Resumo do Plano de ntera o de Pais e Fam lias PF P 2018‐2019
A A.D. Henderson University School / FAU High School resolveu envidar todos os esfor os para envolver pais e membros
da comunidade em atividades e reuni es na escola a fim de promover rela es eficazes e formar uma parceria sólida.
n ol imento de Pais e da Comunidade
A tomada de decis o compartilhada será coordenada através do seguinte:
o Reuni o Anual com Pais do Título I
o Bate Papo com Pais
o Reuni es do Conselho Consultivo Pedagógico (SAB)
o Reuni es da Associa o de Pais e estres (PTO)
Coordena o e ntegra o
Os pais ser o convidados a participar de um leque de reuni es e treinamentos para pais coordenados por vários
grupos de lideran a nas escolas como se segue:
o Noites de Envolvimento Familiar
Coordenadas pela Associa o de Pais e estres (PTO)
o Reuni es do SAB
Coordenadas pelo Presidente e embros do SAB
o Noites de Currículo/Sess es Abertas
Coordenadas pela Administra o e Funcionários
o Noite da Feira de Ci ncias
Coordenada pelo Departamento de Ci ncias
o Noite de Tecnologia dos Pais
Coordenada pela Administra o e Professores
Responsáveis
o Lei para Educa o de Pessoas com Defici ncia (IDEA)
Coordenada com a Equipe de Ensino de Alunos
com Necessidades Especiais
Reuni o Anual com Pais
Os pais est o convidados a participar desta reuni o para saber mais a respeito do Programa de Assist ncia
Direcionada e Título I. A reuni o é realizada em outubro todos os anos. Os pais s o avisados através dos
seguintes métodos:
o Boletim Comunitário ensal
o
o Publica o no Calendário de Eventos Escolares
o Sites e boletins informativos de professores
o E mail de Alerta com Lembretes Semanais s Sextas Feiras
o Redes Sociais/Site
Reuni es Flex eis para Pais
Reuni es flexíveis s o oferecidas através da alterna o de dias e horários de início das atividades com os pais,
programa o de reuni es com os pais após o horário comercial e realiza o de visitas resid ncia dos pais
conforme apropriado.
esen ol imento de Capacidade
A capacidade é desenvolvida através de Iniciativas de Envolvimento dos Pais coordenadas pelo corpo docente,
pelos funcionários e pela administra o, as quais ajudam os pais a compreender melhor as expectativas, o
currículo, os requisitos de créditos e os requisitos de gradua o através das Noites de Currículo/Sess es Abertas,
Noite de Tecnologia dos Pais e Bate Papo com Pais.
Comunica o
A escola vai se comunicar com os pais através de um boletim informativo comunitário mensal, boletins
informativos de sala de aula e sites, reuni es do SAB, reuni es com pais, publica es no calendário da escola,
upload de notas no Focus semanalmente, atualiza o do site, redes sociais, Alertas Semanais no Blackboard,
reuni es da PTO e do Centro de Recursos dos Pais.
Acessibilidade

As informa es aos pais estar o disponíveis nas reuni es do Programa de Educa o Individual (IEP) para alunos
(com Necessidades Especiais ESE).
As reuni es acad micas de pais ser o agendadas com professores, administra o e orientadores conforme
necessário.
Comunicados escritos ser o distribuídos em ingl s, espanhol, portugu s e crioulo haitiano sempre que possível.

m Programa de ssist ncia irecionada do Título I

