
 

 

 
Mayfair Primary Center @ Meehan 

Frequently Asked Questions 
RAZÕES PARA A MUDANÇA DOCENTRO PRIMARIO DA ESCOLA MAYFAIR @ ESCOLA 

MEEHAN 
 
P:  Por que precisamos transferir alunos do jardim de infância e da primeira 
série para a escola Meehan? 
R:  A Mayfair não possui o número de salas de aula necessárias para suportar uma 
matrícula projectada de 1900 alunos. É por isso que uma parte do programa está 
sendo transferido para escola Meehan. 

 
P: Por que  não pode construir outra adição(prédio) na escola Mayfair para 
acomodar o aumento de alunos nesta comunidade? 
R: Existem várias escolas do distrito escolar que estão experimentando um 
crescimento de matrículas semelhante ao que ocorreu na Mayfair. A Mayfair recebeu 
um investimento de capital de US $ 8 milhões para uma nova adição, que maximizou o 
que podemos fazer naquele local. Uma nova escola será construída para resolver o 
crescimento contínuo dos alunos esta na área, por essa razão será melhor uma nova 
construção do que apenas mais uma adição na escola de Mayfair. 

 
P:  Novas entradas de alunos está aumentando, qual e a razão que está 
fechando outras escolas em areas diferentes que não pertence nesta área e as 
enviar para a Mayfair? 
R:  A população em idade escolar nesta parte da cidade continua a crescer.  
O Distrito Escolar está com muitos alunos novos , esses alunos frequentando Jardim do 
 Infância.  Nós não estamos fechando escolas na área. 
 
P:  Qual é a solução a longo prazo para este problema? 
R:  Estamos construindo um novo prédio no terreno da escola do Lincoln High 
School que acomodará o crescimento desta mesma área da cidade. Prevemos que este 
edifício seja inaugurado em Agosto de 2020. 
 
PROGRAMAÇÃO E PESSOAL 
 
P: O que acontecerá com os programas que tem antes e depois da escola para os 
alunos que são transferidos para a escola Meehan? 
R:  Os programas antes e depois da  escola continuará no edifício Mayfair, e os 
estudantes que estão frequentando as aulas na escola Meehan poderão participar. 
 
P: Estamos na Mayfair por causa do programa International Baccalaureate 
program. Você pode nos garantir que nossos alunos terão acesso a este currículo? 
R:  sim! Professores que atualmente ensinam Jardim de Infância e Primeiro Grau 
na 
Mayfair estarão se mudando para Meehan para ensinar seus filhos. Esses professores  
foram treinados para ensinar o currículo do IB e os professores continuarão a 



 

 

colaborar com os colegas que estão na escola do Mayfair. 
 
P: Que equipe adicional será fornecida no Meehan para nossos alunos? 
R:  Atribuiremos um Diretor Assistente que actualmente está na Mayfair para o 
Centro Primário @ Meehan. Além disso, designaremos um orientador em tempo 
integral, enfermeiro e equipe de clima escolar para o Centro Primário. 
 
 
SEGURANÇA, SEGURANÇA E TRANSPORTE 
 
P:  Estamos preocupados com a segurança. O que você está fazendo para 
garantir que nossos alunos estejam seguros? 
R: A segurança e segurança de todos os nossos alunos é nossa maior prioridade. 
Atribuiremos dois policiais escolares adicionais ao prédio Meehan, bem como 
forneceremos uma entrada dedicada ao Centro Primário @ Meehan. Uma entrada 
controlada (sistema de entrada com campainha) será instalada e haverá uma área de 
recepção na entrada para receber os visitantes. 
 
P:  Eu tenho alunos em várias séries, isso será inconveniente para eu deixar 
meus filhos em duas escolas. Por que não podemos ter serviço de ônibus? 
R:  Teremos serviço de transporte de Mayfair para Meehan todos os dias no início e 
no final do dia letivo. Vamos administrar o ônibus várias vezes para os pais que 
desejam deixar seus filhos em Mayfair em vez de Meehan. 
 
P:  Por que você colocaria essas crianças pequenas com crianças do ensino 
médio? 
R:  A actual escola da Mayfair tem alunos do Jardim de Infância até a 8ª série, de 
modo que atualmente há crianças pequenas no mesmo edificio com alunos do ensino 
médio. Na escol de Meehan, forneceremos um espaço dedicado e completamente 
separado do programa do ensino médio. Além disso, o Mayfair Primary Center @ 
Meehan terá uma entrada dedicada que é protegida e terá funcionários para 
cumprimentar os pais ao entrarem no prédio. 
 
 
PREOCUPAÇÕES DE INSTALAÇÕES 
 
Q:  O edifício Meehan está em mau estado. Porque colocaria mais crianças lá? 
R:  Faremos melhorias no edifício Meehan para acomodar crianças com idade 
Jardim de Infância. De 13 de Junho de 2018 a 20 de Agosto de 2018, as reformas serão  
iniciadas em Austin Meehan para tornar o espaço acolhedor e confortável para os  
alunos da Mayfair. Estas renovações incluem a criação de um espaço de entrada e  
recepção separada para o programa Mayfair, novas luzes LED energeticas e  
eficientes nas salas de aula e corredores, pintura de todas as salas de aula de acordo 
com o protocolo de pintura do distrito, reparações das salas de aula que fornecem ar 
fresco, aquecimento e refrigeração, construção de novas instalações sanitárias para  
acomodar crianças mais novas, instalação de novas janelas e caixilhos para permitir 



 

 

a entrada de luz natural nos espaços da sala de aula e reparos nas portas e nos pisos 
das salas de aula, conforme necessário. 
 
Desde 1 de Julho de 2015, o Departamento de Manutenção do Distrito Escolar concluiu 
748 ordens de serviço no edifício Austin Meehan. Essas ordens de serviço, cobrindo 19 
salas, totalizaram mais de 2.792de mão de obra a um custo de US $ 259.292. 
   
 
P: O relatório da FCA afirmou que havia trabalho a ser feito em Meehan dentro 
de 3 anos. O que foi abordado no relatório? 
R:  As avaliações da condição das instalações que foram concluídas em Janeiro de 
2016 são usadas como um guia para informar o programa de melhoria de capital do 
distrito escolar. O Distrito Escolar não possui os fundos necessários para completar 
todos os itens recomendados para substituição ou reparo - o que inclui as deficiências 
observadas no edifício Austin Meehan. Como o Distrito Escolar comprometeu fundos 
de capital para construir uma nova escola, utilizaremos fundos em nosso orçamento 
operacional atribuído ao Departamento de Manutenção para manter o prédio e fazer 
os reparos necessários até que a construção da nova escola seja concluída. 
 
P:  Nossos alunos terão que comer no refeitório com os alunos do ensino 
médio? 
R:  Não. Haverá horários separados para o almoço. Os alunos da Mayfair estarão 
completamente separados durante a hora do almoço. 
 
P:  Poderemos visitar a área do prédio antes da abertura da escola? 
R:  Sim, nós estaremos agendando visitas ao prédio antes da abertura da escola. As 
datas da turma serão postadas no site da Mayfair uma vez confirmadas. 
 
 
SOLUÇÃO A LONGO PRAZO 
 
P:  Qual será a configuração da nota na nova escola que está sendo construída? 
R: Esta decisão não foi tomada neste momento. Actualmente estamos realizando 
reuniões com toda a Comitiva do Estado Consultivo Escolar nas escolas que serão 
afectadas para apresentar as possibilidades (K-8 ou 6-8) teremos de ouvir e entrar em 
acordo,  entender suas ideas e preocupações antes de tomar uma decisão final. 
 
P: Haverá uma mudança da área quando a nova escola for construída? 
R: Sim, uma vez que a nova escola seja construída, mudanças de área serão 
necessárias. Uma vez tomada a decisão sobre a configuração da nova escola, 

começaremos a trabalhar em quais será as futuros áreas para cada escola.--  

 
 
 
 


