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Hammock Pointe Elementary School
Resumo do Plano de Participação dos Pais e da Família 2019-20
Declaração da Missão de Participação dos Pais e da Família
A Hammock Point Elementary School está comprometida em envolver as famílias na tomada de decisões compartilhadas e incentivar as
famílias a se tornarem participantes ativos no processo educacional de seus filhos, comunicando efetivamente as metas instrucionais,
criando um ambiente convidativo para as famílias e estabelecendo a escola como o centro da comunidade.
Reunião Anual Title I
Todos os anos, as famílias são convidadas a participar desta reunião no início do ano escolar para saber mais sobre o programa Títle 1 e
os requisitos do Títle 1. Nossa reunião será no dia 18 de setembro de 2019 às 19:00
Accessibilidade à Todas as Famílias
Incentivamos todas as famílias a participar de reuniões e eventos e fornecemos os apoios necessários para que todas as famílias possam
participar. Fornecemos documentos traduzidos e intérpretes, cuidado infantil, espaço de reunião acessível e vários dias e horários de
reunião. Notifique a escola se for necessária alguma outra assistência. Queremos que todas as famílias façam parte da educação de seus
filhos!
Atividades de Participação dos Pais e da Família
Com base nos dados da pesquisa familiar, forneceremos as seguintes atividades para ajudar as famílias a entender o currículo e as
avaliações estaduais para ajudar as famílias a melhorar o desempenho acadêmico de seus filhos:

Curriculum Nights – Reunião sobre o currículo

Google Classroom Training – treinamento sobre uso do Google Classroom

Assessment Nights – Reunião sobre as Avaliações

Math & Science Night – Noite de Matemática e Ciências
Tomada de decisões compartilhadas
As famílias serão convidadas para muitas reuniões ao longo do ano para receber informações acadêmicas e fornecer sugestões de como a
escola, as famílias e os alunos podem compartilhar a responsabilidade do sucesso dos alunos. Esperamos que você se junte à nós para
reuniões do SAC, conferências de pais e reuniões e treinamentos do Títle 1.
Comunicação
Baseado nas suas sugestões, nos comunicaremos de várias maneiras, incluindo o website da escola e a página do twitter; através de emails e telefonemas dos professores, administração escolar; por folhetos enviados para casa com seu aluno; e por meio de anotações na
agenda do aluno. Se você ver que a comunicação parece não estar chegando em casa, informe-nos. Nosso objetivo é manter a
comunicação entre a casa e a escola aberta e contínua.
Voluntários
As famílias são incentivadas a se voluntariar em nossa escola para ajudar alunos e professores a terem sucesso. Para saber mais sobre
oportunidades, ligue para o coordenador de voluntários da nossa escola. Gostaríamos muito de ter sua ajuda.
Nosso Plano
Este plano foi escrito em parceria com famílias e outros membros da comunidade escolar. Agradecemos suas sugestões para melhorar
nossas práticas de participação da família. Se você tiver comentários, escreva-os nas linhas abaixo. Você também é incentivado a
participar de nossa Reunião Anual de Informações aos Pais(Parent Imput Meeting) na primavera e a preencher a Pesquisa de
Envolvimento dos Pais e da Família Títle 1, enviada para casa todos os anos.
Assine abaixo para nos informar que você leu o resumo. A parte assinada deve ser devolvida ao professor do seu filho.
Assinatura do membro da família: ______________________________________________Data: ____________
Nome do aluno: _____________________________________________________________Data: ____________
Commentários:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

