ESCOLAS PÚBLICAS DE
BRAINTREE
Política JC-FBZ

Zonas com Limites Flexíveis e Matrícula Escolar
Embora os alunos tenham o direito de frequentar a escola primária no
distrito escolar onde residem, o Comitê Escolar de Braintree endossa
uma política de Zonas com Limites Flexíveis (FBZ) para a matrícula de
novos alunos nas Escolas Públicas de Braintree vigente para o ano letivo
de 2016-2017. O objetivo da política de FBZ é assegurar a utilização
uniforme do pessoal e dos recursos de prédios individuais e em todo o
sistema escolar, e proteger o bem-estar educacional de todos os alunos.
Zonas com limites flexíveis são áreas definidas (vizinhanças, ruas, etc.)
para as quais endereços específicos podem ser designados a mais de uma
escola primária. Os pais/responsáveis pelos alunos residentes em uma
FBZ devem solicitar uma das escolas primárias designadas na FBZ. As
solicitações serão concedidas de acordo com a disponibilidade de espaço.
Alunos em uma FBZ não têm uma escola específica designada até o
momento em que são designados a uma escola pela administração da
escola. A designação de uma escola específica para os alunos residentes
em uma FBZ não está sujeita a recurso.
Com respeito à designação de novas famílias que residam em zonas
intermediárias:

1. A preferência da família será considerada ao se fazer a
designação inicial.

2. Após uma família em uma zona intermediária de escola

primária ter
uma criança designada a uma escola, os outros irmãos após a
primeira criança também serão matriculados na mesma
escola primária, a menos que os pais/responsáveis
especificamente solicitem uma escola primária diferente. A
solicitação de uma escola diferente será considerada de
acordo com o espaço disponível.

Aprovado pelo Comitê Escolar de Braintree em 13/06/2016
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