
 
 

 

During the week of January 11, 2021 the Department of Elementary and Secondary 

Education’s Office of Public School Monitoring (PSM) will conduct a Tiered Focused 

Monitoring Review of Argosy Collegiate Charter School. The Office of Public School 

Monitoring reviews each district and charter school every three years to monitor 

compliance with federal and state special education and civil rights regulations. 

Areas of review related to special education include student assessments, 

determination of eligibility, the Individualized Education Program (IEP) Team 

process, and IEP development and implementation. Areas of review related to civil 

rights include bullying, student discipline, physical restraint, and equal access to 

school programs for all students.  

 

Parent outreach is an important part of the review process. The review chairperson 

from the Office of Public School Monitoring will send all parents of students with 

disabilities an online survey that focuses on key areas of their child’s special 

education program. Survey results will contribute to the development of a report. 

During the review, the Office of Public School Monitoring will interview the 

chairperson(s) of the district’s Special Education Parent Advisory Council (SEPAC). 

Other review activities may include interviews of district staff and administrators, 

reviews of student records, and facilities observations.   

Parents and other individuals may call Julie Evans, Public School Monitoring 

Chairperson, at (781) 338-3754 to request a telephone interview. If an individual 

requires an accommodation, such as translation, to participate in an interview, the 

Department will make the necessary arrangements. 

  

Within approximately 60 business days after the review, the chairperson will 

provide the charter school with a report with information about areas in which the 

charter school meets or exceeds regulatory requirements and areas in which the 

charter school requires assistance to correct or improve practices. The public will be 

able to access the report at http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/


 
 

Durante a semana de 11 de Janeiro de 2021, o Escritório de Monitoramento de 

Escolas Públicas do Departamento de Educação Elementar e Secundária (PSM) 

conduzirá uma Revisão de Monitoramento Focado em Camadas da Argosy 

Collegiate Charter School. O Escritório de Monitoramento de Escolas Públicas 

analisa cada distrito e escola charter a cada três anos para monitorar a 

conformidade com os regulamentos de educação especial e direitos civis federais e 

estaduais. As áreas de revisão relacionadas à educação especial incluem avaliações 

de alunos, determinação de elegibilidade, processo da Equipe do Programa de 

Educação Individualizada (IEP) e desenvolvimento e implementação de IEP. As 

áreas de revisão relacionadas aos direitos civis incluem bullying, disciplina 

estudantil, contenção física e acesso igual aos programas escolares para todos os 

alunos.  
 

A divulgação dos pais é uma parte importante do processo de revisão. O assessor de 

avaliação do Office of Public School Monitoring enviará a todos os pais de alunos 

com deficiência uma pesquisa online que enfoca as principais áreas do programa de 

educação especial de seus filhos. Os resultados da pesquisa contribuirão para o 

desenvolvimento de um relatório. Durante a revisão, o Escritório de Monitoramento 

de Escolas Públicas entrevistará o (s) presidente (s) do Conselho Consultivo de Pais 

de Educação Especial do distrito (SEPAC). Outras atividades de revisão podem 

incluir entrevistas com funcionários e administradores distritais, revisões de 

registros de alunos e observações de instalações.   

Os pais e outras pessoas podem ligar para Julie Evans, assessora de monitoramento 

de escolas públicas, pelo telefone (781) 338-3754 para solicitar uma entrevista por 

telefone. Se um indivíduo precisar de acomodação, como tradução, para participar 

de uma entrevista, o Departamento tomará as providências necessárias. 

  

Dentro de aproximadamente 60 dias úteis após a revisão, o assessor fornecerá à 

charter school um relatório com informações sobre as áreas nas quais a charter 

school atende ou excede os requisitos regulamentares e áreas nas quais a charter 

school requer assistência para corrigir ou melhorar as práticas. O público poderá 

acessar o relatório em http://www.doe.mass.edu/psm/tfm/reports/. 

 

 


