Um mundo onde todas as
filhos sejam bem-sucedidas.
O Programa ParentChild+ ajudará sua
família em seu papel de primeiro e mais
importante professor de seu filho.
Nossos visitantes domésticos mostram
maneiras divertidas de ajudar seu filho
a aprender em casa com livros e
brinquedos gratuitos!
Vemos um mundo em que todas as filhos
entram na escola prontas para serem
bem-sucedidas, porque todos os pais
têm o conhecimento, as habilidades e os
recursos para construir a prontidão da
escola onde começa: o lar.

Um programa de prontidão escolar
para filhos de 18 a 48 meses.

O Programa ParentChild+ e
financiado atravez de uma bolsa
concedida do Departmento de
Educaçaòn e Cuidados
Precosses de Massachusetts.
A Coalition for Children ofertas
brincar e aprender grupos,
exames de desenvolvimento,
oficinas, aulas para pais, eventos
comunitários e links para
prestadores de cuidados infantis
locais. Para detalhes, visite
thecoalitionforchildren.org

Ajudar os filhos a
aprender através dos
livros e brincar em casa!

O Que Esperar

QUEM NOS AJUDAMOS

Durante as 23 semanas do ano escolar

Familias com crianças de 18-48 meses

uma pessoa treinada visitana sua casa

em Falmouth, Woods Hole e Mashpee.

levando brinquedos educativos e livros
para oseu filho.

Nós trabalhamos juntos para

Visitas de 30 minutos duas vezes por

assegunar que linguagem nào seja

semana e podem ser agendadas por

uma barreina.

você para sua conveniencia durante o
dia ou a tarde.

COMO APLICAR

Você aprende maneiras criativas para
ler e brincar com seu filho ese tornaná

Contato Bethany Gay, Coordenadora
508-548-0151 x172
bgay@falmouth.k.12.ma.us

ativamente envolvido na educaçáo do
seu filho.

Totalmente gratuito.

RESULTADOS
Muitas filhos ficam para trás
antes de entrar na sala de aula
e lutam para alcançar o nível de
seus colegas. Nós vemos uma
maneira diferente. Ajudamos as
famílias a encontrar o caminho
e a ter sucesso juntos.

Filhos neste programa:
Pontuação melhor nas medidas de
prontidão escolar
Pontuação igual ou superior à média
nacional nos testes de leitura e
matemática
São mais propensos a se formar no
ensino médio

