
  

February 26, 2019 

Dear Families: 

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. A link to our school’s report card is available at 
http://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=02010123&or
gtypecode=6 

The report card includes multiple measures of a school’s performance – more than just MCAS scores. It 
represents a new 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.  

You will notice on our report card that we are meeting 83% of our learning targets, largely due to 
exceeding targets in ELA and Math achievement, exceeding Math growth target and meeting 
ELA growth target.  Accountability data also indicates that our identified lowest performing 
students met 93% of th. To improve student performance in our school, we are continuing to work 
with families to decrease chronic absenteeism and work towards higher proficiency and growth 
in the area of Science. We encourage you to become involved in helping us improve our school. We 
see parents as critical partners in the success of our students and school, and we are grateful for your 
continued support. 

Finally, if 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: 

• 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.  

If you have questions about our school’s report card, would like to become involved in school 
improvement activities, or would like to request information about the qualifications of your child’s 
classroom teacher, please contact Melissa Rego, Principal. To see our district’s report card or to search 
for other schools’ report cards, visit reportcards.doe.mass.edu.   

Sincerely, 

Melissa Rego, Principal – Pulaski School 

http://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=02010123&orgtypecode=6
http://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=02010123&orgtypecode=6


Estimadas familias: 

Todos los años, cada una de las escuelas públicas y distritos escolares de Massachusetts recibe una 
boleta de calificaciones. Al igual que la boleta de calificaciones de su hijo/a muestra su rendimiento en 
distintas materias, la boleta de calificaciones de la escuela está formulada para mostrarles a las familias 
qué tal va el rendimiento de nuestra escuela en distintas áreas. Hay un enlace para ver la boleta de 
calificaciones de nuestra escuela en 
http://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=02010123&or
gtypecode=6 

La boleta incluye múltiples indicadores del rendimiento de una escuela – no simplemente calificaciones 
de MCAS. Representa una nueva forma de evaluar el rendimiento escolar, proporcionando información 
en torno al logro estudiantil, calificaciones de maestros, oportunidades de aprendizaje del alumnado y 
más.   

Las boletas de calificaciones fueron diseñadas como herramientas útiles para todas las personas 
vinculadas a nuestra escuela. Las familias pueden emplear la información para tener conversaciones 
constructivas con nosotros sobre lo que la escuela está haciendo bien y en qué puede mejorar. Los 
líderes comunitarios y educativos pueden emplear la información para entender mejor cómo pueden 
ayudar a los estudiantes en nuestra escuela.  

Verá en la boleta de calificaciones queEstamos cumpliendo con el 83% de nuestros objetivos de 
aprendizaje, en gran parte debido a que superamos los objetivos en los logros en ELA y Matemáticas. 
Superando las expectativas de los niveles de crecimiento en estas áreas. Los datos de responsabilida . 
Para mejorar el rendimiento de los estudiantes en nuestra escuela, estamos Continuar trabajando con 
las familias para disminuir el ausentismo crónico,  haciendo énfasis en una mejora continua y 
crecimiento en el área de Ciencias.. Le invitamos a participar con nosotros y ayudarnos a mejorar 
nuestra escuela. Consideramos que los padres son socios imprescindibles para el éxito de nuestros 
estudiantes y de la escuela, y estamos agradecidos por todo su apoyo. 

Finalmente, si su hijo/a asiste a una escuela que reciba fondos federales del Título I, también tiene el 
derecho de solicitar la siguiente información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo/a: 

• Si el/la maestro/a de su hijo/a tiene una licencia para los niveles de grado y materias que 
enseñan, 

• Si el/la maestro/a de su hijo/a está enseñando con una licencia de emergencia o exención,  
• La licenciatura y especialización del/la maestro/a de su hijo/a y 
• Si su hijo/a recibe servicios de personal auxiliar y en caso de que así sea, su capacitación.  

Si tiene alguna pregunta sobre la boleta de calificaciones de nuestra escuela, le gustaría participar en 
actividades de mejoramiento escolar o desea solicitar información sobre las cualificaciones del/la 
maestro/a de su hijo/a, por favor póngase en contacto con Melissa Rego, Principal. Para ver la boleta de 
calificaciones del distrito o para buscar boletas de otras escuelas, visite reportcards.doe.mass.edu.   

Atentamente,   Melissa Rego, Principal Pulaski



Prezadas Famílias: 

Todos os anos, todas as escolas públicas e distritos escolares de Massachusetts recebem um boletim 
escolar. Assim como o boletim escolar do seu filho(a) mostra como ele(a) está se saindo nas diferentes 
matérias, o boletim escolar da escola foi projetado para mostrar como a escola ou distrito está se saindo 
em diferentes áreas. Há um link disponível para o boletim escolar da nossa escola em 
http://profiles.doe.mass.edu/general/general.aspx?topNavID=1&leftNavId=100&orgcode=02010123&or
gtypecode=6  

O boletim apresenta diversas medições do desempenho da escola, muito mais do que apenas as 
pontuações do exame MCAS. Esta é uma nova maneira de ver o desempenho escolar, fornecendo 
informações sobre o desempenho dos alunos, as qualificações dos professores, as oportunidades de 
aprendizado dos alunos e muito mais.  

Os boletins visam ser ferramentas úteis para todas as pessoas que estão conectadas à nossa escola. As 
famílias podem usar essas informações para nos dizer o que a escola está fazendo bem e onde há 
necessidade para melhorias. Os líderes comunitários e educacionais podem usar as informações para 
entender melhor como apoiar os alunos e nossa escola.  

Você notará no nosso boletim que estamos atingindo 83% dos nossos objetivos de aprendizagem, 
em grande parte devido a ultrapassar os objetivos de ELA e Matemática, ultrapassar o objetivo 
de crescimento em Matemática e atingir o objetivo de crescimento em ELA.  Os dados de 
responsabilidade também. Para melhorar o desempenho dos alunos em nossa escola, somos 
continuar a trabalhar com as famílias para diminuir o absenteísmo crônico e trabalhar em 
direção de maior proficiência e crescimento na área de Ciências.. Nós incentivamos todos a se 
envolverem a fim de nos ajudar a melhorar nossa escola. Para nós, os pais são parceiros importantes 
para o sucesso dos nossos alunos e da nossa escola, e somos gratos pelo seu apoio continuado.  

Por fim, se a criança frequentar uma escola que recebe fundos federais do Título I, você também tem o 
direito de solicitar as seguintes informações sobre as qualificações dos professores do seu filho(a): 

• Se o professor do seu filho(a) é licenciado nos níveis e áreas de estudo que ensinam, 
• Se o professor do seu filho(a) está ensinando sob uma licença de emergência ou desistência, 
• O diploma universitário e a área de especialização do professor do seu filho(a), e 
• Se seu filho(a) recebe serviços de para profissionais e, neste caso, suas qualificações.  

Caso tenha dúvidas sobre o boletim escolar da nossa escola, desejar se envolver em atividades para a 
melhoria da escola, ou gostaria de solicitar informações sobre as qualificações do professor do seu filho, 
entre em contato com Melissa Rego, Diretora. Para ver o boletim do distrito ou para procurar boletins 
de outras escolas, visite reportcards.doe.mass.edu.  

Atenciosamente, 

Melissa Rego, Diretora  Pulaski 
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