Danbury Public Schools
2016-2017 Guia de Volta as Aulas
Calendário & Horário de ônibus escolar
Mensagem de boas-vindas do superintendente:
Estamos alcançando novos patamares!
Prezados funcionários, famílias e apoiadores. Sejam bem vindos ao ano letivo de 2016-2017. Eu espero que tenham tido um
verão feliz e seguro com família e amigos. Sendo você novo ao distrito, ou antigo morador e funcionário, estamos ansiosos com
o seu envolvimento na educação das nossas famílias na cidade de Danbury. O seu trabalho nas nossas escolas e na comunidade
é o que ajuda as nossas escolas crescerem. Com a sua dedicação e comprometimento nos deixam ansiosos para começar um
ano novo cheio de compromissos.
Ano passado terminou com muito sucesso e esse ano, nós estamos com a mesma expectativa, de termos um ano cheio de
compromissos e comemorações. No entanto, eu preciso comunicar a vocês, a economia desbotada, e os cortes que esta
afetando o distrito em varias formas. Com as escolas publicas Danbury se tornam mais notáveis e respeitadas pelas
oportunidades que dão para alunos de todos os níveis sociais, estamos crescendo muito rápido. Mais rápido do que as nossas
cidades vizinhas. Somente esse ano, estamos esperando receber mais de 800 crianças para o inicio do jardim de infância e mais
de 250 alunos. Existem vários motivos pelo fato da cidade de Danbury conseguir atingir tantos méritos, apesar do crescimento
das dificuldades financeiras. A primeira razão e porque as escolas de Danbury têm um time inteiro devoto somente para ajudar
os alunos atingirem seus objetivos e sempre ir alem do que são capazes. Nossos alunos que são guiados na direção do sucesso,
trabalho duro e resiliencia também estão envolvidos. No ano passado, alunos da escola Broadview, arrecadaram $10,000 para
uma campanha anti-bullying. Alunos da escola Westside Middle School arrecadaram $1,200 para lançarem balões do tempo
para um projeto de ciências. Esses são só alguns exemplos. Sem o apoio dos pais, professores, funcionários e alunos, tudo isso
seria praticamente impossível para que eles conseguissem atingir os seus objetivos. Por favor, continuem a nos apoiar! Não só
no nível local, mas para com que a nossa campanha atinja um nível estadual.
Temos algumas coisas a realçar com o inicio de um ano escolar novo. Nosso jornalzinho, o Danbury Digest, será postado na
nossa web site em Outubro, Fevereiro, Maio e Agosto WWW.danbury.k12.ct.us. Terá detalhes e atualizações sobre o nosso
progresso e eventos prestes a acontecer. Você também pode ver o Hatters TV, o que mostra os eventos e atividades na nossa
cidade.
Esse ano daremos as boas vindas para quatro novos diretores novos, três que são do nosso próprio distrito. Dan Donovan,
diretor da Danbury High School Freshman Academy, ele agora e diretor da Danbury High school, no lugar de Gary Bocaccio que
aposentou esse ano. Dr. Eddie Thomas da Pembroke School estará no comando da Broadview Middle School, no lugar de
Edward Robbs que se aposentou após 50 anos de educação. Dr. Alison Vilanueva, diretora interina da Shelter Rock Elementary
School após a Julia Horne também se aposentar, e se manterá SR como sua diretora. Nativo de Bethel, Dr. Sharon Epple, antigo
diretor das escolas publicas de Hartford, entrara como diretora na escola Pembroke. Esse ano que se passou, o distrito abriu
oficialmente o Centralized School Registration para todas as series no novo nomeado Family and Community Engagement
Center na 49 Osborne St. Para facilitar o processo de registro para as famílias e continuar com o propósito de providenciar um
centro de recursos para o registro escolar, aplicações para diminuir ou eliminar o custo da merenda, o registro do Extented
Learning Program para antes e depois das aulas, e o Danbury Family Learning Center, Inc. Desde que abriram em Fevereiro, os
funcionários já ajudaram mais de 1,000 familias que registraram seus filhos nas escolas da cidade e ofereceram demais
informações sobre assistência médica e educação ara adultos. Estamos no meio de uma expansão de 63,000 pés quadrados da
High School. Antes de começarmos com as reformas no ano novo, teremos que arrumar o telhado e aumentar a cafeteria. Todos
os alarmes de incêndio e extintores de incêndio foram trocados por novos. A cidade e grata por ter recebido ajuda monetária
para conseguir realizar esses projetos, a Danbury High School, é a maior do estado inteiro, com mais ou menos 3,000 alunos- e
continuamos a crescer e oferecer mais oportunidades para que os nossos alunos cresçam com um futuro promissor. Uma dessas
oportunidades é o trabalho feito pela Danbury Early College Opportunity (DECO), que começa o segundo ano nesse outono. O
primeiro grupo esta nesse momento fazendo o primeiro curso de nível universitário, Introdução para computação, muitos desse
primeiro grupo irão adquirir nove créditos para faculdade para o próximo ano. Esse outono, daremos boas vindas para 100
novos calouros que darão inicio a um novo grupo. No verão, agradecemos ao Savings Bank of Danbury pela ajuda de $2,500 para
os alunos do novo grupo que irão participar de quatro dias de experiência, para trabalhar na aprendizagem de trabalhar em
grupo. Danbury tem uma parceria com a Naugatuck Valley Community College e NewOak Capital LLC e Pitney Bowes, que

providencia mentores para o programa. Também recebemos uma doação de $5,000 da DSABC de Fairfield County Community
Foundation dando apoio aos mentores que fazem parte do DECO Workplace Learning E-Mentoring. Também estamos dando
inicio para melhorar o aspecto físico da nossa escola. Uma expansão nos últimos anos da Shelter Rock Elementary School que foi
extremamente necessária, mas com o crescimento continuo a escola esta novamente precisando de mais espaço. Para
acomodar o crescimento, o distrito ira acomodar quatro classes portáteis na escola com financiamento da cidade.
Uma doação para melhoras, de $1.7 milhões do estado ira ajudar alguns projetos nas escolas, mas também nós também
poderemos arrumar os carpetes, controle de temperatura e azulejo para muitas das escolas, assim como ajudar com os
banheiros e renovações do Rogers Park Middle School. A calcada da entrada principal, o que esta inutilizável n0o Alternative
Center for Excellence também serão reformados. Uma grama artificial será instalada no parquinho na Academy for International
Studies, e novos ar condicionados também serão instalados na Broadview e Rogers Park Middle School.
Um objetivo dos educadores tem sido criar parodias nos programas oferecidas entre as magnet schools e escola dos bairros.
Portanto, colocaremos em pratica a experiência do World Language nos próximos dois anos: Shelter Rock e a South Street
Elementary School.
programas após as aulas também serão oferecidos para varias escolas. A doação do Pitney Bowes ira cobrir o total de oito
escolas e 225 alunos.
Como podem ver da extensa lista de melhorias que estaremos fazendo no próximo ano letivo, estamos colocando nossos alunos
em primeiro lugar estando compromissado em melhorar a educação o máximo possível. O nosso sucesso só acontece com a
colaboração dos nossos educadores, alunos, pais, formuladores de política e a comunidade. Nós encorajamos vocês a presenciar
tudo que acontece na escola da sua comunidade. Nossos alunos se sobressaem nas feiras de ciências, fazem parte das
convenções internacionais de robótica o que faz com que eles sejam reconhecidos no estado como inventores, e isso são só
algumas áreas de sucesso dos nossos alunos. Nós convidamos vocês a participarem na garantia do sucesso e futuro desses
alunos. A partir do momento em que você ver com os seus próprios olhos, tenho certeza que se tornara um parceiro das escolas
publicas de Danbury- ou até mesmo um campeão- pronto para trabalhar nos objetivos e ajudar ainda mais com o sucesso das
escolas.
No distrito escolar de Danbury, o Conselho de Educação (Board of Education) incentiva os membros da comunidade a participar
da educação local todos os dias. Veja de perto os trabalhos e resultados que isso tem dado aos alunos, seja um mentor desses
alunos pelo programa DSABC e faça a diferença na vida deles, vá a algum show nas escolas, atividade PTO ou algum evento
esportivo, visite uma reunião Governamental das escolas. Nós precisamos da sua participação para que juntos possamos crescer
ainda mais.
Estou ansioso para começar os trabalhos com as famílias, funcionários e membros da comunidade que querem ajudar as
crianças de Danbury a ter um futuro de sucesso e cheio de recompensas. Espero ter a chance de conhecê-los nas nossas belas
escolas.
Dr. Sal V. Pascarella
Superintendente Escolas

Horário de Ônibus Escolar
Para uma lista completa de todas as rotas dos ônibus, horários e paradas por favor cliquem
http://www.danbury.k12.ct.us/districtinfo/transportation.html or click here
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Conselho de Educação- Cidade de Danbury
Declaração de Missão
As missões das Escolas Publicam de Danbury é ajudar no crescimento educacional, conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores que serão necessários para uma vida produtiva e cheia de auto-realizacoes e ações como cidadãos globais. Conseguindo
atingir essa missão, o programa educacional ajuda a promover o melhor ato acadêmico, social, emocional e físico de toda
criança.
Membros do Conselho
O Conselho de Educação da cidade de Danbury, o órgão que toma as decisões do distrito, esta comprometido entre 11
representantes eleitos para servir termos não pagos entre dois ou quatro anos.
Membros:
Eileen Alberts
Patrick Johnson
Gladys Cooper
Frederick Karrat
Michael Ferguson
David Metrena
Richard Hawley
Kathleen Molinaro
Richard Jannelli
Ralph Pietrafesa
Holly Robinson
O conselho se reúne na segunda e quarta Quarta-Feira de todo mês as 7 PM no Administrative Center. Todas as famílias são
bem vindas e encorajados a participarem. Para ver a agenda entre no DPS web site. As políticas escolares podem ser vistas no
WWW.danbury.k12.ct.us/bbadmin/bdpolicy
Oportunidades Iguais/ Ações Afirmativas
O Conselho de Educação de Danbury é um empregador que presa oportunidades iguais/ações afirmativas para todos. Leis
federais e estaduais anti-descriminatoria e a política do Conselho de Educação de Danbury proíbe qualquer ato de
descriminação nas bases sexuais, raça, cor, nacionalidade, religião, idade, orientação sexual, militar ou veterana, física, mental
ou qualquer outra base proibida por lei.
Conselho de Educação
Centro Administrativo
63 Beaver Brook Road
Danbury, CT 06810 (203) 797-4700
Sal V. Pascarella, Ed.D.
Superintendente das Escolas
(203) 797-4701
William R. Glass, Ed.D.
Superintendente-adjunto de educação, aprendizagem & desenvolvimento organizacional
(203) 797-4724
Joseph D. Martino
Diretor de finanças
(203) 797-4703

Kimberly Mango Thompson, Esq.
Diretora de Recursos Humanos/Cônsul lega do conselho de educação
(203) 797-4713

Kelly Truchsess
Diretora interina de services especias
(203) 797-4725
Numeros de Telefone
Adult Education (203) 797-4731
Extended Learning
After-School (203) 797-4733
Athletics (203) 797-4853
Health Services (203) 797-4827
Board of Education (203) 797-4700
Human Resources (203) 797-4706
Bus Company (203) 778-0782/796-0821 Pupil Services (203) 797-4726
Business Office (203) 797-4719
School Lunch (203) 797-4747
Central Registration (203) 797-4753
School Transportation (203) 797-4708
Danbury Family Sites & Facilities Maintenance (203) 797-4835
Learning Center (203) 797-4734
Special Education (203) 797-4757 ESL/Bilingual Office (203) 790-2849
Horário Escolar / Supervisão do fechamento da escola , abertura atrazada , política de fechar a escola mais cedo
A decisão de adiar a abertura da escola ou para cancelar a escola por causa do mau tempo é feita pelo
Superintendente. A principal consideração é da segurança dos estudantes e do pessoal. A decisão é regida
por um número de factores . O Superintendente busca a contribuição do Departamento de Polícia , Departamento de Obras
Públicas, o Departamento de Manutençãoescolar, a escola de ônibus contratante, serviços meteorológicos locais e residentes
em várias seções do distrito.
Mensageiro Escolar
Um sistema de notificação parsa os pai , Messengeiro Escolar, será utilizado para o ano 2016-17 . É imperativo que toda a
informação seja atualizado ; Portanto, os pais devem notificar a secretaria da escola sobre qualquer mudanças nas informações
de contato . Além disso, todos os anúncios serão difundidos nas seguintes estaçõese também será publicado no site DPS.
Radio: WLAD (Danbury 800 AM/98FM) * KC101/WXCI 101.3 FM/WELI 960AM WTIC 1080/WRCH 100.5/WTIC FM 96.5/WZMX
93.7
Televisão: WVIT Channel 30/NBC 30 * WTHN Channel 8 * WFSB Channel 3 * CW Channel 11 * WABC Channel 7
Diretrizes para orientação de estudantes no início das aulas
Todas as escolas de Danbury têm um tempo estabelecido fixada para o início oficial do dia normal de estudante e por atraso de
aberturas. Para garantir a segurança do aluno , os alunos não serão permitidos em edifícios escolares antes de 30 minutos antes
o dia começar porque o pessoal de supervisão não estará presente. Os alunos que participam de uma ELP antes- aprovado e
Após – o horário Escolar pode entrar no prédio antes a este tempo .
PARA ACESSAR as páginas que se seguem, por favor clique nos links abaixo:

Calendar
List of Schools/Principals
2016-2017 Class Hours
Attendance Philosophy

Graduação / Requisitos extracurriculares
Requisitos Graduação:
Para formar pela Danbury High School, um estudante deve:
a. ganhar um mínimo de 21 créditos
b . conhecer a distribuição de crédito requeridos
Credit / Department-Courses
1.0 Art, Music or Theatre Arts
1.0 Business, ROTC, Technology or Family Consumer Science
3.5 World Studies, Modern World Studies, U.S. History, Civics
1.0 World Language
4.0 English 1, 2, 3, 4 (Advanced Placement English courses can be taken in lieu of English 3 and 4)
3.0 Math (must include Algebra, Geometry, Algebra II or Statistics and Data)
3.0 Science (must include Biology and Chemistry)
.5 Health
1.0 Physical Education
3.0 Student Choice
Title IX
Title IX das alterações educacionais Act de 1972 manda que nenhuma pessoa nos Estados Unidos , a base no sexo , ser excluídos
da participação em , seja negados os benefícios de , ou ser alvo de discriminação em qualquer programa ou atividade que
receba assistência educacional financeira federal . Title IX protege estudantes em conexão com todos os aspectos acadêmicos ,
educacionais , extra curricular, Atletico e outros programas da escola independentemente de onde esses programas ocorrem . O
Conselho de Danbury de Educação proíbe violação do Title IX em qualquer aspecto do sistema escolar . Estudantes que sentem
seus direitos do presente regulamento foram violados devem entrar em contato Kimberly Thompson, Director de Recursos
Humanos , em ( 203) 797-4705
Requisitos de elegibilidade para atividades extracurriculares
Reconhecendo a importância do sucesso acadêmico e as limitações de tempo que extracurricular e interscholastic esportes
exigem, o Conselho de Educação adotou a seguinte política: estudantes que planejam participar nos programas extracurriculares
aprovados devem demonstrar um nível adequado de acadêmica preparação e sucesso. Experiência no programa educacional
será reforçada através de oportunidades para tornar-se ativamente envolvidos em um programa extracurricular diversificado. O
estudante deve mostrar provas que há um progresso bem sucedido e desempenho no plano educacional, a fim de obter os
benefícios da participação extracurricular. Os regulamentos que regem esta política estabelece os seguintes critérios de
elegibilidade para os graus 6-12 de participação em atividades:
* Um estudante deve estar matriculado em quatro cursos que representam quatro unidades completas de crédito para o
ano lectivo.
* Um estudante no momento da participação, ao longo de todo o ano lectivo, deve apresentar provas da escola no ano
anterior que quatro unidades de crédito foram concluídas para a promoção ou graduação / diploma requisitos.
* Um estudante, durante um período de marcação, devem ter alcançado uma média geral C para os cursos concluídos no o
período de marcação que precedeu a temporada esportiva interescolar ou o programa de atividade extracurricular.
* Um estudante classificados como deficientes e inscritos em um programa de educação especial podem ser isentos desta
regulamento, se o IEP contém um pedido de levantamento desses requisitos.
Estes regulamentos vão atender ou exceder os requisitos do CIAC para a participação dos alunos em interscholastic
Esportes. Procedimentos para verificar a elegibilidade estará de acordo com as orientações do CIAC
Engajamento da Escola e as Familias
Oportunidades de Engajamento das Familias
Cada cinco anos, o Superintendente desenvolve metas para o distrito que são desenvolvidos com a participação de professores,
funcionários, pais e do Conselho de Educação. Meta 2 impactos Pai e Envolvimento da Comunidade e afirma:
* Parcerias pais-escola eficaz são importantes para satisfazer as necessidades das crianças e assegurar a continuidade

apoio a programas escolares que são um benefício para os alunos e toda a comunidade de Danbury.
* Explorar estratégias e objetivos específicos para maximizar as oportunidades para a criação de parcerias entre
pais, da comunidade e do distrito escolar em todos os níveis usando ambos os emergentes canais tradicionais e novas de
comunicação.
* Identificar estratégias e objetivos específicos para melhorar a confiança do público na Danbury
Escolas públicas a todos os níveis: Board of Education, a administração central, a administração da construção e da
professores.
* Identificar estratégias e objetivos direcionados para chegar a toda a comunidade.
Crenças Danbury Public Schools Fundamentais para engajamento familiar incluem:
1. Todos os pais têm sonhos para seus filhos e querem o melhor para eles.
2. Todos os pais têm a capacidade para apoiar a aprendizagem de seus filhos.
3. Os pais e funcionários da escola devem ser parceiros iguais na aprendizagem das crianças.
4. A responsabilidade pela criação de parcerias entre escola e casa repousa igualmente com os professores,
equipe de liderança e pais.
5. Os pais devem ser envolvidos na tomada de decisões a nível da escola e do distrito.
Por isso, cada escola Danbury incentiva e convida os pais a participar em atividades de sala de aula de seus filhos.
Ao nível da escola, entre em contato com o diretor da escola para oportunidades escolares individuais. A nível distrital, há
muitas oportunidades: Citywide PTO, DSABC Programa de Mentor, as conversas comunitários, ou de educação dos pais
tais como Lee R yeras, apoiando Escola de Sucesso, e participando de Conselho de Educação e reuniões das comissões.
Centro Família e Comunidade Engagement (FACE)
O Centro de Família e Comunidade Engagement (FACE) na 49 Osborne St. oferece uma variedade de programas e recurso para
as famílias novas para o distrito e para os pais que procuram aumentar suas habilidades com seus filhos. No Learning Center, os
pais podem participar de grupos de jogos semanais, participar de excursões e treinamento de educação dos pais, e saber mais
sobre os recursos da família disponíveis em Danbury. Criancas menores de três anos são selecionados para desenvolvimento
atrasados. Contato com o Centro em (203) 797-4734 para marcar uma consulta. O Centro FACE está bem equipada com uma
casa de infância e tecnologia, eo Literacy móvel pode ser visto em toda Danbury para playgroups ou distribuindo livros.
Os Centros de Recursos da Família na Morris Street School (203) 790-2683 e South School Street (203) 790-2683 melhorar
recursos do distrito e oportunidades para as famílias através playgroups e serviços de Nivel Escolar
* Voluntários em salas de aula, escritórios,
* reuniões do PTO em todas as escolas media center
* chás e almoços
* Shows / reproduz / musicais
* Orientação do jardim de infância
* Orientação da Construção
* Comunidade jantar de Thanksgiving
* Noites de matemática
* apreciação do pessoal
* Feiras do livro
* feiras educacionais
* Programas de Leitura
* educação familiar
* Formação em informática Família
* dia da avó
* campanhas de alimentos hispânicos Língua Família Grupos
* comunitários
* Tome um membro da família a semana escola
* chaperoning de viagens de campo
* Conselho de Governança Escolar
Registro / Presença
Registro escolar
Registro de jardim de infância é realizado a partir de Janeiro a agosto no Escritório de Registro Central o FACE Center, 49
Osborne St. crianças devem ser de cinco anos pelo 01 de janeiro de 2017 para o ano escolar de 2016-17. O que você precisa para
registrar o seu filho so entrar no site www.danbury.k12.ct.us e clique em " Danbury School Registration ", no lado esquerdo da
principal página do site . Inglês- como-uma- segunda língua e programas bilíngüe são oferecidos em algumas escolas , conforme
necessário por mandato estadual. O registro é permanente para crianças e suas famílias que não falam ingles no Registro
Central, 49 Osborne St. (203) 790-2849

Prova de residência
Sempre que um aluno se matricula em Danbury Public Schools , o formulário de inscrição irá estabelecer a residência legal do
progenitor ou tutor. Para verificar o endereço indicado, a seguinte documentação deve ser fornecida para o escritório central
para registro no momento da inscrição :
* Locatários - um contrato de locação com firma reconhecida corrente ou firma reconhecida carta do senhorio.
* Proprietários - um gravado ação mostrando propriedade ou um projeto de lei de imposto atual .
* Além do acima, você deve mostrar um conta de luz ( gás, energia elétrica , telefone )
* Um estudante vivendo com um não-parente / parente seriam elegíveis para a escolaridade forneceu a seguinte estão reunidas
as condições necessárias
* Reside em Danbury permanentemente
* Sem remuneração, e
* Não para o único propósito de obter acomodações da escola
Um estudante legalmente emancipado (Connecticut General Statutes 96b -150 , b & d ) , deve fonecer
documentação legal adequada quanto ao seu / sua estado .A criança colocada pelo órgão público em Danbury terão o direito de
participar Danbury Schools. Emotivo suficiente para questionar a base de residência de um criança já no atendimento , a
administração pode proceder
como por Connecticut Estatutos Gerais 10-253 . Um estudante cuja residência é contestada tem o direito ao devido Processo de
acordo com Connecticut Estatuto Geral 10-186
Frequência Escolar / absentismo
Vir para a escola todos os dias é essencial para a aprendizagem do aluno. A lei de Connecticut destaca a responsabilidade dos
pais / legal responsáveis a garantir que os alunos frequentem a escola em uma base regular. A lei exige que a escola relate
presença dos alunos individualmente para cada aluno. Se sua criança será ausente, você é obrigado a ligar para a escola na
manhã da ausência (para que possamos saber o aluno está seguro e não falta). Por favor, indique o nome do seu filho e razão
para a ausência quando ligar. Quando seu filho retorna à escola, por favor, envie uma nota / e-mail identificando a data e
motivo da ausência. Se nenhum telefonema é recebido na manhã de ausência, a escola irá notificá-lo de que seu filho não está
na escola naquele dia. Você deve ligar para a escola para deixar -los saber o motivo da ausência por isso sabemos que seu filho
está seguro. A falta de contato com a escola sobre absentismo irá resultar na ausência sendo registados como não justificadas.
Um estudante é considerado como "presentes" se presente no seu / sua escola designada, ou uma atividade patrocinada pela
escola (por exemplo, viagem de campo) durante pelo menos metade da dia na escola regular. Se o aluno acumula quatro ou
mais ausências injustificadas dentro de um mês, dez ou mais em um ano, o aluno será considerado faltoso, que tem
consequências sérias. Se você tiver chamado e enviado a documentação escrita para ausência do aluno, pode ser dispensado
pelo Principal para até um total de nove ausências para o ano. Ausências devem cair nas seguintes categorias, a fim de ser
desculpadas: doença, emergências familiares, religiosas, ou a pedido de médicos, psiquiatras, psicólogos, dentistas e
profissionais similares para o desempenho do trabalho necessário que deve ser programados durante o dia na escola. Após 10
justificadas ou injustificadas ausências, documentação adicional é necessária. Se uma ausência é necessária, por favor,
certifique-se de chamar isso de manhã e o acompanhamento com uma nota escrita. O telefonema é crucial para que possamos
saber o seu filho está seguro.
Informações relacionadas ao estudante
Promoção / Retenção
É a filosofia do Conselho de Educação que todos os alunos devem ser colocados em programas de instrução em que eles podem
alcançar academicamente, bem como desenvolver emocionalmente, social e fisicamente. O distrito reconhece retenção pode
ser necessária, mas devera ser feito apenas quando for considerado essencial e no melhor interesse da criança. As declarações a
seguir se aplicam a todos distrito escolar programas se eles são elementar, secundária ou programas alternativos aprovados:
* Os estudantes devem cumprir requisitos de competência acadêmica tal como aprovado pelo Conselho de Educação.
* Os alunos que são elegíveis para serviços de educação especial devem satisfazer as expectativas descritas no IEP.
* Dentro de políticas e regulamentos, recomendações relativamente à colocação de um aluno são da responsabilidade do
pessoal da escola; No entanto, a decisão é a colocação a responsabilidade do principal.
* Consideração para a retenção só deve ocorrer depois estudo cuidadoso e uma necessidade de proporcionar um adequado
programa de instrução para tratar de áreas deficitárias. Será dada
* Pais notificação precoce de estudante desempenho que pode envolver a aceleração ou retenção. Os pais serão envolvidos na

discussão de retenção ou aceleração de um estudante.
* De acordo com a lei estadual, os alunos que não têm alcançado o padrão em todo o estado para leitura em graus K-3 serão
obrigados a freqüentar a escola de verão, a menos esses estudantes recebem uma isenção.
* O tempo necessário para completar a escola secundária sênior dependerá do tempo necessário para ganhar o créditos
exigidos e demonstração do estabelecido competências para o diploma ou o certificado.
* Os alunos que estão retidos são elegíveis para remover deficiências acadêmicas em uma escola de verão aprovado programa.
* Os estudantes inscritos em programas alternativos ou de transição aprovado pelo Conselho de Educação deve cumprir todos
os requisitos, que existem para primário regular e programas secundários.
* Sob a lei do estado de Connecticut, o principal tem a autoridade final em relação à retenção de alunos.
O acesso aos registros dos alunos
Registro de um estudante é propriedade da escola e serão realizadas de forma confidencial . Os pais e encarregados de
educação e estudantes maiores de idade deverão ter conhecimento e acesso a todos os registros educacionais , médicas ou
similares mantidos na pasta de registro do aluno em conformidade com Conselho políticas , que estão disponíveis em cada
escola e administrativa escritório. Os pais , tutores e alunos idade legal pode utilizar um processo de apelação , que começa com
a O prédio principal , para corrigir registros que eles acreditam ser falsa ou enganosas.
Administração de Medicina pela escola
A enfermeira da escola , ou em seu / sua ausência, outra qualificado o pessoal designado como definido pelos regulamentos
estaduais , podem , se necessário , administrar medicamentos , incluindo
Tylenol, para os alunos. Isto requer uma ordem escrita de um médico autorizado (médico , dentista , optometrista, avançada
prática registrada enfermeira ou médico assistente e , por interscholastic e intramural atlética apenas os eventos , um podólogo
) e pais / tutores escrita autorização. Medicamentos, incluindo sobre o balcão , devem estar na embalagem original
devidamente rotulados . TODOS
medicamentos devem ser entregues para a escola por um adulto. UMA pais / responsáveis de um estudante pode apresentar
por escrito ao a enfermeira da escola e conselheiro médico escola que epinefrina não deve ser administrado por escola de
qualidade pessoal na ausência ou indisponibilidade de uma escola enfermeiro para primeiros socorros de emergência para um
estudante sem prévia autorização de epinefrina .
Não Discriminação Política
legislação federal e estadual ea política do Conselho de Educação proibir a discriminação com base em raça, cor, credo, idade,
sexo, identidade de gênero religiosa ou de expressão , estado civil , nacionalidade, ascendência, presente ou passado história da
deficiência mental, deficiência intelectual , aprendizagem
incapacidade ou deficiência física, incluindo, mas não limitado à cegueira . Nenhuma pessoa no Danbury Public Escolas devem
ser excluídos da participação em , ou ser negados os benefícios de qualquer programa de educação ou atividade. Inquéritos
sobre a discriminação , a conformidade ou
procedimentos de queixas podem ser dirigidas ao Director do Recursos Humanos , DPS Centro Administrativo , 63 Beaver Brook
Road, Danbury , CT 06810 (203) 797-4705 .
Lei de Reabilitação - Seção 504
Em conformidade com a lei estadual e federal, a Danbury distrito escolar irá fornecer a cada protegidos
aluno com deficiência sem discriminação ou o custo para o aluno ou a família, essas ajudas relacionadas,
serviços ou acomodações que são necessários para fornecer igualdade de oportunidades de participar e obter os benefícios do
programa escolar e extracurricular actividades, na medida máxima adequada
às habilidades do aluno. Para se qualificar como um protegidas aluno com deficiência, a criança deve ter
uma deficiência física ou mental, como definido por lei, que substancialmente limita ou proíbe a participação ou o acesso a um
aspecto do programa escolar. Esses serviços e proteções são para "protegida alunos com deficiência ", como distintas das
aplicáveis a todos os alunos elegíveis ou excepcionais inscritos (Ou buscando inscrição) em educação especial programas. Para
mais informações sobre a avaliação procedimentos e disposições dos serviços a proteger alunos com deficiência e para obter
informações sobre os direitos processuais dos pais e alunos contacte Director de Recursos Humanos (203)
797-4705 no Centro Administrativo em 63 Beaver Brook Road entre as horas de 08:00 e 16:00
Seguro de estudante
Os pais têm a oportunidade de participar em um grupo de seguro de acidente no início de cada ano escolar. Uma apólice cobre
ferimentos que o aluno pode ocorrer durante o horário escolar , e o outro fornece cobertura de 24 horas . Cada escola vai
distribuir informações relativas aos planos

Transporte Estudantil
Transporte de Onibus Escolar
Conta a segurança dos estudantes é um elemento básico da a política do Conselho sobre o transporte. Consistente com isso, a
política do Conselho indica que todos os alunos andarao para a escola com as seguintes excepções:
1. alunos do jardim de infância que vivem mais de 1/2 milha da escola.
2. Os estudantes em níveis de grau de um a cinco (1-5) vivendo mais de 3/4 milha da escola.
3. Os alunos em níveis de ensino de seis a oito (6-8) vivem mais de 1 1/2 milhas da escola.
4. Os alunos em níveis de grau nove a doze (9- 12) viver mais de duas (2) milhas da escola.
As paradas de ônibus estarão localizadas na apólice do Conselho relativa a uma curta distância, as condições de segurança e os
esforços para reduzir o congestionamento estudante em paradas de onibus. Ônibus especialmente equipados são fornecidos
para deficientes estudantes que são incapazes de usar padrão ônibus escolares. Os alunos que podem ser temporariamente
confinados a cadeiras de rodas ou exigir muletas, tais como muletas são elegíveis para estes autocarros especializados. Se
houver alguma dúvida, ligue para a Escola Escritório de Transportes em (203) 797-4708.
O comportamento dos alunos em ônibus escolares
Em vista do facto de que o autocarro é uma extensão do sala de aula, o Conselho de Educação exige que os alunos conduzir-se
no autocarro de uma forma consistente com as normas estabelecidas de comportamento. falha de alunos a comportar-se de tal
maneira pode resultado na perda de privilégios de transporte, suspensão da escola, ou outras ações disciplinares permitidono
âmbito das políticas do Conselho. As seguintes diretrizes são tirada de política Board:
* Comportamento perturbador que cria preocupações de segurança para o condutor e segurança problemas para os
passageirosnão será permitida.
* Não haverá fumo, vaping, usando ilegal drogas ou consumir bebidas alcoólicas a qualquer momento
em ônibus escolares.
* Os estudantes devem permanecer sentados e usar um cinto de segurança até que o ônibus chegou ao seu destino e tem
parado.
* O motorista do ônibus está em carga completa, e todos razoável solicitações do condutor de autocarro devem ser obedecidas.
* Todos os artigos, tais como equipamentos esportivos, livros, musical instrumentos, etc, devem ser mantidos fora do corredor.
* A porta de saída traseira só pode ser utilizado em caso de emergência.
Transporte Estudantil
* Danos aos equipamentos do onibus ou adulteração de segurança equipamento vai significar perda de privilégios de transporte
e reembolso para reparos.
* Ação disciplinar é da responsabilidade da escola diretor.
* Os estudantes devem abster-se de bebidas que consomem e lanches enquanto andava no ônibus.
Guardas de trânsito Escolar
A cidade de Danbury está à procura de pessoas Guardas de Cruzamento Escolar. Esta posição a tempo parcial (10 horas /
semana) está sob a supervisão do Departamento de Polícia de Danbury. As aplicações estão disponíveis a partir do Pessoal
/Departamento Civil, a Câmara Municipa , 155 cervos Hill Ave., Third Floor, Danbury , CT 06810 ou em www. danbury-ct.gov
Programa de Merenda Escolar
Escolas Públicas de Danbury tem o orgulho de oferecer nutritivos café da manhã e almoço refeições em todas as escolas. Nosso
programa éde dicada ao fornecimento de refeições que podem ampliar e incentivar o bem-estar dos nossos alunos usando
alimentos frescos , saudáveis para criar refeições equilibradas a um preço acessível . O Programa Value Meal (MVP ) é
projetado para ajudar as famílias de baixa renda com informações sobre e refeições gratuitas Priced reduzidos . As candidaturas
para o
MVP estão em todas as escolas, o Escritório Escola Almoço em 49 Osborne St. e do Centro Administrativo em 63 Beaver Brook
Road. Para mais informações, ligue para (203) 797-4746 ou visite o almoço escolar Website: https: //
sites.google.com/a/danbury.k12.ct.us/danbury-school-lunch-program
Breakfast Prices
Paid Elementary: $1.05
Paid Secondary: $1.30
Reduced: $0.30

Lunch Prices
Paid Elementary: $2.65
Paid Secondary: $2.85
Reduced: $0.40
Milk - all schools - $.50

Práticas bairro / Serviços de Tradução
Integrated Pest Management Program
Programa de Manejo Integrado de Pragas anúncio anual do Danbury Public Schools "Integrated
Programa de Gestão de Pragas "e Conselho de Política de Educação 3-613 * é a seguinte: 1. Não pesticidas conforme descrito na
Seção Estatutos Gerais Connecticut 10-231, A-D, serão aplicados em edifícios escolares ou nas dependências da escola, sem
saúde suficiente e razões de segurança, conforme determinado pelo Controle de Pragas coordenador; 2. Pesticidas só pode ser
aplicada por um "Aplicador e esticidas", conforme definido no CGS; 3. Nenhum pedido de pesticidas pode ser feita em qualquer
edifício ou dependências da escola durante o horário escolar regular ou durante atividades planejadas na escola, exceto uma
emergência aplicação; e 4. Os pais ou responsáveis por crianças
e funcionários da escola pode se inscrever para aviso prévio de qualquer aplicações de pesticidas em sua escola. Notificação e
formas de registro serão enviados a todos os pais ou responsáveis, juntamente com os pacotes escolares no início de cada ano
escolar. Os diretores devem manter registro informação e notificar os registrantes de qualquer agendada aplicações de
antecedência.
Serviços de tradução
Para facilitar a disponibilidade da informação neste publicação para membros da comunidade cuja nativa a língua não é o Inglês
, o Sistema de Danbury escola tem intérpretes / tradutores para muitas línguas em o / Centro de Recepção Bilíngüe ESL , 49
Osborne St. Classes K- 12: (203) 790-2849 .
Español Si usted necesita ayuda para inscribir a sus niños en la escuela, para comunicarse con los maestros de sus niños, o para
leer esta publcacion, por favor llame a uno de los Centros de Recepcion. Si su niño esta en el grade K-12, llame at (203) 7902849.
Informações do Diretório
O Conselho de Danbury de Educação declara o seguinte para ser "informações de directório" e as informações relativa aos
alunos podem ser tornadas públicas, se a referida informação é em qualquer uma das seguintes categorias: a de pai nome,
endereço e / ou endereço de e-mail, o estudante de nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, fotográfica,
computador e / ou imagens de vídeo, data e local de nascimento, área principal (s) de estudo, nível de ensino, status de
inscrição (a tempo inteiro; a tempo parcial) a participação em atividades promovidas pela escola ou atletismo, peso e altura (se
o aluno é membro de uma equipe atlética), datas de frequência, títulos, honrarias e prêmios recebido, o mais recente escola (s)
anterior participaram e números de identificação do estudante para a limitada fins de apresentar um cartão de identificação de
estudante. Este edital é exigido por lei antes que tal informações podem ser colocadas em anuários, estudante directórios ou
outras publicações estudantis. desde FERPA não exige a divulgação de informações de directório, a Danbury Public Schools se
recusa a liberar diretório informações quando é solicitado por terceiros, reservando o direito do distrito para liberar diretório
informações quando as autoridades distritais acreditam que é apropriado. Dentro de 30 dias desta publicação, um pai / tutor
pode opor-se por escrito à divulgação de diretório em formação. Um formulário para tal recusa pode ser obtida do principal do
seu filho ou a partir do distrito de site. Tal objeção por escrito será válido por apenas um ano escolar.
Autorização dos pais para fotos para uso na mídia
Como citado acima , excepto notificação em contrário por pai / guardião, o Conselho de Danbury de Educação permitirá os
alunos a ter fotografias tiradas e utilizado no jornal, fitas de vídeo , incluindo por via electrónica o nosso site e outras
publicações. Um formulário para tal objeção podem ser obtidos do principal do seu filho ou no site do distrito. Essas objecções
por escrito deve ser válido por apenas um ano escolar.
Uso de instalações escolares
As instalações da escola estão em uso extensivamente em todo o ano escolar por grupos não - escolares para valer a pena
efeitos quando tal utilização não interfere com agendado programas escolares . Regras, regulamentos, serviços e taxas são
aprovados pelo Conselho de Educação. aplicações pode ser feitos em Services Educacional Center, 49 Osborne St. (203) 7974799 .
Notificação Anual de Asbestos
Esta é para informá-lo que o estado e federal regulamentos sobre asbestos, exigem que os ocupantes do edifício ser notificado
sobre as atividades de gestão de asbestos e de existência do Plano de Gestão Asbestos (AMP ) a menos uma vez por ano. Uma

cópia datada do aviso deve tornar-se uma parte permanente das organizações AMP representando os ocupantes , tais como
sindicatos ou OPT , podem ser notificados , em vez de cada indivíduo. Os seguintes aviso cumpre este requisito anual.
Aviso prévio
Edifícios de Danbury Public School foram inspeccionados várias vezes desde 1986 para determinar se o amianto é presente. A
maior parte dos materiais que contêm amianto foram removidos durante a projetos de renovação em 1985 e 1992. No entanto ,
o amianto ainda está presente em alguns produtos, tais como a telha de assoalho . Portanto , um asbesto Programa de Gestão
foi desenvolvido para garantir que esses materiais sejam mantidos numa condição que não represente um perigo para a saúde .
Como parte desta programa , materiais que contêm amianto são inspecionados várias vezes por ano e a gestão de amianto
Programa é reavaliado a cada três anos . Qualquer pessoa que queira saber mais sobre o amianto Programa de Gestão pode
pedir para ler o amianto Plano de Gestão que está no arquivo para o rosto , 49 Osborne St. Se você tem dúvidas sobre a AMP ,
entre em contato Dr. Mark Granville, Vice-Presidente, Brooks Laboratories, 9 Isaac St., Norwalk , CT 06850. Dr. Granville é nosso
consultor AMP e gerente de programa .
Programas Educacionais de Danbury Public School
Full-Day Kindergarten – Todas as escolas públicas de Danbury As escolas têm um amplo e adequado desenvolvimento no
programa de jardim de infância de dia inteiro para os alunos. As crianças devem ter cinco ( 5) por 01 de janeiro de 2017 para o
ano de 2016-2017 escola.
Danbury Early College Opportunity (DECO) – Programa projetados para cultivar os alunos inovadores que estão interessados no
campo da Tecnologia da Informação (TI). através de parcerias com Naugatuck Valley Community College, NewOak e Pitney
Bowes , os alunos estão imersos em vias de ensino médio que lhes permitem ganhar um grau de associado , sem nenhum custo .
Oitava série estudantes podem aplicar para o ano 2017-18 escola começando fevereiro 1 de 2017, através do preenchimento de
um formulário online. A aplicação é aberto apenas para calouros para a queda de 2017
Advanced Placement - Em cooperação com algumas universidades , os alunos podem ganhar créditos universitários por meio de
cursos do ensino médio além dos cursos tradicionais AP
Alternative Center for Excellence (ACE) - estudantes em graus 9-12 pode perseguir em um programa alternativo do ensino
secundário
Art- especialistas de arte em cada escola pode proporcionar aos alunos a arte como uma parte obrigatória do programa de
instrução para as classes K - 8 , e como cursos eletivos para graus 9-12 .
The Early Childhood Special Education Program Oferecem programas baseados na escola especializados para crianças de três anos de idade ao jardim de infância . Os serviços
prestados podem incluir : desenvolvimento rasteios ; avaliações educacionais ; especial baseada na escola programas de
educação ; terapia da fala / linguagem; consultivo e serviços de apoio ; e educação dos pais .
Business & Marketing Education - Ajuda a desenvolver os alunos '
habilidades, conhecimentos e atitudes necessárias para cumprir os requisitos
de tecnologia emergente
English/Language Arts -Programa é focado na expressiva competências linguísticas e métodos para melhorar a qualidade dos
alunos ' escrevendo por meio de uma ampla variedade de cursos.
Family and consumer servicesPrepara os alunos em graus 9-12 para funcionar efectivamente como os consumidores, os membros da família e assalariados.
Gifted and Talented Program- - Depois da escola programa com
expandida oportunidades educacionais para estudantes nas classes 6, 7
e 8 , e um programa de sábado para graus 4 e 5. Os folhetos serão
ser enviadas para estudantes em setembro. Para mais informações, (203) 830-6508 .
Health and Physical Education- Os cursos são oferecidos , incluindo nutrição, saúde mental, meio ambiente, segurança ,
substância abuso, crescimento e desenvolvimento, aptidão física e doenças
Library/ Media Programs/ Technology- Cada escola tem um programa de biblioteca / mídia global com uma equipe de
profissionais especialistas para apoiar os serviços . Uma ampla variedade de tecnologias recursos como computadores, software
, impressoras, câmeras digitais e projectores de vídeo estão disponíveis para uso dos alunos.
Mathematics- Uma variedade de cursos de matemática para alunos das series K-12.

Music- Musica é necessário para todos os alunos das series K-8. Os programas continua na high school com eletivos em ambos
música aplicada e musicologia .
Pupil Services and Special Education- conselheiros escolares , psicólogos escolares , assistentes sociais e enfermeiros estão
disponíveis para crianças e suas famílias . Além disso , a terapia da fala , ocupacional e fisioterapeutas estão disponíveis para
apoiar a educação especial estudantes.
School Health Services -Programa vai além de primeiros socorros diários tratamento para promover a saúde e bem-estar dos
alunos.
Sciences- Alunos são oferecidos vários programas de ciências nas series K-12.
Social Studies- Estudantes nas classes K -12 podem seguir um programa de estudos sociais.
Technology Education- um programa hands on que usa um investigativo, projetar e construir , e uma abordagem de resolução
de problemas ao ensino de uma ampla gama de questões tecnológicas .
Unified Arts- Todos os estudantes nas classes 7 e 8 estão programadas para um programa para apresenta-los para a ciência da
família e do consumidor e educação tecnológica . Eletivas são oferecidas na high school.
World languages- Estudo de outras línguas começa no grau 7 para inscrição adiantada, ou em series 8 ou 9. * Espanhol começa
no jardim de infância @ Academy of International Studies elementary Magnet school.
School Rediness- Três salas de aula para crianças com idades entre 3-5 . Programa de preparação para a escola financiada pelo
Estado que segue o CT Early Development Standard. Abre as sete horas - seis horas para pais que trabalham; programa durante
o ano inteiro. tabela de preços (203) 797-4995.
Extended Learning Programs Before- and After-school Educational Programming - O ELP fornece programas pós-escola em todas
as escolas primárias e secundárias e programas antes da escola em todas as escolas de ensino fundamental . os programas
proporcionam atividades de enriquecimento , assistência lição de casa , fitness e esportes, viagens de campo , atividades de
alfabetização , teatro e STEAM Atividades. Há uma taxa para o serviço e bolsas de estudo estão disponíveis para aqueles que se
qualificam através do Care4Kids . Os cuidados são prestados cinco dias por semana , dias que as aulas começam mais tarde ou
fecham mais cedo e dias de férias. Para mais informações ou para se inscrever ligue para ( 203) 797- 4733 ou e-mail ELP @
danbury.k12.ct.us . O programa começa no segundo dia de escola.
21st Century Community Learning Center- em Ellsworth e as escolas da Park Avenue oferecem oportunidades para
enriquecimento acadêmico , incluindo trabalhos de casa, educação tecnológica e programas de recreação que são projetados
para reforçar e complementam o dia na escola acadêmica regular. Além disso , oferecemos famílias de alunos atendidos pelos
centros comunitários de aprendizagem oportunidades para os pais aumentar a cultura -home escolar (203) 731-8225 .
Sunsational Summer- programa de aprendizagem de verão de seis semanas realizada no Shelter Rock School para estudantes
dos graus 1 a 6. A tutoria acadêmica , viagens de campo semanais ,
clube computador, Teatro Artes e coro infantil, escuteiras , Jardinagem, BuildA -Bike ,
e mais. Inclui café da manhã e almoço. Abra 7:00 - 6da tarde de Registro começa em junho
Adult and Continuing Education- WERACE é um programa gratuito disponível para adultos de 17 anos e acima que são
residentes de Bethel, Brookfield, Danbury , New Fairfield, Newtown, Redding
e Ridgefield . Programas oferecidos incluem segundo grau Adulto Diploma de crédito, GED , Educação Básica e Inglês para
Adulto comoSegunda língua. Aulas de diploma de crédito e GED® são realizadas em 10 Crosby St. durante o dia, e Danbury High
School de durante a noite. Aulas de ESL são realizadas na primeira Igreja Congregacional durante o dia e DHS à noite. Registro
acontece em agosto e janeiro.
serviços confidenciais de aconselhamento académico e são fornecidos. Uma Identificação com foto com o endereço atual válido
é necessário para o registro. Chame nosso escritório (203) 797-4731 , ou visite o nosso site para mais informações:
www.danbury.k12.ct.us
Air Force JROTC- Os estudantes dos graus 9-12 podem participar dest grupo dinâmico para aprender liderança, cidadania e
ciência aeroespacial na Danbury High School.
Saturday Academy- Programas educacionais para crianças graus K a 8 sobre vários temas , 09:00 - meio-dia aos sábados, de
Outubro a Maio . Folhetodo Programa disponível em www.Danbury.homepagek12.ct.us e será enviado por meio do Power
School.

