Contrato pai
2022-2023
I, ________________________________________the pai / cuidador de
____________________________________ e potenciais Escola de entrar neste acordo para o ano lectivo
2020-2021. Eu entendo que o envio o meu filho a Potenciais escola é a minha escolha e a escola se reserva o
direito de aceitar o seu filho ou não. Além disso, a escola se reserva o direito de cumprir o seu filho e ajudá-lo a
fazer a transição para um posicionamento mais adequado, se necessário. Ao optar por se inscrever o meu
filho, eu entendo que haverá alguns requisitos para mim como um pai / cuidador. Eu entendo que o meu
envolvimento é uma necessidade para o desenvolvimento do meu filho e crescimento acadêmico. Como o
membro mais importante da equipe do meu filho, tenho a honra, fazer um compromisso com a educação de
meu filho, para apoiar a equipe e escola e ser um participante ativo nas seguintes áreas:
• Vou ler e cumprir todas as políticas definidas no manual do pai
• Eu vou participar de reunião do meu filho Plano de Educação Individual (PEI)
• Vou oferecer-se para Parent comissão Organização de Professores de pelo menos uma escola Potenciais ou
evento durante o ano letivo
• Eu vou garantir que, quando o meu filho chega à escola que está bem descansado, bem alimentado, bem
cuidada, saudável, pronto para aprender e acompanhado por qualquer equipamento adaptativo que irá ajudálos em seu posicionamento, mobilidade, saúde e comunicação.
• Vou ligar para o escritório de saúde escolar para notificar de ausência de um aluno.
• Vou verificar e assinar notebook do meu filho diariamente e manter a correspondência diária entre a escola
e casa
• Vou manter a comunicação aberta com a escola em todos os momentos, e irá participar de reuniões ou
seguir com os pedidos do pessoal para o melhor das minhas habilidades.
• Vou designar O Arc como meu provedor primário terapia Medicaid
• Eu vou comprometer-se a oferecer-se em eventos, comissões, ou no ambiente escolar. Doações de
fornecimento de encomendas, materiais de sala de aula, ou outros recursos também contarão para este
compromisso. É a expectativa da escola que todas as famílias / cuidadores comprometer-se a ajudar os
potenciais Charter School com o melhor de suas habilidades.
Em troca, os potenciais Charter School concorda em:
• Fornecer um ambiente de aprendizagem salvar, estimulando e apropriado para o seu filho
• Colaborar com você durante a avaliação das competências do seu filho e o desenvolvimento de metas e
intervenções
• Eduque seu filho, incentivando a aquisição de competências que são significativas para o progresso do seu
filho, tanto agora como no futuro
• Mantenha-se informado sobre o progresso do seu filho através de ambas as reuniões formais e informais
• Ser solidário com você como você advogar para as necessidades de seu filho
• Servir como fonte de informação e assistência para você e sua família
Potenciais Carta escolar tem o direito de recusar ou rejeitar qualquer aluno com base em adequação e ajuste.
A escola vai ajudar a fazer a transição da criança em um ambiente mais adequado.
_________________________________________________
Assinatura dos pais

_____________________________
Encontro
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