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Caro(s) Pai(s)/Cuidador(es), 

Nossa escola participara da coleta de dados da pesquisa usando a Pesquisa de Melhoria 

Climatica da Escola de Nova Jersey (NJ SCI), que foi desenvolvida, e e administrada, pela 
Universidade Rutgers a fim de ajudar as escolas a obter multiplas perspectivas sabre aspectos do 
clima escolar. A coleta de dados e importante para compreender os pontos fortes e as 
necessidades em nossa escola e como se sente por ser um membro da comunidade escolar. Os 
dados serao usados para fazer melhorias na escola. Esta pesquisa e anonima e voluntaria. Em 
breve sera enviada uma carta com instru95es sabre como fazer a pesquisa de pais e cuidadores. 
Sua voz e importante para n6s e esperamos que voce participe. 

0 pessoal da escola e do distrito podera ver as respostas da pesquisa em uma plataforma on-line 
protegida por senha. As respostas individuais na pesquisa sao combinadas para fins de relat6rio 
por grupo. Por exemplo, suas respostas na pesquisa serao combinadas com as de outros pais. 
Ninguem tera acesso as respostas individuais do respondente. 

A administra9ao da pesquisa alunos sera realizada a partir de 11 a 27 de maio. Veja aqui os itens 
da(s) pesquisa(s) aluno(s): Pesguisa alunos de 3.a a 5.a serie; Pesguisa alunos de 6.a a 12.a 
serie. Essa e uma chance para aprendermos sabre as opinioes de seu filho sabre a escola, mas 
seu filho nao tern que participar da pesquisa. As pesquisas serao dadas aos alunos do 3° ao 12° 

ano. 

Se voce tiver alguma duvida ou preferir que seu filho nao participe da pesquisa, por favor 
contatar Mr. Anthony DePasquale, Diretor de Aconselhamento Escolar, em 
adepasquale@oceanschools.org ate 10 de maio. Se voce nao responder, sera considerado que 
voce aprova que seu filho participe da pesquisa se seu filho optar por participar. Voce tambem 
pode entrar em contato com o pessoal da Rutgers University com perguntas, enviando um e-mail 
para njscisupport@rutgers.edu. 
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