WORCESTER PUBLIC SCHOOLS
Jeffrey J. Mulqueen, Ed.D.
Chief Academic Officer

DR. JOHN E. DURKIN ADMINISTRATION BUILDING
20 IRVING STREET
WORCESTER, MASSACHUSETTS 01609-2493
AREA CODE (508) 799-3018
FAX (508) 799-3100

22 de março de 2010

Prezados pais,
Estou lhes convidando para uma conversa sobre os atuais níveis de desempenho dos nossos alunos
para compartilhar idéias a respeito de melhorias. Embora Worcester proporcione êxito a muitas de
suas crianças, mais trabalho é necessário para gerar maiores níveis de sucesso a todo aluno.
O impacto da economia na cidade e no estado exige que nós pensemos com criatividade trazer
melhores resultados para os alunos. É essencial que revelemos e maximizemos o potencial contido
no nosso sistema. Precisamos concentrar nossos recursos atuais de modo preciso de forma que
alcancemos nosso objetivo de alto desempenho para todo aluno. Nosso sucesso como um sistema
escolar requer nossa criatividade coletiva e a parceria de toda a comunidade de aprendizado de
Worcester. Os pais são parceiros especialmente importantes à medida que procuramos novos meios
de enfrentar os desafios da educação no século XXI.
Os pais cujos filhos frequentam as escolas no Quadrante Sul (South Quadrant) são convidados a
participar de reuniões para discutir os benefícios de Escolas de Inovação (Innovation Schools). Um
encontro especial será conduzido para os pais cujos filhos atendem cada uma das nossas escolas de
nível 4 (Level 4 schools), Chandler e Union Hill. Conduziremos reuniões de reestruturação com pais
cujos filhos frequentam as escolas nos Quadrantes North, Burncoat e Doherty. Espero que vocês
possam se juntar comigo para trocar idéias sobre modos de aperfeiçoar nosso sistema educacional e
melhorar o aprendizado para todo aluno.
Atenciosamente,

Jeffrey J. Mulqueen
Chief Academic Officer
(Diretor Executivo Educacional)

As escolas públicas de Worcester são um empregador/ instituição educacional de igualdade de oportunidades/ ação
afirmativa a não discrimina quanto à raça, cor, sexo, idade, religião, origem nacional, estado civil, orientação sexual,
deficiência ou estado de desabrigo. As escolas públicas de Worcester providenciam igualdade de acesso à emprego e à
gama completa de programas educacionais gerais, ocupacionais e vocacionais. Para obter mais informações sobre a
igualdade de oportunidades /ação afirmativa, favor contatar Stacey DeBoise Luster, Human Resource Manager (gerente
de recursos humanos), 20 Irving Street, Worcester, MA 01609. 508-799-3020

Quadrante Sul - Encontros Comunitários das Escolas de Inovação
Segunda-feira

26 de abril

6 – 7:30 da noite
Sullivan Middle School
(discussões dos middle e high school)

Terça-feira

27 de abril

6 – 7:30 da noite
Gates Lane Elementary School
(discussões das escolas elementary)

Encontros Comunitários das Escolas de Nível 4 para Union Hill e Chandler Elementary Schools
Terça-feira
Quarta-feira

13 de abril
14 de abril

6 – 7:30 da noite
6 – 7:30 da noite

Union Hill Elementary School
Chandler Elementary School

Encontros Comunitários de Reestruturação de Escolas Elementary e Secondary, 2011 – 2012
Quadrante North
Segunda-feira

5 de abril

6 – 7:30 da noite
North High School
(discussões dos middle e high school)

Quarta-feira

28 de abril

6 – 7:30 da noite
Roosevelt Elementary School
(discussões das escolas elementary)

Quadrante Burncoat
Quarta-feira
7 de abril

Segunda-feira

3 de maio

Quadrante Doherty
Segunda-feira
12 de abril

Terça-feira

4 de maio

6 – 7:30 da noite
Burncoat High School
(discussões dos middle e high school)
6 – 7:30 da noite
Clark Street Elementary School
(discussões das escolas elementary)

6 – 7:30 da noite
Doherty High School
(discussões dos middle e high school)
6 – 7:30 da noite
Flagg Street Elementary School
(discussões das escolas elementary)

Tópicos:
Apresentação, Dialogo, e Coleta de Infromações
1. Informação relevante à reestruturação de escolas Secondary e Innovation
Projeto Escolar, ou Reestruturação de escolas de nível 4
20 minutes
2. Discutir como isso afeta pais e alunos

35 minutes

3. Ouvir comentários úteis para aperfeiçoar planos de melhoria

35 minutes

