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ATENÇÃO 

 

PAIS EM ESCOLA PARTICULAR/AULAS EM CASA 

Child Find 

 
É responsabilidade das Lowell Public Schools identificar qualquer criança com deficiência que seja 

residente em Lowell ou que frequente uma escola particular dentro dos limites geográficos de Lowell, 

mesmo que o(a) aluno(a) não seja residente de Lowell. Isso também inclui alunos que estudam em casa. 

 

As Lowell Public Schools também são responsáveis pela avaliação desses alunos para determinar se são 

elegíveis para educação especial ou serviços relacionados sob a lei federal, IDEA (Lei de Educação de 

Indivíduos com Deficiências) ou, Lei do Estado de Massachusetts, 603 CMR 28 (Regulamentos de 

Educação Especial de Massachusetts). 

 

As Lowell Public Schools também estão empenhadas em identificar crianças antes de seu terceiro 

aniversário para fornecer serviços de intervenção precoce para crianças de três e quatro anos com 

deficiência. Se você tiver dúvidas ou preocupações em relação ao desenvolvimento de seu filho(a) e 

quiser que ele(a) seja examinado, preencha a Solicitação para Triagem de Desenvolvimento online. As 

triagens ocorrem somente com hora marcada. Depois de enviar o formulário online, um membro da 

equipe do Departamento da Primeira Infância (Early Childhood Department) entrará em contato com 

você para sanar dúvidas e agendar uma consulta. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o 

Departamento da Primeira Infância pelo telefone 978-674-2050.  

 

Se você suspeitar que seu filho(a) pode precisar de uma avaliação para determinar a elegibilidade para 

serviços de educação especial, você pode solicitar uma avaliação, sem nenhum custo, através da Lowell 

Public Schools, Special Education Office (Escritório de Educação Especial). Envie sua solicitação para 

LPSSpedReferrals@lowell.k12.ma.us. Se você tiver dúvidas sobre o processo de avaliação, entre em 

contato com o Departamento de Educação Especial, 155 Merrimack Street, 5th Floor, Lowell, MA ou 

ligue para 978-674-4322. 

 

 

Este aviso é fornecido em conformidade com os regulamentos estaduais e federais para a realização de 

atividades do Child Find a fim de identificar alunos que podem precisar de uma avaliação para 

determinar a elegibilidade para serviços de educação especial. 
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