Bem Vindos a Escola Jaworek!
Os voluntarios tem um papel
importante e valioso na nossa
escola. Obrigado pelo seu tempo
generoso de voluntariar, talentos,
e energia para ajudar nossos
funcionarios e estudantes. A sua
boa vontade de se envolver nos
nossos programas e atividades e
trabalhar com a nossa
comunidade escolar é
grandemente agradecida.
Nós estamos envolidos a criar um
ambiente escolar respeitavel para
todos os estudantes, membros de
funcionarios, familias e voluntários
qui na Escola Jaworek . Os
professores e estudantes
trabalham jundos para estabelecer
expectativas para esperiencias
positivas de aprendizagem. Os
voluntários devem estar
familiarizados com as
expectativas e metas dos
funcionários com quem eles estão
trabalhando.

A confidencialidade dos
estudantes e funcionários são
necessárias e são muito
importante. Qualquer ocorrencias
especificas de estudantes e
funcionários que podem ser notadas por
voluntarios na escola e/ou sala de aula
não deve ser discutido fora da escola.
Cada estudante tem as forças e
fraquezas especificas de aprendizagem
que não devem ser comentadas com os
outros. Todas as preocupações trazidas
à administração da escola serão
endereçadas.

ESCOLA JAWOREK

Os voluntários devem ficar na
área designada enquanto
voluntariar na escola. Eles não
devem fazer visitas não anunciadas a
outras salas pois podem interromper os
estudantes bem como professores.
Quando a hora do voluntário acaba, ele
ou ela deve ir para secretaria e assinar
a sua saída e devolver o crachá de
visitante.

Quando o voluntário está em sala
de aula, os voluntários não devem
trazer suas crianças mais novas.
Os voluntários devem estar disponíveis
para ajudar efetivamente o professor e
ajudar na facilitação das atividades
dentro da sala de aula.
Antes de voluntariar, você precisa de ir na
secretaria com uma identidade para completer o
formaulário CORI.

Informação para
Voluntários

Há muitas oportunidades para os
voluntarios estarem envolvidos na
Escola Jaworek durante o ano
escolar. As tarefas designadas
para voluntários variam
dependendo das necessidades
dos estudantes e funcionários.
Salas de Aula
Pode ser pedido para os
voluntários ouvir os estudantes a
ler ou ler para os estudantes. Eles
pode ajudar os estudantes com
escrita e trabalho com palavras.
Os voluntários podem praticar os
fatores de matemática com os
estudantes, ajudar em projetos de
sala ou arquivar materiais.
Pais das Salas
Essas responsabilidades variam
de professor para professor. O
professor da sua criança será
especifico.
Biblioteca
Os voluntários podem ajudar com
colocar os libros na pratelheira e
processar livros, bem como ajudar
na circulação e uso do
computador.

Laboratório de Computador
A ajuda no laboratório de
computadores irá variar baseado
nas necessidades dos estudantes
e professores. Os voluntários
podem também ajudar os
estudantes no computador em
salas de aula.
Tarefas de Escritório
Algumas oportunidades de
voluntários pode ser fora das ala
de aula. Por exemplo, os
voluntários podem ajudar com a
plastificação, encadernação,
fazendo cópias e usando a
máquina Ellison. Essas tarefas
serão explicadas pelo professor
ou na sessão de treinamento para
ajudar os voluntarios a se
sentirem mais confortáveis nessas
áreas.
Em Casa
As vezes, pode ser pedido para os
voluntários ajudar os funcionários
preparando materiais em casa.
Isso pode incluir cortar, traçar,
digitar, fazer jogos/atividades, etc.

Interesses Especiais
A nossa comunidade escolar esta
muito interessada em usar as
habilidades e/ou conhecimentos
dos voluntários. Por exemplo,
experiências de carreira ou
viagem pode oferecer suporte e
melhor o currículo. Nos deixe
saber seus interesses e
disponibilidade.
PTO
Há muitas maneiras de dar
suporte a Organização de Pais e
Professores da Jaworek durante o
ano escolar. As atividades incluem
arrecadação de fundos, eventos
de espírito escolar, ajuda
administrativa e eventos variados
da escola. As informações
adicionais com oportunidades
serão mandadas para casa.
Se você estiver interessado nessas
oportunidades de voluntariar, por
favor contate a Diretora Cheryl
Piccirelli.
cpiccirelli@mps-edu.org (Por favor
coloque “volunteer” na linha do
assunto.)
508-460-3506 ext. 1401

