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Queridas famílias paroquiais novas e recorrentes do oeste,
Bem-vindo a um novo ano na paróquia ocidental! Ouvi tantas crianças e adultos dizerem que mal
podem esperar pela escola começar este ano; Eu amo a emoção de aprender e crescer! Estou ansioso
para ver os alunos da Paróquia Ocidental, novos e voltando na próxima semana.
Novas famílias, minha esperança é que você rapidamente se ame e se envolva nessa comunidade
escolar. Quando perguntados: "O que torna a Paróquia Ocidental especial?", Invariavelmente, a
resposta é "O Povo". Todo o pessoal da Paróquia Ocidental (professores, equipe de apoio, lanchonete
e guardiões) faz TANTAS coisas acima e além das descrições de suas funções para apoiar os alunos e
entre si. Além disso, temos uma comunidade de pais tremendamente solidária e ativa que procura
oportunidades para aprimorar o aprendizado dos alunos e as experiências de vida. A comunidade da
West Parish School é um lugar verdadeiramente especial para crianças e adultos!
Uma das mudanças emocionantes deste ano é que os funcionários, estudantes e famílias da Paróquia
Ocidental estarão envolvidos em nossa iniciativa PBIS (Intervenção e Suporte ao Comportamento
Positivo). Neste verão, uma equipe recém formada de 12 funcionários do PBIS teve três dias de
treinamento, onde desenvolvemos uma declaração de propósito que orienta a abordagem e as ações
da nossa escola no ensino de expectativas comportamentais e disciplina. “A Paróquia Ocidental é
uma comunidade de aprendizes ao longo da vida. Respeitamos e cuidamos de nós mesmos, dos
outros e do meio ambiente. Nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor em tudo o que
fazemos. ”  Também desenvolvemos expectativas comportamentais para 5 áreas comuns da escola;
Corredores, banheiros, chegada, cafeteria e recesso. Durante a primeira semana de aula, os membros
da equipe ensinarão explicitamente os procedimentos e as expectativas de cada área para os alunos e
funcionários. Estamos muito animado para melhorar a forma como satisfazer
associais,comportamentais necessidadese emocionais de nossos estudantes quanto tanto nós fazemos
as áreas acadêmicas. Frequentemente, quando adultos, achamos que os alunos sabem o que é
esperado deles comportamentalmente e podemos ser culpados de pular para a disciplina e as
consequências antes de garantir que tenhamos clareza ao ensinar o que é esperado. Compartilharemos
mais com você na noite do currículo (somente para os pais) em 26 de setembro de 2019.
Felizmente, este verão não foi tão agitado quanto os verões anteriores! Sou verdadeiramente grata por
Gloucester DPW, nossos guardiões e Leaman Landscaping por tornar nossa escola limpa e bonita por
dentro e por fora! Durante todo o verão, os professores organizaram seus espaços de ensino em
ambientes acolhedores, acolhedores e seguros para seus filhos. Um agradecimento especial a Lois
Lane, nossa secretária da escola e, novamente, nossos quatro guardiões que garantiram que nossa
escola pareça fabulosa e esteja pronta para a chegada dos nossos alunos. Como sempre, os
professores da Paróquia Ocidental estavam ocupados aprendendo neste verão e estão prontos para

trazer seu aprendizado e planejamento todos os dias para atender às diversas necessidades de
aprendizado de todos os seus filhos.
Tivemos algumas mudanças de equipe neste verão. As equipes de entrevistas, compostas por
professores e funcionários de apoio, trabalharam comigo para identificar novos membros da equipe
que ajudarão os alunos da Paróquia Ocidental a se tornarem alunos bem-formados e confiantes, que
buscam e alcançam a excelência acadêmica! É um prazer compartilhar com vocês nossos novos
funcionários:
Sarah Waitkus Gr. 3 Professor
Teresa Leaman, Cafeteria

Marion Wolter, Professora de
Música

Jennifer Johnson, Supervisor do
meio-dia

Jardim dejardim de
Infância Os alunos doinfância vão se divertir no ano letivo. Começando com uma festa de picolé Na
terça-feira,setembro, 2 de das 15h às 16h, as famílias podem deixar seus materiais escolares na sala
de aula a caminho da festa no Science Park. Metade dos alunos do jardim de infância vir para a
escola emSetembro 5de ea outra metade virá no diade 6setembro.Isso permite que os professores
construam relacionamentos com cada criança no primeiro dia e apresentem aos alunos as rotinas da
escola em um pequeno grupo. Todos os alunos freqüentam a escola emsetembro! 9dePara todas as
famílias que não participaram no rastreio Kindergarten maio seu filho deve ser agendada para uma
consulta de triagem na quarta-feirade 3setembro às 9:15 ou 10:15. Se você tiver dúvidas, ligue para o
escritório na terça-feira (978) 281-9835.
Oschegada e demissão procedimentos deforam alterados, consulte a carta do Dr. Safier e o anexo
carta de transporte para obter detalhes. É altamente recomendável que os alunos tomem o ônibus de e
para a escola. É muito importante que você faça todos os esforços para que seu filho chegue à escola
antes das 8:50, pois é o momento em que levaremos os alunos para as salas de aula. Se você chegar
às 9:00 ou depois, precisará estacionar e levar seu filho para o prédio da escola para entrar.
Observe que não há estacionamento no estacionamento da escola durante a chegada e a saída.
(Consulte a carta de transporte para obter mais detalhes e compartilhe as informações de transporte
com qualquer membro da família ou adulto que deixar ou buscar seu filho.)
Concluindo, gostaria de agradecer à Organização de Pais e Mestres pelo trabalho realizado no apoio a
alunos e funcionários. Os oficiais são os seguintes: Rachel Refalo, Presidente; Sally Bertolino,
vice-presidente; LeeAnne Ciaramitaro, tesoureira e Stacey Pawson, secretária. Temos tantos
voluntários trabalhando com nossos alunos e professores que, se eu fosse tentar listar todos, com
certeza sentiria falta de MUITOS, portanto, CADA UM a seu trabalho, isso faz da Paróquia
Ocidental a comunidade que todos amamos!
Estou ansioso para um ano maravilhoso, entre em contato comigo a qualquer momento com idéias,
perguntas ou preocupações ou apenas para se apresentar !!
Calorosamente,
Dra. Telena Imel
Principal

Escolas Públicas de Gloucester
Nossa missão é que todos os alunos sejam alunos bem-sucedidos, engajados e duradouros

Telena S. Imel, Ed.D, diretora
10 Concord Street
Gloucester, MA 01930978-281-9835
Telefone/ Fax 978-281-9886
timel@gloucesterschools.com
PS. Se você precisar de informações específicas (Transporte, Almoço Escolar, Programa Antes da
Escola, etc.), consulte o site do distrito ou a página “De Volta às Aulas” no site da Paróquia
Ocidental.

