Questionário do Engajamento

Sua opinião é importante!
1o de setembro de 2016 a 30 de junho de 2017
Todos os anos o Departamento de Ensino Fundamental e Médio (ESE, em inglês) de
Massachusetts entrevista as famílias com estudantes que têm um Programa de Ensino
Individualizado (IEP em inglês) em distritos escolares selecionados para avaliar como a escola
promove a comunicação com você e o engajamento familiar na educação do seu filho. Este ano
é a vez do seu distrito. O questionário estará disponível na internet entre o 1o de setembro de
2016 e 30 de junho de 2017.
Pode completar o questionário online ou através do seu dispositivo móvel no
http://www.surveygizmo.com/s3/3002932/26252d971e2d
Pode também preencher o questionário em papel e enviá-lo por correio, ou pedir para o seu
distrito enviar por correio para o endereço abaixo.
Se precisar, peça ajuda ao professor(a) do seu filho para obter e completar o questionário.
A sua participação ajudará o seu distrito escolar a a melhorar o engajamento familiar de todos os
alunos.
Quem deve preencher o Questionário de Engajamento Familiar? Pede-se a pais ou tutores
de alunos com um IEP, inscritos na escola, para preencher o questionário. Pede-se aos distritos
para participar neste questionário cada quatro anos. Este ano é a vez do seu distrito.
Tenho mais de um filho com um IEP. Devo preencher um questionário para cada um dos
meus filhos? Sim, você deve preencher um questionário para cada um dos seus filhos.
Certifique-se de preencher apenas um questionário para cada criança que tenha um IEP.
O que devo fazer se precisar de ajuda para obter ou preencher o questionário?
Pode pedir ajuda ao professor(a) do seu filho para obter e
preencher o questionário. As escolas estão à procura de diferentes formas de ajudar
todas as famílias a participar das entrevistas.
A informação é confidencial? O questionário é completamente confidencial e não incluirá o
seu nome nem o nome do seu filho. O questionário não pede nenhuma informação
de identificação pessoal.
Enviar os questionários impressos para:
Martha Daigle
Department of Elementary and Secondary Education
75 Pleasant Street
Malden, MA 02148
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