Bilim ve Teknoloji Okulu - Alamo
Veli
Kompaktı İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim Yasası'nın (AÇA) Kısım I kapsamında fon alan her okulun,
Başlık I, Kısım A'ya katılan tüm çocuklar için ebeveynlerle ortaklaşa yazılı bir okul-anne-baba geliştirmesi
gerekir etkinlikler, servisler ve programlar. Bu kompakt, ESEA’nın 1116 (b) bölümündeki okul ve veliler
tarafından geliştirilen okulun yazılı ebeveyn katılımı politikasının bir parçasıdır. Kompakt, ebeveynlerin,
tüm okul personelinin ve öğrencilerin, öğrencilerin akademik başarısını arttırma sorumluluğunu nasıl
paylaşacaklarını ve okulun ve ebeveynlerin, çocukların Devletin yüksek standartlarını elde etmelerine
yardımcı olmak için nasıl bir ortaklık kuracaklarını ve geliştireceklerini açıklamalıdır. Yıllık olarak, gerekli
gördüğü revizyonlarla etkinliğini belirlemek için kompakt değerlendirilmelidir. Okul , her yıl tartışmayı
tartışmak için bir veli / öğretmen konferansı planlamalıdır.
Bu okul-ebeveyn sözleşmesi 2018-2019 öğretim yılında yürürlüktedir.

OKUL-VELİ
KOMPAKT
Bilim ve Teknoloji Okulu Alamo ve İlköğretim ve Orta Öğretim Yasası'nın (AÇA) Bölüm I,
Kısım A tarafından finanse edilen etkinliklere, hizmetlere ve programlara katılan
öğrencilerin velileri, ebeveynler, tüm okul personeli ve öğrenciler, öğrencilerin akademik
başarısının iyileştirilmesi sorumluluğunu ve okulun ve ebeveynlerin, çocukların Devletin
yüksek standartlarına ulaşmalarına yardımcı olacak bir ortaklık kurup geliştirecekleri
araçlarını paylaşacaklardır.

GEREKLİ OKUL-VELİ KOMPAKT HÜKÜMLER
Okulu
Sorumluluklar Bilim ve Teknoloji Alamo Okulu şekildedir:
●

aşağıdaki Devlet öğrenci akademik başarı standartlarını karşılamak için katılımcı çocuklara
sağlayan destekleyici ve etkili bir öğrenme ortamında kaliteli Programı ve öğretimi sağlayın:
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●

bizim School tarafından geliştirilen Konferanslar ve personel gelişimi Bilim ve Teknoloji
Alamo Öğretim Liderleri.
● Web sitemizdeki promosyonlar, Alamo'daki Fen ve Teknoloji Okulu'nun eğitimde
mükemmelliğe katkısı için aldığımız ödülleri ve ödülleri vurgulamaktadır.
● Araştırma tabanlı öğretim stratejileri kullanarak yüksek akademik standartları öğretmek.
Aileleri Devlet standartları ve müfredat ve değerlendirmelerimiz hakkında bilgilendiriyoruz, ebeveynlerin
öğrencilerinin başarılarını izlemelerine ve desteklemelerine yardımcı olacak fikirler önerdik ve ebeveyn
katılımlarının değerini aşağıdakilerle eğitin:
●
●
●
●
●
●
●

Personel-Ebeveyn yemeği, kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde döndürülür.
Akademik programlar, öğrenci beklentileri ve devlet değerlendirmeleri hakkında müfredat
dersleri her yarıyılda bir kez yapılacaktır.
Örgün Veli-Öğretmen konferansları her yarıyılda bir kez yapılacaktır.
Yönetim, velilerin öğrenci hakkında tartışabilmeleri için açık bir politika izleyecektir. İhtiyaç ve /
veya endişeler
Haftalık Bilgilendirme bültenleri velilere gönderilir Personel / Öğrenci / Ebeveyn günlük e-posta
listesi.
Danışmanlarla bireysel görüşme.
Veli Akademik Kaynaklar web sitesi, her sınıfta kullanılan kaynaklar hakkında ayrıntılı bilgi verir.

Akademik ilerleme, ebeveynlere aşağıdakibildirilir:
● yollarlaÖnemli duyurular School Reach telefon programı aracılığıyla devam edecek.
● Okul web sitesi sayfası, günlük duyurular için birincil araç olacaktır.
● Yıllık Unvan I toplantısı her yıl ilk çeyrekte yapılacaktır.
o Bu toplantıda, aileler okulun I. Başlık programı ve bütçesi hakkında bilgilendirilecek ve
ebeveynlerin / velilerin çocuklarının eğitiminehakkı hakkında bilgilendirilecektir.
katılmaEbeveynler öneride bulunabilir ve PHHS'de karar alma sürecine katılarak:
● Ebeveynler katılmaya davet edilir. Site Konseyine Üyelik
o Bu,Okul İyileştirme Planının (SIP) geliştirilmesine katılmayı içerir
●

●

●

Ana-Ebeveyn Yemeklerine Katılan- ebeveynler tarafından belirlenen gündem ve Müdür
o Ana-Başlığı, bu toplantıda her yıl gözden geçirilir.
o baba İlkesiiçin Bilim ve Teknoloji OkuluAlamo yıllık olarak bu toplantıda gözden
geçirilecektir
o . Başlık I bütçesi, bu toplantıda en az yılda bir kez gözden geçirilir.
Bir DanışmanlaBireysel Sohbetler

BeklentilerleBu sözleşmenin bireysel çocukla ilgili olarak tartışılacağı ebeveyn-öğretmen
konferansları başarı. Özellikle, bu konferansın yapılacağı:
● Konferanslar
o Veli-Öğretmen Görüşmeleri her dönem. Hafta içi günleri müsait olmayan ebeveynler
için esnek zamanlar veya ev ziyaretleri sunun.
o Bireysel olarak konferanslar düzenler.
o Yıllık IEP toplantıları (eğer öğrenci Özel Eğitim hizmeti alıyorsa)
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●

Ebeveynlere çocuklarının gelişimi hakkında sık sık rapor verin. Özellikle, okul aşağıdaki gibi
raporlar sağlayacaktır:

● Her dokuz haftada bir evden postayla gönderilen rapor kartlarıboyunca
● Her sömestrVeli-Öğretmen Konferansları Her yıl
● danışman öğretmenleri tarafından yılda iki kez yapılan veli çağrıları
●

Veli Akademik Kaynaklar web sitesi, her sınıfta kullanılan kaynaklar hakkında ayrıntılı bilgi verir.

●

Ebeveynlere personele makul erişim sağlama. Spesifik olarak, personel, ebeveynlerle istişare için
şu şekilde hazır olacaktır:
● Oryantasyonlar
● Açık ev
● Veli Konferans Günleri
● Hem veli hem de çalışanlar için uygun zamanlarda yapılan toplantılar
● İstendiğinde, çocuk öğretmeninin nitelikleri hakkında bilgi verin.

●

Aşağıdaki gibi, gönüllü ve çocuklarının sınıfında katılabilir ve sınıf etkinliklerini gözlemlemek için
veliler fırsat verin:
● Ebeveynlerçocuklarının okulda gönüllü vekatılmakteşvik edilmektedir
kuyruk mili faaliyetleri
● atletik içinde,Koçluğuve / veya fırsatların mentorluk ilgilenen velilere sunulacakve
kampüsteki akademik alanlar.

Veli Sorumluluklar
, Aşağıdaki şekillerde çocuklarımızın öğrenme destekleyecektir ebeveyn olarakBiz:
● yoklama
● ödeviçin bir süre kurulması
● televizyon çocuklarınİzleme miktarıizle
● zamanlamaizin verdiğiİzleme,sınıf veya katılıyor okul etkinliklerine Gönüllülük
● ilişkin kararlarda, uygun şekilde, katılançocuk eğitimi veokula
● çocuğun dışı zamanın olumlu kullanımını teşvik
● çocuğun eğitimi konusunda Güncel kalın ve okul ile iletişim
● çocukla okuma ve/ kendiokumak için çocuğu teşvik
● matematik gerçekleri ve inceleme uygulamaya çocuklaWorkmatematik çalışma
Student Sorumlulukları
Biz öğrenciler olarak, akademik başarı düzeylerini artırarak ve Devlet yüksek standartlara ulaşmak için
sorumluluk paylaşacak. Özellikle, biz:

●
●
●

Zamanında sınıfa gel, öğrenmeye hazır
Kendi eylemlerimizden sorumlu ol
Dinle ve izle yönergeleri
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●
●
●
●
●
●
●

izlersen Gözlüklerimi veya işitme cihazımı giy.
Her gün ödevimizi yapın ve gerekli materyalleri getirin, ödevleri tamamlayın.
Okula, sınıf arkadaşlarına, çalışanlara ve ailelere saygı gösterin
ihtiyaç duyduğumuzda yardım isteyin
Okulda ve evde okumaya
Matematik gerçekleri uygulama Ailemize
her gün okulumuzdan alınan tüm bilgileri verin

__________________ __________________ _______________
Okul Velisi Öğrenci

__________________ __________________ _______________
Tarih Tarih Tarih

(İMZALARIN GEREKLİ DEĞİLDİR NOTU LÜTFEN)
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