You may use the template below to notify parents/guardians of the upcoming ACCESS for ELLs
administration. Please modify the red fields and place the letter on school or district letterhead prior to
distribution. You may also use this language to post to your school or district website or distribute to
parents/guardians via email. (Portuguese)
[Date]
Prezados pais/responsáveis,
O objetivo desta carta é informar que o aluno prestará o exame [ACCESS for ELLs, Alternate ACCESS for ELLs]
entre 25 de janeiro de 2021 e 11 de março de 2021. O exame [ACCESS for ELLs, Alternate ACCESS for ELLs]
mede o progresso do aluno em competências de escuta, fala, leitura e escrita em inglês. Depois, no segundo
trimestre, o aluno receberá um relatório individual contendo informações sobre o progresso dele na língua
inglesa.
O Estatuto do Estado da Flórida exige que a participação no programa de avaliação seja obrigatória para todos
os alunos de escolas públicas. Embora entendamos que a Secretaria de Educação da Flórida (FLDOE) exija o
teste presencial, respeitamos a decisão dos pais que optaram pelo LaunchEd e não se sentem seguros em levar
o filho para o exame presencial. Não obrigaremos os pais a levarem o filho para o teste, mas lembrem-se de
que ainda assim os alunos precisam cumprir os requisitos de avaliação para formatura, promoção e decisões
do programa. Ao se prepararem para os exames, as escolas estão aderindo aos protocolos do OCPS Health and
Safety Guide (Guia de Saúde e Segurança do OCPS) para manter a segurança dos alunos; o guia pode ser
acessado em www.ocps.net
Repasse as seguintes políticas com seu filho antes do exame:
■ Dispositivos eletrônicos — Se o aluno for visto com QUALQUER dispositivo eletrônico, incluindo, dentre
outros, telefone celular e smartphone, a qualquer momento durante o exame OU durante os intervalos, a
seção do exame dele será anulada, o que significa que não será corrigida. É melhor o aluno deixar os
dispositivos eletrônicos em casa ou dentro do armário no dia do exame.
■ Saída do campus — Se o aluno sair do campus antes de terminar a seção do exame (para algum
compromisso, por motivo de doença etc.), NÃO SERÁ permitido que ele conclua a respectiva seção do exame.
Se o aluno não se sentir bem no dia do exame, é melhor esperar e fazer o exame no dia de reposição.
Para saber mais sobre o exame [ACCESS for ELLs, Alternate ACCESS for ELLs] um manual útil para os pais,
Parent Handout, está disponível exclusivamente on-line (http://fldoe.org/accountability/assessments/k-12student-assessment/access-for-ells.stml), em “Assessment Resources” (Recursos de avaliação), nos
seguintes idiomas: árabe, chinês, inglês, crioulo haitiano, hmong, espanhol, somali e vietnamita. Se você
tiver alguma dúvida sobre a aplicação desse exame, pode entrar em contato com [School Contact] em
[Contact Info].
Agradecemos o apoio dado ao seu aluno durante a preparação para o exame.
Atenciosamente,

[Principal Name]

