VOCÊ SABIA...
que você é o primeiro e mais
importante professor do seu filho?

Possibilidades Iguais Desde O Início

que sua casa é a primeira sala de
aula de seu filho?
que as crianças aprendem melhor
brincando?
que quanto mais você lê e fala
com o seu filho, melhor ele ou ela
vai fazer na escola?

A ParentChild + ajuda as
famílias em seu papel como os
primeiros e mais importantes
professores de seus filhos.
Nossos Especialistas em
Aprendizado Precoce mostram
maneiras divertidas de ajudar
seu filho a aprender em casa
através de brinquedos, livros e
brincadeiras.

Rede da família de Plymouth
117 Long Pond Road
Plymouth, MA 02360
(508) 830-4444
plymouthfamilynetwork.com
ParentChild + é administrado por
A Rede da Família Plymouth, uma
programa do Escolas Públicas de
Plymouth. Estes programas são
financiados pela Família
Coordenada e
Comunidade
Engajamento (CFCE)
conceder através do
Massachusetts
Departamento de
Early Educação e Cuidado.

COMO O PARENTCHILD + FUNCIONA
O modelo ParentChild + se esforça para que todas as crianças
entrem na escola prontas para serem bem-sucedidas, porque
todos os pais têm o conhecimento e os recursos necessários
para construir a prontidão escolar onde começa: o lar.
Famílias matriculadas podem esperar
encontrar-se com um Especialista em
Aprendizagem Precoce duas vezes por
semana durante o ano letivo.

Cada semana, as famílias recebem um
livro ou um brinquedo educativo de
alta qualidade que mantêm para
ajudar no aprendizado.

As visitas são de 30 minutos cada,
ocorrem em casa e estão programadas
em horários convenientes para a
família.

A ParentChild + pode ajudar os
cuidadores em suas necessidades de
moradia, emprego, educação e outras
necessidades familiares.

A. ParentChild + fornece livros e brinquedos GRATUITOS.

ELEGIBILIDADE
ELIGIBILITY
As crianças devem ter entre 15
meses e 4 anos de idade
Famílias devem morar em
Plymouth
Restrições de educação e renda
dos pais podem ser aplicadas
A participação não é
dependente sobre o status de
cidadania ou línguas faladas

Para saber mais sobre a chamada
do programa ParentChild +
508-830-4444.

Possibilidades Iguais Desde O Início

Graduados da ParentChild +
têm 50% mais chances de
estar preparados para o
jardim de infância do que
seus pares.

Graduados da classe
ParentChild + 2,5x maior em
habilidades
socioemocionais do que
seus pares.

EXPLORE DREAM
DREAM DISCOVER

Os alunos da
classe ParentChild + entram
na escola com 10 meses
acima da idade cronológica.

Os participantes
da ParentChild + têm taxas
de graduação 30% mais
altas do que seus pares.

DISCOVER
EXPLORE
EXPLORE
DREAM

"Eu vi tantas mudanças (no meu
filho). Ele tem paciência, ele está
disposto a ouvir, e ele conhece
suas cores, ele conhece suas
formas, ele pode contar até vinte
agora. Quando ele vai para a
escola, ele vai ter confiança. É lindo
para ele, eu amo isso."

