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ການປົກຫ ຸ້ມຂອງແຜ່ນ 

Catoosa County 

ແຜນການດໍາເນີນງານຄອບຄົວພວກເຮົາຕຸ້ອງການວັດສະດ ປຸ້ ອນຂ

ອງທ່ານກ່ຽວກັບພ່ໍແມ່ 

ພ່ໍແມ່ແລະນະໂຍບາຍ/ 

Catoosa County ແລະ / ແຜນຄອບຄົວນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານ. ກະລຸນາ: 

● ເບ ິ່ ງເອກະສານນີີ້ ແລະຂໍ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ແລະສົິ່ ງໄປທີິ່  

kjablonski@catoosa.k12.ga.us 

 

OR 
 

● ອອກຂໍີ້ ຄວາມທາງໂທລະສັບທີິ່  706-965-6067 

 

ພວກເຮົາຕີ້ອງການປັບປຸງການມີສິ່ວນພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວໃນໂຮງຮ

ຽນທີິ່ ຊ ິ່  Catoosa County I. ໃຫີ້ພວກເຮົາຮ ີ້ວ ທີທີິ່ ຂີ້ອຍສາມາດເຮັດວຽກທີິ່ ດີຂ ີ້ ນ.   

ຂໍຂອບໃຈ ສໍາ ລັບ ຄໍາ ເຫັນຂອງທິ່ານ. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Catoosa County School District 

ຫົວຂໍຸ້ ທີ I ຂອງພ່ໍແມ່ແລະຄອບຄົວ Draft 
ນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານໂຮງຮຽນປີ2022 

ສະບັບປັບປຸງພຶດສະພາ 6, 2021 

307 Cleveland Street  

Ringgold, GA 30736 

ຫຍັງພໍິ່ ແມິ່ ມີສິ່ວນພົວພັນຄອບຄົວ? 

 

 

ພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນທີິ່ ເຂົີ້ າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ Catoosa County Title I 

ມີອ ດທ ພົນຕໍິ່ ຫລາຍໆດີ້ານຂອງ 

● ການສຶກສາຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາ 

● ແລະວິ່າພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວມີສິ່ວນພົວພັນແນວໃດ. 

 ຢ ິ່ ໃນໂຮງຮຽນທີິ່ ບໍິ່ ແມິ່ ນຫົວຂໍີ້  I, ບໍິ່ ມີຄວາມແນິ່ ນອນວິ່າສ ິ່ ງຕໍິ່ ໄປນີີ້ ຈະເກີດຂ ີ້ ນ. 

ນະໂຍບາຍນີີ້ ຮັບປະກັນພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວວິ່າພວກເຂົາເປັນຄ ິ່ຮິ່ວມມ ທີິ່  ສໍາ 

ຄັນກັບໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa County ໃນການສຶກສາລ ກຂອງພວກເຂົາ.  

ການມີສິ່ວນຮິ່ວມໃນຄອບຄົວ ໝາຍ 

ເຖ ງການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະສະມາຊ ກໃນຄອບຄົວໃນການສ ິ່ ສານເປັນປົກກ

ະຕ , ສອງທາງ, ແລະມີຄວາມ ໝາຍ ກິ່ຽວກັບການຮຽນຂອງນັກຮຽນແລະກ ດຈະ ກໍາ 

ອ ິ່ ນໆຂອງໂຮງຮຽນ. ສ ິ່ ງນີີ້ ຮັບປະກັນ: 

(ກ) ພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວມີບົດບາດ ສໍາ 

ຄັນໃນການຊິ່ວຍເຫ  ອການຮຽນຂອງລ ກຂອງພວກເຂົາ. 

(ຂ) 

ພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວໄດີ້ຖ ກຊຸກຍ ີ້ ໃຫີ້ມີສິ່ວນຮິ່ວມຢິ່າງຫີ້າວຫັນໃນການສຶກສາຂ

ອງເດັກນີ້ ອຍຂອງພວກເຂົາ. 

(C) 

ວິ່າພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວແມິ່ນຄ ິ່ຮິ່ວມມ ຢິ່າງເຕັມທີິ່ ໃນການສຶກສາລ ກຂອງພວກ

ເຂົາ. 

ພວກເຂົາຖ ກລວມເຂົີ້ າໃນການຕັດສ ນໃຈແລະຄະນະທີິ່ ປຶກສາເພ ິ່ ອຊິ່ວຍໃນກາ

ນສຶກສາຂອງລ ກຂອງພວກເຂົາ. 

(D) ພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວອາດຈະຮີ້ອງຂໍການປະຊຸມເປັນປະ ຈໍາ. 

(E) ກ ດຈະ ກໍາ ອ ິ່ ນໆ, ເຊັິ່ ນກ ດຈະ ກໍາ ທີິ່ ອະທ ບາຍໄວີ້ໃນທຸກໆກົດ ໝາຍ 

ວິ່າດີ້ວຍນັກຮຽນ (Student Succeeds Act) (ESSA) ແມິ່ນເຮັດແລີ້ວ. 

ກິ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການມີສິ່ວນພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວ 

ໃນການສະ ໜັບ ສະ ໜ ນ ການສີ້າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງໃຫີ້ແກິ່ ຜົນ 

ສໍາ ເລັດດີ້ານການສຶກສາຂອງນັກຮຽນ, ໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa 

County: 

● ໄດີ້ສີ້າງນະໂຍບາຍການພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົ

ວນີີ້ ທີິ່ ອະທ ບາຍເຖ ງຄວາມຄາດຫວັງແລະຈຸດປະສົງ ສໍາ 

ລັບການພົວພັນຄອບຄົວຕົວຈ ງແລະ 

● ນໍາ ພາກ ດຈະ ກໍາ 

ແລະຊັບພະຍາກອນທີິ່ ສີ້າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງໃຫີ້ໂຮງຮຽນ

, ພໍິ່ ແມິ່ , 

ແລະການຮິ່ວມມ ຂອງຊຸມຊົນໃນໂຮງຮຽນຫົວຂໍີ້ ເມ ອງຂ

ອງເມ ອງ.  

ແຜນການນີີ້ ຈະອະທ ບາຍເຖ ງຄວາມມຸີ້ ງ ໝັີ້ ນ ຂອງໂຮງຮຽນເມ ອງ 

Catoosa County ທີິ່ ຈະ: 

1. ພົວພັນພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວເຂົີ້ າໃນການສຶກສາຂອງເດັ

ກນີ້ ອຍແລະ 

2.  ສີ້າງຄວາມສາມາດ * ໃນໂຮງຮຽນຊ ິ່  I 

ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫີ້ອັນດັບ 1 ເກີດຂ ີ້ ນ. 

* ຄວາມສາມາດໃນການສີ້າງ ໝາຍ ເຖ ງການເຕີບໂຕໂດຍການສະ 

ໜອງ ຊັບພະຍາກອນ, 

ການຝຶກອົບຮົມແລະໂອກາດໃນການຮຽນຮ ີ້. 

ເມ ິ່ ອໂຮງຮຽນ, ພໍິ່ ແມິ່ , ຄອບຄົວ, 

ແລະຊຸມຊົນເຮັດວຽກຮິ່ວມກັນເພ ິ່ ອສະ ໜັບ ສະ ໜ ນ 

ການຮຽນຮ ີ້, ເດັກນີ້ ອຍມັກຈະ  

● ເຮັດໄດີ້ ດີຂ ີ້ ນໃນໂຮງຮຽນແລະ  

● ຢ ິ່ ໃນໂຮງຮຽນດົນກວິ່າເກົິ່ າແລະມີຄວາມສຸກກັບໂຮງຮຽ

ນຫ າຍຂຶີ້ ນ.  

ລາຍການຫົວເລ ິ່ ອງ I, ພາກ A ສະ ໜອງ 

ການພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວທີິ່ ມີຄວາມ ໝາຍ 

ໃນທຸກໆລະດັບຂອງໂຄງການ, ເຊັິ່ ນວິ່າ:  

● ໃນການພັດທະນາແລະການປະຕ ບັດແຜນການຂອງເມ 

ອງແລະໂຮງຮຽນແລະ  

● ໃນການປະຕ ບັດການປັບປຸງເມ ອງແລະໂຮງຮຽນ. 

ພາກທີ 1116 ຂອງທຸກໆການກະ ທໍາ ຂອງນັກຮຽນທີິ່ ປະສົບຜົນ 

ສໍາ ເລັດ (ESSA) ມີຂໍີ້  ກໍາ ນົດຫົວຂໍີ້  I, ພາກ A 

ເພ ິ່ ອຄວາມຕີ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນແລະລະບົບໂຮງຮຽນທີິ່ ຈະມີສິ່ວ

ນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະສະມາຊ ກໃນຄອບຄົວໃນການສຶກສາລ ກຂອ

ງພວກເຂົາ. ເມ ອງໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa County: 
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● ຈະເຮັດວຽກກັບໂຮງຮຽນຊ ິ່  I 

ຂອງຕົນເພ ິ່ ອຮັບປະກັນວິ່ານະໂຍບາຍການມີສິ່ວນພົວພັ

ນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວໃນລະດັບທີິ່ ຕອບສະ ໜອງ 

ໄດີ້ຕາມຄວາມຕີ້ອງການຂອງພາກນັີ້ ນແລະ  

● ຈະເຫັນມັນວິ່າແຕິ່ລະໂຮງຮຽນຈະປະຕ ບັດຕາມກົດລະບ

ຽບກິ່ຽວກັບຄວາມຫນາແຫນີ້ ນຂອງພໍິ່ ແມິ່  / ໂຮງຮຽນ. 

ຖີ້າແຜນການລະບົບ ສໍາ ລັບຫົວຂໍີ້  I, ພາກ A, ພັດທະນາ ພາຍໃຕີ້  

ESSA, ບໍິ່ ເປັນທີິ່ ເພ ິ່ ງພໍໃຈຕໍິ່ ພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວ 

ຂອງເດັກນີ້ ອຍທີິ່ ເຂົີ້ າຮິ່ວມ, ໂຮງຮຽນເມ ອງຈະສົິ່ ງ ຄໍາ 

ເຫັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວໃດ ໜຶິ່ ງ 

ເຂົີ້ າໃນແຜນດັິ່ ງກິ່ າວເມ ິ່ ອໂຮງຮຽນເມ ອງສົິ່ ງແຜນໃຫີ້ລັດ 

ພະແນກສຶກສາທ ການ. 

ແຕິ່ລະນະໂຍບາຍຮຽກຮີ້ອງການປີ້ອນຂໍີ້ ມ ນດັິ່ ງກິ່ າວ. 

ນະໂຍບາຍຂອງລະບົບມີເອກະສານຕິດຕັຸ້ ງທ່ີຮຸ້ອງຂໍການປຸ້ ອ

ນຂໍຸ້ ມູນ. 

 

 

 

ພັດທະນາຮິ່ວມພໍິ່ ແມິ່ ທັງຫມົດໄດີ້ຖ ກເຊ ີ້ ອເຊີນເຂົີ້ າຮິ່ວມແລະໃຫີ້ຄໍາແນະນໍາແລະຄວາມຄ ດໃນການປັບປຸງພໍິ່ ແມິ່ ເມ ອງແລະຄອ

ບຄົວຂອງນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານນີີ້ ສໍາລັບ 

2022. 

ການເມ ອງແຈີ້ງໃຫີ້ຊາບພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວກິ່ຽວກັບກອງປະຊຸມນີີ້ ແລະເປັນສະມາຊ ກປະກາດການປີ້ອນຂໍີ້ ມ ນກິ່ຽວກັບການເມ 

ອງແລະໂຮງຮຽນເວັບໄຊທ໌, ເຊັິ່ ນດຽວກັນກັບຈົດຫມາຍຂິ່າວໂຮງຮຽນ . ແຕິ່ລະໂຮງຮຽນ Title I 

ໄດີ້ໃຊີ້ສະພາທີິ່ ປຶກສາດີ້ານພໍິ່ ແມິ່ ຂອງຕົນເພ ິ່ ອທົບທວນນະໂຍບາຍການພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວກິ່ອນທີ້າຍປີຮຽນແລະໄ

ດີ້ແຈກຢາຍ ສໍາ ເນົານະໂຍບາຍຂອງເມ ອງໃນປະຈຸບັນເພ ິ່ ອຂໍການປີ້ອນຂໍີ້ ມ ນ. 

Catoosa County ດໍາ ເນີນຄະນະ ກໍາ ມະການທີິ່ ປຶກສາດີ້ານພໍິ່ ແມິ່ ເມ ອງ (DAC) 

ເຊ ິ່ ງປະກອບດີ້ວຍຕົວແທນພໍິ່ ແມິ່ ຈາກແຕິ່ລະສະພາທີິ່ ປຶກສາດີ້ານພໍິ່ ແມິ່ ຂອງໂຮງຮຽນ Title I, ພໍິ່ ແມິ່ຜ ີ້ ໃດທີິ່ ມີຄວາມປາດຖະ 

ໜາ ຢາກເຂົີ້ າຮິ່ວມ, ແລະຊຸມຊົນເປັນ ຈໍາ ນວນຫ ວງຫ າຍ. ຈຸດປະສົງຂອງສະພານີີ້ ແມິ່ ນເພ ິ່ ອໃຫີ້  ຄໍາ ແນະ ນໍາ 

ໃນທຸກໆເລ ິ່ ອງທີິ່ ກິ່ ຽວຂີ້ອງກັບການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄອບຄົວໃນລາຍການຫົວຂໍີ້  I, ພາກ A ແລະເພ ິ່ ອອະນຸມັດແຜນການ.  

DAC ສະເຫມີຊອກຫາ ຄໍາ ແນະ ນໍາ 

ກິ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການມີສິ່ວນພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວແລະໃຫີ້ຂໍີ້ ມ ນກິ່ຽວກັບຫົວຂໍີ້  ສໍາ ຄັນທີິ່ ພໍິ່ ແມິ່ ຫ  ຫົວຂໍີ້ ຕີ້ອງການ. 

ຄໍາຖາມ: ໂຮງຮຽນຂອງທິ່ານເອີີ້ ນວິ່ າ 

CATOOSA F.A.S.T. ແມິ່ນຫຍັງ? 

ສະມາຊ ກ ສະພາ ທີິ່  ປຶກສາ ທີ້ອງ ຖ ິ່ ນ 

ລວມ ເອົາ ຂໍີ້  ມ ນ ຈາກ ຮ ບ ປະ ເມີນ ປະ 

ຈໍາ ປີ ແລະ ຄໍາ ເຫັນ ຂອງ ພໍິ່  ແມິ່  ເຂົີ້ າ 

ໃນ ນະ ໂຍບາຍ ທີ້ອງ ຖ ິ່ ນ. 
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ຜ ີ້  ນໍາ ຊຸມຊົນແລະຄ ິ່ຮິ່ວມທຸລະກ ດຈະຖ ກເຊີນໃຫີ້ຮັບໃຊີ້ໃນສະພານີີ້ . 

ໂຮງຮຽນເມ ອງຈະສົິ່ ງເສີມການຮິ່ວມມ ແລະການມີສິ່ວນຮິ່ວມກັບຄ ິ່ຮິ່ວມງານຂອງຊຸມຊົນໂດຍປຊຊກ ນຂໍີ້ ມ ນຂອງເວັບໄຊທ໌ໂຮງ

ຮຽນເມ ອງ, ແຈກຢາຍຂໍີ້ ມ ນຂິ່າວສານທີິ່ ກອງປະຊຸມສາທາລະນະລວມທັງການ Catoosa County Collaborative. ໃນໄລຍະ 

DAC, ພໍິ່ ແມິ່ ຍັງໄດີ້ ທົບທວນແລະປຶກສາຫາລ ກິ່ ຽວກັບແຜນການປັບປຸງ LEA ທີິ່ ຖ ກປັບປຸງ (CLIP) ແລະແຜນການສະ ໜັບ 

ສະ ໜ ນ ແລະປັບປຸງໂຮງຮຽນທີິ່ ສົມບ ນແບບ. 

. 

ພາຍຫ ັ ງການປັບປຸງຄັີ້ ງສຸດທີ້າຍ, ນະໂຍບາຍການພົວພັນຄອບຄົວຂອງພໍິ່ ແມິ່ ປະ ຈໍາ ເມ ອງແລະຄອບຄົວໄດີ້ຖ ກລວມເຂົີ້ າໃນ 

CLIP ທີິ່ ຍ ິ່ ນສະ ເໜີ ຕໍິ່ ລັດ. ຜ ີ້ ປົກຄອງຍ ນດີທີິ່ ຈະສົິ່ ງ ຄໍາ ເຫັນແລະ ຄໍາ 

ຄ ດເຫັນກິ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດັິ່ ງກິ່າວໄດີ້ທຸກເວລາໃນເວບໄຊທ໌ຂອງໂຮງຮຽນເມ ອງຫລ ໂດຍການສົິ່ ງ ຄໍາ 

ເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖ ງໂຮງຮຽນທີ້ອງຖ ິ່ ນ. ຄໍາ ຄ ດເຫັນທັງ ໝົດ ທີິ່ ໄດີ້ ຮັບໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາປີ 2021 

ໄດີ້ຖ ກລວມເຂົີ້ າກັບນະໂຍບາຍ ສໍາ ລັບສົກຮຽນນີີ້ . 

ນະໂຍບາຍການພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວຂັີ້ ນເມ ອງໄດີ້ຖ ກລົງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງເມ ອງແລະໂຮງຮຽນ, 

ແຈກຢາຍໃນກອງປະຊຸມປະ ຈໍາ ປີຂອງໂຮງຮຽນ Title ແລະກ ດຈະ ກໍາ 

ການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວອ ິ່ ນໆໃນປີຮຽນນີີ້ , ແລະມີໃຫີ້ຢ ິ່ ໃນສ ນຊັບພະຍາກອນຂອງພໍິ່ ແມິ່ . ຜ ີ້  ອໍາ 

ນວຍການແລະຜ ີ້ ປະສານງານດີ້ານການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ ປະຊຸມເພ ິ່ ອເຮັດແຜນປະຕ ບັດງານທີິ່ ພວກເຂົາທົບທວນຂໍີ້  ກໍາ 

ນົດການມີສິ່ວນພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວແລະວາງແຜນໂອກາດ ສໍາ ລັບກ ດຈະ ກໍາ 

ການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄອບຄົວເຊ ິ່ ງສະທີ້ອນເຖ ງນະໂຍບາຍຂອງເມ ອງແລະໂຮງຮຽນ. 

ສີ້າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງຂອງພວກເຮົາ ໂຮງຮຽນ 

ເມ ອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄວາມຜ ກພັນໃນຄອບຄົວຜ ີ້ ປະສານງານຈະສະຫນອງການຊິ່ວຍເຫ  ອແລະສະຫນັບສະຫນ ນທັງຫມົດໂຮງຮຽນ

ຫົວຂໍີ້ ທີ I ເພ ິ່ ອຮັບປະກັນ: 

●   

● ພໍິ່ ແມິ່ແລະຄວາມຜ ກພັນໃນຄອບຄົວຕີ້ອງຖ ກພໍໃຈແລະວິ່າຜ ີ້ ປົກຄອງແລະຄວາມຜ ກພັນໃນຄອບຄົວຍຸດທະສາດແລ

ະກ ດຈະກໍາແມິ່ ນໄດີ້ຖ ກປະຕ ບັດ.  

ໂຮງຮຽນຊ ິ່  I 

ຈະໄດີ້ ຮັບແຈີ້ງການແລະຊັບພະຍາກອນຈາກຜ ີ້ ປົກຄອງເມ ອງແລະຜ ີ້ ປະສານງານການມີສິ່ວນຮິ່ວມໃນຄອບຄົວເພ ິ່ ອຊິ່ວຍພວກເ

ຂົາປັບປຸງແລະສີ້າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງໃນການມີສິ່ວນຮິ່ວມໃນຄອບຄົວ. ນອກ ເໜ ອ 

ໄປຈາກການຕ ດຕໍິ່ ສ ິ່ ສານແລະການໄປຢີ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນເລ ີ້ ອຍໆ,  ຜ ີ້ ປະສານງານດີ້ານການເມ ອງແລະພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວ 

ຈະຈັດກອງປະຊຸມແລະການຝຶກອົບຮົມທີິ່ ມີ ກໍາ ນົດເປັນປະ ຈໍາ ກັບຜ ີ້  ອໍາ ນວຍການໂຮງຮຽນຫົວຂໍີ້ ທີ I 

ແລະຜ ີ້ ປະສານງານຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວ. ລາຍການຫົວເລ ິ່ ອງເມ ອງ Catoosa County I ໃຊີ້ໂປແກ ມ Title 1 

Crate, ເປັນໂປແກ ມ online ເພ ິ່ ອລວບລວມ, ຈັດຕັີ້ ງ, 

ແລະເຮັດເອກະສານການປະຕ ບັດການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວ. 

ຜ ີ້ ປະສານງານຂັີ້ ນເມ ອງເຂົີ້ າຮິ່ວມເຫດການໃນໂຮງຮຽນ. 
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ການສະ ໜັບ ສະ ໜ ນ ທຶນ  

ເຂດໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa County ຈະສະຫງວນຢິ່າງ ໜີ້ອຍ 1 ເປີເຊັນຈາກ ຈໍາ ນວນທຶນທັງ ໝົດ 

ຂອງລາຍການ Title I ທີິ່ ມັນໄດີ້ຮັບໃນສົກປີ 222 ເພ ິ່ ອປະຕ ບັດຂໍີ້  ກໍາ 

ນົດການມີສິ່ວນພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວທີິ່ ລະບຸໄວີ້ ໃນນະໂຍບາຍນີີ້ ແລະດັິ່ ງທີິ່ ໄດີ້ອະທ ບາຍໄວີ້ ໃນພາກ 1116 

ຂອງ ESSA. ເຂດໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa County ຈະແຈກຢາຍຢິ່າງ ໜີ້ອຍ 90 ເປີເຊັນໃນນັີ້ ນ 1% 

ໃຫີ້ແກິ່ໂຮງຮຽນ Title I ເພ ິ່ ອສະ ໜັບ ສະ ໜ ນ ໂຄງການແລະກ ດຈະ ກໍາ 

ການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວໃນລະດັບທີ້ອງຖ ິ່ ນ. ເຂດການສຶກສາຈະໃຫີ້  ຄໍາ ແນະ ນໍາ 

ແລະສ ິ່ ສານທີິ່ ຈະແຈີ້ງເພ ິ່ ອຊິ່ວຍເຫລ ອແຕິ່ລະໂຮງຮຽນ Title I 

ໃນການພັດທະນາງົບປະມານການມີສິ່ວນພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວທີິ່  ເໝາະ ສົມທີິ່ ຕອບສະ ໜອງ 

ຄວາມຕີ້ອງການແລະຂໍີ້ ສະ ເໜີ ແນະຂອງພໍິ່ ແມິ່ . ຜ ີ້ ປະສານງານຫົວຂໍີ້ ຂີ້ອຍພົບປະສອງຄັີ້ ງຕໍິ່ ປີ ສໍາ ລັບການສະ ໜັບ 

ສະ ໜ ນ ຫົວຂໍີ້ ສະເພາະຂອງ Title I ແລະໃຫີ້ປ ີ້ ມຄ ິ່ມ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ ສໍາ ລັບ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ສະເພາະ. 

ຜ ີ້ ປະສານງານເວົີ້ າກັບຜ ີ້  ອໍາ ນວຍການໃນກອງປະຊຸມບໍລ ຫານປະ ຈໍາ ເດ ອນ. 

t  

 

ຕະຫ ອດປີຮຽນໃນແຕິ່ລະສົກຮຽນທີິ່ ໂຮງຮຽນ Title I ຈະເກັບ ກໍາ ຄໍາ ແນະ ນໍາ 

ຈາກພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວກິ່ຽວກັບວິ່າເງ ນທຶນ ສໍາ ລັບຄອບຄົວຈະຖ ກ ນໍາ 

ໃຊີ້ແນວໃດໃນປີທີິ່ ຈະມາເຖ ງໃນລະດັບເມ ອງແລະໂຮງຮຽນ. ບັດ ຄໍາ 

ເຫັນແລະນາທີຈາກກອງປະຊຸມເຫ ົິ່ ານີີ້ ຈະຖ ກທົບທວນໂດຍເຂດການສຶກສາເພ ິ່ ອ ກໍາ ນົດພ ີ້ ນທີິ່ ຂອງຄວາມຕີ້ອງການ 

ໂຮງຮຽນແຈກຢາຍບັດເຂົີ້ າໃນທຸກໂອກາດທີິ່

ຈະລວບລວມຂໍີ້ ມ ນໃນຫົວຂໍີ້ ຕິ່ າງໆລວມທັງວ 

ທີການໃຊີ້ຈິ່າຍເງ ນ Title I. 
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ສໍາ ລັບສົກຮຽນທີິ່  ກໍາ ລັງຈະມາເຖ ງແລະພ ຈາລະນາປິ່ ຽນແປງງົບປະມານການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄອບຄົວ. 

ເງ ນສິ່ວນຫ າຍຂອງລາຍການ Title I ແມິ່ ນໃຊີ້ຈິ່າຍໃຫີ້ບຸກຄະລາກອນເພ ິ່ ອຫ ຸ ດ ຈໍາ 

ນວນນັກຮຽນໃນຫີ້ອງຮຽນຫລ ໃຫີ້ຄວາມຊິ່ວຍເຫລ ອພ ເສດ ສໍາ 

ລັບນັກຮຽນທີິ່ ຕີ້ອງການຄວາມສົນໃຈກິ່ຽວກັບຄວາມຕີ້ອງການສະເພາະ. 

 

ກາລະໂອກາດສໍາລັບຄວາມຫມາຍຂອງພໍິ່ ແມິ່ ທີິ່ ປຶກສາ 

 

Input 

ແລະຄໍາແນະນໍາຈາກຜ ີ້ ປົກຄອງແລະຄອບຄົວຂອງສະມາຊ ກແມິ່ ນອົງປະກອບທີິ່ ສໍາຄັນຂອງເມ ອງແລະການປັບປຸງໂຮ

ງຮຽນແຜນທີິ່ ພັດທະນາໃນແຕິ່ລະປີ. ພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວທຸກຄົນຖ ກເຊີນເຂົີ້ າຮິ່ວມກອງປະຊຸມພໍິ່ ແມິ່ ເດັກ, 

ທີິ່ ປຶກສາຂັີ້ ນເມ ອງ, ກອງປະຊຸມປີ້ອນຂໍີ້ ມ ນຂອງ CLIP, ແລະທຸກໆເຫດການທີິ່ ໂຮງຮຽນ Title I 

ທີິ່ ໄດີ້ອະທ ບາຍໄວີ້ ໃນພາກນີີ້ . ພໍິ່ ແມິ່ , ຊຸມຊົນແລະຄອບຄົວຖ ກຮີ້ອງຂໍໃຫີ້ແບິ່ ງປັນແນວຄວາມຄ ດແລະ ຄໍາ ແນະ ນໍາ 

ຂອງພວກເຂົາເພ ິ່ ອຊິ່ວຍເມ ອງ, ໂຮງຮຽນ, ແລະນັກຮຽນບັນລຸເປົີ້ າ ໝາຍ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ. 

ກອງປະຊ ມປັບປ ງໂຮງຮຽນພາກຮຽນ spring  

ໃນຊິ່ວງລຶະເບ ິ່ ງໃບໄມີ້ຜລ , ແຕິ່ລະໂຮງຮຽນ Title I ຈະຈັດກອງປະຊຸມ (ສະພາທີິ່ ປຶກສາດີ້ານພໍິ່ ແມິ່ ) ໃຫີ້ພໍິ່ ແມິ່ , 

ສະມາຊ ກໃນຄອບຄົວແລະສະມາຊ ກຊຸມຊົນເຂົີ້ າຮິ່ວມໃນການສົນທະນາໂຕະມົນເພ ິ່ ອທົບທວນແຜນການປັບປຸງທົິ່ ວໂຮ

ງຮຽນ, ການທົດສອບໂຮງຮຽນແລະຂໍີ້ ມ ນມາດຕະຖານ, ພໍິ່ ແມິ່  ແລະນະໂຍບາຍການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄອບຄົວ, 

ພີ້ ອມທັງໃຫີ້  ຄໍາ ແນະ ນໍາ ກິ່ຽວກັບງົບປະມານແລະແຜນງານການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄອບຄົວ. 

ການເຊ ີ້ ອເຊີນຈະຖ ກສົິ່ ງໄປຫາພໍິ່ ແມິ່ ແລະສະມາຊ ກໃນຄອບຄົວດີ້ວຍວ ທີຕິ່າງໆ. 

ແຕິ່ລະໂຮງຮຽນຈະສົິ່ ງແຈີ້ງການກັບບີ້ ານໂດຍຈົດ ໝາຍ, ອີເມວ, ເວບໄຊທ໌ຂອງໂຮງຮຽນ, 

ສ ິ່ ສັງຄົມແລະໂດຍຂໍີ້ ຄວາມທີິ່ ແຈີ້ງໃຫີ້ພວກເຂົາຊາບກິ່ຽວກັບວັນທີແລະເວລາຂອງການປະຊຸມ. 

 

ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວກິ່ຽວກັບການ 

ນໍາ ໃຊີ້ກອງທຶນ Title I ເພ ິ່ ອສະ ໜັບ ສະ ໜ ນ 

ໂຄງການການມີສິ່ວນພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວ

ກໍິ່ ອາດຈະຖ ກສະ ໜອງ ໃຫີ້ໂດຍຜິ່ ານການ ສໍາ 

ຫ ວດປະ ຈໍາ ປີຂອງເມ ອງ. ການ ສໍາ ຫ ວດຈະມີ ຄໍາ 

ຖາມທີິ່ ກິ່ຽວຂີ້ອງກັບງົບປະມານການມີສິ່ວນພົວພັນຂ

ອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວພີ້ ອມທັງພາກສິ່ວນຕິ່າງໆ ສໍາ 

ລັບພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວເພ ິ່ ອໃຫີ້  ຄໍາ 

ເຫັນຂອງພວກເຂົາ.



7 

 

ຄວາມສາມາດໃນການກໍິ່ ສີ້າງ

 ການອີ້າງອີງຈາກວັກກິ່ອນ ໜີ້າ ນີີ້ , ການສີ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໝາຍ ເຖ ງການເຕີບໃຫຍິ່ ໂດຍການສະ ໜອງ ຊັບພະຍາກອນ, 

ການຝຶກອົບຮົມແລະໂອກາດໃນການຮຽນຮ ີ້. ເມ ອງໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa County ຊອກຫາສີ້າງຄວາມສາມາດໃນໂຮງຮຽນ, 

ພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວ ສໍາ ລັບການມີສິ່ວນຮິ່ວມໃນຄອບຄົວທີິ່ ເຂັີ້ ມແຂງ: 

● ເພ ິ່ ອຮັບປະກັນການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະສະມາຊ ກໃນຄອບຄົວທີິ່ ມີປະສ ດຕ ພາບແລະ  

● ສະ ໜັບ ສະ ໜ ນ ການຮິ່ວມມ ລະຫວິ່າງໂຮງຮຽນ Title I, ພໍິ່ ແມິ່ແລະຊຸມຊົນເພ ິ່ ອປັບປຸງຜົນ ສໍາ 

ເລັດດີ້ານການສຶກສາຂອງນັກຮຽນ. 

ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ານີີ້ ຈະປະຕ ບັດໄດີ້ໂດຍຜິ່ ານກ ດຈະ ກໍາ ແລະແຜນງານທີິ່ ອີງໃສິ່ໂຮງຮຽນທົິ່ ວເມ ອງແລະເມ ອງ. 

ເພ ິ່ ອພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການສະ ໜັບ ສະ ໜ ນ ນີີ້ , ໂຮງຮຽນສາທາລະນະຂອງເມ ອງ Catoosa County 

ຈະຈັດຕັີ້ ງປະຕ ບັດແລະສະ ໜັບ ສະ ໜ ນ ຂໍີ້ ລ ເລີິ່ ມການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນ. ຮ ບແບບການສະ 

ໜັບ ສະ ໜ ນ ດີ້ານການສຶກສາຂອງຄອບຄົວ Catoosa (FAST) ຂອງການມີສິ່ວນຮິ່ວມໃນຄອບຄົວແມິ່ນ ໜຶິ່ ງ 

ໃນການລ ເລີິ່ ມດັິ່ ງກິ່າວ. FAST ແມິ່ນໂປແກ ມ Catoosa County 

ທີິ່ ບັນດາຄ ອາຈານແລະຄອບຄົວເປັນຄ ິ່ຮິ່ວມມ ເພ ິ່ ອແກີ້ ໄຂເປົີ້ າ ໝາຍ ທາງການສຶກສາໂດຍຜິ່ ານກ ດຈະ ກໍາ 

ການຮຽນຢ ິ່ ເຮ ອນ.   

ສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພ່ໍແມ່ - ໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa County 

ຈະເຮັດວຽກເປັນເມ ອງແລະຜິ່ ານໂຮງຮຽນຊ ິ່  I ເພ ິ່ ອໃຫີ້ການຊິ່ວຍເຫ  ອແກິ່ພໍິ່ ແມິ່ : 

● ໃນຄວາມເຂົີ້ າໃຈຂໍີ້ ມ ນດີ້ານການສຶກສາຂອງລັດແລະເມ ອງທີິ່ ເຊ ິ່ ອມຕໍິ່ ກັບການຮຽນແລະຄວາມກີ້າວ ໜີ້າ 

ຂອງນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາ, 

● ໃນການເຂົີ້ າໃຈຂໍີ້ ມ ນກິ່ຽວກັບໂປແກ ມຫົວຂໍີ້  I , 

● ໂດຍການສະ ໜອງ 

ມາດຕະຖານການສຶກສາຂອງລັດທີິ່ ທີ້ າທາຍແລະການປະເມີນຜົນການສຶກສາໃນທີ້ອງຖ ິ່ ນ, 

● ໂດຍການໃຫີ້ການປະເມີນຜົນທີິ່  ຈໍາ ເປັນ ສໍາ ລັບນັກຮຽນ Georgia 

ລວມທັງຮ ບແບບການປະເມີນທາງເລ ອກ, ແລະ 

● ໃນການປະຊຸມກັບພໍິ່ ແມິ່ ໂດຍ ນໍາ ໃຊີ້ຂໍີ້ ມ ນທີິ່ ກິ່ ຽວຂີ້ອງກັບການທົດສອບມາດຕະຖານຂອງນັກຮຽນ 
(FAST). 

ວັນທີແລະສະຖານທີິ່  ສໍາ ລັບການປະຊຸມຈະຖ ກລົງໃນເວບໄຊທ໌ຂອງໂຮງຮຽນແລະແບິ່ ງປັນຜິ່ ານຈົດ ໝາຍ 

ຂິ່າວຂອງແຕິ່ລະໂຮງຮຽນ, ໜັງ ສ  marquee, ຂໍີ້ ຄວາມ, ສ ິ່ ສັງຄົມ, ແລະອ ິ່ ນໆ.   

ເມ ອງ Catoosa County School District ຈະປະສານງານ ໜີ້າ 

ຕິ່າງໆໃນເວບໄຊທ໌ຂອງເມ ອງແລະໂຮງຮຽນເຊ ິ່ ງຈະມີຊັບພະຍາກອນແລະວັດຖຸ, ລວມທັງຄ ິ່ມ ຂອງພໍິ່ ແມິ່ , 

ຄ ິ່ມ ການສຶກສາ, 

ແລະການປະເມີນຜົນການປະຕ ບັດເພ ິ່ ອຊິ່ວຍພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວເຮັດວຽກກັບລ ກຂອງພວກເຂົາຢ ິ່ ເຮ ອນ. ສໍາ 

ເນົາເອກະສານເຫ ົິ່ ານີີ້ ຈະມີໃຫີ້ຢ ິ່ ທຸກໆໂຮງຮຽນ Title I ສໍາ ລັບພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວຜ ີ້ ທີິ່ ອາດຈະມີອ ນເຕີເນັດ ຈໍາ ກັດ, 

ລວມທັງ ສໍາ ເນົາເປັນພາສາສະເປນແລະພາສາອ ິ່ ນໆຕາມຄວາມຕີ້ອງການ.  ວັດສະດຸຕິ່າງໆຖ ກ ນໍາ ສະ ເໜີ 

ໃນຮ ບແບບທີິ່ ສາມາດອິ່ານໄດີ້ດີ້ວຍບາງເຄ ິ່ ອງທີິ່  ນໍາ ສະ ເໜີ ທາງເອເລັກໂຕຣນ ກ.  

ການຝຶກອົບຮົມເພ ິ່ ອຊິ່ວຍພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວມີຄວາມເຂົີ້ າໃຈກິ່ຽວກັບລະບົບຂໍີ້ ມ ນຂິ່າວສານຂອງນັກຮຽນ online 

ແລະຊັບພະຍາກອນການສຶກສາດ ຈ ຕອນອ ິ່ ນໆ 

(ລວມທັງການສຶກສາກິ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍຂອງລ ຂະສ ດລ ຂະສ ດທີິ່ ລວມເຂົີ້ າໃນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມອາສາສ

ະ ໝັກ). ວັນທີແລະເວລາ ສໍາ ລັບກອງປະຊຸມເຫ ົິ່ ານີີ້ ຈະຖ ກ ກໍາ ນົດແລະປະກາດໂດຍແຕິ່ລະໂຮງຮຽນ. 
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ຄວາມຕີ້ອງການດີ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງພໍິ່ ແມິ່ ທີິ່ ມີຄວາມປາດຖະ ໜາ ທີິ່ ຈະຊິ່ວຍເຫ  ອລ ກຂອງພວກເຂົາ, 

ແມິ່ນໄດີ້ຮັບການຕອບສະ ໜອງ ຜິ່ ານການສອນຜິ່ ານອ ນເຕີເນັດແລະການຝຶກອົບຮົມ Portal Parent 

((ການຝຶກອົບຮົມແບບ online, ບຸກຄົນແລະຂໍີ້ ມ ນຂິ່າວສານ hardcopy). 
 

ເພ ິ່ ອແກີ້ ໄຂຄວາມຕີ້ອງການດີ້ານການຮ ີ້ ໜັງ ສ ຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະເດັກນີ້ ອຍ, 

ມີເອກະສານທີິ່ ຫ າກຫ າຍທາງດີ້ານຊັບພະຍາກອນ, ພີ້ ອມທັງກ ດຈະ ກໍາ ຕິ່າງໆທີິ່ ສົິ່ ງກັບບີ້ ານຜິ່ ານເຫດການ Catoosa 

FAST. ສ ິ່ ງເຫ ົິ່ ານີີ້ ສອດຄິ່ອງກັບການສ ດສອນໃນຫີ້ອງຮຽນແລະປະເມີນຄວາມຕີ້ອງການຂອງນັກຮຽນ. 

ທັງປ ີ້ ມປ ີ້ ມແບບຮຽນແບບເອເລັກໂຕຣນ ກແລະປ ີ້ ມອິ່ານແບບເອເລັກໂຕຣນ ກແມິ່ ນມີຄວາມອຸດົມສົມບ ນ. 

 

ຜ ີ້ ປະສານງານດີ້ານການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວຮິ່ວມກັບສ ນການຮຽນຮ ີ້ຂອງເມ ອງ Catoosa 

County ແລະເຂົີ້ າຮິ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາດີ້ານການຮ ີ້ ໜັງ ສ ປະ ຈໍາ ເດ ອນ. 

ພໍິ່ ແມິ່ ໄດີ້ ຮັບຮ ີ້ກິ່ ຽວກັບສ ນການຮຽນຮ ີ້ຂອງ Catoosa County ເຊັິ່ ນ GED 

ແລະການສຶກສາຜ ີ້ ໃຫຍິ່ ຂັີ້ ນພ ີ້ ນຖານເພ ິ່ ອແກີ້ ໄຂຄວາມຕີ້ອງການດີ້ານການຮ ີ້ ໜັງ ສ ຂອງພວກເຂົາ. 

ການຂົນສົິ່ ງແລະການດ ແລເດັກແມິ່ ນສະ ໜອງ ໃຫີ້ໂດຍບໍິ່ ເສຍຄິ່າ. ເມ ອງ Catoosa 

ຍອມຮັບວິ່າຄວາມຮ ີ້ຂອງພໍິ່ ແມິ່ ໄດີ້ສະແດງໃຫີ້ເຫັນເຖ ງຄວາມ ສໍາ ພັນກັບລ ກຂອງພວກເຂົາ. 

ຜ ີ້ ປະສານງານດີ້ານການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວເຮັດວຽກເປັນທີມຮິ່ວມກັບຫີ້ອງສະ ໝຸດ Catoosa 

County --- ໜິ່ວຍ ງານວຽກງານການຮ ີ້ ໜັງ ສ ຂັີ້ ນຕົີ້ ນ - ເຊ ິ່ ງເວົີ້ າເຖ ງຄວາມຮ ີ້ ໜັງ ສ ເດັກແລະຄອບຄົວ. 

 

ເມ ອງໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa County ໄດີ້ສີ້າງຕັີ້ ງສະພາທີິ່ ປຶກສາຂັີ້ ນເມ ອງຫ າຍປີກິ່ອນ. ມັນເປີດໃຫີ້ພໍິ່ ແມິ່ , 

ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນທຸກຄົນ. ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມິ່ນເພ ິ່ ອໃຫີ້  ຄໍາ ແນະ ນໍາ 

ກິ່ຽວກັບທຸກໆເລ ິ່ ອງທີິ່ ກິ່ຽວຂີ້ອງກັບການມີສິ່ວນພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວໃນໂຄງການຫົວຂໍີ້  I, ພາກ A 

ແລະເພ ິ່ ອໃຫີ້ພໍິ່ ແມິ່ , ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນເປັນເວທີ ສໍາ ລັບການສົນທະນາແລະການປີ້ອນຂໍີ້ ມ ນ.  

 

ການປະສົມປະສານກັບໂຄງການອະນ ບານ 

ໂຮງຮຽນສາທາລະນະເມ ອງ Catoosa County 

ຈະປະສານງານແລະລວມເອົາບັນດາໂຄງການພົວພັນຄອບຄົວຂອງເມ ອງກັບໂຄງການອະນຸບານທີ້ອງຖ ິ່ ນແລະໂຄງກາ

ນອະນຸບານອ ິ່ ນໆທີິ່ ໄດີ້ ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງແລະລັດໃນເມ ອງໂດຍການເຊ ີ້ ອເຊີນຄະນະວ ຊາ, 

ພະນັກງານແລະຄອບຄົວຈາກບັນດາໂຄງການເຫລົິ່ ານັີ້ ນເຂົີ້ າຮິ່ວມກອງປະຊຸມສຸມໃສິ່ ກິ່ຽວກັບກ ດຈະ ກໍາ 

ການມີສິ່ວນຮິ່ວມໃນຄອບຄົວ.   

ໃນລະດ ໃບໄມີ້ ປົິ່ ງ, 

ໂຮງຮຽນປະຖົມສິ່ວນໃຫຍິ່ແມິ່ ນຈະຈັດການປະຊຸມການປິ່ ຽນແປງຕິ່າງໆເພ ິ່ ອໃຫີ້ພໍິ່ ແມິ່ ສາມາດໄປທັດສະນະສຶກສາໃນໂ

ຮງຮຽນແລະໄດີ້ຮັບຂໍີ້ ມ ນເພ ິ່ ອຊິ່ວຍກະກຽມໃຫີ້ລ ກແລະລ ກຂອງພວກເຂົາເຂົີ້ າ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ. 

ກອງປະຊຸມການຫັນປິ່ ຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມກໍິ່ ໄດີ້ ຈັດຂ ີ້ ນເຊັິ່ ນດຽວກັນ. CCPS 

ຍັງຈະປະສານງານກັບໂຄງການເຫ ົິ່ ານີີ້ ເພ ິ່ ອຮັບປະກັນວິ່າພໍິ່ ແມິ່ ໄດີ້ ຮັບການແຈີ້ງບອກກິ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີິ່ ມີຢ ິ່ . 

ການປະສົມປະສານກັບໂຄງການຫົວຂໍຸ້ ທີ III 
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ເມ ອງສາທາລະນະລັດເມ ອງ Catoosa County ຈະປະສານງານແລະເຊ ິ່ ອມໂຍງໂຄງການຫົວຂໍີ້  III 

ແລະຫົວຂໍີ້ ຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວດີ້ວຍການຊິ່ວຍເຫ  ອຂອງຜ ີ້ ປະສານງານຫົວຂໍີ້  III, ຜ ີ້ ປະສານງານຫົວຂໍີ້ ທີ I, 

ຜ ີ້ ປະສານງານການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄອບຄົວແລະພໍິ່ ແມິ່ແລະຄ ອາຈານຂອງ ESOL Catoosa County ESOL. . 

CCPS 

ຈະເຊ ີ້ ອເຊີນຄະນະວ ຊາແລະພະນັກງານຈາກໂຄງການເຫລົິ່ ານັີ້ ນເຂົີ້ າຮິ່ວມກອງປະຊຸມວາງແຜນໂດຍສຸມໃສິ່ກ ດຈະ ກໍາ 

ການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄອບຄົວຕະຫ ອດປີ. ຄ ອາຈານໃນຫົວຂໍີ້  III ຈະເຂົີ້ າຮິ່ວມໃນກ ດຈະ ກໍາ 

ຕິ່າງໆຂອງຄອບຄົວແລະພໍິ່ ແມິ່ . ຮິ່ວມກັນ, ເປົີ້ າ ໝາຍ 

ຂອງພວກເຮົາແມິ່ ນເພ ິ່ ອໃຫີ້ການສ ິ່ ສານກັບພໍິ່ ແມິ່ ເປັນພາສາທີິ່ ເວົີ້ າຢ ິ່ ເຮ ອນ. CCPS 

ຍັງຈະປະສານງານກັບໂຄງການເຫ ົິ່ ານີີ້ ເພ ິ່ ອຮັບປະກັນວິ່າພໍິ່ ແມິ່ ໄດີ້ ຮັບການແຈີ້ງບອກກິ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີິ່ ມີຢ ິ່ .  

 

ສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ - ໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa County ຈະ ດໍາ ເນີນການຝຶກອົບຮົມ 

3 ຄັີ້ ງໃນສົກຮຽນ ສໍາ ລັບຜ ີ້  ອໍາ ນວຍການແລະກອງປະຊຸມປະ ຈໍາ ເດ ອນ ສໍາ ລັບ PICs ໃນໂຮງຮຽນເພ ິ່ ອ: 

● ຮຽນຮ ີ້ແລະປຶກສາຫາລ ກິ່ ຽວກັບຍຸດທະສາດຕິ່າງໆເພ ິ່ ອເພີິ່ ມທະວີການມີສິ່ວນພົວພັນໃນຄອບຄົວ,  

● ປັບປຸງການສ ິ່ ສານໃນຄອບຄົວ - ຄອບຄົວລວມທັງທີມງານສະ ໜັບ ສະ ໜ ນ ດີ້ານການສຶກສາຂອງຄອບຄົວ 

(FAST). ,   

● ສີ້າງສາຍພົວພັນກັບພໍິ່ ແມິ່ແລະຊຸມຊົນ,  

● ສະ ເໜີ ກ ດຈະ ກໍາ ການມີສິ່ວນຮິ່ວມ  

● ຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວ, ນະໂຍບາຍ / ແຜນການຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວ, ແລະ  

● ພັດທະນາຄວາມຫນາແຫນີ້ ນຂອງພໍິ່ ແມິ່ . 

 

ການຝຶກອົບຮົມເຫ ົິ່ ານີີ້ ຈະຖ ກສົິ່ ງຄ ນໃຫີ້ຄະນະວ ຊາແລະພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ Title I ເມ ິ່ ອ ເໝາະ ສົມ.  

ໂຮງຮຽນເມ ອງ Catoosa County ຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫີ້ແກິ່ພະນັກງານແລະຄະນະວ ຊາການທີິ່  ເໝາະ 

ສົມເຊ ິ່ ງຈະສຸມໃສິ່ການສີ້າງສະພາບແວດລີ້ອມຕີ້ອນຮັບແລະປັບປຸງການສ ິ່ ສານສອງທາງກັບຄອບຄົວ.           

ເອກະສານແນະ ນໍາ ຈະຖ ກສົິ່ ງໄປໃຫີ້ຄະນະວ ຊາແລະພະນັກງານກິ່ຽວກັບ ຄໍາ ແນະ ນໍາ 

ທີິ່ ເປັນປະໂຫຍດແລະການຄົີ້ ນຄວີ້າຫ ີ້ າສຸດກິ່ຽວກັບວ ທີການພົວພັນຄອບຄົວ. ຂໍີ້ ມ ນກິ່ຽວກັບຮ ບແບບຂອງທີມງານສະ 

ໜັບ ສະ ໜ ນ ການສຶກສາໃນຄອບຄົວ (FAST) ຂອງການມີສິ່ວນຮິ່ວມໃນຄອບຄົວກໍິ່ ຈະຖ ກແບິ່ ງປັນ. PICs 

ຈະສະແດງໃຫີ້ພະນັກງານໂຮງຮຽນຮ ີ້ວ ທີການໃຊີ້ Google Drive ເພ ິ່ ອແປເອກະສານ. 

ບັນດາຄ ອາຈານໄດີ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກິ່ຽວກັບສ ິ່ ການສ ິ່ ສານເຊັິ່ ນ Classdojo, Remind 

ເປັນຕົີ້ ນເພ ິ່ ອຮັບປະກັນຂໍີ້ ມ ນໃຫີ້ພໍິ່ ແມິ່ ປະ ຈໍາ ວັນ.  

 

ບັນດາພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວ ການມີສິ່ວນຮິ່ວມ 

ປະເມີນຜົນໃນແຕິ່ລະປີ,ໄດີ້  Catoosa County School District 

ຈະດໍາເນີນການປະເມີນຜົນປະຈໍາປີຂອງເນ ີ້ ອຫາແລະປະສ ດທ ພາບຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງາ
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ນນີີ້ ແລະກ ດຈະກໍາມີສິ່ວນພົວພັນໃນຄອບຄົວໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງວ ຊາການຂອງໂຮງຮຽນຫົວຂໍີ້ ທີ I 

ໂດຍຜິ່ ານການສໍາຫລວດພໍິ່ ແມິ່ ປະຈໍາປີ. 

ເລີິ່ ມຕົີ້ ນໃນທີ້າຍເດ ອນກຸມພາ / ຕົີ້ ນເດ ອນມີນາ, ແຕິ່ລະໂຮງຮຽນ Title I ຈະສົິ່ ງ / ຕອບ ສໍາ ຫ ວດໃຫີ້ພໍິ່ ແມິ່ ເພ ິ່ ອໃຫີ້  

ຄໍາ ຄ ດເຫັນທີິ່ ມີຄຸນຄິ່າກິ່ຽວກັບກ ດຈະ ກໍາ ແລະໂຄງການຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວ. ການ ສໍາ 

ຫ ວດເຫ ົິ່ ານີີ້ ຈະຖ ກລົງໃນເວບໄຊທ໌ຂອງໂຮງຮຽນແລະສ ິ່ ສັງຄົມເພ ິ່ ອຄວາມສະດວກຂອງພໍິ່ ແມິ່ .  

ໂຮງຮຽນເມ ອງຈະ ດໍາ ເນີນການປະເມີນເນ ີ້ ອຫາແລະປະສ ດທ ຜົນຂອງນະໂຍບາຍພໍິ່ ແມິ່ແລະຄອບຄົວນີີ້ . 

ການຄົີ້ ນພົບຈະຖ ກ ນໍາ ໃຊີ້ໃນການອອກແບບຍຸດທະສາດ: 

● ເພ ິ່ ອປັບປຸງການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງຄອບຄົວທີິ່ ມີປະສ ດຕ ຜົນ,  

● ລົບລີ້າງສ ິ່ ງກີດຂວາງທີິ່ ເປັນໄປໄດີ້ໃນການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ , ແລະ  

● ປັບປຸງນະໂຍບາຍການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວ. 

ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ 

ໃນການປະຕ ບັດຂໍີ້  ກໍາ ນົດການມີສິ່ວນພົວພັນຂອງພໍິ່ ແມິ່ ແລະຄອບຄົວທີິ່ ຖ ກສີ້າງຕັີ້ ງຂ ີ້ ນໂດຍພາກ 1116 ຂອງ 

ESSA, ຜ ີ້ ປະສານງານການພົວພັນຄອບຄົວຂອງເມ ອງຈະສ ິ່ ສານແລະຮິ່ວມມ ກັບຫີ້ອງການບໍລ ການສະ ໜັບ ສະ 

ໜ ນ ນັກຮຽນເພ ິ່ ອຮັບປະກັນໂອກາດເຕັມທີິ່  ສໍາ 

ລັບການມີສິ່ວນຮິ່ວມຂອງພໍິ່ ແມິ່ ທີິ່ ມີຄວາມສາມາດດີ້ານພາສາອັງກ ດທີິ່  ຈໍາ ກັດ, ພໍິ່ ແມິ່ຜ ີ້ ພ ການ , 

ແລະພໍິ່ ແມິ່ ຂອງເດັກທີິ່ ຍີ້ າຍຖ ິ່ ນຖານລວມທັງການໃຫີ້ຂໍີ້ ມ ນແລະບົດລາຍງານຂອງໂຮງຮຽນເປັນພາສາທີິ່ ພໍິ່ ແມິ່ ສາມາ

ດເຂົີ້ າໃຈໄດີ້ . ໃນຕົີ້ ນປີ, 

ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນຈະໄດີ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກິ່ຽວກັບການແຈີ້ງເຕ ອນຂອງພໍິ່ ແມິ່ແລະຊັບພະຍາກອນທີິ່ ຈະຖ ກ

ສົິ່ ງກັບບີ້ ານເປັນພາສາ ກໍາ ເນີດຂອງພໍິ່ ແມິ່ . 

ໂຮງຮຽນເມ ອງຈະ ນໍາ ໃຊີ້ເວບໄຊທ໌ຂອງເມ ອງແລະໂຮງຮຽນ, ສ ິ່ ຂິ່ າວທີ້ອງຖ ິ່ ນ, 

ແລະລະບົບຂໍີ້ ຄວາມຕິ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນເພ ິ່ ອປະກາດຂໍີ້ ມ ນໃຫີ້ພໍິ່ ແມິ່ . 

ຂໍີ້ ມ ນທີິ່ ລົງໃນເວບໄຊທ໌ເມ ອງຈະຖ ກແປໃນຂອບເຂດທີິ່ ສາມາດປະຕ ບັດໄດີ້ໃນພາສາຕິ່າງໆທີິ່ ພໍິ່ ແມິ່ ສາມາດເຂົີ້ າໃຈໄດີ້ . 

 

ຫມາຍຂອງທ່ານຂອງພ່ໍແມ່ປະຕິທິນປະຈໍາປີສໍາຫຼວດມີນາ 

2022 
 

ຂອງພ່ໍແມ່ແລະຜູຸ້ ປະສານງານການດໍາເນີນງານຄອບຄົວປະ 

ໂຮງຮຽນສົິ່ ງເສີມໃຫີ້

ທິ່ານມີບົດບາດໃນຂັີ້ ນຕອ

ນການວາງແຜນການປັບ

ປຸງໂຮງຮຽນໄດີ້ ດີປານໃດ? 
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ທີສາມ 

ວັນພະຫັດຂອງທ ກເດືອນຫົວຂໍຸ້ ທີI 

ຂອງພໍິ່ ແມິ່ ເນັດຄາເຟິ່ໃນCatoosa County Learning Center 

ທັນວາ 2021 

ຫົວຂໍຸ້ ທີ I 

ຈໍາສະພາທີິ່ ປຶກສາໃນCatoosa County Learning Center 

ພຶດສະພາ 2022 

 

ຮັບຮອງເອົານີີ້ ພໍິ່ ແມິ່  

districtwide ແລະນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານຂອງຄອບຄົວ 

ໄດີ້ ຮັບການພັດທະນາຮິ່ວມກັນແລະຕົກລົງເຫັນດີກັບພໍິ່ ແມິ່ ແລະສະມາຊ ກໃນຄອບຄົວຂອງເດັກນີ້ ອຍທີິ່ ເຂົີ້ າຮິ່ວມໃນໂ

ຄງການຫົວຂໍີ້  I, ພາກ A ໂດຍສະແດງໃຫີ້ເຫັນໂດຍການຮິ່ວມມ ຂອງພໍິ່ ແມິ່ , ໂຮງຮຽນແລະບຸກຄະລາກອນເມ ອງ. 

ນະໂຍບາຍນີີ້ ໄດີ້ຖ ກປັບປຸງໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2021 ແລະຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊີ້ໃນສົກຮຽນ 2021-2022. 

ເຂດການສຶກສາຈະແຈກຢາຍນະໂຍບາຍນີີ້ ໃນຫລາຍວ ທີເພ ິ່ ອພໍິ່ ແມິ່ ທຸກຄົນຂອງເດັກທີິ່ ມີຊ ິ່  I, ພາກ A 

ໃນວັນທີຫລ ກິ່ອນວັນທີ 1 ເດ ອນກັນຍາປີ 2021. 

ບ່ໍສາມາດເຂົຸ້ າຮ່ວມການປະຊ ມຂອງພວກເຮົາບໍ? ກະລ ນາເຂົຸ້ າເບ່ິງທ່ີ: 

http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DerontID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=ShowAll 

ເພ່ືອທົບທວນເອກະສານກອງປະຊ ມແລະນາທີ. 

ຕິດຕ່ໍ Kristy Jablonski ທ່ີ kjablonski@catoosa.k12.ga.us ຫືຼ Gina Haynes ທ່ີ ghaynes@catoosa.k12.ga.us ໂດຍມີ ຄໍາ 

ເຫັນແລະຂໍຸ້ ຂຸ້ອງໃຈໃດໆ. 
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