PACTO ENTRE PAIS E A ESCOLA
A escola Long Branch Middle School 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 2018-2019.
Disposições necessárias para pais de alunos
Responsabilidades da Escola

A escola ___Lenna W. Conrow_____________________________________ irá:
1. 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 das seguintes normas:
2. Conferência de pais e professores, durante o qual este pacto será discutido
individualmente em relação à cada criança. Essas conferências serão realizadas nos
dias:
3. Fornecer aos pais relatórios freqüentes sobre o progresso de seus filhos. A escola
fornecerá relatórios da seguinte forma:
4. Proporcionar aos pais acesso aos funcionários da escola. Os funcionários estarão
disponíveis para consulta com os pais da seguinte forma:
5. Fornecer aos pais oportunidades de voluntariado e participação na classe de seu filho,
e observar as atividades na sala de aula da seguinte forma:
Responsabilidades dos Pais
Nós, como pais,apoiamos a aprendizagem de nossas crianças das seguintes formas:
○ ·
Monitorar a presença escolar
○ ·
Monitorar o dever de casa
○ ·
Monitorar o tempo que meus filhos assistem televisão
○ ·
Oferecer serviços voluntários na sala de aula
○ ·
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.
Servindo grupos de aconselhamento na medida do possível

DISPOSIÇÕES adicional opcional
Responsabilidades do estudante (revise as appropriate to grade level)
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 a meu dever de casa todos os dias e pedir ajuda quando precisar.
Ler pelo menos 30 minutos todos os dias fora do horário escolar.
Fornecer aos meus pais ou o adulto que é responsável por meu bem-estar todos os
avisos e informações que recebo da minha escola todos os dias.

Responsabilidades Adicionais da Escola

A escola __Lenna W. Conrow___________________________________________ irá:
1. Envolver os pais no planejamento, revisão e melhoria da política de envolvimento dos
pais, de forma organizada e contínua e adequada.
2. Envolver os pais no desenvolvimento conjunto de qualquer plano de programa de
escola, de forma organizada, contínua e adequada.
3. Realizar uma reunião anual para informar os pais sobre participação escolar em
programas do Título I, Parte A, e para explicar os requisitos do Título I, Parte A, e o
direito dos pais a participar em programas do Título I, parte A. a escola marcará a
reunião em um horário conveniente para os pais e realizará reuniões adicionais mais
flexíveis, como de manhã ou à tarde, para que o maior número possível de país possam
participar . A escola irá convidar para esta reunião todos os pais de crianças que
articipam em programas Título I, (estudantes participantes) Parte A, e irá incentivar a
participação.
4. Fornecer informações aos pais dos alunos participantes em um formato compreensível
e uniforme, incluindo formatos alternativos, mediante solicitação dos pais com
deficiência, e tanto quanto possível, em idioma que os pais podem entender.
5. Fornecer informação aos pais de crianças participantes de maneira oportuna sobre os
programas do Título I, Parte A, que inclui uma descrição e explicação do currículo

escolar, formas de avaliação acadêmica usado para medir o progresso e níveis de
competência que os alunos devem atingir.
6. Ao pedido dos pais, oferecer oportunidades para reuniões regulares para os pais
formular sugestões e participar, conforme o caso, em decisões sobre a educação de
seus filhos. A escola responderá a sugestões o mais rápido possível.
7. Fornecer cada um dos pais de um relatório individual do aluno sobre o desempenho de
seu filho na avaliação do estado em pelo menos matemática, Língua e Literatura Inglesa
e leitura.
Responsabilidades Escolares Opcionais
A escola ____Lenna W. Conrow___________________________________ irá ajudar a construir e
desenvolver uma parceria com os pais para que eles possam ajudar seus filhos a alcançar altos padrões
acadêmicos e também:

1. Recomendar à agência educacional local (LEA), nomes dos pais de crianças que
participam em programas Título I, parte A, que estão interessados em servir no Comitê
Estadual de Estagiários e equipes de apoio escolar.
2. Notificar os pais da participação escolar em programas de leitura, e até mesmo como
iniciar e operar um programa dentro da escola.
3.

Trabalhar com a escola para resolver problemas, na implementação de atividades de
envolvimento dos pais na seção 1118 do título I, parte A.

4. Trabalhar com a escola para garantir que uma cópia dos procedimentos de reclamação
por escrito é fornecido para resolver qualquer problema de violação de um estatuto ou
regulamento de programas federais do Título I, Parte A para os pais de alunos e
funcionários ou representantes de escolas privadas.
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