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                                   ATENÇÃO 
 

Aviso para Identificaçâo de Crianças com Deficiências 

 

É responsabilidade das Escolas Públicas de Somerville identificar qualquer criança com deficiência que 
seja residente em Somerville ou que frequente uma escola particular dentro dos limites geográficos de 
Somerville, mesmo que o aluno não seja residente na cidade de Somerville .  
Isso também inclui alunos que estudam em casa. 
 
As Escolas Públicas de Somerville também são responsáveis pela avaliação desses alunos para 
determinar se eles são qualificados 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 Escolas Públicas de Somerville também estão empenhadas em identificar crianças antes de seu 
terceiro aniversário, a fim de fornecer serviços de intervenção precoce para crianças de três e quatro 
anos com deficiência. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre o desenvolvimento de seu/sua 
filho(a) e quiser que ele(a) seja examinado(a), ligue para Will Verbits, Diretor Assistente de Educação 
Especial para Serviços e Suporte no telefone (617) 625-6600 ramal 6807 para marcar um horário. 
 
Se você suspeitar que seu/sua  filho(a) pode precisar de uma avaliação para determinar a qualificação 
para serviços de educação especial, você pode solicitar uma avaliação, sem nenhum custo, através das 
Escolas Públicas de Somerville [Escritório de Educação Especial]. Entre em contato conosco no 
seguinte: 
 
 

Will Verbits, Diretor Assistente de Educação Especial para Serviços e Suporte 
   Escolas Públicas de Somerville, à atenção de: Departamento de Educação  
                                        Especial 
   8 Bonair Street, Somerville, MA 02145 

(617) 625-6600 ext. 6800 
Email:  wverbits@k12.somerville.ma.us 


