
Qëllimet tona për 
Arritja Studenti 

Mësuesit, prindërit, studentët, dhe komuniteti së 

bashku për sukses! 

I.    Qyteti i Qarkut Water-

bury Objektivave   Wallace 

shkollë të mesme 

II.   Sigurimi i të gjithë 

studentët me drejtorët e 

shkollave të cilësisë dhe 

mësuesit e tjerë që të japë 

mësim rigoroz dhe efektiv. 

III.  Sigurimi i të gjithë 

nxënësve qasje të barabartë 

në programin e cilësisë që 

është përafruar standardeve 

të përbashkëta themelore 

shtetërore . 

IV.  Sigurimi i të gjithë 

nxënësve një klimë pozitive 

shkollor, duke krijuar shkolla 

të sigurta, të respektueshëm 

dhe mikpritës që aktivisht të 

angazhohen të gjitha 

familjet. 

V.  Të siguruar që të gjithë 

studentët të cilët hyjnë në 

klasën e 6 diplomuar në 

kohë nga klasa e 8, të 

përgatitur për të hyrë në 

shkollën e mesme. 

Të gjitha Mesme Wallace Mësuesit e shkollave do të punojë 

me nxënësit dhe familjet e tyre për të zhvilluar aftësitë e 

nxënësve akademike dhe shoqërore, në mënyrë që të bëhen 

anëtarë më produktiv të shoqërisë. Disa nga lidhjet tona 

kryesore me studentët dhe familjet do të jenë: 

 Pjesëmarrje në Student të Programit muaj me një 

mëngjes të festim. 

 Ndërveprime pozitive me familjet në përparimin e 

nxënësve. 

 Shfrytëzimi faqen e internetit Wallace dhe blog për 

informacion të ardhshëm dhe / ose ngjarje. 

 Buletinet mujore. 

 Bi-mujor Suksesi Student Plan (SSP) Periudhat 

këshillimore. 

 Më aktuale Strategjitë efektive të mësimdhënies. 

Në klasa Wallace Në shtëpi 

Wallace Shkolla e Mesme prindërit bashkuar stafit për të 

shkëmbyer ide se si të lidhë familjet dhe shkollë për të 

promovuar një ambient më pozitiv të mësuarit, 

akademike dhe shoqërore. 

 Shikoni për gazetën e shkollës dhe shikoni blog 

Wallace dhe web site. 

 Bëhuni i përfshirë në takimet mujore PTO dhe 

aktiviteteve të mbajtura në shkollë. 

 Vizitoni ose telefononi në shkollë për të diskutuar të 

mësuarit e fëmijës së tyre me mësuesit. 

 

 Shfrytëzojnë Librin e Progresit për të monitoruar 

progresin e fëmijës së tyre në klasa. 

 

 Aktiv këshilli i shkollës qeverisjes përbëhet nga 

mësuesit, prindërit, nxënësit dhe komunitetin. 

Studentët Wallace 

 Diskutoni mësuarit ri me anëtarët e familjes 

Sillni çdo shtëpi gazetat, informacion, dhe puna. 

 Bëhet më i përfshirë në aktivitetet shkollore. 

 

 Promovojnë sjellje pozitive dhe aftësitë akademike 

demonstruar në përkrahje ndërhyrje pozitive sjellje (PBIS) 

programit. 

 

 Një përzgjedhje e larmishme e ekstra-kurrikulare 

aktiviteteve. 

 

 Programi Gear-Up NAUGATUCK Valley Community   College

-së.  

 Klasën e 6: Të gjithë nxënësit në klasën e 6 do të bëjë 

kalimin nga një mjedis fillore në një mjedis shkollor të 

mesëm, duke u bërë një nxënës më të pavarur. 

 

 Klasën e 7: Të gjithë nxënësit në klasën e 7-të do të 

mësojnë të bëhen qytetarë më të përgjegjshëm brenda 

shkollës, modelimin e sjelljeve pozitive si në shkollë dhe 

shoqërore. 

 

 Klasën e 8: Të gjithë nxënësit në klasën e 8-të do të 

jenë qytetarët e modelit të shkollës, si dhe të sjellurit 

në shkollë. Si rezultat, të gjithë klasën 8 do të jetë i 

përgatitur për shkollën e lartë. 

Wallace Shkolla e Mesme studentët u bashkua me stafin dhe prindërit për të zhvilluar ide rreth se si ata mund të ketë 

sukses në shkollë. 



Wallace Ngjarje PTO 

Çdo muaj, PTO Wallace ka ngjarje të ndryshme. 
Këto ngjarje janë një mënyrë e madhe për të 
marrë më shumë të përfshira me komunitetin 
Wallace, kanë një mbrëmje të qeshura dhe 
argëtim dhe ngritjen e fondeve për të 
mbështetur programet që do më tej aftësitë 
sociale dhe akademike të studentëve Wallace. 
Të gjitha ngjarjet dhe takimet do të jenë të 
listuara në gazetën mujore dhe në faqen e 
internetit.  
 

Komunikimi për të mësuar 

Studentore  

Wallace Shkolla e Mesme është e angazhuar për 

të komunikuar rregullisht me familjet rreth 

mësimit nxënësit. Disa nga mënyrat që ju mund 

të presin komunikimin janë:  

 Buletinet shtëpi 

 IRIS Sistemi quan 

 Thirrje telefonike në shtëpi 

 Të hapur House / Parent Konferencat 

 Takimet PTO dhe ngjarjet 

 Libri i Progresit (Book Online klasës) 

 Site Web Wallace                              

http://www.waterbury.k12.ct.us/wms/ 

 Wallace Blog                                       

http://wallacemiddleschool.blogspot.com/                                                                                                                                                                                      

 

A keni pyetje në lidhje me përparimin e 

fëmijës suaj? 

Prindërit mund të kontaktoni Wallace shkollën e 

mesme duke telefonuar 203-574-8140.  

Çfarë është një 
Familja-Shkolla Compact? 

Një Family-Shkolla Compact për Arritjen është 

një marrëveshje që prindërit, studentët, 

mësuesit, dhe komunitetit të zhvillojnë së 

bashku. Ajo shpjegon se si prindërit dhe 

mësuesit do të punojnë së bashku për të 

siguruar që të gjithë nxënësit të marrin 

mbështetjen individuale që ata kanë nevojë për 

të arritur dhe të tejkalojnë standardet klasën e 

nivelit. 

Compacts efektive: 

 Filloni me standardet 

 Të përqëndrohet në të 

mësuarit të studentëve 

 Përgjigjuni të dhënave të shkollës 

 Përcaktojë përgjegjësitë e të gjithëve 

 Varet nga ne që besojmë në atë dhe e 

Prindërit dhe personeli në Wallace Shkolla e 

Mesme zhvilluar këtë Kompaktin Family-

Shkolla për Arritjen. Këshilli Qeverisja 

Wallace mblidhet çdo muaj për të ndihmuar 

në krijimin e një lidhje më pozitive në mes të 

familjeve, prindërve, komunitetit dhe 

shkollës. Të gjitha sendet në këtë kompakt 

janë rishikuar për rishikim, si dhe ndonjë 

mënyrë tjetër shkollë mund të ndihmojë për 

të krijuar një marrëdhënie më pozitive me 

prindërit dhe komunitetin. 

Nëse jeni të interesuar për të mësuar më 

shumë rreth Kompaktit Family-shkollë 

apo qeverisjen Wallace Këshillit, ju 

Zhvilluar së bashku 

2016 

Wallace Shkolla 

e Mesme 

Familja-Shkolla 

Përkora 

për Arritjen 

Wallace Middle School 
3465 East Main Street 
Waterbury, CT 06705 

203-574-8140 

Mësuesit, prindërit, 
Studentët, & Community- 
Së bashku për suksesin! 


