10 de fevereiro de 2021
Queridos pais e responsáveis,
Estamos felizes de te informar sobre a participação das escolas públicas de Haverhill no Seal of Biliteracy (Selo de Alfabetização
Bilíngue) de Massachusetts para 2020-2021 O Seal of Biliteracy é para qualquer aluno que demonstrar proficiência em inglês e
em outra língua, independente se fala a segunda língua em casa ou se aprendeu na escola ou na comunidade. O Seal of Biliteracy
do estado tem como objetivo:
(a) Incentivar os alunos a aprenderem e dominarem idiomas;
(b) Garantir a obtenção das habilidades de alfabetização bilíngue;
(c) Reconhecer o valor da diversidade linguística;
(d) Dar aos funcionários um método de identificar pessoas com habilidades em línguas e alfabetização bilíngue;
(e) Dar às universidades um método para reconhecer e dar crédito às matrículas de pessoas com altas habilidades em
línguas;
(f) Preparar os alunos com habilidades que os beneficiarão no mercado de trabalho e na sociedade global ; e
(g) Fortalecer a comunicação entre grupos e honrar as múltiplas culturas e idiomas em uma comunidade.*
As escolas públicas de Haverhill querem reconhecer e honrar a força linguística e celebrar as conquistas dos nossos alunos que
têm estudado e demonstrado excelência em pelo menos duas línguas, de forma que estejam preparados para os próximos passos
em uma sociedade global.
Para receber o Seal of Biliteracy, os alunos devem:
(a) Demonstrar um alto nível de proficiência em inglês, atingindo um dos seguintes critérios:
1. Alcançar uma pontuação de 240 ou mais na série 10 de Legacy ELA MCAS (472 no Nex-Gen MCAS)
ou
2. Alcançar uma pontuação de 220 ou mais na série 10 de Legacy ELA MCAS (455 No Nex-gen MCAS) e completar
um plano de proficiência educacional.
3. O ACCESS para ELLs é realizado para aprendizes de inglês todos os anos e pode ser utilizado para atender
os critérios da língua inglesa para o Seal of Biliteracy do estado. Os alunos devem demonstrar proficiência
em inglês no ACCESS para ELLs com uma nota geral de pelo menos no nível 4.2 e uma nota composta de
alfabetização de pelo menos no nível 3.9.
(b) Demonstrar um alto nível de proficiência em uma língua estrangeira, atendendo uma nota mínima equivalente ao
nível intermediário/alto em uma avaliação aprovada pelo estado.
Estamos ansiosos para honrar a expertise de linguagem e diversidade no nosso distrito por meio dessa iniciativa. Caso tenha mais
perguntas sobre o assunto, por favor, entre em contato com Heidi Perez, Supervisora do Programa de Inglês para aprendizes do K12 no (978) 420-1933 ou Jami Dion, Supervisor de Aconselhamento da Escola do K-12 no (978) 374-5700.

Atenciosamente,

Margaret Marotta
Margaret Marotta, Ed.D.
Superintendente de Escolas

*Taken from Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education website.

