Pais: Como pai ou responsável, saiba que
seu filho tem direito a uma educação
pública e gratuita e você não deve se sentir
intimidado de registrar seu filho em
qualquer serviço educacional oferecido
pela BCPS. As escolas não podem solicitar
qualquer informação que revele sua
situação imigratória.
Estudantes: Na BCPS, estamos
empenhados em respeitar seus direitos à
uma educação equitativa e assegurar
acesso a recursos que apoiam a sua carreira
acadêmica em um ambiente seguro.
Professores: Através de vários
departamentos, a BCPS fornece acesso a
recursos e oportunidades para apoiar
estudantes imigrantes. Incentive os alunos
a conhecer e acolher a cultura de seus
pares ao explorar conceitos de cultura,
diversidade e imigração.
Todos os Funcionários da BCPS: A BCPS
tem a responsabilidade de garantir a todos
os alunos, independentemente de sua
situação imigratória, religião ou país de
origem, um acesso seguro à uma educação
pública e gratuita de K-12. Através de
políticas e práticas, estamos empenhados
em fornecer uma educação de qualidade
para todos.

Depois da graduação, a Flórida oferece diversas
oportunidades para todos os alunos. Orientadores
escolares da BCPS e conselheiros da Broward
Advisors for Continuing Education (BRACE) são
ótimas fontes de informações sobre bolsas de
estudo, opções de carreira e outras oportunidades,
bem como a feira anual de universidades e
carreiras. Abaixo estão algumas das oportunidades
de bolsas disponíveis:
A Broward Education Fund, com o apoio da
BRACE, arrecada fundos para proporcionar bolsas
de estudo por mérito para formandos do ensino
médio que sonham em frequentar uma faculdade
comunitária, universidade ou escola profissional.
browardedfoundation.org
A Florida Shines oferece uma variedade de
recursos de orientação acadêmica, preparo
profissional e aprendizagem à distância para
estudantes e pais. https://www.floridashines.org
Florida Students oferece Tutoriais e Recursos para
Estudantes, para apoiar a aprendizagem de língua
inglesa, matemática, ciências, educação cívica e
história dos EUA.http://www.floridastudents.org/#
O Programa de Bolsas de Estudo Florida Bright
Futures estabelece 3 bolsas de estudo, financiadas
pela loteria, para premiar formandos de ensino
médio com alto desempenho acadêmico.
http://www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf
TheDream.US é um fundo nacional de bolsas de
estudo para estudantes DREAMers matriculados
em faculdades participantes que aceitam
beneficiários da DACA. http://www.thedream.us
A Florida Immigrant Coalition (FLIC) oferece um
programa de taxas escolares de residente do Estado
para os estudantes indocumentados.
www.floridaimmigrant.org 1-888-600-5767
Mexican American Legal Defense and Educational
Fund (MALDEF) oferece um Guia de Recursos de
Bolsas de Estudo para estudantes e pais, com uma
lista extensa de bolsas de estudo, incluindo muitas
que não questionam a situação imigratória.
www.maldef.org

Este panfleto inclui informações sobre
direitos legais e recursos para imigrantes.
Tais materiais são apenas para fins
informativos e podem não refletir as mais
recentes atualizações. Estes materiais não
se destinam e não devem ser tomados
como aconselhamento jurídico sobre
qualquer conjunto específico de fatos ou
circunstâncias. Você deve consultar um
advogado para obter aconselhamento
sobre questões jurídicas ou preocupações
específicas.
A SBBC proíbe qualquer política ou
procedimento que resulte em
discriminação com base em idade, cor,
deficiência, identidade de gênero,
expressão de gênero, nacionalidade, estado
civil, raça, religião, sexo ou orientação
sexual. Os indivíduos que desejam
registrar queixa de discriminação e/ou
assédio podem ligar para o Diretor do
Departamento de Equal Educational
Opportunities/ADA Compliance pelo
telefone 754-321-2150 ou através de
Máquina de Teletipo (TTY) 754-321-2158.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES
www.browardschools.com
Kathleen C. Wright School Board Bldg.
600 SE Third Avenue
Fort Lauderdale, FL 33301
754-321-0000
Siga-nos no Twitter
@browardschools
@BrowardESOL
@diversitybcps

O objetivo deste panfleto, “We Are Broward
Immigrant Support Plan / Estamos Broward
Plano de Apoio a Imigrantes,” é fornecer uma
visão geral dos direitos e serviços disponíveis
para os estudantes imigrantes das Escolas
Públicas do Condado de Broward (BCPS).
O Conselho Escolar do Condado de Broward,
FL (SBBC) adotou a Resolução n° 17-98, que
designa o Conselho Escolar do Condado de
Broward, FL, um distrito inclusivo, seguro e
acolhedor, assegurando espaço e ambiente
protegidos para todos os alunos aprenderem
e progredirem, independentemente de sua
situação imigratória, religião ou país de
origem.
Departamento de Programa Bilíngue/ESOL
Departamento de Iniciativas de Apoio ao
Estudante
Escritório de Programas Acadêmicos

Escolas Públicas do Condado de Broward
www.browardschools.com 754-321-0000
Requisitos de Matrícula
http://www.browardschools.com/ParentsStudents/Parent-Student-Pages/Register-My-Childin-School
Departamento de Programa Bilíngue/ESOL
Serviços de Tradução e Interpretação; Aprendizes
da Língua Inglesa; Estudantes Imigrantes; Escritório
de Assistência a Pais Bilíngues
http://esol.browardschool.com
754-321-2590
Inglês, Espanhol, Crioulo Haitiano e Português
Educação de Estudantes Excepcionais & Serviços
de Apoio http://www.bcpseseandsupportservices.com 754-321-3400
Iniciativas de Apoio ao Estudante
Diversidade, Prevenção e Intervenção; Apoio a
Desabrigados; Aprendizagem Social e Emocional;
Equidade de Realização Acadêmica; Serviços de
Saúde ao Estudante; Frequência Escolar; Educação
Domiciliar; Mentoria de Líderes de Amanhã; e
muito mais http://browardstudentservices.com
754-321-1660
Aconselhamento Escolar 754-321-1675
Aconselhamento Familiar 754-321-1590
Serviços de Assistência Social na Escola
754-321-1618
Educação Profissional, Técnica, para Adultos e
Comunidade
http://academics.browardschools.com/ctace
754-321-8400
Escolas Comunitárias de Broward
http://www.browardcommunityschools.com
754-321-7600

Pais e estudantes imigrantes da Flórida têm a
oportunidade de acesso a recursos de apoio.
Estar informado sobre a sua situação
imigratória é o primeiro passo para saber
como prosseguir. Desde 1º de julho de 2014,
todos os diplomados de ensino médio da
Flórida, incluindo estudantes
indocumentados, estão qualificados a taxas
escolares de residente do Estado em
faculdades e universidades locais.
Ação Diferida para Chegadas na Infância
(DACA) Você pode solicitar consideração
para ação diferida para chegadas na infância
se você:
 Chegou nos EUA antes de completar 16 anos
de idade;
 Tem residido continuamente nos Estados
Unidos desde 1/janeiro/2010 até o presente
momento;
 Não tinha situação legal em junho/2012;
 Estava fisicamente presente nos EUA em
15/junho/2012, e no momento de apresentar
seu pedido de consideração de ação diferida
junto à USCIS;
 Frequenta escola atualmente, graduou-se ou
obteve um certificado de conclusão do ensino
médio, obteve um certificado de supletivo
(General Education Development/GED), ou é
um veterano dispensado com honras militares
das Forças Armadas dos Estados Unidos ou
da Guarda Costeira dos Estados Unidos; e
 Não foi condenado por um crime doloso,
delito grave ou três ou mais outros delitos, e
não representa uma ameaça à segurança
nacional ou à segurança pública.

Mais detalhes sobre as diretrizes da DACA
podem ser encontrados em
www.uscis.gov/immigrationaction .

211 Broward Primeira Chamada para
Ajuda 211 ou 954-537-0211
211 Página de recursos We Are Broward
http://211-broward.org/wearebroward
Boys & Girls Club
954-537-1010 www.bgcbc.org
Broward Community & Health Centers
954-266-2999 http://www.bcfhc.org
Broward Regional Health Planning
Council
Affordable Care Act (ACA) Navigator
Services 954-561-9681 Ramal 1226
www.brhpc.org
Catholic Charities Legal Services
954-306-9537 http://www.cclsmiami.org
Center for Independent Living of
Broward 954-722-6400
http://www.cilbroward.org

Florida KidCare, The Department of Health
954-467-8737
http://floridakidcare.org/eligibility/noncitizens.html
Florida Immigrant Coalition, FLIC
305-571-7254, www.floridaimmigrant.org
Gulf Coast Jewish Family & Community
Services 954-703-3570
www.gulfcoastjewishfamilyandcommunityser
vices.org
HANDY 954-522-2911 https://handyinc.org
Hispanic Unity of Florida
954-342-0296, 954-964-8884 Ramal 203 ou 216
www.hispanicunity.org
Harmony Development Center
954-766-4483
http://www.harmonydevelopmentcenter.org
Henderson Behavioral Health
954-486-4005 www.hendersonbh.org

Church World Services
954-617-9219 www.cwsglobal.org

Kids In Distress, Inc.
954-390-7654 www.kidinc.org

Community Access Center
954-534-9113 www.cacfl.org

Legal Aid Services of Broward County
954-765-8950 www.browardlegalaid.org

Cora E. Branyon Family Health Center
954-759-6600
https://www.browardhealth.org/locations
/cora-e-braynon-family-health-center

Light of World Clinic
954-563-9876
http://www.lightoftheworldclinic.com

Dept. of Children & Families/ ACCESS
Dept. 954-375-3338
www.myflorida.com/accessflorida
The Dept. of Health Refugee Health
Program 954-467-4700 Ramal 4550
www.broward.floridahealth.gov

SEIU Florida
http://www.seiufl.org
Youth Co-op, Refugee Service Center
954-961-1542 http://www.ycoop.org

