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Dear Parents/Caregivers:
Every year, each public school and school district in Massachusetts receives a report card. Just as
your child’s report card shows how they are doing in different subjects, the school’s report card is
designed to show families how our school is doing in different areas. Click the following link to our
school’s report card (the link is also on our website): BBES
The report card includes multiple measures of a school’s performance – including MCAS (3rd-8th
grade state-mandated testing) scores. It represents a way of looking at school performance by
providing information on student achievement, teacher qualifications, student learning
opportunities, and more.
Report cards are designed to be useful tools for everyone connected to our school. Families can use
the information to have meaningful conversations with us about what the school is doing well and
where there is room for improvement. Community and education leaders can use the information to
better understand how to support students and our school.
Finally, since your child attends a school that receives federal Title I funds, you also have the right to
request the following information about the qualifications of your child’s classroom teachers if you
wish:
•
•
•
•

Whether your child’s teacher is licensed in the grade levels and subject areas they teach,
Whether your child’s teacher is teaching under an emergency license or waiver,
The college degree and major of your child’s teacher, and
Whether your child is provided services by paraprofessionals and, if so, their qualifications.

Since we do not administer MCAS testing at BBES, there is insufficient data available for the state to
complete our report card, however, other information is available beyond the report card
accountability score. If you have questions about our school’s report card please contact me. To
see our district’s report card or to search for other schools’ report cards, click here:
reportcards.doe.mass.edu.
Sincerely,

Christopher T. Basta, Principal
The Abington Public School System is committed to ensuring that all of its programs and facilities are accessible to all members of the public. We do not discriminate on the basis
of age, color, disability, homelessness, national origin, race, religion, sex, gender identity or sexual orientation. The contents of all Abington Public Schools publications are
available upon request in languages other than English.

janeiro 31, 2020
Queridos pais/cuidadores:
Todos os anos, cada escola pública e distrito escolar em Massachusetts recebe um boletim.
Assim como o boletim do seu filho mostra como eles estão indo em diferentes assuntos, o
boletim da escola foi projetado para mostrar às famílias como nossa escola está indo em
diferentes áreas. Clique no link a seguir para o boletim da nossa escola (o link também está em
nosso site): BBES
O boletim inclui múltiplas medidas de desempenho de uma escola – incluindo as pontuações de
MCAS (3º-8º ano de testes estaduais). Representa uma forma de olhar para o desempenho
escolar, fornecendo informações sobre a realização dos alunos, qualificações de professores,
oportunidades de aprendizagem dos alunos e muito mais.
Os boletins são projetados para serem ferramentas úteis para todos os conectados à nossa
escola. As famílias podem usar as informações para ter conversas significativas conosco sobre o
que a escola está fazendo bem e onde há espaço para melhorias. Líderes comunitários e
educacionais podem usar as informações para entender melhor como apoiar os alunos e nossa
escola.
Finalmente, uma vez que seu filho frequenta uma escola que recebe fundos federais do Título
I, você também tem o direito de solicitar as seguintes informações sobre as qualificações dos
professores da sala de aula do seu filho, se desejar:
1.
Se o professor do seu filho é licenciado nos níveis de notas e áreas de assunto que
ensinam,
2.
Se o professor do seu filho está ensinando uma licença de emergência ou renúncia,
3.
O diploma universitário e o curso de professor do seu filho, e
4.
Se seu filho é prestado por profissionais paraprofissionais e, se for o caso, suas
qualificações.
Como não administramos testes de MCAS no BBES, não há dados suficientes disponíveis para o
Estado concluir nosso boletim deocorrência, no entanto, outras informações estão disponíveis
além da pontuaçãode prestação de contas doboletim. Se tiver dúvidas sobre o boletim da nossa
escola, entre em contato comigo. Para ver o boletim do nosso distrito ou procurar os boletins de
outras escolas, clique aqui: reportcards.doe.mass.edu.
Sinceramente,

Christopher T. Basta, Diretor

