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Jorge M. Pérez 
Metropolitan Center 

Convite para Participar de Reuniões na Comunidade 

sobre o Processo de Redistritamento das  

Escolas Públicas do Condado de Broward 

Reuniões Públicas 

The School Board of Broward County, Florida 

Lori Alhadeff • Patricia Good • Debra Hixon 
Donna P. Korn • Sarah Leonardi • Laurie Rich Levinson  

Ann Murray • Dr. Rosalind Osgood • Nora Rupert 
Dr. Vickie L. Cartwright, Interim Superintendent of Schools 

O Conselho Escolar do Condado de Broward, Flórida, proíbe qualquer política 

ou procedimento que resulte em discriminação com base em idade, cor, 

deficiência, identidade de gênero, expressão de gênero, informação 

genética, estado civil, nacionalidade, raça, religião, sexo ou orientação sexual. 

O Conselho Escolar também oferece igualdade de acesso aos Escoteiros e 

outros grupos designados de jovens. Os indivíduos que desejam registrar queixa 

de discriminação e/ou de assédio podem ligar para o Diretor de Equal 

Educational Opportunities/ADA Compliance Department e o Coordenador de 

Equidade/Coordenador de Title IX do Distrito pelo telefone 754-321-2150, ou 

através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. Os indivíduos com 

deficiência solicitando adaptações nos termos da lei Americans with Disabilities 

Act Amendments Act of 2008 (ADAAA) podem ligar para o Departamento de 

Equal Educational Opportunities/ADA Compliance pelo telefone 754-321-2150 

ou através de Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158. browardschools.com 

Sábado, 9 de outubro de 2021 • 10h 
Boyd Anderson High School  
3050 NW 41st Street 
Multi-purpose room 
Lauderdale Lakes, FL 33309 

Sábado, 9 de outubro de 2021 • 14h 
Reunião Virtual (Teams Live Event) 
http://tiny.cc/bcps2021redistricting 

Quinta-feira, 14 de outubro de 2021 • 
18h McArthur High School, Auditorium 
6501 Hollywood Boulevard 
Hollywood, FL 33024 

Terça-feira, 19 de outubro de 2021 • 18h 
Monarch High School 
5050 Wiles Road, Auditorium 
Coconut Creek, FL 33073 

Caro Residente: 

Em 2021, as Escolas Públicas do Condado de 

Broward, como todos os outros distritos 
escolares da Flórida, devem redefinir seus 

distritos escolares com representante único 
para contabilizar as mudanças na população 

desde o último censo decenal. Redistritamento 

é o processo de demarcação de limites para 
que os distritos políticos levem em conta as 

mudanças na população. O redistritamento 
dos distritos eleitorais dos membros do 

Conselho Escolar NÃO afeta as zonas escolares 

ou o transporte dos estudantes. 

As Escolas Públicas do Condado de Broward 

selecionaram a Florida International University 
(FIU) como seu consultor para o processo de 

redistritamento. A FIU está conduzindo um 

processo aberto e transparente, utilizando 
métodos e padrões atuais e geralmente 

aceitos para o desenvolvimento de planos de 
redistritamento. A contribuição do público é 

fundamental neste processo. 

Você está convidado a participar de qualquer 
uma das quatro reuniões públicas para obter 

informações sobre o processo e oferecer 
opiniões. Se não puder comparecer a uma das 

reuniões, nós o convidamos a participar da 

reunião virtual. 

Pode-se também enviar comentários via e-mail 

para BCPS_2021redistricting@ 
browardschools.com. 

Contamos com a sua participação! 

Para obter mais informações, acesse 
Browardschools.com/

Redistricting

.
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