
Girard Academic Music Program
Marëveshja  Prindër - Shkollë

Choose Language------> B. Albanian

Viti shkollor2022-23
Data e rishikimit:

6/7/2022

I dashur prind / Kujdestar,
 
 ZHVILLIMI I PËRBASHKËT

 
Programi i Muzikës Akademike Girard dhe Prindërit e Studentëve që marrin pjesë në aktivitete, shërbime dhe 
programe të financuara nga Titulli I, Pjesa A e Act Every Student Sukses Akti (ESSA) pajtohen që kjo kompakt 
përshkruan se si prindërit, të gjithë stafin e shkollës dhe të Studentët do të ndajnë përgjegjësinë për përmirësimin e 
arritjeve akademike të studentëve dhe mjetet me të cilat shkolla dhe prindërit do të ndërtojnë dhe zhvillojnë një 
partneritet që do t'i ndihmojë fëmijët të arrijnë standardet e larta të shtetit. Këtë vit, një takim i hyrjes së prindërve 
u mbajt praktikisht në 7 qershor 2022 për t'u dhënë prindërve mundësinë për të dhënë kontribut në zhvillimin e këtij 
kompakt.
 
Për të kuptuar se si duke punuar së bashku mund të përfitojë fëmija juaj, është së pari e rëndësishme për të kuptuar qëllimet e 
drejtorisë dhe shkollës për arritjet akademike të studentëve.
Objektivat dhe Qëllimet e azhurnuara të Bordit të Edukimit janë në dispozicion në Uebsajtin e Drejtorisë Arsimore në  
www. philasd.org.

 Girard Academic Music Program OBJEKTIVAT

GAMP do të rrisë aftësitë dhe rezultatet e përparuara të matematikës siç identifikohen nga provimet PSSA dhe Algjebra Keystone. Fushat tona kryesore të fokusit do të jenë rezultatet e PSSA të klasës së 8 -të dhe rezultatet e algjebër të klasës së 9 -të.
GAMP do të rrisë rezultatet e progresit në matematikë dhe ELA siç identifikohet nga provimet PSSA dhe Algebra Keystone dhe do të reflektohet në raportin vjetor të përparimit të shkollës sonë.

Për të ndihmuar fëmijën tuaj të arrijë objektivat e drejtorisë dhe shkollës, ju dhe fëmija juaj do të punojnë së bashku:
 

PËRGJEGJËSITË SHKOLLË / MËSUES:
 Girard Academic Music Program will:

 
Siguroni kurrikula dhe udhëzime me cilësi të lartë në një mjedis mësimor mbështetës dhe efektiv që u mundëson 
fëmijëve pjesëmarrës të përmbushin standardet e shtetit për përparimin dhe arritjet akademike të studentëve.
Mbani konferenca prind-mësues, gjatë të cilave kjo kompakt do të diskutohet pasi lidhet me përparimin dhe arritjen 
e secilit fëmijë.
Siguroni prindërve raporte të shpeshta për përparimin e fëmijëve të tyre.
Siguroni prindërve qasje të arsyeshme për stafin e shkollës.
Ofroni prindërve mundësi për të bërë vullnetarë dhe për të marrë pjesë në shkollë dhe për të vëzhguar aktivitetet në 
klasë.

PËRGJEGJËSITË E PRINDIT:

http://philasd.org/
http://philasd.org/


Ne, si prindër, do të:

Bashkëpunoni me stafin dhe studentët për të maksimizuar mundësitë e mësimit të ofruara nga shkolla për të 
siguruar që fëmijët të përmbushin standardet e shtetit për përparimin dhe arritjet akademike të studentëve.
Merrni pjesë në konferenca prind-mësues dhe tubime shkollore të tilla si orientime dhe kthimi në natën e shkollës, 
dhe të jenë në dispozicion për të bashkëpunuar me stafin e shkollës për çështjet gjermane për përparimin dhe 
arritjen e secilit fëmijë.
Jini vigjilentë për monitorimin e pjesëmarrjes, vonesën dhe përparimin akademik të studentit tonë.
Shmangni caktimin e emërimeve jashtë gjatë orarit të shkollës, përveç në raste urgjente ekstreme për të 
maksimizuar qasjen e studentëve në stafin e shkollës dhe mësimin.
Jini partnerë aktivë në mësimin e fëmijës sonë, vullnetarisht në shkollë dhe në klasë, duke ndjekur konferenca 
prind-mësues dhe duke qenë i përgjegjshëm ndaj nismave që promovojnë suksesin e fëmijës sonë dhe i ndihmon ata 
të përmbushin standardet e vendosura për përparim dhe arritje.

PËRGJEGJËSITË E STUDENTIT:

Plotësoni të gjitha detyrat çdo ditë në maksimumin e aftësisë sonë.
Ndani informacione me prindërit dhe kujdestarët në lidhje me kërkesat akademike, përfshirë ato të regjistruara çdo 
ditë në rendin e ditës ose postuar në Google Classroom, dhe lehtësojnë komunikimin e hapur midis shkollës dhe 
prindërve tanë për përparimin dhe arritjet akademike të studentëve.
Planifikoni dhe bashkëpunoni në mënyrë aktive me prindërit dhe kujdestarët tanë për të monitoruar përparimin tim 
drejt arritjes së qëllimeve individuale të të mësuarit.
Jini të gatshëm të merrni pjesë në klasë çdo ditë, të jeni në kohë dhe të bashkëpunoni me pritjet e secilës klasë, çdo 
mësues në klasë dhe të gjithë stafin mbikëqyrës të shkollës.
Shpenzoni përpjekje të plotë për të siguruar që unë të përmbush qëllimet e mia të të mësuarit dhe të kontribuoj në 
zhvillimin e një komuniteti më të fortë shkollor, i cili përfshin pjesëmarrjen në klube jashtëshkollore që përfshijnë 
përvoja sociale, akademike, atletike dhe muzikore.

KOMUNIKIMI PËR TË MËSUARIT E STUDENTIT:
 Girard Academic Music Program është angazhuar për komunikim të shpeshtë të dyanshëm me familjet për mësimin 
e fëmijëve. Disa nga mënyrat që ju mund të prisni që të kontaktojmë me ju, janë:

Portal mëmë
Konferencat e mësuesve të prindërve
Thirrjet telefonike dhe i Dërguari i Shkollës
Buletini Online - Javë
Email/Tekste/thirrje telefonike për prindërit në Progresin e Studentit
Takimet e planifikuara "çaj me drejtorin"

AKTIVITETET PËR TË NDËRTUAR PARTNERITETET:
 Girard Academic Music Program ofron ngjarje dhe programe të vazhdueshme për të ndërtuar partneritete me familjet.

Këshilli Këshillëdhënës i Shkollës
Konferenca tremujore të mësuesve të prindërve
Shtëpia vjetore e hapur
Orientimet e Studentëve
Shoqata e Shtëpisë dhe Shkollave
Mundësitë për vullnetare/vëzhgim/hije
Punëtori mëmë


