
 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 
POLÍTICA DE ADMISSÕES 

 

Introdução 

As normas estaduais de Massachusetts (603 CMR 4.00) exigem que toda a educação técnica 
profissional/profissional financiada pelo estado (escolas CVTE e programas CVTE em escolas 
públicas de ensino médio) desenvolva e implemente políticas de admissão que estejam em 
conformidade com as leis estaduais e federais, bem como as diretrizes relevantes emitidas pelo 
Departamento de Educação Fundamental e Secundária de Massachusetts e pelo Departamento de 
Educação dos EUA. 

I. Admissões 

Escolas e programas de ensino técnico profissional/profissional são projetados e equipados para 
atender um número máximo específico de alunos com segurança. Quando a Greater New 
Bedford Regional Vocational Technical High School (GNBVT) recebe mais inscrições do que 
tem vagas disponíveis, a Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 
aplica uma combinação de critérios de seleção e uma loteria para determinar quais alunos vai 
admitir. Os critérios para a Escola Superior Técnica Vocacional Regional de New Bedford foram 
aprovados pelo seu comitê escolar, e o comitê escolar aprovará o uso desses critérios 
anualmente. A política de admissão da Greater New Bedford Regional Vocational Technical 
High School está em arquivo no Departamento de Ensino Fundamental e Secundário. 

Os candidatos aos graus nove a doze da Greater New Bedford Regional Vocational Technical 
High School serão avaliados utilizando os procedimentos e critérios contidos nesta Política de 
Admissões.  

II. Oportunidade Educacional Igual 

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School admite os alunos e 
disponibiliza-lhes as suas vantagens e cursos de estudo sem considerar a raça, cor, origem 
nacional, sexo, religião, orientação sexual, gênero, identidade de gênero, deficiência ou status de 
habitação. 

Se a língua principal de um aluno não for o inglês, o processo de inscrição on-line da Greater 
New Bedford Regional Vocational Technical High School através do Go2CTE pode ser 
traduzido em outras línguas ou a Greater New Bedford Regional Vocational Technical High 
School fornecerá um formulário de inscrição em sua língua de origem. Estudantes e famílias 
podem entrar em contato com o Escritório de Admissões GNBVT em (508) 998-3321 Ext. 740 
se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda para completar o aplicativo.  

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School está empenhada em 
proporcionar oportunidades educacionais aos estudantes que vivem sem-abrigo. Entre em 



 

contato com a ligação da Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School, 
Dra. Heather Larkin (heather.larkin@gnbvt.edu)/ 508-998-3321 Ext. 790 com quaisquer 
perguntas.  

Os alunos com deficiência podem se identificar voluntariamente para a Greater New Bedford 
Regional Vocational Technical High School com o objetivo de solicitar acomodações razoáveis 
durante todo o processo de solicitação e admissão. As informações apresentadas voluntariamente 
por estudantes com proficiência limitada em inglês e estudantes com deficiência, com a 
finalidade de receber assistência e acomodações durante todo o processo de inscrição e admissão, 
não afetarão sua admissão na escola. 

Consistente com os regulamentos de Massachusetts, a Greater New Bedford Regional Vocational 
Technical High School criou um plano com "estratégias deliberadas e específicas para promover 
oportunidades educacionais iguais e atrair, inscrever e reter uma população estudantil que, 
quando comparada a estudantes em graus semelhantes nos distritos emissores, tem um perfil 
acadêmico e demográfico comparável." A cada ano, a Greater New Bedford Regional Vocational 
Technical High School faz o seguinte: 

1. Proporcionar a divulgação comunitária em nossas comunidades de envio, onde as 
famílias se sentem mais confortáveis, a fim de educar os residentes das oportunidades e 
ofertas na Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School e ajudar os 
alunos / famílias a completar o processo de inscrição. 

a. Hospedar a Casa Aberta Anual do distrito e fornecer pessoal multilíngue para 
ajudar diretamente na conclusão do aplicativo. 

b. Hospedar ‘Noites de Aplicação’ na GNBVT e fornecer equipe multilíngue para 
ajudar diretamente na conclusão da aplicação. 

c. Participe das noites de ‘Escolha seu Ensino Médio’ nas escolas locais de ensino 
médio e médio, mediante convite conforme exigido pela regulamentação e 
forneça apresentações educacionais para o envio de escolas.  

d. Faça excursões individuais e em grupo na Greater New Bedford Regional 
Vocational Technical High School. 

e. Participar em desfiles e eventos culturais na área da Grande Nova Bedford (ou 
seja, Desfile da Festa da Madeira, Desfile de Cabo Verde) para aumentar a 
visibilidade da comunidade. 

f. Trabalhe em colaboração para fornecer educação e assistência por meio de 
parcerias com agências e organizações de base comunitária que podem incluir: o 
Inter-Church Council, Immigration Assistance Center, Hispanic Community 
Forum, New Bedford Chapter da NAACP, YWCA, City of New Bedford’s 
Regeneration Committee, Boys & Girls Club, enviando conselhos consultivos de 
pais de educação especial do distrito, Southeastern Massachusetts Educational 
Collaborative (SMEC) e outras agências comunitárias interessadas, etc. 

g. Aumente o marketing e a visibilidade através de mídias sociais, rádio, televisão e 
materiais informativos estrategicamente posicionados. 

 
2. Melhorar a identificação e o apoio aos estudantes/famílias que necessitam de assistência 

no processo de candidatura devido a barreiras linguísticas.  



 

a. Go2CTE incluiu perguntas adicionais para ajudar os distritos a identificar os 
alunos/famílias cuja primeira língua não é o inglês e que podem precisar de 
assistência no processo de inscrição. 

b. A Go2CTE melhorou a plataforma de admissões para incluir um ícone mais 
proeminente de "Tradução de Idiomas" na página inicial para que os 
estudantes/famílias tenham o aplicativo traduzido para qualquer idioma; e/ou 

3. Colabore com as nossas escolas de ensino médio para melhorar o seu conhecimento e 
compreensão do processo de admissão e programação educacional (acadêmica e CVTE) 
e expectativas. 

a. Sediar um café da manhã anual de admissão na escola média para envio de 
representantes escolares; incluindo conselheiros, facilitadores de educação 
especial, contatos com a ELL, etc.) 

b. Ofereça excursões para estudantes, famílias e funcionários de nossos três distritos 
de envio. 

c. Ofereça assistência técnica aos nossos distritos escolares de envio com relação ao 
uso da plataforma de admissões Go2CTE. 

4. Ajustar os critérios de admissão e a rubrica de pontuação, a fim de assegurar que a 
utilização de quaisquer critérios não tenha o efeito de excluir desproporcionadamente as 
pessoas de uma determinada raça, cor, origem nacional, sexo, identidade de gênero, 
orientação sexual, religião ou deficiência (mais vulgarmente referidas como "impacto 
desigual"); a menos que os critérios demonstrem que (1) esses critérios foram validados 
como essenciais para a participação em programas profissionais; e 2) não estão 
disponíveis critérios alternativos igualmente válidos que não tenham um efeito adverso 
desproporcionado.  

III. Elegibilidade 

Qualquer estudante ascendente do oitavo, nono, décimo ou décimo primeiro ano do ensino 
fundamental que seja um residente do distrito (New Bedford, Dartmouth, ou Fairhaven) pode 
solicitar a admissão na Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School. Os 
alunos só podem ser admitidos na Greater New Bedford Regional Vocational Technical High 
School se eles tiverem sido promovidos para o grau que estão procurando entrar, então os alunos 
devem estar cientes de que sua admissão é condicional - se eles não forem promovidos para 
entrar no grau que eles solicitaram, sua admissão será rescindida. Os estudantes residentes que 
satisfaçam os requisitos mínimos de admissão devem ser admitidos antes da aceitação de 
qualquer estudante não residente que pretenda o mesmo programa. De acordo com o McKinney-
Vento Homeless Assistance Act e Every Students Achieves Act (ESSA), isso inclui estudantes 
que estão desabrigados ou em instituições de acolhimento e/ou estudantes militares que residem 
dentro do distrito no momento da aceitação.  

Os alunos que se transferirem do Capítulo 74 de programas aprovados pelo Estado que se 
mudam para o distrito são elegíveis para se candidatar a admissão de queda ou admissão durante 
o ano letivo para as notas 9-12. Estes alunos serão avaliados usando os critérios contidos nesta 
Política de Admissões. Os alunos serão colocados em um programa de carreira/técnico com base 
na disponibilidade. 

Estudantes Não Residentes 



 

Estudantes que não são residentes de New Bedford, Dartmouth, ou Fairhaven são elegíveis para 
se candidatar a admissão à Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School. 
Por favor, esteja ciente de que os residentes da Greater New Bedford Regional Vocational 
Technical High School que cumprem os requisitos mínimos de admissão serão admitidos antes 
de qualquer não-residentes que busquem o mesmo programa. Estudantes e famílias podem 
encontrar informações sobre o Capítulo 74 Programa de Ensino para Estudantes Não Residentes 
online. 

 

Escolha da escola 

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School não participa do programa 
de escolha de escolas inter-distritais. O programa de escolha escolar inter-distrital, M.G.L. c. 76, 
§ 12B, permite que os pais/responsáveis enviem os seus filhos para escolas em comunidades que 
não sejam a cidade ou a cidade em que residem. O Greater New Bedford Regional Vocational 
Technical High District School Committee vota anualmente sobre a participação no Programa de 
Escolha da Escola.   

Estudantes sem-teto 

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School aceitará estudantes sem-
abrigo de acordo com os critérios de seleção contidos nesta Política de Admissões de Estudantes. 
Após a aceitação para a Grande New Bedford Regional Vocational Technical High, o distrito vai 
inscrever o aluno imediatamente, independentemente de eles terem a documentação necessária 
e/ou prova de residência. Se a classe de entrada estiver na inscrição completa, o aluno será 
colocado na lista de espera. 

Estudantes que vivem em Foster Care 

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School aceitará os alunos que 
vivem em famílias de acolhimento de acordo com os critérios de seleção contidos nesta Política 
de Admissões de Estudantes. Uma vez aceitos e matriculados, independentemente do local de 
uma colocação de acolhimento, os estudantes em acolhimento de acolhimento continuarão a 
frequentar a sua escola de origem (GNBVT), a menos que, após um processo de decisão 
colaborativa com o Departamento de Serviços para a Criança e a Família, esteja determinado que 
é do melhor interesse do estudante matricular-se e frequentar a escola no distrito em que o 
estudante reside em acolhimento de acolhimento. A inscrição de estudantes no distrito onde 
residem em acolhimento terá lugar imediatamente após tal determinação.   

Estudantes em casa escolarizados 

Os alunos que são formalmente escolarizados em casa podem se candidatar à admissão na 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School, desde que todos os critérios 
de política de admissão sejam seguidos. Os estudantes do ensino doméstico estarão sujeitos aos 
mesmos padrões de admissão que os outros candidatos. O(s) pai(s)/tutor(es) dos alunos da escola 



 

primária deve(m) enviar uma cópia da Carta de Aprovação da Escola Residencial do 
superintendente escolar local. Quando os cartões de relatório não estão disponíveis, o trabalho de 
nível de grau e uma amostra representativa ou portfólio do corpo de trabalho do aluno em artes 
de língua inglesa ou seus equivalentes, matemática, ciências e estudos sociais devem ser 
submetidos. Além disso, três cartas de recomendação (não relacionadas ao aluno), incluindo uma 
de alguém com conhecimento da capacidade acadêmica do aluno. 

Transferir Estudantes 

Os alunos que já participam de programas do capítulo 74 em outra escola podem solicitar a 
admissão para a Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School e estarão 
sujeitos aos mesmos padrões de admissão que outros candidatos.  Entre em contato com o 
Admissions Office pelo telefone (508) 998-3321 Ext. 740 com quaisquer perguntas.  

Programas de dois anos 

Alguns programas de educação profissional e técnica na Greater New Bedford Regional 
Vocational têm dois anos de duração e são projetados para juniores e idosos. Para programas de 
dois anos, apenas os estudantes que entram no seu primeiro ano podem se candidatar. A 
disponibilidade de admissão de qualquer programa de dois anos é determinada anualmente e está 
sujeita a alterações com base na disponibilidade de espaço. 

Aplicações Atrasadas 

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School aceita inscrições até 31 de 
julho. As candidaturas recebidas após os prazos mencionados serão avaliadas utilizando os 
mesmos critérios que as outras candidaturas e a pontuação composta resultante será integrada na 
ordem de classificação na lista de espera estabelecida. 

IV. Estrutura organizacional   

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School é uma escola regional 
vocacional-técnica para jovens homens e mulheres. A escola serve as comunidades de New 
Bedford, Dartmouth e Fairhaven. Fundada em 1908, foi uma das primeiras escolas profissionais 
do país. Ao longo dos anos, a escola ganhou uma excelente reputação por fornecer programas 
profissionais e acadêmicos de qualidade. Greater New Bedford Regional Vocational Technical 
High School é um membro credenciado da Associação de Escolas e Faculdades da Nova 
Inglaterra. 

É da responsabilidade do Superintendente-Diretor supervisionar a administração das políticas e 
procedimentos necessários para admitir e inscrever candidatos em conformidade com esta 
Política de Admissões. O Diretor de Orientação/Serviços de Pessoal do Aluno é dirigido pelo 
Superintendente-Diretor para supervisionar o processo de admissão.  Um novo cargo, Diretor de 
Equidade, Diversidade, Inclusividade e Engajamento Familiar, foi criado e o distrito está nos 
estágios finais na preparação para entrevistar e selecionar seu primeiro diretor que trabalhará 
com a administração para implementar a política de admissões.   



 

O Superintendente da Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School é: 

Michael P. Watson 

michael.watson@gnbvt.edu 

(508) 998-3321 Ext. 275 

 

O diretor da Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School é: 

Warley J. Williams 

warley.williams@gnbvt.edu 

(508) 998-3321 Ext. 782 

 

O Diretor de Orientação, Serviços de Pessoal Pupilar e Admissões na Greater New Bedford 
Regional Vocational Technical High School é: 

Dra. Heather D. Larkin 

urze.larkin@gnbvt.edu 

(508) 998-3321 Ext. 790 

O Superintendente-Diretor nomeia um Comitê de Admissão. O comitê consiste em um Diretor, o 
Diretor de Orientação/Serviços de Pessoal/Admissões do aluno, Diretor de Serviços Especiais, 
Diretor da ELL, Diretor da DEI, especialistas em engajamento familiar, representantes dos 
departamentos acadêmico e de carreira/técnico e o comitê escolar. As responsabilidades da 
comissão incluem: 

A. Cumprimento das normas e critérios de admissão aprovados pelo Comitê Escolar 
Distrital. 

B. Desenvolvimento e aplicação de procedimentos de admissão. 
C. Tratamento dos pedidos. 
D. Aceitação de estudantes de acordo com o procedimento e critérios na política de 

admissão. 
E. Estabelecimento e acompanhamento de uma lista de espera de candidatos aceitáveis. 

V. Políticas de Comunicação de Admissões 

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School mantém um calendário de 
eventos em seu site https://www.gnbvt.edu/admissions onde fornece informações sobre o 
processo de admissão, bem como outras informações sobre seus programas.  Os alunos e suas 
famílias podem solicitar cópias impressas do calendário ou do aplicativo ligando ou enviando um 
e-mail para o Admissions Office em sandra.poirier@gnbvt.edu ou (508) 998-3321 Ext. 740. 



 

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School oferece visitas às suas 
instalações aos candidatos interessados.  Para solicitar um tour, ligue ou envie um e-mail para 
nosso Admissions Office em sandra.poirier@gnbvt.edu ou (508) 998-3321 Ext. 740. Se o horário 
acordado para uma visita ocorrer durante o dia letivo do requerente, o Serviço de Admissões 
fornecerá confirmação à atual escola do requerente de que o requerente participou numa visita 
durante esse período.  Tais viagens não podem ser contadas como ausências sem motivo pelo 
envio de distritos. Os alunos que precisam de transporte para/de um passeio devem informar seu 
conselheiro escolar. Nosso Escritório de Admissões vai trabalhar com a escola de envio do aluno 
para configurar o transporte sempre que possível.   

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School também compartilha 
informações de recrutamento com potenciais candidatos através de assembleias escolares locais, 
nosso Open House anual em novembro, correspondências de cartão postal para todos os 
alunos/famílias do 7º/8º ano em nossos distritos de envio, anúncios, comunicados de imprensa, 
brochuras, anúncios de rádio, mídia social e o site GNBVT em https://www.gnbvt.edu. 

 

VI. Processo de aplicativo 

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School utiliza o processo de 
aplicação on-line Go2CTE https://gnbvt.go2cte.org/. O sistema de aplicativos está disponível em 
diferentes idiomas e pode ser facilmente acessado em computadores, celulares e outros 
dispositivos móveis. Nosso pessoal bilíngue está disponível para apoiar famílias que falam 
espanhol ou português através do processo de candidatura; e empregamos uma variedade de 
empresas e indivíduos para serviços de interpretação e tradução para ajudar famílias que falam 
uma língua de baixa incidência. Os aplicativos podem ser baixados do nosso site em 
https://gnbvt.edu/admissions e nosso Admissions Office oferece o aplicativo em papel tradicional 
para qualquer estudante/família que não possa acessar o aplicativo eletrônico. O Escritório de 
Admissões também se comunica com todos os conselheiros distritais de envio para oferecer 
suporte e assistência técnica que eles podem precisar para melhor ajudar seus alunos a completar 
o processo de admissão.  

Processo de inscrição para admissão de queda ao grau 9 

Todos os alunos do Grau 8 que vivem no distrito (New Bedford, Dartmouth, ou Fairhaven) 
recebem um cartão postal informativo e convite para o nosso Open House anual pelo correio 
durante novembro. As informações que explicam o processo de inscrição on-line estão 
disponíveis on-line em https://gnbvt.go2cte.org.  Aplicativos de cópia impressa estão disponíveis 
para download no site da escola em https://www.gnbvt.edu/admissions-guidance. 

● A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School abre o portal de 
admissões em 1º de setembro. Estudantes e pais / tutores interessados em se candidatar a 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School para admissão de 
outono para o 9º ano deve: 



 

o Completar o pedido através do https://www.gnbvt.edu/admissions. 
o Informe o orientador escolar que solicitou a admissão e indique quem gostaria de 

completar a parte de recomendação de sua inscrição.  
 

● Devido ao volume de candidaturas recebidas para admissão na Greater New Bedford 
Regional Vocational Technical High School, haverá várias rodadas de aceitação ao longo 
da primavera. Para serem considerados para a decisão de admissão da primavera, os 
pedidos concluídos e toda a documentação necessária devem ser apresentados até 1º de 
março. Candidaturas concluídas recebidas após 1º de março serão consideradas para 
futuras rodadas de aceitação até que a classe de calouros seja preenchida (Ver Seção VIII. 
Processo de seleção para informações adicionais). Os alunos que enviarem uma inscrição 
concluída e toda a documentação necessária após 31 de julho (independentemente de sua 
pontuação) serão colocados na lista de espera.  

● É responsabilidade do Conselheiro de Orientação local: 
o Preencha a parte do aplicativo referente à escola de envio, incluindo a 

recomendação e as assinaturas solicitadas. Se alguém que não seja o conselheiro 
escolar completar a recomendação, o conselheiro com acesso Go2CTE e 
credenciais devem carregá-lo. 

o Submeta os documentos necessários carregando diretamente no sistema Go2CTE 
para cada candidato. Estes documentos incluem fichas de relatório do grau 7 (ano 
completo) e do grau 8 (dois primeiros períodos de marcação); o relatório disciplinar 
para ambos os graus; e registros de ausências sem motivo para ambos os graus.  

o Se um pedido em papel for preenchido, o conselheiro deve enviar por e-mail, 
correio ou fax o pedido preenchido e os documentos necessários para o 
Admissions Office o mais rápido possível. Os documentos devem ser enviados 
diretamente ao Escritório de Admissões via correio ou entrega na GNBVT 
Admissions - 1121 Ashley Blvd. New Bedford, MA 02745, e-mail em 
sandra.poirier@gnbvt.edu ou fax em 508-998-4657.  

Processo de solicitação de entrada de outono aos graus 10, 11, 12 

As admissões no 10º ou 11º ano dependem da existência de vagas técnicas profissionais 
disponíveis. Esta determinação é finalizada depois que a escola de verão é concluída em agosto e 
os números de matrícula são verificados. A Greater New Bedford Regional Vocational Technical 
High School aceita apenas estudantes do 12º ano que estejam se transferindo de outra escola 
profissional técnica de Massachusetts (CVTE); e quando houver espaço disponível na área 
CVTE. 

Os estudantes interessados em se candidatar à admissão na 10ª, 11ª ou 12ª série devem se 
inscrever on-line em https://www.gnbvt.edu/admissions. Um aplicativo impresso pode ser 
baixado do site ou solicitado do Admissions Office. 

Os estudantes ou seus pais/responsáveis devem entrar em contato com o Escritório de Admissões 
GNBVT e informar o pessoal que eles solicitaram a admissão.  É da responsabilidade do aluno 
ou do seu pai/responsável informar o ensino médio e solicitar os seus boletins de relatório final, 
relatório disciplinar e relatório de frequência para os dois anos escolares anteriores; e uma carta 



 

de recomendação por escrito de alguém (não um membro da família) que possa atestar o 
interesse do estudante em educação técnica profissional, caráter, ética de trabalho, 
responsabilidade, interações entre pares e adultos, e potencial geral para o sucesso técnico 
acadêmico e profissional.  

Toda a documentação necessária deve ser enviada diretamente ao Escritório de Admissões via 
correio ou entrega na GNBVT Admissions - 1121 Ashley Blvd. New Bedford, MA 02745, e-mail 
para sandra.poirier@gnbvt.edu.  

● Os pedidos recebidos até 31 de julho serão revisados e processados para as aberturas 
imediatas de setembro. Os pedidos recebidos após essa data serão processados e 
considerados para aceitação com base na disponibilidade do programa de lista de espera. 

Aplicativos incompletos 

Se forem recebidos pedidos incompletos, serão seguidos os seguintes procedimentos: 

● Os alunos ou seus pais/responsáveis podem exibir seu status de inscrição no site 
Go2CTE. Os pedidos incompletos serão codificados como um dos seguintes: 

o Iniciado, Aguardando Dados da Escola, Precisa de Recomendação Escolar, 
Incompleto 

● Durante o ano letivo, o sistema Go2CTE e/ou o Escritório Regional de Admissões 
Técnicas do Ensino Médio da Greater New Bedford comunicará ao conselheiro de 
orientação escolar local responsável pela apresentação do pedido que o pedido está incompleto 
e solicitará a conclusão. 

● Durante os meses de verão, o pai/tutor do candidato será notificado pelo Escritório 
Regional de Admissões Técnicas do Ensino Médio da Greater New Bedford caso a 
documentação do evento não tenha sido recebida ou haja um problema que não seja 
resolvido pelo orientador escolar local. 

● Serão envidados todos os esforços adicionais para completar o pedido através do contato 
direto com o conselheiro escolar local, os pais/tutores e o requerente. Esses esforços 
serão documentados. Se, após quarenta e cinco dias, o pedido estiver incompleto, será 
considerado inválido. O Superintendente-Diretor pode renunciar ao prazo de quarenta e 
cinco dias se o progenitor puder apresentar circunstâncias atenuantes. 

Estudantes Retirados 

Os estudantes que se retiram da Greater New Bedford Regional Vocational Technical High 
School e que frequentam ou não frequentam outra escola secundária podem se reinscrever 
seguindo os procedimentos contidos nesta Política de Admissões e serão avaliados usando os 
mesmos critérios. 

VII. Critérios de seleção 

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School matricula 565 calouros no 
início de cada ano letivo. Os seguintes critérios, em combinação, tem mostrado historicamente 



 

ser crucial para o sucesso de um aluno na Greater New Bedford Regional Vocational Technical 
High School. As candidaturas completas são processadas pelo Serviço de Admissões utilizando 
critérios de admissão ponderados. Será atribuída a cada candidato uma pontuação derivada da 
soma das sub-pontuações dos seguintes critérios, conforme descrito abaixo.  

 

Realização Escolástica:  Máximo De 24 Pontos 

Média de Grau Pontos para cada um dos três 
assuntos Total de pontos possíveis 

75-100 8 24 

65-74 5 15 

0-64 0 0 

Para inscrições ao Grau 9 (admissão de queda), a média do Grau 7 e marcando períodos um e 
dois Grau 8 marcações em inglês, matemática e ciência do cartão de relatório escolar local são 
usados. Para a aplicação aos graus 10 e 11 (admissão de queda), a média dos dois anos escolares 
anteriores e qualquer termo do ano letivo atual marcações em inglês, matemática e ciência do 
boletim escolar local são usados. Para inscrições para os graus 9, 10 e 11 (admissão durante o 
ano letivo), são usadas as notas em inglês, matemática e ciências do ano letivo anterior e do ano 
letivo atual até a data da inscrição. 

 

Participação:   Máximo 25 pontos 

7º ano:  7 pontos (os números refletem o ano letivo completo)  

Número de Ausências Sem 
Permissão Total de pontos 

0-9 7 

10-17 3,5 

18+ (Absenteísmo crônico) 0 
 
8º grau:  18 Pontos (os números refletem o meio do ano letivo) 

Número de Ausências Sem 
Permissão Total de pontos 

0-4 18 

5-8 9 



 

9+ (Absenteísmo Crônico) 0 

 

Para inscrições ao Grau 9 (admissão de queda), é utilizada a soma das ausências não justificadas 
do Grau 7 e períodos de marcação um e dois do Grau 8 do boletim escolar local. Para as 
candidaturas aos graus 10 e 11 (admissão de outono), é utilizada a soma das ausências não 
justificadas do ano letivo anterior e do ano letivo em curso do boletim escolar local. Para as 
candidaturas aos graus 9, 10 e 11 (admissão durante o ano letivo), são utilizadas as ausências não 
justificadas do ano letivo anterior e do ano letivo em curso até à data da candidatura.  

Um aluno ou seu pai/tutor terá a oportunidade de apresentar documentação que conteste o 
registro de participação sem desculpas de sua escola de envio e/ou explica o contexto de seu 
registro de participação.   

Comportamento escolar:  Máximo 25 pontos  

O comportamento menor ou as infrações disciplinares de um requerente não serão considerados 
como parte deste critério de admissão. De acordo com a seção 603 CMR 4.03(6)(a), 
"comportamento menor ou infrações disciplinares" para efeitos desta política significa qualquer 
conduta estudantil que não seja a conduta para a qual a suspensão ou expulsão é imposta nos 
termos do M.G.L. c 71, 37H ou 37H 1/2 , ou para a qual a suspensão ou expulsão por mais de 10 
dias foi imposta ao M.G.L. c 71, 37H ¾. 

Cada suspensão ou infração será revisada para determinar um padrão de múltiplos incidentes de 
disciplina principal (37H ¾) que pode refletir sobre a probabilidade do aluno de sucesso ou 
segurança na escola ou programa profissional. Os alunos que receberem zero (0) pontos terão a 
oportunidade de explicar e esclarecer as suspensões ou o padrão de incidentes ao pessoal de 
admissão.   

7º ano: 5 pontos (reflete o ano letivo completo) 

Número de Suspensões Total de pontos 

0 5 

1 3,75 

2 2,5 

3+ 0 

 

8º grau: 20 Pontos (Reflete meio ano letivo)  

Número de Suspensões Total de pontos 

0 20 



 

1 15 

2 10 

3+ 0 

Para as candidaturas ao grau 9 (admissão de queda), o número total de suspensões disciplinares 
inferiores a 37H ou 37H ½; e/ou padrão de comportamentos graves e inseguros com menos de 
37H ¾ no grau 7; e marcando períodos um e dois do Grau 8, listados no relatório de disciplina 
escolar local ou fornecidos pela escola local são utilizados. Para as candidaturas aos graus 10, 11 
e 12 (admissão de caducidade), o número total de suspensões disciplinares inferiores a 37H ou 
37H ½; e/ou padrão de comportamentos graves e inseguros com menos de 37 horas ¾ do ano 
letivo anterior e do ano letivo em curso, enumerados no boletim escolar local ou fornecidos pela 
escola local. Para as candidaturas aos graus 9, 10, 11 e 12 (admissão durante o ano letivo), o 
número total de suspensões disciplinares inferiores a 37H ou 37H ½; e/ou padrão de 
comportamentos graves e inseguros com menos de 37 horas ¾ do ano letivo anterior e do ano 
letivo em curso até à data do pedido, enumerados no boletim escolar local ou fornecidos por um 
funcionário do distrito escolar local. 

Recomendação da escola local:  Máximo 26 pontos 
 
Recomendações da escola de um aluno são extremamente importantes no processo de admissão. 
O objetivo da recomendação é fornecer uma imagem completa do aluno e mostrar o nível de 
interesse que um aluno tem em educação profissional / técnica de carreira, os pontos fortes do 
aluno, desempenho no trabalho, áreas para melhorar e qualidades pessoais que se mostrarão 
significativas para o seu sucesso. Os alunos terão a oportunidade de obter uma recomendação de 
qualquer membro do pessoal em sua escola de envio. 

Os representantes da escola serão solicitados a classificar o aluno com base nos seguintes 
critérios. Eles também terão a capacidade de escrever comentários para explicar ou apoiar suas 
classificações quando aplicável. 

 

Excelente/ Acima da Média -      2 pontos 
Média -                                          1 ponto 

Abaixo da Média/ Fraco -                 0 pontos 
 
 _____ Hábitos de estudo e conclusão do trabalho   ____ Responsabilidade pessoal   ____ Atitude positiva   _____ Respeito aos professores, colegas e outros   _____ Capacidade de trabalhar como um membro produtivo da equipe   _____ Competências profissionais independentes   _____ Demonstra qualidades de liderança   _____ Cumpre as regras da escola e exibe comportamento seguro   _____ Nível de interesse no ensino técnico profissional 



 

  _____ Nível de maturidade em comparação aos pares  _____  Motivação para fazer bem    _____  Está sempre preparado e apaixonado pela sua educação  _____  É capaz de perseverar em situações difíceis  

● Se houver circunstâncias atenuantes que afetem notas, frequência ou disciplina, uma carta 
de explicação do conselheiro ou administrador do ensino médio será aceita. 

VIII. Processo de seleção 

Com base na realização escolástica, registro de ausências sem desculpas, comportamento escolar 
e recomendação de pessoal escolar local, cada candidato recebe um total de pontos (Máximo de 
100 pontos). Os totais de pontos são listados na ordem de classificação do mais alto para o mais 
baixo. O requerente com o total de pontos mais alto é aceite em primeiro lugar, seguido do 
seguinte na lista e assim por diante até 500 vagas serem preenchidas. Caso as pontuações para 
aceitação e lista de espera sejam o mesmo total de pontos, as pontuações mais altas nas seguintes 
áreas serão utilizadas como desempate: 1ª Recomendação, 2ª Conduta, 3ªª Attendance, 4ªª Graus.  
Todos os candidatos são aceitos, recusados ou colocados em uma lista de espera. Os candidatos 
que são aceitos são notificados primeiro por e-mail e também por correio e recebem dez (10) dias 
para responder favoravelmente à aceitação.   

 Loteria 

Uma vez que 500 slots são aceitos e preenchidos, os alunos na lista de espera serão convidados a 
participar de uma loteria de admissões para 65 slots adicionais. Os alunos que gostariam de ser 
adicionados à loteria de admissões participarão de um processo de entrevista em que eles podem 
fornecer informações sobre si mesmos, quaisquer áreas de preocupações em sua aplicação e 
fornecer uma amostra escrita ou submissão de portfólio que ilustra seu interesse e compromisso 
com a educação profissional / técnica de carreira. Os estudantes que forem entrevistados serão 
incluídos em uma loteria de admissões que acontecerá até 10 de agosto.  

 

Se uma aceitação for recusada, a admissão será oferecida ao próximo candidato na lista de 
espera. Esta lista está em ordem decrescente de pontos atribuídos de acordo com os critérios de 
seleção. As candidaturas recebidas após o prazo inicial (1 de março) serão avaliadas utilizando 
os mesmos critérios que as outras candidaturas e a pontuação composta será integrada em ordem 
de classificação na lista de espera estabelecida.  

Todos os candidatos cujos pedidos são recebidos até 15 de maio são notificados de seu status por 
uma carta para seus pais/tutores com aviso adequado ao diretor da escola de envio local até 15 de 
junho. Todas as notificações indicarão que a decisão de admissão está condicionada ao 
cumprimento dos requisitos observados na seção Inscrição da política. 

IX Inscrição 



 

Para se matricular na Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School, os 
candidatos devem ter passado com sucesso em Artes da Língua Inglesa ou seu equivalente de 
grau, matemática ou seu equivalente de grau, e foram promovidos por seu distrito escolar local 
para o grau que procuram entrar. Os alunos que falharem em Artes da Língua Inglesa ou seu 
equivalente de grau ou matemática ou seu equivalente de grau para o ano não serão aceitos e 
terão sua carta de aceitação rescindida.  

A aceitação e inscrição na Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 
está condicionada à precisão e integridade da aplicação de um aluno. A Greater New Bedford 
Regional Vocational Technical High School reserva-se o direito de revogar a sua aceitação 
condicional de qualquer aluno, a qualquer momento, se determinar que o aluno, os 
pais/responsáveis do aluno ou o distrito escolar de envio do aluno forneceram informações 
imprecisas, incompletas ou enganosas durante o processo de inscrição. Além disso, a Greater 
New Bedford Regional Vocational Technical High School reserva-se o direito de analisar mais 
aprofundadamente as candidaturas em situações em que o relatório final do requerente reflete 
uma diferença significativa em termos de frequência, disciplina e/ou desempenho acadêmico, 
nos termos três e quatro das informações iniciais recebidas na candidatura para os termos um e 
dois. Esta revisão pode levar ao recálculo da aplicação e possível revogação da aceitação do 
aluno para a Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School. 

X. Processo de revisão e recurso  

Se a Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School não aceitar um candidato 
ou colocá-lo em uma lista de espera, o candidato ou seu pai/tutor pode solicitar que o 
Superintendente/Diretor da Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School ou 
seu designado reveja essa decisão no prazo de duas semanas. O progenitor/tutor deve fornecer 
documentação adicional nas áreas contestadas como parte do seu pedido de recurso. Esses 
pedidos podem ser feitos das seguintes maneiras: 

 

 

Por e-mail Por correio em papel ou entrega manual 

Sandra Poirier 

sandra.poirier@gnbvt.edu  

Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School 

1121 Ashley Blvd. 

New Bedford, MA 02745  

 

O Superintendente/Diretor ou seu designado responderá a esses pedidos de revisão por escrito e 
indicará se a decisão de recusar a admissão ao aluno, ou lista de espera do aluno, permanecerá ou 
será anulada. Ao tomar esta decisão, o Superintendente/Diretor ou o seu designado analisará as 
seguintes informações: 



 

● Pacote de aplicativo do aluno. 
● Carta de recurso do estudante 
● Documentação adicional fornecida pelo aluno ou pelo pai/responsável 

O diretor-superintendente ou o seu mandatário devem conservar documentação relativa aos 
requisitos específicos de admissão utilizados para os candidatos à lista de espera ou para recusar 
a admissão; e deve fornecer a documentação ao Departamento ou ao seu progenitor/tutor, 
mediante pedido. 
 
XI Manutenção de registros 
 

A Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School mantém registros de todos 
os alunos que se candidatam, se matriculam ou estão na lista de espera, bem como sua pontuação 
nos critérios de admissão (se usados), para facilitar a análise de seu sistema de admissão e 
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. A Greater New Bedford Regional 
Vocational Technical High School fornecerá essas informações ao Departamento mediante 
solicitação.  

Referências legais: 

M.G.L. Capítulo 74  
603 CMR 4.03  
McKinney-Vento Homeless Assistance Act 

ESSER 

 


