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DISTRITO ESCOLAR DA FILADÉLFIA 

AVISO OFICIAL DA TERCEIRA AUSÊNCIA ILEGAL DA CRIANÇA 

Data:_____________________ 

Prezado Pai / Responsável de ___________________________________________, você está  

notificado, conforme exigido por lei, que, ___________________________________, uma  

criança sob sua responsabilidade, esteve ilegalmente ausente da ____________________ em:  

AGOSTO _______________________________________  

SETEMBRO _____________________________________  

OUTUBRO ______________________________________  

NOVEMBRO _____________________________________  

DEZEMBRO _____________________________________  

JANEIRO _______________________________________  

FEVEREIRO _____________________________________  

MARÇO ________________________________________  

ABRIL __________________________________________ 

MAIO ___________________________________________ 

JUNHO _________________________________________  

Estas ausências ilegais são adicionais a quaisquer outras ausências que ocorreram, mas foram 
justificadas. As ausências ilegais, nas datas listadas acima, violam a disposição de frequência 
obrigatória do Código de Leis das Escolas Públicas da Pensilvânia.  

Se o seu filho tiver seis (6) anos de idade ou estudar nas séries do Pré (K) ao 3º Ano e tiver 
dez (10) ou mais faltas ilegais, você, como pai, mãe ou pessoa responsável, poderá ser 
encaminhado ao Departamento de Serviços Humanos (DHS) devido a evasão escolar.  

Se o seu filho (a) for do 4º ao 12º ano e tiver menos de 17 anos (Dezessete), você poderá ser 
encaminhado para o Tribunal de Evasão Escolar. Se o seu filho for encaminhado para o DHS 
ou para o Tribunal de Evasão Escolar, um provedor da agência do DHS será designado para o 
seu caso e começará as visitas domiciliares.  

Sinta-se incentivado a entrar em contato com um representante da Escola para discutir 
maneiras de melhorar a participação do seu filho:  

Representante de atendimento escolar: ________________________________________ 

Telefone: ____________________________________  

 

Responsável pela Escola        (revisado em 25/1/17)  
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Terceira ausência ilegal (continuação) 

 

 

De acordo com a lei da Pensilvânia, todos os alunos entre as idades de 8 e 17 anos devem 
frequentar a escola todos os dias. Na Filadélfia, a idade escolar obrigatória é de 6. O jardim de 
infância não é obrigatório no Estado da Pensilvânia. No entanto, se os pais / responsáveis 
inscreverem seus filhos no Jardim de Infância, o aluno não poderá ser retirado de uma escola 
do Distrito Escolar da Filadélfia, a menos que a família saia da cidade de Filadélfia, Estado da 
Pensilvânia ou se matricule em outra escola (Escola Particular ou Paroquial) na cidade de 
Filadélfia.  

Este aviso está sendo enviado a você porque seu filho perdeu três ou mais dias não 
justificados neste ano letivo. Como resultado dessas ausências, a escola fará intervenções com  
seu filho e ajudará sua família a remover quaisquer barreiras relacionadas ao atendimento. 

A escola usará o Sistema de Suporte (Multi-tiered Systems of Suppport - MTSS). Essa é uma 
estrutura de prevenção que organiza recursos para atender às necessidades acadêmicas, de 
atendimento e / ou comportamentais de cada aluno em níveis de intervenção que variam em 
intensidade. O MTSS permite a identificação precoce de alunos que estão em risco de 
resultados de aprendizagem ruins. Os níveis cada vez mais intensos (por exemplo, Nível 1, 
Nível 2 e Nível 3), às vezes referidos como níveis de prevenção, representam continuo suporte. 
 
Nível 1: Suporte Universal (0-2 ausências não justificadas) 
Nível 2: Suporte Direcionado (3 a 9 faltas não justificadas) 
Nível 3: Suporte Intensivo (10 ou mais ausências não justificadas) 
 
Se a frequência do seu filho não melhorar depois de a escola colocar em prática as 
intervenções no Nível 1 e Nível 2, o encaminhamento para o Departamento de Serviços 
Humanos (DHS) ou para o Tribunal de Família da Filadélfia é obrigatório por lei estadual.  
 
A partir desse momento, a família será contatada por um Provedor do DHS para fornecer 
suporte e visitas em casa. 
 
Para obter suporte e serviços, entre em contato com a escola de seu filho e solicite o 
Conselheiro da escola ou o representante de atendimento. 
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(revisado em 25/1/17) 


