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Esta NÃO é a completa Política de Envolvimento de Pais e Família desta escola. Este é um resumo que visa 
fornecer as informações básicas contidas na Política. Se isso estiver em uma língua que não seja inglês, é 

porque foi automaticamente traduzido no Google Tradutor e pode conter erros. Por favor, entre em contato com 
a escola de seu filho(a) se tiver perguntas sobre as informações fornecidas abaixo, ou para receber a Política de 

Envolvimento de Pais e Família na íntegra.

Como desenvolvemos essa política e nossos programas de engajamento de pais e 
familiares com a entrada dos pais:

Na primavera, os pais são incentivados a participar de uma reunião na qual podem revisar e dar informações 
neste documento e também no compacto. A reunião de entrada dos pais da primavera deste ano foi realizada 
em 7 de junho de 2022. Além disso, os pais forneceram informações e tiveram a oportunidade de participar de 
decisões relacionadas aos programas do Título 1 e fazer sugestões relacionadas à melhoria da educação para 
seus filhos e todas as crianças através do seguinte:
Conselho Consultivo da Escola (SAC) - mensalmente
Reuniões de casa e da escola - mensalmente
Chá com a prefeitura principal e/ou virtual (bimensal)

Informações sobre nossa reunião anual de pais do título I:
Realizamos um título anual que encontro todos os anos no outono na noite da escola. A reunião deste ano 
ocorrerá em setembro, onde convidaremos todos os pais a participarem. Durante esta reunião, informaremos -
os sobre o programa do Título I, os requisitos do Título I da Parte A, qualificações de professores e direitos 
dos pais de conhecer os padrões e avaliações do conteúdo acadêmico do estado, como monitorar o progresso 
dos alunos e trabalhar com educadores. Também forneceremos e enviaremos para casa uma cópia da política 
de envolvimento dos pais e da família, bem como do compacto naquele momento. Os pais serão notificados 
sobre a reunião por Flyer, calendário mensal e mensageiro da escola.

Como você pode esperar que a escola se comunique com você sobre o envolvimento dos 
pais e da família, bem como outras informações importantes:

Os pais são notificados de reuniões por e-mail, nosso boletim semanal on-line, o calendário escolar mensal e o 
Mensageiro da Escola. As reuniões são realizadas de manhã e à noite (chá com diretor-am; Home & School e 
SAC-PM). Todas as informações estão disponíveis em vários idiomas e no idioma amigável para os pais para 
acomodar as necessidades da família. A Política de Compacto e Engajamento da Família Parenting será 
distribuída a todas as famílias em nossos planejadores de estudantes e publicada em nosso site da escola. 
Alguns dos pais WASY podem esperar ouvir de nós através do semanário-boletim eletrônico, chamadas 
telefônicas/mensagens de texto da equipe, telefonemas automatizados, relatórios de progresso do aluno e por 
porta-mãe. As traduções estão disponíveis mediante solicitação.

Como desenvolvemos o compacto de pais escolares com a entrada dos pais:



Na primavera, os pais são incentivados a participar de uma reunião na qual eles têm a oportunidade de revisar 
e dar informações neste documento, bem como no compacto. Os pais foram notificados desta reunião através 
de nosso boletim on -line, o site da escola e através do Mensageiro da Escola. Esta reunião de entrada dos pais 
foi realizada em 7 de junho de 2022.

Como compartilhamos as informações do orçamento do Título I com os pais e obtendo a 
entrada dos pais sobre como gastar o título de 1% I Fundos de engajamento dos pais:

Durante a reunião de inverno, realizada em 15 de fevereiro de 2022, os pais tiveram a oportunidade de 
fornecer informações e fazer sugestões sobre o plano e o orçamento da escola. Nesse momento, os pais deram 
informações sobre como gostariam de ver os fundos de envolvimento dos pais a serem gastos e fornecem 
feedback sobre que tipo de apoio eles gostariam de ver promulgados. O envolvimento dos pais será gasto no 
fornecimento de treinamento aos pais e folhetos para o nosso centro de boas -vindas.

Como trabalharemos com empresas e outros parceiros da comunidade para fornecer 
recursos às famílias:

• Noite da faculdade: este evento atrai representantes de várias faculdades locais para ajudar nossos alunos do 
ensino médio a fazer escolhas informadas sobre o ensino superior.
• GENA - GIRARD East Neighborhood Association é uma organização de vizinhança voluntária que ajuda a 
preservar e aprimorar a qualidade de vida residencial em nosso bairro. Trabalhamos com esta organização 
para defender a comunidade, incluindo nossos alunos, e mantemos uma câmara de compensação para obter 
informações e eventos da comunidade.
• Teatro da lanterna
• Drexel
•Universidade da Pensilvânia
• Gear (Associação de Residências Girard Estates)
• Centro Kimmel
• teatro de rua de Walnut
• CLUBE CLEF
• Philly Pops
Essas organizações fornecem apoio aos alunos e, às vezes, às famílias.

Como criaremos a capacidade dos pais de apoiar o sucesso acadêmico de seu filho:
Vários workshops e treinamento são oferecidos aos pais ao longo do ano letivo. Um dos tópicos abordados é 
usar o Infinite Campus (livro de séries on -line e o uso do portal de estudantes para ver os recursos 
disponíveis). Durante a reunião anual do título I, realizada a cada setembro, compartilhamos com os pais os 
requisitos do Título I, Parte A, os padrões acadêmicos do estado e as avaliações acadêmicas locais. Existem 
três conferências do boletim ao longo do ano letivo, novembro, fevereiro e abril, com uma conferência noturna 
oferecida a cada vez. Durante essas conferências, os professores discutem com os pais, como trabalhar com 
educadores e monitorar o progresso de seus filhos. Os pais também receberão essas informações durante a 
orientação da 5ª, 6ª e 9ª série para pais e alunos.

Como treinaremos os funcionários da escola com a contribuição dos pais para se 
comunicar e trabalhar com os pais como parceiros iguais:



Pesquisas são disponibilizadas aos pais durante todos os eventos, reuniões e conferências. Os resultados das 
pesquisas dos pais são computados e compartilhados com os funcionários durante o desenvolvimento 
profissional ao longo do ano letivo. Em agosto, a equipe será treinada sobre a melhor forma de se comunicar e 
colaborar com os pais como parceiros na aprendizagem dos alunos.

Outras maneiras pelas quais apoiaremos o envolvimento dos pais e da família:
Conferência dos pais conforme necessário
Chá com o principal (bimensal)
Reuniões de casa e escola
Reuniões do SAC


