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Estimadas Famílias das Escolas Públicas de Bridgeport:
Este ano escolar está chegando ao fim. A minha equipa académica tem estado a trabalhar arduamente para melhorar o rendimento académico de
todos os estudantes nas nossas escolas. Nós compramos livros novos e recursos educativos, que estão a ser utilizados todos os dias nas nossas
escolas. Também temos proporcionado adicional apoio académico aos estudantes, antes, durante e despois das aulas. A pesar de sabermos que
os estudantes estão a demonstrar progresso, ainda há estudantes que necessitam de mais apoio a fim de terem êxito para o próximo ano escolar,
em Setembro.
Ao terminar o ano escolar, nos fins de Junho, haverá um programa educacional intensivo para muitos dos nossos estudantes que começará no
mês de Julho. Este programa vai desde o kindergarten até ao ensino secundário (High School.) De acordo com as leis do distrito, alguns dos
país/tutores foram notificados pela escola da sua criança que a passagem desta para o próximo ano escolar está em dúvida. Esta notificação terá
sido feita atravéz do envio duma carta, duma chamada telefónica, durante as Conferências de Pais ou ainda durante uma reunião na escola da sua
criança.
Haverá escola de verão obrigatória para os estudantes de kindergarten, 1º e 2º anos, para os estudantes que obtiveram um nível baixo na
Avaliação de Desenvolvimento de Leitura. Para os estudantes nos 3º, 6º, 8º e 9º anos que não tiveram suficiente progresso académico e não estão
a cumprir com os objetivos academicos do distrito,TÊM QUE PARTICIPAR NAS AULAS DE VERÃO. Cada um destes anos representa uma meta
pela qual cada estudante deverá adquirir conhecimento necessário e ter sucesso antes que passe para o próximo ano escolar. Os estudantes que
devem participar nas aulas de verão, não serão promovidos até que estes completem o programa de verão satisfatóriamente. Nós
estamos a dar esta oportunidade aos estudantes durante o verão para que eles melhorem as suas habilidades académicas e sejam
promovidos ao próximo ano escolar em Setembro.
Nós compreendemos que talvez hajam estudantes que não possam participar neste programa por motivos prévios. Se houver um motivo rasuável
pelo qual a sua criança não possa participar no programa, nós solicitamos que façam uma reunião entre a família do estudante e a diretora da
escola da sua criança. Durante a reunião com a diretora da escola, um plano será desenvolvido para ajudar a criança a continuar com as
actividades de aprendisagem académica durante o verão. Se este plano não fôr desenvolvido e completado, o estudante será retido no ano actual.
Eu acredito viamente que nós deveremos tomar estas iniciativas para que possamos assegurar que todos os nossos estudantes alcamcem altos
niveis e que possam ter sucesso nas suas carreiras académicas. Eu peço a vossa cooperação.
Se tiver alguma pregunta acerca de se a sua criança é obrigada a participar nas aulas de verão, por favor contacte a escola da sua criança.
Atentamente,
Paul G. Vallas
Superintendente

