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Formulário de Relato de Equidade
PARE: Se esta for uma emergência, por favor, faça uma pausa e disque 911.

Se você acredita ter vivenciado ou testemunhado um incidente com base em preconceito ou conduta 
sexual imprópria nas Escolas Públicas de Framingham, você pode preencher um relato ao Escritório de 
Equidade, Diversidade e Desenvolvimento da Comunidade (Office of Equity, Diversity and Community 
Development / OEDCD). Ao receber este relato, o Escritório de Equidade realizará uma avaliação do 
relato e ajudará nas próximas etapas para ajudar a resolver a situação.

As pessoas fazendo o relato são encorajadas a preencher um relatório escrito usando o formulário 
abaixo, mas não são obrigadas a fazê-lo. Se preferir discutir suas preocupações pessoalmente ou por 
telefone, você pode se recusar a preencher este formulário selecionando a opção B abaixo. Um 
representante do OEDCD entrará em contato com você para conversar, geralmente dentro de dois dias 
úteis.

As informações em seu relato, incluindo as partes envolvidas no relatório e na investigação, serão 
mantidas confidenciais na medida do possível. As Escolas Públicas de Framingham não toleram 
qualquer forma de retaliação contra indivíduos que denunciam ou participam de uma investigação de 
uma suposta violação das políticas do distrito.

Você pode rever as políticas do OEDCD no https://www.framingham.k12.ma.us/Domain/2994 para saber 
mais sobre o compromisso e os protocolos do distrito para prevenir e abordar condutas baseadas em 
preconceitos e conduta sexual imprópria. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o OEDCD 
pelo telefone 508-782-6874.

IMPORTANTE: Este formulário não é para ser usado por administradores escolares que estão fazendo 
parceria com o Escritório de Equidade, Diversidade e Desenvolvimento da Comunidade em uma 
investigação envolvendo estudantes. Entre em contato com o OEDCD para os protocolos e documentos 
de investigação aplicáveis.

** Um agradecimento especial ao Escritório de Equidade das Escolas Públicas de Boston por permitir 
que o FPS use este modelo que eles desenvolveram. **

* Required

1. Email address *

2. *
Mark only one oval.

 Eu gostaria de completar um relatório por escrito de conduta baseada em preconceito ou má
conduta sexual inapropriada (se você for um funcionário da FPS que denuncie uma acusação de
conduta sexual com os alunos, ligue para 508-782-6874 imediatamente). Skip to question 6.

 Eu me recuso a preencher este formulário e prefiro discutir minhas preocupações
pessoalmente ou por telefone.

Informações de Contato
Por favor, forneça suas informações de contato para que o Escritório de Equidade, Diversidade e 
Desenvolvimento Comunitário possa entrar em contato com você para discutir suas preocupações. Se 
você preferir entrar em contato com o Escritório de Equidade, envie um e-mail para 
nnunnally@framingham.k12.ma.us ou ligue para 508-782-6874. O Assistente Executivo entrará em 
contato com você, geralmente dentro de dois dias úteis.

https://www.google.com/url?q=https://www.framingham.k12.ma.us/Domain/2994&sa=D&ust=1570751202731000&usg=AFQjCNEq7Gm_CyCqfIcW0-nXexaB3pbMFQ
mailto:nnunnally@framingham.k12.ma.us
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3. Nome *

4. Endereço de e-mail *

5. Número de telefone *

6. Sua função na comunidade FPS (descreva sua função na FPS: pais / responsável, estudante,
parceiro comunitário, professor da FPS, etc.)
 

 

 

 

 

Skip to "Formulário de Relato de Equidade."

Escritório de Equidade, Diversidade e Desenvolvimento
Comunitário das Escolas Públicas de Framingham
Formulário de Relatório de Conduta Baseada em Viés ou de Má Conduta Sexual para Pais / Tutores, 
Alunos, Funcionários e Membros da Comunidade

7. Nome completo *

8. Endereço residencial

9. Número de contato preferencial *

10. Endereço de E-mail preferencial *

11. Nome da Escola / Departamento

12. Número de ID do aluno (se aplicável)
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13. Sua função na comunidade FPS * Descreva
sua função em FPS (pais / responsável,
estudante, parceiro comunitário, professor das
FPS, etc.) *

Skip to question 13.

Por que você está preenchendo o relato?

14. Por favor, indique por que você está preenchendo o relato: *
Mark only one oval.

 Eu estou sendo tratado/a de forma diferente do que outros por causa da minha participação
em uma categoria protegida, como minha etnia, sexo, raça, religião, orientação sexual ou deficiência
(ou eu testemunhei tal comportamento).

 Estou recebendo comentários, postagens, textos, gestos ou outras comunicações verbais ou
não-verbais inapropriadas e / ou depreciativas relacionadas à minha participação em uma categoria
protegida (ou testemunhei esse comportamento).

 Estou passando por uma conduta indesejada de natureza sexual em uma atividade
patrocinada pelo FPS (ou presenciei tal comportamento).

 Outro

15. Por favor, indique quaisquer categorias protegidas aplicáveis
Check all that apply.

 Raça

 Cor

 Idade

 Deficiência

 Sexo / Gênero

 Identidade de gênero

 Orientação sexual

 Religião

 Nacionalidade

 Ancestralidade

 Desabrigado/a (Homelessness)

 Genética

 Status Militar

 Registro criminal

 Retaliação

 Gravidez

Skip to question 15.

Detalhes do Relato
Por favor, responda às seguintes perguntas com o máximo de detalhes possível.
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16. Localização e data da mais recente conduta baseada em preconceito ou má conduta sexual
(mês, dia, ano e hora, se possível). *
 

 

 

 

 

17. Pessoa (s) envolvida (s) na conduta baseada em preconceitos ou má conduta sexual (inclua
cargo e / ou cargo, se aplicável).
 

 

 

 

 

18. Testemunhas da conduta baseada em preconceito ou má conduta sexual (inclua informações
sobre cargo, título e / ou contato, se aplicável).
 

 

 

 

 

19. Por favor, descreva o (s) incidente (s): *
 

 

 

 

 

Skip to "Formulário de Relato de Equidade."

Formulário de Relato de Equidade
Obrigado por concluir o formulário de relato de conduta baseada em um viés preconceituoso. Depois de 
analisar o seu relato, o Escritorio de Equidade fará o acompanhamento com você, geralmente dentro de 
dois dias úteis. 
 
Se você tiver outras informações relevantes, como imagens, documentos, e-mails, etc., você também 
pode enviá-las como anexos para jcorazzini@framingham.k12.ma.us 
 
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com jcorazzini@framingham.k12.ma.us ou 
nnunnally@framingham.k12.ma.us

Stop filling out this form.

mailto:jcorazzini@framingham.k12.ma.us
mailto:jcorazzini@framingham.k12.ma.us
mailto:nnunnally@framingham.k12.ma.us
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 Send me a copy of my responses.
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