Preparando-se para o Êxito Após a Escola Secundária e na Universidade!

O seu filho está ou vai ingressar na escola intermediária?
Agora é o momento de começar a pensar no futuro!
Para diversas pessoas, o futuro tem um significado diferente. Para alguns alunos pode
significar ir para a escola secundária e em seguida para a universidade. Para outros, pode
significar estudar em uma instituição pós-secundária para aprender a ser um soldador,
eletricista ou outro tipo de profissional especializado ou concluir certificações para obter
empregos que ofereçam crescimento contínuo. A lista continua, mas sejam quais forem os
sonhos de seus filhos, eles precisarão de sua ajuda ao prepararem-se para progredir após
a escola secundária.

Acreditamos que toda família pode ajudar a conduzir com sucesso seus filhos a
alcançarem e concluírem uma educação pós-secundária, oferecendo-lhes uma
trajetória para uma carreira profissional.
Apresentado por

Estas listas de verificação estão aqui para ajudá-los a
iniciar uma conversa com seus filhos sobre a vida após
a escola secundária, assim como sobre o que afetará o
caminho deles rumo a uma carreira de sucesso.

A Faculdade é Acessível!

Uma das conversas mais importantes do seu filho será com
o orientador(a) educacional dele. Ele(a) pode fornecer
informações sobre programas de aprendizagem rápida e
sobre como receber créditos universitários GRATUITOS
sendo um aluno da escola intermediária ou secundária.

SOBRESSAIR-SE Ajude seu filho(a) a dar o melhor de si
❑ Cursar as matérias certas.

❑ Desenvolver uma rotina sólida de estudos e mantê-la.
❑ Organizar-se, usando uma agenda ou outras ferramentas on-line para que continue no
caminho certo.

ENVOLVER-SE Reserve um tempo para conversar com seu filho sobre assuntos
importantes

❑ Incentive a participação em atividades extracurriculares. Seja um exemplo a ser seguido,
participando de trabalho voluntários.
❑ Pergunte sobre os amigos de seu filho e suas famílias, e conheça-os.
❑ Converse sobre fazer boas escolhas, se comportando de maneira apropriada e segura
nos contatos on-line e no telefone.
❑ Compartilhe suas expectativas, assim como os perigos de comportamentos
arriscados como beber, usar drogas e ter relações sexuais.

EXPLORAR Converse sobre as diferentes trajetórias profissionais e o que é
necessário para alcançá-las

❑ Informe-se sobre as opções dos Programas Choice e Profissionalizantes para a escola
secundária, participando do evento anual “Showcase of Schools” do Distrito Escolar do
Condado de Palm Beach.
❑ Informe-se sobre bolsas de estudo e formas de pagar a faculdade.
❑ Faça com que seu filho se submeta aos testes vocacionais.
❑ Converse sobre as diferentes opções universitárias e trajetórias profissionais.
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