relatório se o diretor tiver administrado a contenção. O BCBA ou seu designado manterá um registro
contínuo de todas as instâncias relatadas de contenção física, que serão disponibilizadas para revisão pelo
Departamento de Ensino Fundamental e Médio, mediante solicitação.

O diretor do programa ou seu designado informará verbalmente os pais ou responsáveis da contenção o mais
rápido possível, e por relatório escrito, marcado no máximo três dias úteis escolares após o uso da contenção.
Pais e alunos devem ser autorizados a comentar. Se a escola ou programa habitualmente fornecer aos pais ou
responsáveis um aluno com boletins e outras informações relacionadas ao ensino médio em um idioma diferente
do inglês, o relatório de contenção por escrito será fornecido aos pais ou responsáveis nesse idioma.

8. Uma descrição do procedimento do programa para fazer notification oral e escrito ao pai;

O diretor do programa ou seu designado informará verbalmente os pais ou responsáveis da contenção o mais
rápido possível, e por relatório escrito, marcado no máximo três dias úteis escolares após o uso da contenção.
Pais e alunos devem ser autorizados a comentar. Se a escola ou programa habitualmente fornecer aos pais ou
responsáveis um aluno com boletins informativos e outras informações necessárias relacionadas à escola em um
idioma diferente do inglês, o relatório de restraint escrito será fornecido ao pai ou responsável nesse idioma.

9. Um procedimento para o uso do tempo de saída.

Se um aluno apresenta um comportamento que requer tempo livre, a equipe está presente, observando
continuamente o aluno. A proval principal deve ser obtida por tempo que dure mais de 30 minutos.

NOTA: Independentemente do comportamento, as refeições não devem ser retidas como forma de punição ou
gestão comportamental. Nenhum aluno deve ser negado ou injustificadamente atrasado uma refeição por
qualquer razão que não seja prescrições médicas. Além disso, a retenção de serviços relacionados ao uso de
banheiros não será usada como forma de punição.
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Contenção Física
A CCCBSD possui uma política escrita sobre o uso de contenção física e administra a contenção física de acordo
com os requisitos de 603 CMR 46,00.

O programa administra a restrição 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 iminente, grave, físico e com
extrema cautela, a fim de prevenir ou minimizar qualquer dano ao aluno em decorrência do uso de contenção
física. As políticas de contenção física, procedimentos e treinamento de todos os funcionários devem incluir esses
requisitos.

As políticas e procedimentos de contenção física devem incluir os seguintes 10 requisitos:
1. Métodos para engajar pais e alunos em discussões sobre prevenção e uso de contenção

A CCCBSD disponibiliza o Manual dos Pais/Estudantes para as famílias online no site da escola. Este manual
conscientiza as famílias sobre todas as políticas de apoio ao comportamento e técnicas de contenção. Caso um
aluno exija um plano de apoio comportamental que inclua contenção para gerenciar um comportamento intensivo,
os pais são convidados a participar de uma reunião para revisar esse plano. O plano inclui todas as técnicas de
prevenção, bem como tipos de contenção para implementar. Os pais também recebem uma demonstração física
sobre o que a contenção envolve para que eles tenham uma compreensão completa do que está implicado.

2. Uma descrição e explicação do método de contenção física usado pelo programa em uma situação de
emergenência

Em caso de escalada de comportamento, o CCCBSD utiliza os seguintes métodos para manter a si mesmo e
outros a salvo de lesões:

● Escolta física: Tocar ou segurar um aluno sem o uso da força com o propósito de orientar o aluno.
● Contenção fisical: Contato físico direto que previne ou restringe significativamente a liberdade de

movimento de um aluno. (Não considerado contenção física: Breve contato físico para promover a
segurança do aluno, fornecendo orientação física ou solicitando ao ensinar um habilidade,
redirecionamento da atenção, proporcionando conforto ou uma escolta física.)

● Time Out: Estratégia de suporte comportamental. A equipe está presente, observando continuamente o
aluno. A aprovação principal deve ser obtida para o tempo que durar mais de 30 minutos. As portas para o
espaço de intervalo devem ser destrancadas. As portas podem ser mantidas fechadas desde que o aluno
possa ser observado o tempo todo por um conselheiro escolar ou profissional de apoio ao comportamento.
Os funcionários devem responder ao aluno mesmo que separados por uma porta fechada. O tempo de
folga direcionado pelo Staff não é uma punição e o aluno deve voltar às aulas assim que conseguir manter
a calma.

○ Tempo-out inclusiva: O uso de funções de tempo de intervalo inclusiva, bem como uma estratégia
de suporte comportamental, permitindo que o aluno remainize plenamente as atividades de
aprendizagem da sala de aula.

○ Tempo de exclusão: O suporte comportamental direcionado à equipe só deve ser usado quando o
aluno estiver apresentando comportamentos que apresentem, ou potencialmente presentes, um
situação insegura ou excessivamente disruptiva na sala de aula.

3. Uma declaração que proíbe a reclusão, contenção de medicamentos, contenção mecânica e contenção
propensa, a menos que seja permitida abaixo de 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.

● Contenção Mecânica: Proibido. 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 protetor ou estabilizador, como
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um arreio, colo ou outros cintos para fixar uma criança em uma cadeira, ordenado 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 pelo pai ou responsável.

● Contenção de medicamentos: Proibido. A administração de medicamentos para fins de contenção.
(Medicação prescrita por um médico e autorizada pelo pai não é restrição de medicamentos.)

● Restrição de reclusão: Proibido. O confinamento involuntário de um aluno alone em uma sala ou área em
que o aluno é fisicamente impedido de sair.

● Contenção propensa: Proibido a menos que o treinamento aprofundado tenha sido implementado a todos
os funcionários envolvidos.

4. A contenção física deve ser usada apenas em situações de emergência do último resort, depois de outras
alternativas legais e menos intrusivas terem falhado ou sido consideradas inadequadas

A CCCBSD entende que a contenção física só pode ser usada como procedimento de emergência, como último
recurso após outras alternativas legais e menos intrusivas que falharam ou foram consideradas inadequadas.

A restrição física é proibida nas seguintes circunstâncias:
● Quando um aluno não pode ser contido com segurança, incluindo contraindicações médicas
● Quando intervenções não físicas podem ser usadas
● Como um meio de punirment
● Como resposta à destruição de propriedades, perturbação escolar, recusa em cumprir ou ameaças

verbais.
● O uso de contenção não pode ser incluído em planos de comportamento ou IEPs.

Nada neste regulamento proíbe:
● O direito de qualquer indivíduo denunciar às autoridades um crime cometido por um aluno ou outro

indivíduo.
● A aplicação da lei, as autoridades judiciais ou os seguranças da escola de exercer suas responsabilidades,

incluindo a detenção física de um aluno ou outra pessoa alegada ter cometido um crime ou representar um
risco à segurança; ou

● O exercício das responsabilidades de um indivíduo como repórter obrigatório nos termos da MGL c. 119, §
51A. Estas regulamentações não devem ser utilizadas para impedir qualquer indivíduo de denunciar
negligência ou abuso à agência estatal apropriada.

5. Descrição do procedimento do programa para a realização de revisão periódica de dados e documentação
sobre o uso de contenção do programa;

Quando ocorrem restrições, a equipe clínica do CCCBSD recebe um relatório preenchido pelos professores
envolvidos no incidente. O departamento clínico revisa o relatório e mantém um registro de todas as restrições que
ocorrem na escola. Após a contenção, um membro da equipe clinical revisará o incidente com a equipe do aluno e
discutirá os antecedentes, técnicas de prevenção, escalada, a contenção real e a desescalada.

Para estudantes com múltiplas restrições semanais, há uma revisão individual do aluno (Semanalmente)

Um membro da equipe clínica identificará estudantes individuais contidos várias vezes na semana anterior e
convocará uma equipe de revisão para considerar:

● Relatos sobre o uso de contenção, e comentários fornecidos por pais e alunos.
● Analisar circunstâncias and fatores que levam à percepção da necessidade para o uso da 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.
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Revisão Administrativa (Mensal)

● A equipe clínica do THE apresentará mensalmente os dados mensais à equipe administrativa.
● Considere padrões de uso, procurando semelhanças.
● Determine a necessidade de treinamento adicional.
● Determine outras ações necessárias para reduzir a necessidade do uso da contenção.

Relatórios à DESE (Anualmente)
● Sempre que há uma lesão grave.
● Envie um relatório dentro de 5 dias úteis escolares de restrição. Inclua log por período de 30 dias antes da

contenção.
● O departamento pode determinar ações adicionais necessárias.
● Coletar e relatar anualmente restrições físicas de all à DESE
● Informe todas as lesões relacionadas à restrição ao departamento dentro de 3 dias úteis escolares.

6. Uma descrição dos requisitos de treinamento do programa para todos os funcionários

As políticas de contenção serão revisadas anualmente com os professores dentro de um mês a partir do início do
novo ano letivo. Para os 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 empregado. O treinamento
incluirá:

● O papel do aluno e da família na prevenção da contenção
● Política de prevenção de contenção da CCCBSD
● Estratégias de desescalada
● Histórias estudantis
● Trauma informado cuidado
● Suportes comportamentais positivos para reduzir a contenção

● Planejamento de crises individuais
● Alternativas à contenção
● Tipos de contenção relacionados a considerações de segurança
● Relatórios e documentação necessários,
● Instrução sobre o impacto que a contenção física tem sobre o aluno e a família
● Identificação de funcionários selecionados para servir como recurso informativo para a escola.

O CCCBSD usa o Safety Care. Todos os professores da CCCBSD são treinados em Cuidados de Segurança, o
que envolve cada membro da equipe a participar de um treinamento aprofundado fornecido por um instrutor
certificado de Cuidados de Segurança.   O treinamento de cuidados de segurança é o seguinte:

● Intervenções que possam impedir a necessidade de contenção, incluindo a desescalada de
comportamentos problemáticos, a prevenção da violência estudantil, a identificação de comportamentos
perigosos específicos, comportamentos auto-prejudiciais e suicídio, incluindo a desescalada de
comportamento potencialmente perigoso que ocorre entre grupos de estudantes ou com um aluno
individual, construção de relacionamento.

● Uma descrição e identificação de comportamentos por parte de um aluno que possam indicar a
necessidade de contenção física e metodes para avaliar o risco de dano em situações individuais, a fim de
determinar se o uso da contenção é justificado.

7. Uma descrição do treinamento intensivo para funcionários que servem como recursos de contenção para o
programa

61



Os professores selecionados recebem 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 das seguintes:

● Tipos de restrições e considerações relacionadas à segurança, incluindo as informações relativas ao
aumento do risco de lesão a um aluno quando uma restrição prolongada é usada. A administração de
contenção física de acordo com as limitações médicas ou psicológicas conhecidas e/ou lesão a um aluno
é utilizada uma restrição prolongada.

● A experiência simulada de administrar e receber contenção física, instrução sobre o efeito sobre a pessoa
contida, incluindo instrução de monitoramento de sinais físicos de socorro e obtenção de assistência
médica.

● Instrução sobre documentação e requisitos de relatórios e investigação de lesões e reclamações.
● Demonstração de participantes de proficiência na administração da 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 é 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 sofre sofrimento físico, libere a contenção e procure assistência médica imediatamente.

Administração Adequada de Contenção Física
Somente os alunos que receberam treinamento aprofundado devem administrar contenção física em garanhões. A
administração de uma restrição será testemunhada por pelo menos um adulto que não participa da contenção. Os
requisitos de treinamento não impedirão um professor, funcionário ou agente de um programa de educação
pública de usar força razoável para proteger estudantes, outras pessoas ou a si mesmos de agressão ou danos
físicos iminentes, graves e graves. Aqueles que implementarem a contenção física devem usar apenas a
quantidade de força necessária para proteger o aluno. O método mais seguro de contenção deve ser usado o
tempo todo e a contenção deve ser descontinuada o mais rápido possível.

Uma pessoa que administra a contenção física deve usar o método mais seguro disponível e adequado à situação
sujeita aos requisitos de segurança. As restrições de piso ou propensas são proibidas no CCCBSD, mas são
aceitáveis se todos os seguintes forem verdadeiros e documentados:

● Os funcionários têm treinamento avançado na implementação de restrições propensas e de piso,
● O aluno tem um histórico documentado de comportamento perigoso repetido para si mesmo ou para os

outros,
● Todas as outras formas de ressarção foram mal sucedidas,
● Não há contraindicações médicas,
● Há justificativa psicológica/comportamental sem contraindicações,
● O programa obteve consentimento para usar contenção propensa
● O programa documentou tudo isso antes do uso de contenção propensa.

As restrições que duram mais de 20 minutos têm um risco aumentado de lesões. Essas restrições requerem a
aprovação do principal antes da contenção superior a 20 minutos.

Uma contenção será liberada imediatamente após uma determinação do membro da equipe que administra a
restrição de que o aluno não está mais em risco de causar danos físicos iminentes a ele ou a si mesmo ou a
terceiros. A contenção deve ser administrada de forma a prevenir ou minimizar os danos físicos. Se, em qualquer
time durante uma restrição física, o aluno demonstrar sofrimento físico significativo, o aluno deve ser liberado da
contenção imediatamente, e os funcionários da escola devem tomar medidas para procurar assistência médica.
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A equipe do programa deve revisar e considerar quaisquer limitações médicas ou psicológicas conhecidas e/ou
planos de intervenção comportamental sobre o uso de contenção física em um aluno individual.

Após a liberação de um aluno de uma restrição, o programa implementará procedimentos de acompanhamento.
Esses procedimentos incluem a revisão do incidente com o aluno para abordar o comportamento que precipitou a
contenção (a menos que a revisão possa causar agitação), a revisão do incidente com a pessoa do pessoal(s)
who administrado a contenção para discutir se os procedimentos de contenção adequados foram seguidos,
considerando se qualquer acompanhamento é apropriado para os alunos que testemunharam o incidente,
completar a documentação exigida dentro de um período de 24 horas.

8. Relatórioing requisitos e procedimentos de acompanhamento para relatórios aos pais/responsáveis e ao
Departamento

A CCCBSD adere a todas as diretrizes de contenção/separação de alunos da DESE que estão descritas da
seguinte forma:

● Informe o uso de qualquer restrição.
● Todos os relatórios serão cumpridos após a conclusão do formulário de relatório de incidentes da DESE.
● Os relatórios de incidentes serão preenchidos pela pessoa envolvida em qualquer incidente que seja ou

não necessário uma contenção.
● O funcionário do programa que administrou o restraint informará verbalmente a administração do

programa da contenção o mais rapidamente possível e por relatório escrito no máximo do próximo dia útil
da escola. O relatório por escrito será fornecido ao BCBA ou ao seu designado, exceto que o diretor
deverá elaborar o relatório se o diretor tiver administrado a contenção. O BCBA ou seu designado manterá
um registro contínuo de todas as instâncias relatadas de contenção física, que serão disponibilizadas para
revisão pelo Departamento de Ensino Fundamental e Médio, mediante solicitação.

● O diretor do programa ou seu designado informará verbalmente os pais ou responsáveis da contenção o
mais rápido possível, e por relatório escrito, marcado no máximo três dias úteis escolares após o uso da
contenção. Pais e alunos devem ser autorizados a comentar. Se a escola ou programa habitualmente
fornecer aos pais ou responsáveis um aluno com boletins informativos e outras informações necessárias
relacionadas à escola em um idioma mais importante do que o inglês, o relatório de contenção por escrito
será fornecido aos pais ou responsáveis nesse idioma.

O relatório por escrito necessário incluirá:
● Que foi contido
● Os nomes e cargos dos funcionários que administraram a contenção, e observadores, se houver; a data

da contenção; o tempo em que a contenção começou e terminou; e o nome do administrador que foi
verbalmente informado após a contenção.

● Uma descrição da atividade em que o aluno contido e outros alunos e funcionários na mesma sala ou
vizinhança foram engajados imediatamente antes do uso da contenção física; o comportamento que
motivou a contenção; os esforços feitos para desescalar a situação; alternativas à contenção que foram
tentadas; e a justificativa para a incituação da contenção física.

● Uma descrição da administração da contenção, incluindo os porões utilizados e razões tais tais detenções
foram necessárias; o comportamento e as reações do aluno durante a contenção; como a contenção
terminou; e documentação de lesão ao aluno e/ou funcionário, se houver, durante a contenção e qualquer
atendimento médico prestado.

● Informações sobre qualquer outra ação que a escola tenha tomado ou possa tomar, incluindo quaisquer
sanções disciplinares que possam ser impostas ao aluno.

● Information 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 a qualquer outro assunto relacionado.
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Quando uma contenção resultou em um grave prejuízo para um aluno ou membro da equipe do programa, o
programa fornecerá uma cópia do relatório escrito ao DESE no prazo de três dias úteis escolares após a
administração da restrição. O programa também deverá provide ao Departamento uma cópia do registro de
restrições físicas mantidas pelo administrador do programa durante o período de trinta dias anteriores à data da
contenção relatada. O Departamento determinará se é garantida a ação adicional por parte do programa de
educação pública e, se for o caso, notificará o programa público de educação de quaisquer ações necessárias no
prazo de trinta dias corridos após o recebimento do relatório escrito exigido.

9. Um procedimento para receber e investigar reclamações sobre práticas de restraint, incluindo
cronogramas

Se os pais acreditarem que seu filho foi maltratado durante o uso da contenção, eles podem apresentar uma
queixa ou reclamação ao CCCBSD. Os procedimentos de reclamação e reclamação são os seguintes:

A CCCBSD não discrimina independentemente de raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, origem nacional,
orientação sexual, deficiência ou desabrigamento. Além disso, a BSD garantirá que a educação e o cuidado de
qualidade dos alunos sejam mantidos enquanto estiverem na escola.

A CCCBSD está comprometida em prestar serviços de qualidade e respeitar os direitos de todos os alunos,
famílias e funcionários cadastrados. Se alguém sentir que foi discriminado por qualquer motivo, o seguinte
procedimento deve ser seguido:

● Discuta ou submeta a alegação ao Diretor do Programa.
● O Diretor do Programa investigará as alegações e responderá por meio de entrevista pessoal e por escrito

dentro de cinco dias letivos da alegação.
● Caso o assunto não seja resolvido pelo Diretor do Program, a alegação será levada ao Diretor Executivo

pelo Diretor de Educação neste momento.
● A determinação do Diretor Executivo é a decisão final dentro da CCCBSD.

10. O diretor ou diretor ou seu designado manterá um registro contínuo de todas as instâncias relatadas de
contenção física, que serão disponibilizadas para revisão pelo pai/responsável ou pelo Departamento
mediante solicitação.

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 do próprio filho e o registro de contenção mediante solicitação. Além disso, anualmente,
a CCCBSD reporta todas as restrições ao sistema de relatórios on-line da DESE.

Separação de alunos resultante do suporte comportamental
Se a política e os procedimentos de suporte ao comportamento do programa resultarem na separação do aluno
das atividades do grupo ou do programa, o CCCBSD entende os seguintes requisitos:

1. Os alunos devem ser observados continuamente por um funcionário e a equipe estará com o aluno ou
imediatamente disponível para o aluno em todos os momentos;

2. Se o intervalo durar mais de 30 minutos com base na contínua agitação do aluno, a aprovação deve ser
obtained pelo diretor do programa.

3. Uma vez que um aluno está calmo, o tempo livre cessará.

Estudante Fugitivo
Definição:
Um aluno será considerado um fugitivo se faltar por 5 minutos. Esse prazo pode ser mais curto no caso de um
aluno que tem histórico de correr.  Neste momento, os procedimentos de fuga serão ativados.
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Procedimentos de Prevenção
Os funcionários serão avisados de um aluno que tem um histórico de correr após a admissão no programa. A
equipe será chamada para uma revisão de caso de emergência para um aluno que tem um histórico de corrida, ou
que pode ser susceptivelmente executado. Neste momento, um plano será desenvolvido para ajudar a garantir a
segurança dos alunos. Um resumo deste plano, incluindo: uma declaração de que o aluno tem o potencial de
correr, uma lista cronológica de incidentes de execução, destinos de execução e preocupações de segurança, será
escrita, distribuída para a Equipe e colocada no arquivo do aluno the. Esse formato também pode estar na forma
de um Plano de Intervenção Comportamental. Se um aluno for determinado a ser um corredor em potencial, a
supervisão será aumentada e o privilégio de viagem independente pode ser restringido.

Se um aluno for observado saindo do campus sem um funcionário acompanhando-o, essa situação deve ser
relatada imediatamente ao professor da sala de aula. Se um aluno está desaparecido de um local esperado por
um período de cinco minutos, isso será relatado ao escritório principal imediatamente. Em algumas situações, um
protocolo específico pode ser desenvolvido em consulta com famílias, responsáveis ou outros funcionários da
agência para um aluno maior de 18 anos que seja seu próprio responsável legal. Sob este protocolo, serão
estabelecidas diretrizes específicas.  Este aluno não pode se enquadrar nas diretrizes do Procedimento de Fuga.

Procedimentos de fuga
Se for determinado que um aluno tenha fugido, o professor de sala de aula ou seu designado devem notificar
imediatamente a equipe de resposta clínica. O membro do departamento clínico the atribuído ao caseload do
aluno anunciará via texto e/ou walkie que um aluno está faltando usando o código '_____ Ao receber as
informações, o Administrador do Programa alertará o restante do programa fazendo com que a sede faça uma
chamada em todo o prédio para que todos os funcionários saibam ficar atentos ao aluno.

A equipe de busca será composta por membros da equipe de sala de aula, escritório clínico, prestadores de
serviços relacionados e outros profissionais do Staff que possam apoiar o processo. Ao saber de um aluno
desaparecido, a equipe procurará da seguinte forma:

Protocolo de busca (5-15 minutos)
● Mensagem para sua equipe : "O nome perdeu seu livro da biblioteca."
● Qualquer um com acesso a câmeras - Verifique as câmeras de segurança ou peça aos principais

funcionários da office para verificar as câmeras. Alerte o escritório principal.
● Diretor do Programa e Coordenador Clínico do Aluno- Procure fora do prédio.
● Diretor de Educação e Assistente Clínico do Aluno - Procure o interior do prédio.
● Professor de sala de aula - Tome nota do tempo. Procure nos lugares "ir" do seu aluno.
● Diretor do Programa não está na equipe do aluno - Pesquise as áreas de baixo da ala Wales
● Assistente Administrativo - Esteja disponível na recepção pronto para recuperar quaisquer chamadas

recebidas. Todos chamam "O nome perdeu seu livro da biblioteca."
● Diretor Executivo, COO e membros da sede - Estejam à disposição e prontos para ajudar com o que for

necessário.

Protocolo de pesquisa (15 minutos ou mais)
● Diretor do Programa do Estudante - Chame a polícia.
● Diretor de Educação e Professor de Sala de Aula - Cal a família. Esteja pronto para ir ao local do aluno.

Tenha as chaves e a carteira de motorista em mãos no evento que você precisa para dirigir até o aluno.
● Equipe de Busca - Continue a busca até que o aluno seja encontrado.

A equipe de busca usará celulares ou walkie-talkies, como método de comunicação entre si durante a busca.
Cada membro da equipe ligará de volta para a sede a cada dez minutos para dar/ouvir um relatório de status.
Espera-se que a equipe de busca leve seu crachá de identificação CCCBSD para justificar sua perseguição a um
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aluno caso seja interrogado pelas autoridades. Os membros da equipe de busca seguirão um aluno em fuga até
que o aluno possa ser devolvido à escola com segurança ou pode ser determinado que o aluno está em uma
situação segura. Se o aluno parece estar em perigo iminente, o funcionário pedirá ajuda e tentará escoltar o aluno
para uma situação segura.

Notificação de Indivíduos Apropriados
Um administrador notificará:

● A Polícia Em até 45 (45) minutos de idade, 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:
● O Departamento Estadual de Educação do aluno no prazo de 24 (24) horas e preenche um Formulário 2

(ou formulário apropriado para estudantes de fora do estado) a ser submetido
● O distrito escolar de envio dentro de 24 (24) horas.

Retorno ao Campus
Uma vez que o membro do departamento clínico tenha sido notificado de que o aluno foi localizado e está
retornando ao campus, notificará a equipe de busca. A determinação será feita pela Enfermeira Escolar e
Conselheira Escolar em relação a qualquer atendimento médico/psicológico necessário para o bem-estar do aluno.

O Diretor do Programa marcará uma reunião da Equipe Clínica para rever a situação e desenvolver um plano
imediato. Uma vez abordadas todas as questões de segurança, o professor de sala de aula ou conselheiro
escolar se reunirá com o aluno para rever a situação e comunicar ao aluno quaisquer consequências que possam
ter sido decididas pela equipe.

Procedimentos de Evacuação e Emergência
A CCCBSD está comprometida em tornar todos os alunos e funcionários seguros em caso de emergência. Todos
os funcionários são instruídos anualmente no uso de procedimentos de emergência. Uma explicação completa do
plano de preparação de emergência da CCCBSD pode ser vista mediante solicitação. Abaixo destaca as ações
tomadas em caso de situação de emergência.

A CCCBSD criou um Grupo Consultivo de Pais (PAG) como um esforço para envolver todos os pais em assuntos
relativos à educação, saúde e segurança dos alunos do programa.

Ameaça de bomba
● Entre em contato com um administrador que ligará para o 911.
● Siga os planos padrão de evacuação.

Situação dos reféns
● Ligue para o 911.
● Adie para garantir o plano de quarto e evacuar se os socorristas recomendarem.
● Isolar os envolvidos.
● Não seja um herói.  Mantenha a calma e espere for ajuda para chegar.

Intruso Perigoso
● Ligue para o 911.
● Mantenha a calma.
● Adie para garantir o plano do quarto.
● Aguarde que os socorristas cheguem e sigam suas instruções.

Atirador Ativo
● Determine se você vai correr, se esconder ou lutar.
● Espere os socorristas para fornecer ajuda.
● Uma vez que a área esteja segura, apresente-se a um funcionário para que você seja informado como
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encontrado.

Fogo
● Puxe o alarme de incêndio.
● Adiar para plano de evacuação.
● Aguarde que os socorristas cheguem e sigam suas instruções.
● Mantenha-se evacuado até receber a chamada dos bombeiros.

Segurança do Transporte Estudantil e transporte
Para o transporte fornecido pelo distrito only
O transporte de alunos entre casa e CCCBSD, e entre cccbsd e casa, é de responsabilidade do distrito escolar
público do aluno ou dos pais ou responsáveis do aluno.

O distrito escolar de envio fornece a cada aluno o transporte necessário para a implementação de seu plano de
serviço. 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 apropriadamente designada,
como o pai do aluno, o responsável ou o membro da família, ou uma pessoa que tenha sido aprovada pelos pais
ou guardian do aluno. Um aluno também pode ser dispensado a um membro da comunidade quando tal pessoa
tiver sido designada no plano de serviço do aluno ou no plano de educação individual. Se um funcionário de
transporte não reconhece ou conhece uma pessoa que é
aceitar ou pegar um aluno, então o funcionário pedirá para ver a identificação apropriada da pessoa.

Para o transporte fornecido por Distrito & CCCBSD
Em caso de emergência, o distrito possui veículos e motoristas disponíveis que podem ser usados para transportar
estudantes.  Em casos de emergências médicas graves, o funcionário deve ligar para o 911 para uma ambulância.

Os funcionários da Transport & CCCBSD devem ter conhecimento e preparação para qualquer necessidade ou
problema que possa causar dificuldades durante o transporte, como convulsões, tendência a doenças de
movimento, problemas comportamentais e deficiências. O funcionário do transporte & CCCBSD obterá essas
informações do LEA fora do distrito, do arquivo pai ou estudantil (somente funcionários da CCCBSD).

Quando os estudantes transportando, a supervisão adequada com a alimentação adequada para os alunos será
fornecida ao transportar estudantes, incluindo o transporte de estudantes em veículos de propriedade do distrito,
táxis, carros de propriedade pessoal e transporte público. As necessidades individuais dos alunos devem ser
levadas em conta ao determinar a relação pessoal adequada à relação aluno e nível de supervisão.

O número de alunos e funcionários andando 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, cintos de segurança
presos e cadeiras de rodas presas. Cada aluno usará um cinto de segurança ou sistema de segurança infantil
adequado à sua idade e necessidades. O funcionário que supervisiona o veículo garantirá que todas as restrições
de segurança ou cintos de segurança estejam presos enquanto o veículo estiver em movimento.

Se um aluno se recusar a usar uma restrição de segurança ou cinto de segurança, então o aluno não será
transportado no veículo e o membro da Staff trabalhará com a equipe do programa apropriada.
(Clínico, especialista em comportamento, professor) para elaborar um plano para ensinar o aluno a aceitar a
contenção de segurança ou cinto de segurança e usá-lo adequadamente.

Requisitos da equipe para o transporte de estudantes
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Prior para os funcionários da CCCBSD que transportam estudantes, ele deve fornecer uma carteira de motorista
válida (ou outra licença estadual comparável) antes de ser autorizado a transportar estudantes em veículos
escolares. Isso garante que a competência de dirigir tenha sido autorizada pelo seu estado natal. Além disso,
antes de transportar estudantes em veículos pessoais, os funcionários devem dar à CCCBSD uma carteira de
motorista positiva e registro atual com documentação do seguro de automóvel legítimo. Se o CORI de um
funcionário mostrar atividade relacionada a um incidente de condução, os funcionários não estarão autorizados a
transportar estudantes.

PROCEDIMENTOS COVID-19

Máscaras não são mais necessárias em escolas de Massachusetts ou em vans e ônibus neste momento

Sintomas de Covid
● Febre (100,0° Fahrenheit ou superior), calafrios ou calafrios tremendo
● Dificuldade para respirar ou falta de ar
● Nova perda de sabor ou cheiro
● Dores musculares ou dores no corpo
● Tosse (não devido a outra causa conhecida, como tosse crônica)
● Dor de garganta, quando em combinação com outros sintomas
● Náusea, vômito ou diarreia quando combinada com outros sintomas
● Dor de cabeça quando em combinação com outros sintomas
● Fadiga, quando em combinação com outros sintomas
● Congestão nasal ou coriza (não devido a outras causas conhecidas, como alergias) quando em

combinação com outros sintomas

Definições
● Mascarado - Confiável usando uma máscara confortável sobre o nariz e a boca durante todo o dia letivo

Consulte CDC para obter mais informações.
● Desmascarado - Incapaz de usar uma máscara de forma confiável sobre o nariz e a boca durante todo o

dia da escola.
● Contato Próximo - Indivíduos que estiveram a menos de 1,80 m de um indivíduo positivo COVID-19 e um

ou mais são desmascarados, enquanto dentro de casa, por pelo menos 15 minutos durante um período de
24 horas. O tempo de exposição ao risco começa 48 horas antes do início dos sintomas (ou tempo de
teste positivo se assintomático) e continua até o momento em que o indivíduo positivo COVID-19 é
isolado.

● Duração da quarentena em casa - Tempo de quarentena de sua última exposição (consulte documento
para referenciar tempo específico de quarentena)

● Primeiro dia - Dia após a data de exposição, data de início do sintoma ou data do teste positivo
● Vacinado - 2 semanas após a 2ª dose para Pfizer ou Moderna, 2 semanas após 1 dose de J & J.
● Não vacinado - Não recebeu nenhuma vacinação aprovada do COVID ou está a menos de 2 semanas da

2ª dose para pfizer e moderna ou menos de 1 semana de J & J. Recomenda-se fortemente que
indivíduos não vacinados continuem a usar uma máscara.

Covid Positivo

Vacinado Não vacinado

Auto-isolamento por 5 dias. O indivíduo pode voltar à
escola no dia 6, uma vez que tenha:

● Está sem febre há 24 horas (sem febre
reduzindo a medicação)

Auto-isolamento por 5 dias. O indivíduo pode voltar à
escola no dia 6, uma vez que tenha:

● Está sem febre há 24 horas (sem febre
redução da medicação)
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● Experimentou melhora nos sintomas
● Devido à população estudantil, a CCCBSD

requer o uso rigoroso da máscara por 5 dias
adicionais quando em torno de outros.

Devido à população estudantil da CCCBSD, se um
indivíduo não pode usar uma máscara,

● Auto-isolamento por 10 dias. O indivíduo pode
voltar à escola no dia 11* uma vez que tenha:

○ Está sem febre há 24 horas (sem
febre reduzindo a medicação)

○ Experimentou melhora nos sintomas

● Experimentou melhora nos sintomas
● Devido à população estudantil, o CCCBSD

requer o uso rigoroso da máscara por 5 dias
adicionais quando em torno de outros.

Devido à população estudantil da CCCBSD, se um
indivíduo não pode usar uma máscara,

● Auto-isolamento por 10 dias. O indivíduo pode
voltar à escola no dia 11* uma vez que tenha:

○ Está sem febre há 24 horas (sem
febre reduzindo a medicação)

○ Experimentou melhora nos sintomas

Sintomático
CCCBSD fornecerá um teste de antígeno para testes em casa mediante solicitação

Vacinado Não vacinado

Se um indivíduo desenvolve os sintomas abaixo, ele
deve ir para casa:

● Febre (maior que 100F), vômito ou diarreia.
● Os indivíduos podem voltar à escola depois de

sem febre (sem o uso de medicamentos que
reduzem a febre), vômitos e/ou diarreia por
pelo menos 24 horas.

É fortemente recomendado para qualquer sintoma:s:
● Um indivíduo usa uma máscara até que os

sintomas se resolvam.
● Um indivíduo faz um teste de PCR ou antígeno

(na escola ou em casa) ou recebe outro
diagnóstico causando sintomas dados pelo
seu médico.  Envie uma foto do resultado do
teste para o escritório de enfermagem da
CCCBSD

● Para testar novamente se os sintomas
persistirem 24-72 horas após o teste inicial.

Se um indivíduo desenvolve os sintomas abaixo, ele
deve ir para casa:

● Febre (maior que 100F), vômito ou diarreia.
● Os indivíduos podem ir à escola depois de

sem febre (sem o uso de medicamentos que
reduzem a febre), vômitos e/ou diarreia por
pelo menos 24 horas.

É fortemente recomendado para qualquer sintoma:s:
● Um indivíduo usa uma máscara até que os

sintomas se resolvam.
○ Recomenda-se fortemente que

indivíduos não vacinados usem
uma máscara o tempo todo em
geral.

● Um indivíduo faz um teste pcr ou antígeno ou
recebe outro diagnóstico causando sintomas
dados pelo seu médico. Please envia foto do
resultado do teste para o escritório de
enfermagem da CCCBSD

● Para testar novamente se os sintomas
persistirem 24-72 horas após o teste inicial.

Contatos próximos fora da escola

Vacinado Não vacinado

Assintomático ● Os indivíduos podem
permanecer na escola, não é
necessário mascarar.

● CDC recomenda que o
indivíduo receba um teste de
PCR ou antígeno no dia 5

● Quarentena por 5 dias da última
exposição

● Retorne no dia 6 com máscara
estrita por 5 dias.
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● Realizar monitoramento ativo
dos sintomas até o dia 10. Se
os sintomas se desenvolverem,
coloque em quarentena e faça
um teste de PCR ou antígeno
(veja abaixo sintomático).

● CDC recomenda que o indivíduo
receba um teste de PCR ou
antígeno no dia 5

● Realizar monitoramento ativo dos
sintomas até o dia 10. Se os
sintomas se desenvolverem,
coloque em quarentena e faça um
teste de PCR ou antígeno (veja
abaixo sintomático).

Se um indivíduo não usa uma máscara
● O CDC recomenda que o indivíduo

receba um teste de PCR ou
antígeno no dia 5. Se um indivíduo
testar negativo no dia 5 ou depois,
retorne à escola se o sintoma
estiver livre no dia 6.

● Se não for o teste, coloque em
quarentena por 10 dias da última
exposição. Os indivíduos podem
voltar à escola no dia 11.

● Realizar monitoramento ativo dos
sintomas até o dia 10. Se os
sintomas se desenvolverem,
coloque em quarentena e faça um
teste de PCR ou antígeno (veja
abaixo sintomático).

Sintomático Se um indivíduo desenvolve os
sintomas abaixo, ele deve ir para
casa:

● Febre (maior que 100F),
vômito ou diarreia.

● Os indivíduos podem voltar
à escola depois de sem
febre (sem o uso de
medicamentos que
reduzem a febre), vômitos
e/ou diarreia por pelo
menos 24 horas.

É fortemente recomendado para
qualquer sintoma:s:

● Um indivíduo usa uma
máscara até que os
sintomas se resolvam.

● Um indivíduo faz um teste
de PCR ou antígeno (na
escola ou em casa) ou
recebe outro diagnóstico
causando sintomas dados
pelo seu médico.  Envie

Se um indivíduo desenvolve os sintomas
abaixo, ele deve ir para casa:

● Febre (maior que 100F), vômito ou
diarreia.

● Os indivíduos podem ir à escola
depois de sem febre (sem o uso
de medicamentos que reduzem a
febre), vômitos e/ou diarreia por
pelo menos 24 horas.

É fortemente recomendado para qualquer
sintoma:s:

● Um indivíduo usa uma máscara
até que os sintomas se resolvam.

○ É recomendado que
indivíduos não
vacinados usem uma
máscara o tempo todo
em geral.

● Um indivíduo faz um teste pcr ou
antígeno ou recebe outro
diagnóstico causando sintomas
dados pelo seu médico. Envie uma
foto do resultado do teste para o

70



uma foto do resultado do
teste para o escritório de
enfermagem da CCCBSD

● Para testar novamente se
os sintomas persistirem
24-72 horas após o teste
inicial.

escritório de enfermagem da
CCCBSD

● Para testar novamente se os
sintomas persistirem 24-72 horas
após o teste inicial.

Refeições em sala de aula
Todos os horários de lanche e refeição serão realizados em salas de aula e seguirão as orientações adequadas de
segurança alimentar, tomando precauções específicas para alergias alimentares. Um corpo docente de uma sala
de aula pode pegar almoços de alunos no refeitório e trazê-los de volta para a sala de aula.

Práticas de limpeza
A expectativa é que os funcionários limpem todas as superfícies e materiais antes, durante e depois do dia escolar.
A limpeza remove germes, sujeira e impurezas de superfícies ou objetos. A limpeza funciona usando sabão (ou
detergent) e água para remover fisicamente germes das superfícies. Esse processo não necessariamente mata
germes, mas ao removê-los, reduz seus números e o risco de propagação de infecções.

Práticas de desinfetantes
A expectativa é que os funcionários desemerfem todas as superfícies e materiais antes, durante e depois do dia
escolar. Garrafas de spray com uma solução de alvejante de cristal estarão disponíveis para os funcionários todos
os dias. Todas as diluições cristalinas e de água devem ser misturadas semanalmente.

Desinfetar mata germes em superfícies ou objetos. A desinfecção funciona usando produtos químicos para matar
germes em superfícies ou objetos. Este processo não necessariamente limpa superfícies sujas ou remove germes,
mas matando germes em uma superfície após a limpeza, pode reduzir ainda mais o risco de infecção por
manchas. A desinfecção pode ser apropriada para mesas de fraldas, maçanetas de porta e armário, banheiros e
outras superfícies do banheiro.

Os programas não devem preparar soluções de limpeza próximas às crianças. Todos os materiais desinfetantes
devem ser mantidos ao alcance das crianças. Os funcionários devem usar luvas ao desinfetar. Apenas toalhas de
papel descartáveis de uso único devem ser usadas para limpeza, higienização e desinfecção. As esponjas não
devem ser usadas para higienizar ou desinfetar. Superfícies e equipamentos devem secar o ar após higienizar ou
desinfetar.

Limpeza, higienização e desinfecção após uma exposição
Se um programa suspeitar de uma exposição potencial, ele deve realizar a limpeza e desinfetar da seguinte forma:

● Feche áreas visitadas pelas pessoas doentes. Abra portas e janelas externas e use ventiladores para
aumentar a circulação de ar na área. Aguarde 24 horas ou pelo tempo prático antes de começar a limpeza
e desinfecção. Os programas devem planejar a disponibilidade de espaço alternativo enquanto as áreas
estão fora de uso.

● A equipe de limpeza deve limpar e desinfetar todas as áreas, como escritórios, banheiros, áreas comuns e
equipamentos eletrônicos compartilhados (por exemplo, tablets, telas sensíveis ao toque, teclados) usados
pelas pessoas doentes, focando especialmente em superfícies frequentemente tocadas.

Saídas comunitárias
Estudantes com metas de IEP que exigem saídas comunitárias são capazes de continuar com saídas que
pertencem diretamente aos objetivos do IEP de um aluno, desde que:
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● Os alunos podem usar máscaras e seguir os requisitos de segurança para onde estão indo,
● As janelas do veículo estão, no mínimo, abertas para ventilação

Regulamentos de Educação Especial

Leis e Regulamentos de Educação Especiais
A CCCBSD cumpre 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 nas secretarias de educação de cada
programa e pode estar disponível para leitura mediante solicitação.

603 CMR 28.00 garante que os estudantes elegíveis 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 federais estaduais
aplicáveis.  As seções abordadas dentro desta lei são as seguintes:

28.01: Autoridade, Escopo e Propósito
28.02: Definições
28.03: Administração e Pessoal
28.04: Encaminhamento e Avaliação
28.05: O Processo de Equipe e Desenvolvimento do IEP
28.06: Opções de colocação e serviço
28.07: Envolvimento de colocação
28.08: Continuum de Opções para Resolução de Disputas
28.09: Aprovação para o Dia Público ou Privado e Educação Especial Residencial

Programas Escolares
28.10: Responsabilidade do Distrito Escolar

A 603 CMR 18,00 rege o programa e as normas de segurança para escolas de educação especial diária e residencial operadas
por entidades públicas e private e atende estudantes financiados publicamente. As seções abordadas dentro desta lei são as
seguintes:

18.01: Escopo e Propósito da Autoridade
18.02: Definições
18.03: Requisitos para cuidados diários
18.04: Requisitos de instalações físicas e equipamentos
18.05: Required Políticas e Procedimentos

Além disso, o Guia de Processo do IEP e o manual de Políticas e Procedimentos da CCCBSD também estão localizados no
escritório do Diretor de Operações e podem estar disponíveis para leitura mediante solicitação.

Colocação menos restritiva
Após um esforço cuidadoso, se a equipe do IEP de uma criança não acredita que uma abordagem de inclusão completa seja do
melhor interesse da criança, ela considerará opções alternativas de colocação que ofereçam tanto um LRE quanto o apoio
educacional que a criança exige. Para fazer referência à seção 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 surda ou com
dificuldade auditiva, considere as necessidades de linguagem e comunicação da criança, oportunidades de comunicação direta
com pares e profissionais no modo de linguagem e comunicação da criança, nível acadêmico e gama completa de necessidades,
incluindo oportunidades de instrução direta na linguagem e comunicação da criança."
(http://www.nad.org/site/pp.asp?c=foINKQMBF&b=180362).
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É responsabilidade da CCCBSD proporcionar um ambiente educacional mais propício ao estilo de aprendizagem/needs do
aluno. Inicialmente, esse ambiente pode ser restrito a uma sala de aula independente, porém é sempre o objetivo da Equipe ver
o aluno mainstreamed e em seu distrito escolar domiciliar.

Se um aluno progredir ao ponto de poder ser successful no mainstream, a CCCBSD tomará medidas para oferecer tais
oportunidades para o aluno. Tais medidas podem incluir, mas não se limitam a: uma capacidade de atendimento a tempo
parcial em uma escola pública do bairro ou outro programa comunitário, ou um período de transição de uma opção de
programa (ou seja, CCCBSD) para uma opção de programa menos restritiva (ou seja, distrito escolar domiciliar).

Um novo recurso crítico que a CCCBSD utilizará para ajudar os alunos a maximizar suas oportunidades será o intérprete da
escola. O Intérprete Escolar ajudará os alunos a superar barreiras de comunicação em programação menos restritiva. O
Intérprete Escolar ajudará a preencher lacunas entre cccbsd e interesses, preferências ou necessidades dos alunos da
comunidade.

O Diretor de Educação da CCCBSD estará em contato próximo e colaborará com o distrito escolar coordenador em quaisquer
providências que precisem ser made para auxiliar nesse processo para garantir uma transição bem sucedida para todas as partes
envolvidas.

Obrigações Contratuais
Em relação às obrigações contratuais de pagamento dos serviços, a CCCBSD informará por escrito a qualquer parte, além de
uma distrição escolar local, responsável pela colocação de um aluno que disse que a parte é responsável financeiramente por
quaisquer custos incorridos em decorrência de qualquer colocação não feita de acordo com os requisitos de 603 CMR 28,00.

Aviso Avançado de mudanças nas instalações do programa
Quando a CCCBSD tiver mudanças substanciais dentro de seu programa, o Diretor de Operações notificará o Departamento,
antes de qualquer alteração que seja feita, usando o Formulário 1 do Departamento. Além disso, a CCCBSD notificará os
distritos escolares e os pais de quaisquer novos policies e procedimentos e/ou mudanças nas políticas e procedimentos atuais
por 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 program do CCC. O CCC também fornecerá notificação por escrito ao Departamento de
quaisquer alterações repentinas e/ou inesperadas que possam afetar a saúde ou a segurança geral dos alunos e/ou a prestação de
serviços exigidos pelos IEPs.

A CCCBSD, no prazo de 15 dias úteis, notificará o Departamento para: Cada redução de 10% na matrícula dos alunos com
base no último Orçamento do Programa ESE aprovado; Mudança na propriedade do programa; Mudança no nome do
programa; Vagas) em cargos de pessoal aprovados não preenchidos por outro funcionário devidamente licenciado ou
dispensado, e que têm impacto direto na prestação de serviços aos alunos

A CCCBSD entende que a aprovação prévia deve ser obtida do Departamento antes que ocorram as seguintes alterações:
mudanças nos prédios escolares/instalações físicas que não sejam devido a uma emergência, mas estejam relacionadas à
realocação e/ou ampliação de construções; e mudanças feitas pelo programa para a ESE exigem políticas e procedimentos que
resultem em adesão contínua aos requisitos regulatórios.

A CCCBSD obterá a aprovação do Departamento antes que ocorram as seguintes alterações: Solicitação para aumentar ou
diminuir as idades dos alunos atendidos; Solicitar para alterar ou adicionar o sexo dos alunos que estão sendo atendidos; Cada
aumento de 10% na matrícula de alunos com base no Orçamento do Programa ESE aprovado pelo Last; e Somando,
eliminando ou mudando de cargos de pessoal.

Notificação Imediata
De acordo com as regulamentações aplicáveis e a política da agência, a CCCBSD fornecerá notificação imediata, eletrônica, à
ESE para QUALQUER aluno matriculado no programa de TI (Estudante de Massachusetts, Estudante fora do Estado ou
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Estudante Financiado por Empresas) sobre incidentes que ocorrem somente durante o horário escolar, exceto para
terminações de emergência, que são para horas escolares e residenciais.

Quando um incidente grave ocorre, um formulário 2 precisa ser apresentado ao Departamento. O Escritório de Operações
Receberá todas as informações necessárias das partes envolvidas e fará a submissão via WBMS. Esta submissão inclui seguir
com a conclusão da submissão até que toda a documentação necessária seja aprovada. A CCCBSD entende que o DESE pode
ser notificado mesmo que toda a documentação ainda não tenha sido apresentada; no entanto, a CCCBSD também entende que
uma submissão não está completa até que toda a documentação seja enviada e enviada via WBMS. A Diretora de Operações,
Stefani Timmons, será responsável por responder a quaisquer solicitações feitas pelo Departamento para qualquer informação
adicional.

Ou o Diretor do Programa ou o Diretor de Educação farão uma notificação imediata à família do aluno, administrador de
educação especial do distrito escolar e outros órgãos estaduais envolvidos envolvidos com o cuidado ou colocação do aluno.
Essa comunicação acontecerá por telefone, e-mail, comunicação presencial ou carta escrita para estudantes da ALL
matriculados no programa, incluindo estudantes de Massachusetts, estudantes de fora do estado e estudantes financiados
privadamente.

Um formulário 2 é necessário para incidentes que ocorrem apenas durante o horário escolar, exceto pela morte de um aluno ou
rescisões de emergência.

Os procedimentos para a notificação do formulário 2 afirmam que:
1. A CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para o arquivamento de um relatório 51-A junto ao
Departamento de Crianças e Famílias (DCF) ou uma reclamação junto à Comissão de Proteção à Pessoa com
Deficiência (DPPC) que seja feita contra o programa ou membro da equipe do programa por abuso ou negligência de
um aluno;
2. A CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para ações tomadas por uma agência federal, estadual ou
local que possa comprometer a aprovação da escola com a DESE;
3. A CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para qualquer processo legal instaurado contra a escola ou
seu empregado decorrente de circunstâncias relacionadas ao cuidado ou à educação de qualquer um de seus alunos;
4. A CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para a internação de um aluno (incluindo pronto-socorro e
consultas de urgência) devido a lesões físicas no programa ou doença não identificada, acidente ou desordem que
ocorre enquanto o aluno estiver no programa;
5. A CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para um aluno que fugiu do programa THE;
6. A 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 policial, qualquer
envolvimento com a mídia, armas, disparos, posse ou uso de drogas ou álcool durante o programa.); e
7. Caso haja a morte de um aluno, o CCCBSD fornecerá notificação verbal e escrita/eletrônica imediata aos
pais/responsáveis do aluno, distrito escolar responsável, departamento the e, se for o caso, a qualquer órgão estadual
envolvido no cuidado do aluno;
8. A CCCBSD fornecerá notificação eletrônica imediata para o término emergencial 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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