ESCOLAS PÚBLICAS DE LONG BRANCH
CONTRATO DOS PAIS E A ESCOLA
2019-2020
A escola Amerigo A. Anastasia e pais de alunos que participam em actividades, serviços e programas financiado pelo Título
I, Parte A da Lei de Educação Primária e Secundária (ESEA), concorda que este pacto descreve como os pais, funcionários
da escola e os alunos, compartilharam a responsabilidade de melhorar o desempenho acadêmico dos alunos e os meios
pelos quais a escola e os pais podem construir e desenvolver uma parceria que ajudar as crianças a alcançar padrões
elevados.
Este pacto entre a escola e os pais será implementado no ano escolar 2019-2020.

A ESCOLA AMERIGO A. ANASTASIA IRÁ:






Proporcionar um currículo e instrução de qualidade em um ambiente de aprendizagem e suporte eficaz para
permitir que crianças participantes cumpram as normas de status de desempenho dos alunos .
Conferência de pais e professores, durante o qual este pacto será discutido individualmente em relação à cada
criança.
Fornecer aos pais relatórios freqüentes sobre o progresso de seus filhos.
Proporcionar aos pais acesso aos funcionários da escola.
Fornecer aos pais oportunidades de voluntariado e participação na classe de seu filho, e observar as atividades na
sala de aula da.

NÓS, COMO PAIS, APOIAMOS A APRENDIZAGEM DE NOSSAS CRIANÇAS DAS SEGUINTES
FORMAS:







Monitorizar o comparecimento escolar do estudante.
Garantir o cumprimento do dever de casa.
Freqüentar as conferencias entre pais e professores e programas de “Back-To-School”. (Reunião dos pais)
Participar, conforme o caso, nas decisões relativas à educação de meus filhos.
Promover o uso positivo do tempo extracurricular.
Mantenha-se informado sobre a educação de meus filhos; ler todos os avisos da escola recebido pelo meu
filho, por e-mail, ou outros métodos.

NÓS, COMO ESTUDANTES, COMPARTILHAMOS A RESPONSABILIDADE PARA MELHORAR O
NOSSO DESEMPENHO ACADÊMICO E ATINGIR OS PADRÕES DE EDUCAÇÃO ELEVADOS DO
ESTADO . ESPECIFICAMENTE, NÓS IREMOS:




Fazer o meu dever de casa todos os dias e pedir ajuda quando preciso;
Ler pelo menos 30 minutos todos os dias fora do tempo escolar; e
Dar aos meus pais ou o adulto que é responsável por meu bem-estar todos os avisos e informações recebidas por
minha escola todos os dias.

Nos concordamos para trabalhar juntos, no melhor de nossas habilidades, como educadores e parentes para

alcançar nossa meta em providenciar para o sucesso educacional de nossas crianças.
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