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Prezados pais ou responsáveis,

DESENVOLVIDO EM CONJUNTO
 

Programa de música acadêmica de Girard e os pais dos alunos que participam de atividades, serviços e programas 
financiados pelo Título I, parte A de todos os estudantes da Lei (ESSA) concordam que isso descreve como os pais, 
toda a equipe da escola e o Os alunos compartilharão a responsabilidade por um melhor desempenho acadêmico 
dos alunos e os meios pelos quais a escola e os pais construirão e desenvolverão uma parceria que ajudará as 
crianças a alcançar os altos padrões do estado. Este ano, uma reunião de entrada dos pais foi realizada 
virtualmente em 7 de junho de 2022 para dar aos pais a oportunidade de dar informações ao desenvolvimento 
desse compacto.
 
Para entender como trabalhar em conjunto pode beneficiar seu filho(a), é importante primeiro entender os objetivos do distrito 
e da escola para o desempenho escolar do estudante.
Os Objetivos e Conformidades atuais da Secretaria de Educação estão disponíveis no site do Distrito Escolar, em www. 
philasd.org

 Girard Academic Music Program OBJETIVOS

O GAMP aumentará a proficiência e as pontuações de matemática avançadas, identificadas pelos exames PSSA e Algebra Keystone. Nossas principais áreas de foco serão as pontuações da PSSA da 8ª série e as pontuações de álgebra da 9ª série.
O GAMP aumentará as pontuações de progresso em matemática e ELA, identificadas pelos exames de Keystone da PSSA e Álgebra e refletiram no relatório anual de progresso escolar da nossa escola.

Para ajudar seu filho(a) a atingir os objetivos do Distrito e da escola, a escola, você e seu filho(a) irão trabalhar juntos: 
 

RESPONSABILIDADES DA ESCOLA/PROFESSOR:
 Girard Academic Music Program will:

 
Forneça currículo de alta qualidade e instrução em um ambiente de aprendizado de apoio e eficaz que permita que 
as crianças participantes atendam aos padrões do estado para o progresso e o desempenho acadêmicos dos 
alunos.
Segurar as conferências de pais e professores, durante as quais esse compacto será discutido no que se refere ao 
progresso e conquista de cada criança.
Forneça aos pais relatórios frequentes sobre o progresso de seus filhos.
Forneça aos pais acesso razoável aos funcionários da escola.
Forneça aos pais oportunidades para se voluntariar e participar da escola e observar as atividades em sala de 
aula.

https://www.philasd.org/
https://www.philasd.org/


RESPONSABILIDADES DOS PAIS:
Nós, enquanto pais, iremos:

Colabore com funcionários e alunos para maximizar as oportunidades de aprendizado oferecidas pela escola para 
garantir que as crianças atendam aos padrões do estado para o progresso e o desempenho acadêmico dos alunos.
Participe de conferências de pais e professores e reuniões escolares, como orientações e volta à noite da escola, e 
esteja disponível para colaborar com os funcionários da escola em questões germanas para o progresso e 
conquista de cada criança.
Esteja atento ao monitorar a participação, atraso e progresso acadêmico de nossos alunos.
Evite agendar compromissos externos durante o horário escolar, exceto em emergências extremas para maximizar 
o acesso aos alunos aos funcionários da escola e ao aprendizado.
Seja parceiros ativos no aprendizado de nosso filho, voluntariado na escola e na sala de aula, participando de 
conferências de pais e professores e respondendo a iniciativas que promovem o sucesso de nosso filho e os ajudam 
a atender aos padrões estabelecidos para progresso e desempenho.

RESPONSABILIDADES DO ESTUDANTE:

Conclua todas as tarefas diariamente da melhor maneira possível.
Compartilhe informações com os pais e responsáveis   sobre os requisitos acadêmicos, incluindo aqueles 
registrados diariamente na agenda ou publicados na sala de aula do Google e facilitar a comunicação aberta entre 
a escola e nossos pais sobre o progresso e desempenho acadêmico dos alunos.
Planeje e colabore ativamente com nossos pais e responsáveis   para monitorar meu progresso para alcançar 
objetivos de aprendizado individuais.
Esteja preparado para frequentar a aula diariamente, chegar a tempo e cooperar com as expectativas de cada sala 
de aula, cada professor de sala de aula e todos os funcionários da supervisão da escola.
Faça o esforço total para garantir que eu cumpra meus objetivos de aprendizado e contribua para o 
desenvolvimento de uma comunidade escolar mais forte, que inclui participação em clubes extracurriculares 
envolvendo experiências sociais, acadêmicas, atléticas e musicais.

COMUNICAÇÃO SOBRE O APRENDIZADO DOS ALUNOS:
 Girard Academic Music Program está comprometido a uma comunicação frequente de duas vias com as famílias 
sobre o aprendizado das crianças. Algumas maneiras das quais que você pode esperar que contatemos você: 

Portal dos pais
Conferência de Professores e pais
Ligações telefônicas e mensageiro da escola
Newsletter online - semanalmente
E -mails/textos/telefonemas para os pais no progresso dos alunos
Reuniões agendadas de “chá com o principal”

ATIVIDADES PARA CRIAR PARCERIAS:
 Girard Academic Music Program oferece eventos e programas contínuos para construir parcerias com as famílias.

Conselho Consultivo da Escola
Conferências trimestrais de professores de pais
Casa Aberta Anual
Orientações do aluno
Associação de Casa e Escola
Oportunidades de voluntariado/observação/sombreamento
Workshops para pais


