Siła w różnorodności
Osiągamy jakość poprzez współpracę

5 grudnia, 2016 r.
Departament Edukacji Podstawowej i Ponadpodstawowej poinformował dyrektora wykonawczego EDCO
Collaborative, Colleen Dolan, że w tym roku szkolnym będzie odbywała się kontrola Programu
Collaborative. W ramach tej kontroli Programu Collaborative, pracownicy Departamentu będą wizytować
naszą instytucję w dniach 10–13 stycznia 2017 r. Departament wykonuje rutynowo takie wizyty w celu
spełnienia federalnych i stanowych wymogów dotyczących okresowej kontroli poszczególnych programów
i usług edukacyjnych w szkołach w całej Wspólnocie. Departament dokonuje kontroli kilku programów w
trakcie jednej wizyty, aby najbardziej efektywnie wykorzystać czas swój i pracowników szkoły oraz
wzmocnić powiązania pomiędzy programami.
Kontrola Programu Collaborative przez Departament obejmie następujące programy: Dzienny Program
Terapeutyczny (EDCO North Crossing Therapeutic Day Program) dla głuchych i słabo słyszących i
Programy Partnerów EDCO. Po kontroli procedur Collaborative dla tego programu (tych programów),
zespół Departamentu odbędzie wizytę na miejscu, podczas której będzie przeglądać dokumenty
poszczególnych uczniów, rozmawiać z administratorami, nauczycielami i paraspecjalistami, ankietować
rodziców i obchodzić przestrzenie przeznaczone do zajęć. Po wizycie na miejscu, zespół przygotuje raport
dla dyrektora wykonawczego i rady dyrektorów, ze szczegółowymi ustaleniami dla każdego programu.
Stosując skalę ocen od „godny pochwały“ do „niezrealizowany“, raport oceni realizację każdego wymogu
kontrolowanego przez Departament. W przypadkach stwierdzenia braku realizacji wymagań lub tylko
częściowej realizacji, Collaborative musi przedstawić Departamentowi działania naprawcze, aby
doprowadzić te obszary do zgodności ze statutami i przepisami. Zachęca się Programy Collaborative do
realizowania w ich okręgach działań naprawczych, programów doskonalenia w szkołach oraz planów
rozwoju zawodowego. Podczas opracowywania planu działań naprawczych Collaborative otrzyma od
Departamentu pomoc techniczną. Zarówno raport Departamentu jak i plan działań naprawczych są
podawane do wiadomości publicznej i będą dostępne dla wszystkich na życzenie. Raporty Końcowe z
Kontroli Programu są także udostępnione na stronie internetowej Departamentu pod adresem
<http://www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/>.
Każdy członek społeczności może poprosić o rozmowę telefoniczną z członkiem zespołu wizytującego z
Departamentu. Osoby pragnące odbyć taką rozmowę powinni zadzwonić do biura zastępca dyrektora
wykonawczego na numer 339-222-5602 do 13 stycznia 2017 r. i zostawić swoje nazwisko i numer
telefonu, lub mogą zadzwonić do Departamentu Edukacji Podstawowej i Ponadpodstawowej na numer
781-338-3723 (numer przewodniczącego na miejscu). Członek zespołu wizytującego skontaktuje się w
ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wizyty na miejscu z każdą osobą pragnącą porozmawiać. Jeżeli dana

osoba nie czuje się na siłach, aby porozumiewać się w języku angielskim lub potrzebuje innej usługi,
Departament zorganizuje warunki do właściwej komunikacji z tą osobą.

