
Visão Geral da Política de Novas Admissões da Assabet
Perguntas Frequentes

Visão Geral
Este ano estamos orgulhosos de oferecer uma loteria como requisito mínimo

para admissões. Isso significa que os alunos precisarão preencher um formulário, enviar
uma recomendação e comparecer a uma entrevista informativa para participar de um
sorteio de admissões.

Novidade neste ano, notas e frequência não serão consideradas durante o
processo seletivo. Ainda existem requisitos para inscrição na Assabet que incluem
promoção para o próximo nível de série e considerações disciplinares.

Datas Importantes:
15 de janeiro de 2022 -

Envio do formulário de inscrição e recomendação preenchidos.

Fevereiro e março de 2022-
As entrevistas informativas ocorrerão.

Em 8 de abril de 2022 -
Será realizada Loteria

Perguntas:
Por que mudar a política de admissões?

A equidade na educação técnica tem estado na frente de todos os
educadores em toda a comunidade. Novos regulamentos foram estabelecidos
pelo estado e isso levou nossos esforços para examinar nossas políticas.
Queríamos estar na vanguarda desses desafios e adaptar o processos para
refletir o futuro da educação. Sentimos que este processo ajudará a eliminar
qualquer parcialidade não intencional em nossos procedimentos e a tornar o
processo acessível a todos.

As notas e a frequência ainda importam?
Sempre diremos aos alunos que as notas e a frequência são importantes,

porque sabemos que sim. Embora não estejam sendo considerados durante o
processo de admissão, sabemos que as notas e a frequência são importantes para o



sucesso dos alunos aqui na Assabet ou onde quer que estejam. Esses elementos são
de vital importância para nós da Assabet, pois preparamos os alunos para o local de
trabalho e seu futuro.

Não sou de uma das cidades dos 7 distritos de Assabet, qual
será o impacto do processo em mim?

Todos são sempre bem-vindos para se inscrever na Assabet e encorajamos
todos a fazê-lo. Os novos regulamentos exigem que a Assabet ofereça primeiramente
assentos aos membros do distrito. Nos últimos anos, tivemos candidatos distritais
suficientes para preencher nossas vagas. Isso significa que candidatos de fora do
distrito podem ser colocados em uma lista de espera e receber uma vaga se e quando
estiverem disponíveis. Este processo é novo para todos nós e somente o tempo
poderá nos ajudar a entender o impacto que isso terá sobre os candidatos de fora do
distrito.

Disciplina e promoção são um fator na inscrição, quando isso
será considerado?

O pessoal da escola de envio preencherá um formulário de final de ano. Isso
será depois da loteria. Eles apresentarão relatórios sobre status de promoção, ações
disciplinares (relativas à Lei Geral do MA, 37H, 37H1 / 2 e 37H3 / 4) e informações
demográficas. Exemplos de comportamentos que rescindem as admissões incluem:
drogas, armas, agressão, acusações criminais e suspensão equivalentes a 10 dias
cumulativos em relação ao ano anterior.

Digitalize o código QR para ler a nova política de admissões


