Della Icenhower
Intermediate School
Compact 2021-2022
It is the mission of Della Icenhower Intermediate School to provide a safe and secure
learning environment for all members of the school community. Working together for the
success of every student, excellence will be achieved by maintaining high expectations,
accountability, a positive school climate, a high regard for the unique characteristics of
individuals, cultural appreciation, a commitment to building relationships with students, families and
community, and a focus on life skills and life-long learning. We, the Icenhower School Community,

establish this compact in order to foster the core values of honesty, integrity, respect,
trust, high expectations, equity, and responsibility and to support the success of Icenhower
students.

As a student I
will...
• Communicate respectfully with adults and peers.

Follow all of my classes' social
contracts.
Take responsibility for my
academics.
• Complete all work to the best of my
ability.
Exhibit positive and appropriate
behavior. Show respect and tolerance
for others.
Maintain high expectations of myself and my
peers.

• Ask for
help.
Student's
Signature
Date:

As a parent/guardian who believes in my child, I

will...
Partner with the staff and my child in their education by respectfully communicating
with each other. Ensure my child has a set place and time to complete homework.
Model respect and tolerance.
Maintain high expectations of my child and of the
school.
• Support the school and my child by developing positive behaviors.
Ask for
help.
Parent's
Signature

Date
:

As a staff member who believes in
every child, I will...
Partner with the parents and students in their education by respectfully
communicating with each other. Provide a safe and positive learning environment
that addresses the needs of all students. Lead by positive example by teaching and
modeling respect and tolerance.
Maintain high expectations of every student, of myself, and of the
school.
• Consistently communicate with parents regarding students' academic progress and
needs.
• Ask for help.
Teacher
Signature
Date:

Della Icenhower Intermedio Pacto escolar 2021-2022
La misión de la escuela intermedia Della Icenhower es proporcionar un entorno de
aprendizaje seguro para todos los miembros de la comunidad escolar. Trabajando juntos para
el éxito de cada estudiante, la excelencia se logrará manteniendo altas expectativas,

responsabilidad, un clima escolar positivo, una alta consideración por las características
únicas de las personas, apreciación cultural, un compromiso para construir relaciones con los
estudiantes, las familias y la comunidad, y un enfoque en las habilidades para la vida y el

aprendizaje permanente. Nosotros, la Comunidad Escolar de Icenhower, establecemos
este pacto para fomentar los valores fundamentales de honestidad, integridad, respeto,
confianza, altas expectativas, equidad y responsabilidad y para apoyar el éxito de los
estudiantes de Icenhower.
Como estudiante lo haré... Comunicarse respetuosamente con adultos y compañeros.
Siga todos los contratos sociales de mis clases. Asumir la responsabilidad de mis estudios.
Completar todo el trabajo lo mejor que pueda. Demuestre un comportamiento positivo y
apropiado.

Muestre respeto y tolerancia por los demás.
• Mantener altas expectativas para mí y mis compañeros.
• Pedir ayuda.

Firma del estudiante

_ Fecha:
Como padre / tutor que cree en mi hijo, lo haré...
.
Colaborar con el personal y con mi hijo en su educación comunicándonos
respetuosamente entre
sí.

. Asegúrese de que mi hijo tenga un lugar y una hora establecidos para completar la
tarea.
Modele respeto y tolerancia.
• Mantener altas expectativas de mi hijo y de la escuela.
Apoyar a la escuela y a mi hijo desarrollando comportamientos positivos. Pedir ayuda.
Firma del padre
Fecha:
Como miembro del personal que cree en cada niño, lo haré...
Asóciese con los padres y los estudiantes en su educación comunicándose
respetuosamente entre
sí.

Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y positivo que aborde las
necesidades de todos los estudiantes. Lidere con el ejemplo positivo al enseñar y
modelar el respeto y la tolerancia. Mantener altas expectativas de cada estudiante, de mí
mismo y de la escuela. Comunicarse constantemente con los padres sobre el progreso
académico y las necesidades de los estudiantes. Pedir ayuda.
•

Firma del maestro
Fecha:

Della Icenhower
Intermediate School
Compact 2021-2022
 Della Icenhower Intermediateفي توفير بيئة تعليمية آمنة ومأمونة لجميع اعضاء المجتمع
تتمثل مهمة مدرسة المدرسي بالعمل معا من أجل نجاح كل طالب  ،سيتم تحقيق التميز من خالل الحفاظ على School
التوقعات العالية  ،والمساءلة  ،والمناخ المدرسي اإليجابي  ،واحترام كبير للخصائص الفريدة لألفراد ،والتقدير الثقافي ،
 ،وااللتزام ببناء عالقات مع الطالب واألسر والمجتمع
والتركيز على المهارات الحياتية والتعلم مدى الحياة .نحن  ،مجتمع  ، Icenhowerنؤسس هذا االتفاق من أجل تعزيز القيم
مدارس

األساسية لألمانة والنزاهة واالحترام والثقة والتوقعات العالية والمساواة والمسؤولية .Icenhower
ودعم نجاح طالب
كطالب سأفعل تواصل باحترام...
مع الكبار واألقران اتبع جميع العقود
االجتماعية لفصولي تحمل المسؤولية
عن األكاديميين بلدي أكمل كل العمل
بأفضل ما لدي من قدرة

اظهر السلوك اإليجابي
والمناسب

اظهر االحترام والتسامح مع
اآلخرين الحفاظ على توقعات عالية
من نفسي وأقراني
طلب

المساعدة
•
•
•
•

•

•

•
•
•
توقيع
الطالب

التار
يخ
|
بصفتي ولي أمر  /وصي يؤمن...
بطفلي  ،سأفعل ذلك
شارك مع الموظفين وطفلي في تعليمهم من خالل التواصل باحترام مع
بعضهم البعض و
تاكد من أن طفلي لديه مكان ووقت محددين إلكمال الواجب المنزلي,

نموذج االحترام والتسامح الحفاظ على توقعات
عالية لطفلي والمدرسة . .ادعم

المدرسة وطفلي من خالل تطوير
• سلوكيات إيجابية
طلب المساعدة
و
التاريخ

توقيع:

ولي األمر
...بصفتي موظفا يؤمن بكل
 سأفعل، طفل

شارك مع اولياء األمور والطالب في تعليمهم من خالل
التواصل باحترام مع بعضهم البعض
توفير بيئة تعليمية آمنة وإيجابية تلبي احتياجات جميع الطالب القيادة
بالقدوة اإليجابية من خالل التدريس ونمذجة االحترام
ح و
والتسام

 تواصل. حافظ على توقعات عالية من كل طالب وأنا والمدرسة
باستمرار مع أولياء األمور فيما يتعلق بالتقدم األكاديمي
م
• للطالب واحتياجاته
طلب
المساعدة
, االسطلها

توقيع المعلم

التار
يخ

Della Icenhower Intermediate School Compact
2021-2022
Sứ mệnh của Trường Trung Cấp Della Icenhower là cung cấp một môi trường học tập an toàn
và đảm bảo cho tất cả các thành viên trong cộng đồng nhà trường. Làm việc cùng nhau
vì sự thành công của mỗi học sinh, sự xuất sắc sẽ đạt được bằng cách duy trì kỳ vọng cao,
trách nhiệm giải trình, môi trường học tập tích cực, coi trọng các đặc điểm độc đáo của cá

nhân, đánh giá cao văn hóa, cam kết xây dựng mối quan hệ với học sinh, gia đình và
cộng đồng, và tập trung vào các kỹ năng sống và học tập suốt đời. Chúng tôi, Cộng
đồng Trường Icenhower, thành lập tổ chức này nhằm thúc đẩy các giá trị cốt lõi của sự trung
thực, chính trực, tôn trọng, tin tưởng, kỳ vọng cao, công bằng và trách nhiệm và

để hỗ trợ sự thành công của học sinh Icenhower.

Là một sinh viên, tôi sẽ... Giao tiếp một cách tôn trọng với người lớn và bạn bè đồng

trang lứa. Tuân theo tất cả các hợp đồng xã hội của lớp tôi. Chịu trách nhiệm về học
thuật của tôi. Hoàn thành mọi công việc trong khả năng của mình. Thể hiện hành vi tích
cực và phù hợp. Thể hiện sự tôn trọng và bao dung đối với người khác. Duy trì kỳ vọng
cao của bản thân và đồng nghiệp của tôi. Yêu cầu giúp đỡ.

Chữ ký của học sinh
Ngày:
Với tư cách là một phụ huynh / người giám hộ tin tưởng vào con tôi, tôi sẽ làm như vậy.
..
Hợp tác với nhân viên và con tôi trong việc giáo dục của họ bằng cách giao tiếp với
nhau một cách tôn trọng. Đảm bảo con tôi có một nơi và thời gian nhất định để hoàn thành bài
tập về nhà. Làm mẫu cho sự tôn trọng và khoan dung. Duy trì kỳ vọng cao của con tôi
và của trường. Hỗ trợ nhà trường và con tôi bằng cách phát triển các hành vi tích cực.
Yêu cầu giúp đỡ.
Chữ ký của Phụ huynh

Ngày:

Là một nhân viên tin tưởng vào mọi trẻ em, tôi sẽ làm được. ..
Hợp tác với phụ huynh và học sinh trong việc giáo dục của họ bằng cách giao tiếp với
nhau một cách tôn trọng. Cung cấp một môi trường học tập an toàn và tích cực,
đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh. Dẫn dắt bằng gương tích cực bằng cách dạy
và làm gương cho sự tôn trọng và khoan dung. Duy trì kỳ vọng cao của mỗi học sinh, của
bản thân tôi và của trường. Liên lạc với phụ huynh về tiến độ học tập và nhu cầu của học
sinh. Yêu cầu giúp đỡ.
Chữ ký của giáo viên
Ngày:

