ENGLISH: English, Portuguese, and Spanish below.
PORTUGUÊS: Inglês, português, e espanhol abaixo.
ESPAÑOL: Inglés, portugués, y español abajo.
Dear Students,
We want to hear from you! A few weeks ago, our equity audit process started with our partner, Mass Insight
Education & Research. Our partners have created opportunities for students like you to share their perspectives
and lived experiences to support the district's efforts to achieve our vision: Every student feels nurtured,
challenged, and confident to embrace the future.
As part of the engagement process, we invite you to participate in a student survey to inform the equity audit.
This is an excellent opportunity to anonymously share your experience and help the district understand what
works well and areas we can improve to better support students' experiences in our community.
If you have any questions about the survey or equity audit, don't hesitate to get in touch with me directly or
Francina Victoria at fvictoria@massinsight.org.
Survey:
English
Portuguese
Spanish
Thank you in advance,
Superintendent Rodrigues

PORTUGUÊS:
Caros Alunos,
Nós queremos ouvir de você! Algumas semanas atrás, nosso processo de auditoria de equidade começou em parceria
com o Mass Insight Education & Research. Nossos parceiros criaram oportunidades para estudantes como você
compartilharem suas perspectivas e experiências vividas, para apoiar os esforços do distrito para alcançar nossa
visão: cada aluno se sentir nutrido, desafiado e confiante para abraçar o futuro.
Como parte do processo de engajamento, convidamos você a participar de uma pesquisa com os alunos para obter
informação para a auditoria de equidade. Esta é uma excelente oportunidade para compartilhar anonimamente sua
experiência e ajudar o distrito a entender o que está funcionando bem e as áreas que podemos melhorar para melhor
apoiar as experiências dos alunos em nossa comunidade.
Se você tiver alguma dúvida sobre a pesquisa ou sobre a auditoria de equidade, não hesite em entrar em contato
comigo diretamente ou com a Francina Victoria em fvictoria@massinsight.org.
Pesquisa:
Português
Espanhol
Inglês

Desde já agradeço,
Superintendente Rodrigues

ESPAÑOL:
Estimados alumnos,
¡Queremos saber su opinión! Hace unas semanas, nuestro proceso de auditoría de equidad comenzó con
nuestro socio, Mass Insight Education & Research. Nuestros socios han creado oportunidades para que
alumnos como tú compartan sus perspectivas y experiencias vividas para apoyar los esfuerzos del distrito para
lograr nuestra visión: Cada alumno se siente nutrido, desafiado y confiado para abrazar el futuro.
Como parte del proceso de compromiso, le invitamos a participar en una encuesta de alumnos para informar la
auditoría de equidad. Esta es una excelente oportunidad para compartir anónimamente su experiencia y ayudar
al distrito a entender lo que funciona bien y las áreas que podemos mejorar para apoyar mejor las experiencias
de los alumnos en nuestra comunidad.
Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta o la auditoría de equidad, póngase en contacto conmigo
directamente o con Francina Victoria en fvictoria@massinsight.org.
Encuesta:
Español
Portugués
Inglés

Gracias de antemano,
Superintendente Rodrigues

