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Compacto Para Pais / Alunos da Escola Primária
2021-2022

Nossa escola conta com uma forte parceria casa-escola para ajudar todos os nossos alunos a terem sucesso.
Por favor, leia os seguintes expectativas que estão listadas abaixo e assine e devolva esta página para acusar
seu recebimento e compreensão do conteúdo de nosso manual. A totalidade do Manual dos Pais / Alunos de
Abby Kelley pode ser encontrada no site da escola em www.akfcs.org.
Entre em contato com Amanda Durkin (adurkin@akfcs.org), se preferir uma cópia.

Como pai de________________________________________________________________,
comprometo-me a:

● Manter altas expectativas para meu filho e a Escola
● Demonstrar interesse consistente no progresso de meu filho na Escola
● Apoiar os melhores esforços de meu filho
● Modelar as virtudes de caráter descritas no Manual de
● Apoio e trabalhar com funcionários da Escola para promover o aprendizado do meu filho
● Comunique-se respeitosamente com os funcionários da escola
● Siga o protocolo / cadeia de comando adequado quando houver uma preocupação
● Atualize as informações de contato conforme necessário para que os funcionários da escola possam

sempre contatar alguém
● Política de uniforme exigida
● Cumpra Siga todos os protocolos de chegada / saída, ônibus e transporte
● Apoiar o Código de Conduta da escola
● Aderir às políticas escolares e procedimentos
● Aderir o plano de Prevenção Bullying e Intervenção
● Aderir à política da Segurança na Internet de Utilização Aceitável
● Aderir à política do Bem-Estar, Medicamento, e de Piolhos
● Permitir a liberação de informações de diretório para um terceiro
● A reconheço que meu filho pode ser fotografado ou gravado durante o dia escolar, eventos e / ou no

ônibus escolar

*Eu li o manual e irei apoiar as regras e expectativas da escola para meu filho. *

Assinatura do pai  ________________________________________Data__________________________
------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------
Como estudante da Escola Pública Abby Kelley Foster Charter, eu prometo:

Ser Respeitoso Ser Responsável Ser Honesto

Assinatura do Aluno ___________________________________________Data_______________________
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