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Permaneça Conectado!

Informe-se o máis que puder sobre o que está 
aconteçendo

Participe em eventos escolares e atividades 
esportivas

Consulte o site do H.A.T.S.
www.cttech.org/abbott

Abra e leia todas as correspondências 
escolares

Converse com a sua filho/a

Consulte o Parent Portal [Portal dos Pais] 
regularmente

Envie email para os Professores e 
Conselheiros

Muitas atividades estão previstas para este 
ano, incluindo

Serviços de Reçepção -9/13/16

Traga os seus Pais para o Dia de Compras
3/8/17

Noite das Artes – 5/8/16

Todos os eventos serão publicados no site da 
Abbott: www.cttech.org/abbott

¿Preguntas?

Telefone principal - (203) 797-4460

Diretora Stacy Butkus, (PABX) 4432

Enfermeira – Jen Placanica, (PABX) 4441

Centro de Saúde Escolar, Emilie Gibbs, PA-C, 
(PABX) 4936

Departamento de Aconselhamento, (PABX) 4420

A Função da Família e da Comunidade 
na Educação:
Famílias e líderes comunitários desempenham 
uma função essencial no sucesso dos nossos 
estudantes.

A escola incentiva as famílias e os membros da 
comunidade a colaborar connosco na educação 
dos nossos estudantes.

Os funcionários, os pais e os alunos 
desempenharam esta sociedade em conjunto, 
para assistir na compreensão das funções dos 
participantes.

Um Plano de Acção Escolar foi projetado para 
planear atividades que que irão melhorar o 
desempenho do aluno, como delineado nos 
Objetivos de Aprendizagem do Estudante do 
CTHSS e no Plano de Desempenho Escolar.

Comunicação Com as Famílias

A Henry Abbott Escola Técnica de Segundo 
Grau está empenhada em comunicar reg-
ularmente com as famílias sobre a apren-
dizagem do seu adolescente.Estos son 
algunos métodos de comunicación:

As modalidades de comunicação serão as 
seguintes:
Notas Power School [Capacidade Escolar], 
trabalhos e freqüência
Página electrónica: www.cttech.org/ab-
bott/
Boletins mensais eletrônicos
Chamadas Telefónicas Automáticas
Calendários de Ponteiro para os pais
Email
Conferências de Professores e Seminários



Na Escola e Sala de Aula:
Os funcionários trabalha para reforçar ainda 
mais a Alfabetização e compreensão Matemática 
dos estudantes, ajudando as famílias a 
apoiar o desenvolvimento de estratégias de 
aprendizagem para melhorar o desenvolvimento 
de habilidades dos seus adolescentes.

Embaixador Senior

Assistência de Planejamento de Carreira 
Várias oficinas para abordar as necessidades 
emergentes dos adolescents, seus pais e 
encarregados de educação

Oportunidade para os estudantes e suas familias 
de estabelecer relações com a comunidade.

Um programa de Participação Familiar onde 
funcionários escolares, famílias e membros da 
comunidade podem establecer uma parceria 
para revisar o plano de acção anual e fazer as 
mudanças necessárias. 

Subscrever o Centro de Saúde Escolar e 
recomendar que cada estudante tire partido 
deste serviço de saúde gratuito. 

Objetivos de Apredizagem Distrital
Alfabetização:

Os estudantes podem aplicar o conhecimento 
e a habilidade de palavra para identificar o 
significado das palavras no contexto.
Os estudantes podem aplicar estratégias de 
compreensão e construir o significado de 
textos de Nível escolar complexos.

Matemática:

Os estudantes sabem explicar e aplicar 
conceitos matemáticos e executar 
procedimentos matemáticos com precisão e 
fluência. 

Ambiente:

Criar um ambiente acolhedor, onde todas as 
culturas são respeitadas e valorizadas. Para 
aumentar o número de familias que participam 
ativamente na aprendizagem do estudante. 
Para se concentrar em atividades de parceria 
que fortaleçam e apóiem a iniciativa escolar de 
acolhimento distrital, e promover um clima que 
que incentive a extensão para a comunidade ao 
redor.

Alfabetização:

Aumentar o envolvimento familiar na 
melhoria de compreensão de leitura para 
os seus filhos 

Mathematics:

Aumentar o envolvimento familiar na melhoria 
das habilidades matemáticas dos seus filhos 

Sociedade de Participação Familiar

Objetivos da Escola:

Em casa:

As famílias do ensino médio desenvolveram 
idéias para apoiar a Alfabetização e a 
compreensão Matemática em casa como:

 •   Acompanhando os trabalhos e notas através 
do Parent Portal [Portal dos Pais] 

  •   Encontrando tempo para o seu filho/a ler para 
você ou discutir o que eles estão lendo

  •   Acessando o Centro de Participação Familiar 
e o site do Henry Abbott para recursos, livros, 
materiais e dicas de apoio á aprendizagem do 
aluno em casa

  •   Praticando problemas matemáticos da vida 
real

Os estudantes irão:
  •   Comunicar-se com seus professores e 

funcionários de aconselhamento quando 
necessário

  •   Monitorizar o progresso da Power School 
[Capacidade Escolar]

  •   Participar no sucesso das atividades de 
Participação Familiar ajudando e participando 
nas reuniões

  •   Demonstrar orgulho consistente em seu 
trabalho acadêmico e vocacional

  •  Conversar com seus pais

  •   Incluir suas famílias em sua experiência 
educacional


