OBRIGADO, FAMÍLIES.

Se If
você
já preencheu
a Presquia
annual do
you’ve
already taken
the annual
Districto para Pais e Responsáveis das Escolas
Públicas de Philly,

Ficamos muito gratos!

SE VOCÊ AINDA NÃO
PREENCHEU,
por favor, tire dez minutos para falar em
nome do seu filho, como seu maior
incentivador.

POR QUE PREENCHER A PESQUIA:

TRÊ MANEIRAS DE INICIAR:
Se você tem uma conta no Portal dos Paos &
Família, faça o login, role para baixo até a
seção Parent & Family Launchpad e clique
no ícone “Surveys.”
Se você não tem uma conta, entre em
philasd.org/parentsurvey OU escaneie o
código QR ao lado direito para preencher a
pesquisa. Você precisará do n° da ID
estudantil do seu filho(a).

Baseado nos resultados da pesquisa, as aulas
continuam, entre outras coisas, a:

Desenvolver seus planos anuais e garantir
verbas para professors, funcionários e
materiais.
Abordar dificuldades enfrentadas pelas famílias
com a comunicação das escolas, frequência
escolar e qualidade do ensino.

Verifique sua caixa de correio!
Todas as famílias receberão uma
cópia da pesquisa em papel,
para preencherem e enviarem de
volta no envelope pré-pago
providenciado.

Aumentar os recursos e serviços comunitários
dos quais as crianças e famílias precisam.
Celebrar o progresso e sucesso!

INFORMAÇÕES ÚTEIS:
RESULTADOS. Os resultados da pesquisa serão
publicados neste verão em philasd.org/dwsresults.

ONDE VOCÊ PONDE ENCONTRAR O NO DA ID
ESTUDANTIL DO SEU FILHO(A):

CONFIDENCIALIDADE. A participação na pesquisa

•

No boletim do seu filho(a).

confidencial é voluntária. A direção das escolas não saberá
quem preencheu a pesquisa ou quais foram as respostas.

•

Perguntando ao seu filho(a) – é o mesmo número
da ID que usam no almoço e e-mail escolar.

VALE-PRESENTES. Se você preencher a pesquisa online,
você pode concorrer a um vale-presente no valor de $25.
PERGUNTAS?
Por favor, visite philasd.org/dws o mande
um, email schoolsurveys@philasd.org.

Obrigado, famílias. Seus filhos não
conseguiriam dar o melhor de si sem
você. Tampouco nós.

Contatando a escola do seu filho(a).
Ficamos felizes em ajudar.

PESQUISA ONLINE DISPONÍVEL EM 9 IDIOMAS.
Español
Français
Português

Русский
SHQIP

Việt
ភាសាខ្មែ រ

