
 

 

 O seu filho está a aprender Inglês?  
Conheça os direitos básicos da sua família na escola! 

 

1. O seu filho tem o direito de ser examinado e testado para ter acesso aos 
serviços para alunos de inglês, mesmo durante a pandemia. 
 

2. Tem o direito de receber comunicados da escola do seu filho num idioma 
que compreenda.  

 
3. O seu filho tem o direito de receber formação de professores e auxiliares 

que os ajudem a aprender inglês e a acompanhar as outras disciplinas, 
mesmo durante a pandemia e mesmo quando as aulas são apenas online.  

 
4. Quando as escolas começarem a reabrir, como aprendiz de inglês, o seu 

filho terá prioridade para as aulas presenciais.  
 

5. O seu educando tem direitos quando se trata de permanecer no seu 
programa de aprendizagem de inglês. A escola não pode pedir que o seu 
filho saia do programa, a menos que ele demonstre habilidades suficientes 
em inglês ou que você recuse os serviços de aprendizagem de inglês. 

 
6. Se seu filho tem deficiência, ele tem o direito de ser avaliado e receber 

serviços de educação especial ou de adaptação. 
 
Se o seu agrupamento escolar não  fornecer esses serviços, entre em contacto com o 
departamento de Inglês como Segunda Língua (ESL) ou com os Administradores de Ensino 
Bilíngue do agrupamento escolar para obter assistência relacionada com os alunos de inglês ou 
com o gabinete de educação especial do agrupamento escolar, a equipa de estudo infantil ou 
com o gestor de casos para assistência relacionada com alunos com deficiência. 
 
Se você tiver dúvidas sobre este panfleto ou sobre os direitos do seu filho ou familiar em 
escolas públicas de Nova Jersey, ligue para o Education Law Center através do 973-624-1815, 
ext. 30. A sua chamada será totalmente confidencial e o nosso aconselhamento é gratuito. 
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