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Compacto Para Pais / Alunos da Escola Secundário
2021-2022

O sucesso da Escola Pública Abby Kelley Foster Charter depende do apoio de cada membro da comunidade escolar. Trabalhando
juntos, professores e funcionários, pais e alunos podem promover o desempenho acadêmico e bom caráter, e garantir o sucesso dos
alunos na Escola e ao longo da vida. Em nome da administração, Conselho, corpo docente e equipe da Escola Pública Abby Kelley
Foster Charter, comprometo-me a cumprir as responsabilidades e manter as expectativas descritas neste Manual, que pode ser
encontrado no site da escola em www.akfcs.org.

Sua assinatura no espaço apropriado abaixo indicará seu compromisso em ajudar a cumprir a missão de nossa escola de
aprendizado acadêmico rigoroso. Essa assinatura também indica que você está familiarizado com nosso Plano Estratégico. Este
Plano Estratégico encontra-se divulgado no nosso site e tem como objetivos objetivos de rigor acadêmico, estabilidade financeira,
preservação de um corpo docente altamente qualificado e uma cultura escolar de excelência.

Como padre de ________________________________________________________________, me
comprometo a:

● Mantener altas expectativas para mi hijo y la escuela
● Demostrar un interés constante en el progreso de mi hijo en la escuela
● Apoyar los mejores esfuerzos de mi hijo
● Modelar las virtudes del carácter descritas en el manual
● Apoyar y trabajar con el personal de la escuela para promover a mi hijo Aprendizaje
● Política de uniforme exigida
● Apoiar o Código de Conduta da escola
● Aderir às políticas escolares e procedimentos
● Aderir o plano de Prevenção Bullying e Intervenção
● 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:

Seja responsável
Perseverar
Respeito a mim mesmo e aos
outros. Seja gentil
Diga e busque a verdade
Seja um bom cidadão
Mostrar coragem

Exercite a autodisciplina
Ser justo
Valorize amigos verdadeiros
Vista o uniforme apropriado
Aceite e aprenda com as
consequências do
comportamento inadequado

Respeite o Código de
Conduta
Aderir ao plano de
prevenção e intervenção
contra o bullying

Assinatura do Aluno ___________________________________________Data_______________________
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Abby Kelley Foster Charter Public School does not discriminate on the basis of race, color, sex, gender identity, religion, national origin, sexual orientation, disability, or homelessness
and all students have equal access to the general education program and the full range of any occupational/vocational education programs offered by the district.
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