INLET GROVE COMUNIDADE HIGH SCHOOL
2020-2021 Escola - Parente Compacto
Prezado Pai / Guardião,
Este pacto reconhece a responsabilidade compartilhada da escola, do lar e do aluno pelo alto desempenho acadêmico
dos alunos.
Objetivo Acadêmico da Escola:
Se a Escola Secundária Inlet Grove garantir a proficiência acadêmica de todos os alunos, a proficiência
em leitura aumentará para 51% e a proficiência em matemática para 65%, como um indicador importante
para melhorar a taxa de conclusão do ensino médio.
Objetivo de Envolvimento Familiar da Escola:
Se a Escola Secundária Inlet Grove assegurar parcerias entre pais e comunidade para apoiar o
desenvolvimento acadêmico e social / emocional de todos os alunos, a proficiência em leitura aumentará
para 51% e a matemática para 65% como um indicador importante para melhorar a taxa de conclusão do
ensino médio.
A Escola Comunitária Inlet Grove concorda em:

Registre diariamente a parte da instrução direta da lição na sala de aula do google para os alunos revisarem. Fornece um
ambiente seguro que conduz à aprendizagem.

Fornece currículo e instrução de alta qualidade que permite que os alunos atendam a altos padrões.

Identificar os pontos fracos acadêmicos dos alunos e desenvolver estratégias eficazes para melhorar o desempenho
nessas áreas.

Respeitar e valorizar a ampla variedade de diferenças culturais dos alunos e famílias.

Desenvolver e implementar um plano de comunicação familiar abrangente que garanta uma notificação 100% familiar
por meio de múltiplos canais.

Comunique-se de forma eficaz e frequente com os alunos e suas famílias sobre o progresso individual do aluno, bem
como sobre as oportunidades de serem parceiros significativos no aprendizado.

Um ambiente educacional dedicado ao desenvolvimento de uma educação voltada para a carreira.

Habilidades proporcionais aos padrões desenvolvidos e aprovados por profissionais da indústria.

Promova um ambiente familiar onde os visitantes sejam bem-vindos e encorajados a se envolverem ativamente.

Utilize o Google Classroom como um meio de contato com os pais e modo de dar feedback aos alunos.
O pai / responsável / família concorda em:

Vou garantir que meu filho participe das sessões online regularmente.

Vou respeitar os protocolos COVID-19 estabelecidos pela escola.

Participar de pelo menos 3 treinamentos para pais por ano relacionados a leitura, matemática e graduação

Certifique-se de que o aluno frequente a escola regularmente, seja pontual, esteja preparado e esteja vestido
adequadamente.

Monitore as tarefas de casa e notifique o professor se surgirem problemas com a conclusão.

Providencie uma área tranquila e bem iluminada da casa designada para estudo e conclusão de tarefas.

Leia com o aluno regularmente e monitore assistindo TV em casa.

Supervisionar o uso positivo do tempo extracurricular pelo aluno e manter um calendário escolar.

Visite e comunique-se com a escola frequentemente e converse com o professor a cada semestre.

Seja voluntário ou ajude a escola tão freqüentemente quanto possível e peça ajuda da escola quando houver
necessidade.
O aluno concorda em:

Frequente a escola regularmente, na hora certa, preparado e vestido adequadamente.

Vou respeitar os protocolos COVID-19 estabelecidos pela escola.

Fazer o meu melhor para completar todas as tarefas e pedir ajuda quando necessário.

Obedeça as regras da escola e mostre respeito por todas as pessoas.

Relate situações perigosas ou problemas para a escola e / ou pais.

Orgulhe-se da escola, do lar e da comunidade e esteja disposto a lutar continuamente pela excelência.

Leia diariamente

Francisco Lopez M.Ed., Principal
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