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Ano escolar 2022-2023
Resumo
Potenciais Charter School reconhece a importância de formar uma forte parceria com os pais e membros da
comunidade, a fim de impactar positivamente os alunos em nossa escola. Promover o envolvimento dos pais eficaz,
a equipe Potenciais congratula-se com a entrada de pais e membros da comunidade na tomada de decisões e os
encoraja a se juntar a nós nas atividades previstas neste plano. Trabalhamos com os pais como parceiros iguais no
processo educacional.

Encontro annual
Os pais são convidados a assistir a esta reunião no início de cada ano escolar para saber mais sobre os requisitos do
Título I e nossa Título I do Programa Toda a Escola. Nesta reunião haverá oportunidades para analisar os documentos
Título I e dão entrada no seguinte:School Parent- Compact

•

Título I Família Política de Envolvimento / Plano

•

Direito dos pais saibam

•

Idéias de temas para as atividades de envolvimento dos pais futuros

•

Título I do orçamento

Acessibilidade para todas as famílias
Vamos acomodar todas as famílias, oferecendo o seguinte:

•

Opções de datas e horários das reuniões com base na entrada de pais

•

Intérpretes

•

Os documentos traduzidos

•

Cuidar das crianças em escola

•

Comida

•

Transporte
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O envolvimento dos pais Actividades
Baseado na entrada levantamento pai, iremos fornecer as seguintes atividades para ajudar os pais a compreender o
currículo estadual e avaliações e para ajudar os pais a melhorar o desempenho acadêmico de seus filhos:
➢

➢

atividades anteriores, tais como a nossa Família Social do gelado, Pais Open House, grupos de apoio aos pais,
Festival de Outono, a acção de graças Potluck Dinner, viagens de campo com alunos e pais, bem como nossos
fundraisers vai incentivar os pais e as famílias a se envolver e participar em plena educação de seus filhos.
Nós também irá fornecer treinamentos que são pai centrado ao longo do ano escolar.

Tomada de decisão compartilhada
Através dos pais Conselho Directivo da escola irá rever e dar entrada, por escrito, Envolvimento da Família Política /
Plano da escola e avaliar o plano anualmente. Os pais também vai dar entrada, por escrito, da Escola-Compact. Os
pais rever os resultados dados da pesquisa Envolvimento Título I da família para determinar a mudança. Utilização
dos fundos de envolvimento dos pais é discutido. Os pais recebem informações em tempo hábil e são informados do
currículo do aluno e avaliação. Os pais terão a oportunidade de discutir largas relatórios de programação e análise de
dados escolares.
Comunicação
Os pais serão fornecidas informações em uma linguagem e formato que é fácil de entender. Iremos comunicar com
os pais por:Flyers

•

E-mails

•

Notebooks de atribuição

•

website escola

•

Visitas pelo coordenador Envolvimento dos Pais

•

Pai pais Consultivo Council- são convidados a participar neste conselho.

•

Surveys envolvimento da família será distribuído aos pais para a entrada pai.

•

Surveys envolvimento da família serão analisadas pela SAC.

Voluntários
Os pais são encorajados a oferecer-se na nossa escola em uma variedade de capacidades que atendam às
necessidades dos alunos e escola.
Este Plano de Envolvimento dos Pais foi desenvolvido em conjunto e distribuídos para os pais de potenciais
Charter School
Por favor, reveja e enviar a parte de retorno abaixo com o seu filho para o professor em sala de aula.
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Eu revi a Política Escola / Plano

Assinatura dos pais ______________________________ Encontro _____________________________

Nome do estudante _______________________________ Professor __________________________
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