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Acordo Summer Rise 2021
para Pais/Responsáveis
Unidade de Parcerias
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
45 West Gude Drive, Room 2301, Rockville, Maryland 20850

CONSENTIMENTO DE PAIS/RESPONSÁVEIS/ALUNO APTO
O Programa Summer RISE é projetado para fornecer experiências de exploração profissional durante o verão para alunos promovidos
à 11ª e 12ª série que estão cursando o ensino médio em Montgomery County Public Schools (MCPS).
1. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que você, como pai/responsável, está consentindo à participação do aluno que estará
matriculado na 11ª e 12ª série em MCPS no ano letivo de 2021-2022.
2. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que o aluno dedicará ao programa as 10 horas sugeridas por semana, não mais do que
8 horas por dia, não mais do que 30 horas por semana, e um máximo de 60 horas no total, por até 4 semanas, participando
de uma oportunidade prática de aprendizagem profissional na empresa, organização, agência ou entidade designada
(“Anfitrião da Experiência Profissional”) ou virtualmente ("Experiência Profissional"). A Experiência Profissional pode operar
em até cinco dias por semana, durante quatro semanas, começando em 5 de julho de 2021 e terminando em 30 de julho
de 2021. Os participantes do Summer RISE não começarão o dia antes das 8h ou terminarão depois das 18h de segunda a
sexta-feira. O(s) membro(s) designado(s) da equipe do Anfitrião da Experiência Profissional ("Designado(s) do Anfitrião da
Experiência Profissional") validará as 40 horas de Experiência Profissional ao final do Programa Summer Rise.
3. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que para participar do Programa Summer RISE, os alunos devem participar de um
workshop virtual de habilidades profissionais e educação financeira.
4. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que os participantes do Programa Summer RISE que participarem presencialmente são
responsáveis por seu transporte de ida e volta para a localidade onde está o Anfitrião da Experiência Profissional. Cartões
Youth Cruiser SmarTrip® estão disponíveis em todas as escolas do ensino médio MCPS.
5. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que os participantes do Programa Summer RISE receberão treinamento em práticas de
prevenção COVID-19, incluindo distanciamento físico e uso de cobertura facial. Coberturas faciais serão necessárias para a
participação presencial e serão fornecidas aos alunos, se necessário.
6. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que a equipe do Programa Summer RISE de MCPS fará todos os esforços para fornecer
a todos os alunos registrados uma Experiência Profissional; no entanto, as experiências profissionais estão sujeitas à
disponibilidade. A equipe do programa Summer RISE tentará combinar os alunos participantes com base na preferência
geográfica, preferência presencial e/ou virtual e disponibilidade do setor.
7. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que o Programa Summer RISE não está incluído nos programas e serviços exigidos pela
Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências (sigla em inglês, IDEA) e pela lei de Maryland correspondente.
8. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que os participantes do Programa Summer RISE são responsáveis por coordenar seus
horários diretamente com o(s) Designado(s) do Anfitrião da Experiência Profissional. As horas da Experiência Profissional
devem ocorrer apenas entre 8h00 e 18h00 de segunda a sexta-feira.
9. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que os participantes do Programa Summer RISE demonstrarão bons hábitos de frequência,
conduta, precisão, ordem, presteza, maturidade, vestimenta apropriada e etiqueta profissional adequada e, se participarem
virtualmente, estarão em vídeo, conforme esperado. Se os participantes do programa Summer RISE tiverem problemas ou
preocupações que não possam ser resolvidos com o(s) Designado(s) do Anfitrião da Experiência Profissional, eles devem
entrar em contato com o escritório do programa Summer RISE no endereço de e-mail summer-rise@mcpsmd.org ou por
telefone no número 240-740-5599.
10. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que os Anfitriões da Experiência Profissional podem ter requisitos de triagem adicionais.
É responsabilidade dos participantes do programa Summer RISE trabalhar diretamente com o(s) Designado(s) do Anfitrião
da Experiência Profissional para atender a quaisquer requisitos de triagem adicionais antes da data de início do programa
Summer RISE que é 5 de julho.
11. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que os participantes do Programa Summer RISE irão preencher uma pesquisa na metade
e no final do programa sobre sua experiência no Programa Summer RISE para receber o estipêndio.
12. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que algumas informações dos alunos, tais como interesses e habilidades profissionais,
serão fornecidas ao(s) Designado(s) do Anfitrião da Experiência Profissional durante o processo de combinação (candidatoanfitrião). O(s) Designado(s) do Anfitrião da Experiência Profissional receberão apenas informações sobre os participantes do
Programa Summer RISE para ajudar no processo de combinação e/ou dos candidatos com os quais eles foram combinados.
Fica acordado e entendido que todas as informações coletadas dos participantes do Programa Summer RISE não serão
compartilhadas pelo Anfitrião da Experiência Profissional nem pelo(s) Designado(s) do Anfitrião da Experiência Profissional
com terceiros.
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13. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que os participantes do Programa Summer RISE receberão um estipêndio de $300, se
financiado, considerado como um reembolso das despesas do programa, após a conclusão bem-sucedida do programa por
meio de depósito eletrônico direto e que MCPS fornecerá ao banco gestor o nome e o sobrenome do aluno após a conclusão
do Programa Summer RISE. Os participantes do programa Summer RISE que não possuem uma conta pré-existente em
uma instituição bancária terão a oportunidade de abrir uma conta no banco gestor ou em um banco de sua escolha. Os
alunos participantes deverão enviar um formulário de depósito direto em conta bancária e participar de um workshop de
habilidades profissionais e educação financeira para receber seu estipêndio. Caso desafios únicos com a abertura de uma
conta bancária ocorram, os participantes do Programa Summer RISE ou seus pais/responsáveis são orientados a entrarem em
contato com o Coordenador de Informação Profissional e Universitária em sua escola do ensino médio ou com o escritório
do Programa Summer RISE no endereço de e-mail summer-rise@mcpsmd.org ou pelo telefone no número 240-740-5599.
14. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que os participantes do programa Summer RISE não terão direito a um emprego
com seus Anfitriões da Experiência Profissional ao final do programa Summer RISE e não devem ter expectativa de serem
contratados como funcionários.
15. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que os participantes do programa Summer RISE não serão funcionários de seus Anfitriões
da Experiência Profissional durante o programa Summer RISE. Os Anfitriões da Experiência Profissional não obterão nenhuma
vantagem imediata das atividades dos participantes do programa Summer RISE e, ocasionalmente, suas operações podem ser
impedidas. Fica acordado e entendido que os participantes do Programa Summer RISE não estarão diretamente envolvidos
nas operações dos Anfitriões da Experiência Profissional nem realizarão trabalho regular ou rotineiramente produtivo (como
arquivamento, realização de outro trabalho administrativo ou assistência a clientes). Os Anfitriões da Experiência Profissional
proporcionarão ao(s) aluno(s) atividades que oferecem uma visão abrangente do negócio/organização e que focam nos
papéis, responsabilidades e funções do negócio/organização. O(s) aluno(s) realizarão essas atividades e buscarão informações
sobre as qualidades, habilidades e conhecimentos que ajudam um executivo ou gerente a ter um desempenho eficaz e que
podem ser usados em vários ambientes de trabalho.
16. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que se um participante do Programa Summer RISE não cumprir os termos deste acordo,
as regras e regulamentos estabelecidos pelos Anfitriões da Experiência Profissional ou quaisquer outras regras do Programa
Summer RISE conforme determinado por MCPS, a participação do aluno no Programa Summer RISE pode ser cancelada e
ele ficará inelegível a receber o estipêndio de $300.
17. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que você, como pai/responsável, entende que o Anfitrião da Experiência Profissional que
irá promover a experiência do aluno Summer RISE pode ser uma organização que não faça parte de MCPS. Essas organizações
são selecionadas para se tornarem Anfitriãs da Experiência Profissional com base na qualidade da oportunidade que podem
oferecer aos alunos, e os Anfitriões da Experiência Profissional são responsáveis por revisar e garantir a conformidade com as
leis, políticas do Conselho de Educação e regulamentos de MCPS. No entanto, MCPS e/ou membro da Equipe do Summer
RISE não supervisionam ou monitoram os Anfitriões da Experiência Profissional e/ou o(s) Designado(s) do Anfitrião da
Experiência Profissional.
18. FICA ACORDADO E ENTENDIDO que você, como pai/responsável, aprova e aceita total responsabilidade pela participação
do aluno no Programa Summer RISE e que isentará MCPS de qualquer responsabilidade ou dano que possa ocorrer devido
à participação do aluno no Programa Summer RISE.
CONSENTIMENTO ADICIONAL
QUANDO O ALUNO SE REGISTRA ONLINE, O ALUNO ESTÁ CONFIRMANDO O CONSENTIMENTO DE UM PAI/RESPONSÁVEL
PARA O SEGUINTE:
o 
O aluno Summer RISE pode ser filmado, fotografado e/ou gravado durante o Programa Summer RISE. Essas imagens e/ou
gravações podem ser usadas para uma variedade de fins, incluindo a divulgação do Summer RISE, e as imagens podem ser
usadas sem aviso adicional. Fica acordado e entendido que o aluno não será compensado por esses usos e que MCPS possui
todos os direitos das imagens, vídeos e gravações, e de quaisquer trabalhos derivados criados a partir deles.
o 
Um membro da equipe do programa MCPS Summer RISE ou o(s) Designado(s) do Anfitrião da Experiência Profissional pode
enviar um e-mail ao aluno usando o endereço de e-mail não MCPS fornecido pelo aluno no formulário de inscrição do aluno
Summer RISE.
o 
Um membro da equipe do programa MCPS Summer RISE ou o(s) Designado(s) do Anfitrião da Experiência Profissional pode
ligar ou enviar uma mensagem de texto para o aluno usando o número de telefone fornecido pelo aluno no formulário de
inscrição do aluno Summer RISE.
ASSINATURAS
O aluno Summer RISE enviará uma assinatura eletrônica confirmando o consentimento dos pais/responsáveis para participar do Programa
Summer RISE. Durante o registro, o nome, número de telefone e endereço de e-mail de um pai/responsável que possa ser contatado em caso
de emergência durante julho de 2021 são necessários.

