PREPARE-SE

Preparando-se para a
faculdade
e Pós-secundário
Sucesso!

Nunca é cedo
demais para
começar a pensar
no futuro

Se o seu filho estiver ingressando ou já está no ensino intermediário, agora é o momento
de começar a pensar no futuro.
O futuro significa questões diferentes para pessoas diferentes. Para alguns alunos, pode significar
ir para a high school e, em seguida, para a faculdade. Para outros, pode significar ir para uma
instituição pós-secundária para aprender a tornar-se um soldador, eletricista ou outra
especialização, ou concluir cursos com certificações para conseguir empregos que ofereçam um
crescimento contínuo. A lista é longa, mas sejam quais forem os sonhos de seus filhos, eles vão
precisar de sua ajuda enquanto se preparam para progredir após o ensino médio.
Acreditamos que toda família pode ajudar a orientar os filhos com sucesso e
através de um ensino pós-secundário, oferecendo-lhes uma carreira que vai
proporcionar segurança.
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Estas listas de verificação estão aqui para ajudá-los a falar
sobre a vida após a high school, assim como assuntos que
afetarão seu caminho rumo a uma carreira de sucesso.

.
Uma das conversas mais importantes
que seu filho terá é
com o orientador(a) educacional. Ele(a) pode fornecer
informações sobre programas de aprendizagem acelerada e
receber créditos universitário GRATUITAMENTE como um aluno
do ensino intermediário ou secundário.
Agora é a hora de estabelecer a base para a trajetória adiante:

SOBRESSAIA - Ajude seu filho(a) a se esforçar ao máximo
( )
( )
( )

Certifique-se de que seu filho curse as matérias certas.
Reserve um tempo para ajudar seu filho a desenvolver uma rotina sólida de estudos e manter
esta rotina.
Ajude seu filho a se organizar, usando uma agenda ou outras ferramentas on-line para que
ele permaneça no caminho certo.

ENVOLVA-SE Reserve um tempo para realmente conversar com seu filho sobre assuntos
importantes
( ) Converse com
( )
( )
( )

seu filho sobre atividades extracurriculares. Sirva de exemplo para ele ao
voluntariar-se em sua comunidade.
Procure conhecer e perguntar sobre a família e os amigos do seu filho.
Converse sobre como fazer boas escolhas em relação ao comportamento seguro apropriado
on-line e no telefone.
Compartilhe com seu filho suas expectativas junto com os riscos de comportamentos que
envolvam perigo como beber, usar drogas e ter relações sexuais.

EXPLORE Discuta sobre as diferentes opções universitárias e trajetórias profissionais, e o que é
necessário para chegar lá
( ) Informe-se sobre como ingressar em Programas de Especialização da
( ) Procure se informar sobre bolsas de estudo e formas de pagar a
( )
( )

faculdade.
Faça com que seu filho se submeta ao PSAT, SAT e ACT, assim
como os testes vocacionais.
Converse sobre as diferentes opções universitárias e trajetórias
profissionais.

high school.

A Faculdade é
ACESSÍVEL!

Esperamos que estas informações lhes sejam úteis e façam
com que seu filho comece a pensar sobre o próprio futuro.
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