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ນະໂຍບາຍໂຮງຮຽນ  Title  I  ແມ່ນຫຍັງ?

ບົດບາດຂອງ  PIC

ຜູປ້ະສານງານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  (PIC)  ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ  ແລະ  ຂໍ້ມູນແກຄູ່,  ພະນັກງານບໍລິການນັກຮຽນ,  ອໍານວຍການ  ແລະ  ສະມາຊິກພະນັກງານອື່ນໆ  ໂດຍໃຫຄ້ວາມຮູ້
ແກພ່ະນັກງານກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ  ແລະ  ຄວາມສຳຄັນຂອງການປະກອບສ່ວນຂອງຄອບຄົວ.  ຜູປ້ະສານງານສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການສື່ສານແລະເຮັດວຽກກັບພໍ່ແມເ່ປັນຄູຮ່່ວມງານ
ເທົ່າທຽມກັນນອກເຫນອືຈາກການຮັກສາສູນຊັບພະຍາກອນຂອງຄອບຄົວ.  PIC  ຢູ່  BES  ຕິດຕໍສ່ື່ສານກັບພະນັກງານຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມພໍ່ແມທຸ່ກຄັ້ງ,  ແຈ້ງໃຫພ້ວກເຂົາຮູກ້່ຽວກັບ
ຄວາມກັງວົນແລະໄຊຊະນະ.  ລະບົບ  PICs  ສະເຫນໃີຫຄ້ອູາຈານກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການມສີ່ວນຮ່ວມກັບພໍ່ແມໃ່ນການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Battlefield  Elementary  ຖືກລະບວຸ່າເປັນໂຮງຮຽນ  Title  I  ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາປະຖົມ  ແລະມັດທະຍົມປີ  1965  (ESEA).  Title  I  ຖືກ
ອອກແບບມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມປະຕິຮູບໂຮງຮຽນຂອງລັດ  ແລະ  ທ້ອງຖິ່ນທີຕ່ິດພັນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານມາດຕະຖານທາງວິຊາການຂອງລັດ  ເພື່ອເປັນການ
ເສີມສ້າງ  ແລະ  ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນຂອງນັກຮຽນ.  ໂຄງການຫົວຂໍ້  I  ຈະຕ້ອງອີງໃສວ່ິທີການທີ່ມປີະສິດທິຜົນໃນການປັບປຸງຜົນສໍາ
ເລັດຂອງນັກຮຽນ  ແລະປະກອບມຍີຸດທະສາດເພື່ອສະໜັບສະໜູນການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ.  ໂຮງຮຽນ  Title  I  ທັງໝົດຕ້ອງຮ່ວມກັນພັດທະນານະໂຍບາຍທີ່
ເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບພໍ່ແມທຸ່ກຄົນ.  ນີ້ແມ່ນແຜນການທີອ່ະທິບາຍວິທີການ  BES  ຈະໃຫໂ້ອກາດເພື່ອປັບປຸງການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມເ່ພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຮຽນຮູຂ້ອງ
ນັກຮຽນ.  BES  ໃຫຄຸ້ນຄ່າການປະກອບສ່ວນ  ແລະການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ເພື່ອສ້າງເປັນຄູຮ່່ວມງານທີສ່ະເໝພີາບສໍາລັບເປົ້າໝາຍທົ່ວໄປໃນການປັບປຸງຜົນສໍາເລັດຂອງ
ນັກຮຽນ.  ແຜນການນີອ້ະທິບາຍວິທທີີແ່ຕກຕ່າງກັນທີ່  BES  ຈະສະໜັບສະໜູນການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ  ແລະວິທທີີພ່ໍ່ແມສ່າມາດຊ່ວຍວາງແຜນ  ແລະ  ມສີ່ວນຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກຳ  ແລະ  ກິດຈະກຳຕ່າງ ເໆພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູຂ້ອງນັກຮຽນຢູເ່ຮືອນ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ.  ນະໂຍບາຍນີຈ້ະມີຢູໃ່ນຊຸມຊົນໂດຍການສະຫນອງສໍາເນົາເພື່ອແຈກຢາຍຈາກຫ້ອງສະຫ
ມຸດທ້ອງຖິ່ນແລະສູນການຮຽນຮູ້  Catoosa  County  ແລະຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງຮັບຮອງຂອງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ.

PIC  ຍັງປະສານງານໂຄງການອາສາສະຫມັກແລະຊອກຫາການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມຂ່ອງປະຊາກອນທັງຫມົດເປັນອາສາສະຫມັກ.

ຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງຂສໍໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂດຍອີງໃສຜ່ົນການສໍາຫຼວດພໍ່ແມໄ່ດຖ້ືກລວມຢູໃ່ນເວັບໄຊທແ໌ລະຈົດຫມາຍຂ່າວປະຈໍາເດືອນ  Title  I  Parent  &  Family  
Engagement  ແລະສົ່ງກັບບ້ານໄປຫາພໍ່ແມໃ່ນເວລາທີຈ່ໍາເປັນ.
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ພໍ່ແມໄ່ດຖ້ືກເຊື້ອເຊີນໃຫອ້າສາສະຫມັກຢູໂ່ຮງຮຽນປະຖົມ  Battlefield.  ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນແມ່ນສະຫນອງໃຫຢູ້່ໃນໂຮງຮຽນແລະການຝຶກອົບຮົມອອນໄລນແ໌ມ່ນມີຢູ່
ໃນແຖບຫົວຂໍ້  I  ຂອງເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນ.  PIC  ຍັງເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງແລະຮັກສາຂໍ້ມູນປະຈຸບັນທີ່ມໃີຫພ້ໍ່ແມຢູ່ໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນພາຍໃຕແ້ຖບ  Title  I,  ໃນຈົດຫມາຍ
ຂ່າວໂຮງຮຽນປະຈໍາເດືອນ,  ໃນຈົດຫມາຍຂ່າວປະຈໍາເດືອນ  Title  I  Parent  &  Family  Engagement  ແລະໃນຫນ້າເຟສບຸກຂອງພໍ່ແມ່.
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ໂຄງການການມສີ່ວນພົວພັນຂອງຄອບຄົວ  ແລະກິດຈະກໍາ

ພໍ່ແມຢູ່່  BES  ຈະຮ່ວມກັນພັດທະນານະໂຍບາຍການມສີ່ວນພົວພັນຂອງຄອບຄົວ,  ການຈັດລຽງຕາມຊັ້ນຮຽນ,  ແລະແຜນການ  Title  I  Schoolwide  ໃນກອງປະຊຸມ  PAC  
ລະດໃູບໄມຫ້ຼົ່ນ  ແລະພາກຮຽນ  spring.  ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນພັດທະນາແລະປັບປຸງນະໂຍບາຍແລະຂັ້ນຕອນທັງຫມົດທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງໂດຍປະຕິບັດ
ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະບານກາງ.  ການປ້ອນຂໍມູ້ນສໍາລັບນະໂຍບາຍທັງຫມົດແລະຫົວຂໍ້  I  Budget  ໄດຖ້ືກຮ້ອງຂຕໍະຫຼອດປໃີນທຸກ ກໆອງປະຊຸມແລະຢູໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນ.  
ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງພໍ່ແມໃ່ນແຜນ  Title  I  Schoolwide  ແມ່ນຊອກຫາໃນຕອນຕົ້ນຂອງແຕ່ລະປຮີຽນ.

ໂຮງຮຽນປະຖົມ  Battlefield  ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກິດຈະກໍາທີສ່້າງການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມທ່ີເ່ຂັ້ມແຂງແລະສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໂຮງຮຽນ,  ພໍ່ແມ່,  
ແລະຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງຜົນສໍາເລັດທາງວິຊາການຂອງນັກຮຽນ.  ການປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມຄີວາມຍືດຫຍຸ່ນ  (ຕອນເຊົ້າ,  ຕອນບ່າຍແລະຕອນແລງ)  ແລະອອນໄລນ໌  
virtually  ເພື່ອສະເຫນໂີອກາດໃຫພ້ໍ່ແມທຸ່ກຄົນມສີ່ວນຮ່ວມ.  Catoosa  Transit  ໃຫ້ການຂົນສົ່ງທີ່ມລີາຄາຖືກ,  ແລະພໍ່ແມໄ່ດ້ຮັບການແນະນໍາການບໍລິການນີໃ້ນແຕລ່ະຄໍາເຊີນກອງ
ປະຊຸມ.  ການຮ້ອງຂໃໍຫມ້ີການດູແລເດັກໃນໄວຮຽນໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຈະໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຫຼາຍເທົ່າທີເ່ປັນໄປໄດ້.

ການປັບປຸງເອກະສານເຫຼົ່ານີຈ້ະດໍາເນີນໂດຍສະພາທີ່ປຶກສາພໍ່ແມຫ່ົວຂໍ້  I  ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຮີຽນເພື່ອໃຫເ້ອກະສານເຫຼົ່ານີສ້າມາດແຈກຢາຍໃນຕົ້ນປຮີຽນຕໍ່ໄປ.  ຂໍຍ້ົກເວັ້ນຫນຶ່ງ
ແມ່ນຫນາແຫນນ້ທີເ່ຮັດດ້ວຍຫັດຖະກໍາໃນຕອນຕົ້ນຂອງປຮີຽນ.  ເອກະສານທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້  (ລວມທັງການແປ)  ມີຢູໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນ,  ໃນສູນຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ,  ໃນສູນ
ຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວດຈິຕິອລ  ແລະແຈກຢາຍຢູ່ໃນທຸກກອງປະຊຸມພໍ່ແມ່.  ເອກະສານສາມາດຖືກສົ່ງຜ່ານທາງໄປສະນເີມື່ອມຄີວາມຈໍາເປັນແລະຖືກສົ່ງໄປຫານັກຮຽນການຮຽນຮູດ້ຈິິ
ຕອນ.

ພໍ່ແມຢູ່ໂ່ຮງຮຽນປະຖົມ  Battlefield  ໄດຖ້ືກເຊື້ອເຊີນໃຫເ້ຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ  Title  I  ບ່ອນທີພ່ວກເຂົາໄດ້ຮັບການອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການ  Title  I  ແລະ
ສິດທຂິອງເຂົາເຈົ້າທີຈ່ະມສີ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.  ປະກາດການປະຊຸມປະຈໍາປແີມ່ນເຮັດຢູ່ໃນ  marquee  ໂຮງຮຽນ,  ຈົດຫມາຍຂ່າວ,  ເຊີນສົ່ງກັບບ້ານ,  
ຫນ້າເຟສບຸກພໍ່ແມແ່ລະເວັບໄຊທ໌.  ເພື່ອຮັກສາໃຫພ້ໍ່ແມຮ່ັບຮູຢ້່າງຄົບຖ້ວນ,  ເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີໄ້ດຖ້ືກແຈກຢາຍຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປຫີົວຂໍ້  I:  ເປັນວາລະ  (ລວມທັງງົບປະມານ
ຫົວຂໍ້  I),  ລະບົບແລະນະໂຍບາຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວ,  ການທົດສອບໃນຈໍເຈຍ,  ມາດຕະຖານຂອງ  GA,  ອົງປະກອບຂອງຫົວຂໍ້  1  ໃນທົ່ວໂຮງຮຽນ  ໂຄງການ,  
ແລະ  ວິທີການຕິດຕໍສ່ື່ສານກັບຄູສອນຂອງລູກທ່ານ  trifolds.  (ແບບຟອມແລະການແປເຫຼົ່ານີມ້ີຢູສ່ະເຫມພີາຍໃຕແ້ຖບຫົວຂໍ້  I  ຢູໃ່ນເວັບໄຊທໂ໌ຮງຮຽນ.)
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•  Title  I  ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ  -  ສິງຫາ

ແລະຄໍາອະທິບາຍຂໍ້ມູນການທົດສອບ  MAP)  –  Feb.

•  ປະຖົມນິເທດພໍ່ແມ່  -  ກາງເດືອນສິງຫາ.

•  ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາພໍ່ແມ—່ມີນາ/ເມສາ

•  ປະຖົມນິເທດອາສາສະໝັກ-  ທ້າຍເດືອນ  ສິງຫາ/ຕົ້ນເດືອນກັນຍາ  (ຖ້າເປັນໄປໄດ້)

•  ກອງປະຊຸມຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບພໍ່ແມຂ່ອງຊັ້ນຮຽນທີ  3  ທີຈ່ະມາເຖິງ  -  ພຶດສະພາ

•  ສະພາທີ່ປຶກສາພໍ່ແມ—່ທ້າຍເດືອນຕຸລາ/ຕົ້ນເດືອນພະຈິກ

•  ກອງປະຊຸມການປ່ຽນແປງສໍາລັບພໍ່ແມຂ່ອງຊັ້ນຮຽນທີ  5  ອອກ  -  ເດືອນພຶດສະພາ

•  WIN  Night  (ສິ່ງທີຂ່້ອຍຕ້ອງການ  -  ຂໍມູ້ນສໍາລັບພໍ່ແມເ່ພື່ອຊ່ວຍໃຫລູ້ກຂອງພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂຮງຮຽນ  -  ທົບທວນຄືນ

ບາງເຫດການອາດຈະຖືກລວມເຂົ້າກັນ.  ເຫດການເພີ່ມເຕີມອາດຈະເກີດຂຶ້ນ,  ອີງຕາມການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງພໍ່ແມ່.  ສະມາຊິກຄອບຄົວຄວນ

ແລະຄໍາອະທິບາຍຂໍ້ມູນການທົດສອບ  MAP)  —  Nov.

*

ກອງປະຊຸມພໍ່ແມໄ່ດຖ້ືກສະເໜໃີຫຢູ້່ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້  ແລະໃນຊ່ວງເວລາຕ່າງ ຂໆອງມື້  ແລະທາງອອນລາຍເພື່ອເພີ່ມການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່.  ການແຈ້ງເຕືອນຈະຖືກເຮັດຜ່ານສື່
ຕ່າງ ລໆວມທັງການເຊື້ອເຊີນ,  ຈົດໝາຍຂ່າວ,  ຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນ,  ໂທທາງໂທລະສັບ,  ຈົດໝາຍ,  ປ້າຍໂຄສະນາ,  ໜ້າເຟສບຸກ,  ແລະ  ອື່ນໆ.  ຄວາມພະຍາຍາມຈະເຮັດເພື່ອກຳຈັດ
ອຸປະສັກໃນການພົວພັນກັບຄອບຄົວ  ເຊັ່ນ:  ການຂົນສົ່ງ  ແລະ  ການແປ  ຫຼື  ການຕຄີວາມໝາຍ.  ກິດຈະກໍາການຝຶກອົບຮົມມຈີຸດປະສົງເພື່ອໃຫພ້ໍ່ແມເ່ຮັດວຽກກັບລູກຂອງ
ພວກເຂົາເພື່ອປັບປຸງຜົນສໍາເລັດ.  ເທກໂນໂລຍຈີະຖືກນໍາໃຊເ້ພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຈາກກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີກ້ັບຜູທ້ີບ່ໍສ່າມາດເຂົ້າຮ່ວມແລະກອງປະຊຸມອອນໄລນ໌  virtual  ຈະຖືກສະເຫນີ.  
ບັນທຶກກອງປະຊຸມທັງໝົດ  (ລວມທັງການແປ)  ແມ່ນມີຢູໃ່ນແຖບຫົວຂໍ້  I  ຢູໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນ.  ວິທີການທີໃ່ຊອ້າດຈະປະກອບມຂີໍ້ມູນທີ່ມຢີູໃ່ນເວັບໄຊທ໌,  ການບັນທຶກທີຖ່ືກ
ແບ່ງປັນໃນສືສ່ັງຄົມຫຼວືດິໂີອສອນທີສ່້າງຂື້ນເພື່ອອະທິບາຍວິທີການຕຄີວາມຫມາຍຂໍ້ມູນ.

•  STEM  Night-Jan/Feb

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີສ່ົ່ງກັບບ້ານກັບນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີວ່າງແຜນໄວ້.

ກິດຈະກໍາສໍາລັບປຮີຽນ  2022-2023  ແມ່ນອີງໃສເ່ຫດການປົກກະຕຈິາກປທີີຜ່່ານມາ,  ເວລາອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ.

•  GA  Milestones  ສໍາລັບພໍ່ແມ່-Feb/March
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•  ເປີດບ້ານ  -  ສິງຫາ

•  WIN  Night  (ສິ່ງທີຂ່້ອຍຕ້ອງການ  –  ຂໍມູ້ນສໍາລັບພໍ່ແມເ່ພື່ອຊ່ວຍໃຫລູ້ກຂອງເຂົາເຈົ້າປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂຮງຮຽນ  -  ທົບທວນຄືນ
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ການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວຖືກກໍານົດ

ສູນຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ
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Battlefield  Elementary  ເຊື່ອວ່າການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວຫມາຍເຖິງການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃນການສື່ສານແບບປົກກະຕິ,  ສອງທາງ,  
ແລະມຄີວາມຫມາຍກ່ຽວກັບການຮຽນຮູທ້າງວິຊາການຂອງນັກຮຽນແລະກິດຈະກໍາອື່ນ ຂໆອງໂຮງຮຽນ.

ຄະນະກໍາມະການຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສາຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ

ກອງປະຊຸມເຮັດໃຫພ້ໍ່ແມເ່ບິ່ງມກື່ຽວກັບວ່າຫຼັກສູດຂອງລັດຫມາຍຄວາມວ່າສໍາລັບລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄູຮ່່ວມງານໃນການສຶກສາຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າແລະໄດຖ້ືກລວມເຂົ້າ,  ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ,  ໃນການຕັດສິນໃຈແລະຄໍາແນະນໍາ

ນອກເໜືອໄປຈາກການປະຊຸມເປັນປະຈຳ  (ເບິ່ງໜ້າ  4-5)  ພໍ່ແມແ່ລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຍັງມສີິດຂກໍານປະຊຸມ.  PIC  ຈະເອົາຂໍ້ມູນຂອງພໍ່ແມໄ່ປຫາຜູບ້ໍລິຫານ  BES  ບ່ອນທີ່
ພວກເຂົາຈະປຶກສາຫາລກື່ຽວກັບວິທທີີດ່ທີີ່ສຸດໃນການລວມເອົາຄໍາຮ້ອງຂແໍລະຄໍາແນະນໍາເຂົ້າໃນແຜນການປະຕິບັດ.

ສະມາຊິກໄດ້ຮັບການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ສີ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນການສຶກສາຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ  ·  ທີສ່ະມາຊິກໃນຄອບຄົວເຕັມໄປ

·  ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາອື່ນ ຕໆາມທີໄ່ດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນແຜນການນີ້

ມາຢ້ຽມຢາມສູນຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ  (ຕັ້ງຢູ່ໃນສູນສື່ມວນຊົນ)  ທີ່ມຢີູ່ໃນແຕ່ລະວັນໃນຊົ່ວໂມງຂອງໂຮງຮຽນເພື່ອກວດກາເບິ່ງຫນັງສື,  ອຸປະກອນການສຶກສາແລະການກວດ
ສອບເກມ.  ແຜ່ນພັບ  ແລະແຜ່ນພັບມໃີຫພ້້ອມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມພໍ່ແມທ່ັງໝົດ  ແລະໃນສູນຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ.  ທາງເລືອກສູນຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວດຈິຕິອນຍັງມຢີູ່ໃນເວັບໄຊທແ໌ລະຫນ້າເຟສບຸກຂອງໂຮງຮຽນ.  ເຫຼົ່ານີລ້ວມ
ມແີຕບ່ໍຈ່ໍາກັດວິທີການຕິດຕໍກ່ັບຄູສອນຂອງລູກຂອງທ່ານ,  ການທົດສອບໃນຈໍເຈຍ,  ອົງປະກອບຂອງໂຄງການໂຮງຮຽນ,  ຫຼັກສູດຈໍເຈຍ,  ແລະວາລະການປະຊຸມປະຈໍາປຫີົວຂໍ້  
I.

ເປົ້າໝາຍຂອງການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນ:  ·  
ພໍ່ແມ່  ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວມບີົດບາດສຳຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອການຮຽນຮູຂ້ອງລູກເຂົາເຈົ້າ  ·  ພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ.
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ແຜນໂຮງຮຽນສໍາລັບຜົນສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນຮ່ວມກັນ

ແລະການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມເ່ພື່ອສ້າງເປັນຄູຮ່່ວມງານທີເ່ທົ່າທຽມກັນສໍາລັບເປົ້າຫມາຍທົ່ວໄປຂອງ

ແລະຂໍມູ້ນເວັບໄຊທ໌).  ຂໍມູ້ນທັງຫມົດຢູໃ່ນເວັບໄຊທສ໌າມາດຖືກແປດ້ວຍການຄລິກປຸ່ມ  (an

ການປັບປຸງຜົນສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ.  ແຜນການນີອ້ະທິບາຍວິທີການທີແ່ຕກຕ່າງກັນທີ່  Battlefield

ແບບຟອມຂໍ້ມູນອະທິບາຍທາງເລືອກນີຖ້ືກສົ່ງກັບບ້ານໃຫພ້ໍ່ແມ່).

ປະຖົມຈະສະຫນັບສະຫນູນການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະອະທິບາຍວິທທີີພ່ໍ່ແມສ່າມາດຊ່ວຍວາງແຜນແລະ

ຍິນດຕີ້ອນຮັບການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄໍາຄິດເຫັນທີ່

ມສີ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາແລະກິດຈະກໍາຕ່າງ ເໆພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູຂ້ອງນັກຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແລະຢູເ່ຮືອນ.

ນຳໃຊເ້ພື່ອທົບທວນແຜນການໃນປໜີ້າ.
ມັນພັດທະນາແນວໃດ?  ໂຮງຮຽນປະຖົມ  Battlefield  ໄດທຸ້ກເວລາກ່ຽວກັບ
ແຜນການ.  ທຸກ ຄໆໍາຄຶດຄໍາເຫັນຂອງພໍ່ແມຈ່ະເປັນແຜນການແມ່ນຈັດພີມມາຢູໃ່ນເວັບ
ໄຊທໂ໌ຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບພໍ່ແມໃ່ນປີ.  ພວກເຮົາຍັງແຈກຢາຍການສໍາຫຼວດປະຈໍາ
ປທີີຂ່ໃໍຫພ້ໍແ່ມນ່ໍາໃຊກ້ອງທຶນສໍາລັບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່.  ພໍ່ແມຍ່ັງສາມາດໃຫຄ້ໍາ
ຄິດເຫັນໄດທຸ້ກເວລາໃນສູນຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ,

ເບິ່ງແລະຕອບຄໍາຕິຊົມ  ໃນ  ທົ່ວ

ຫ້ອງການໂຮງຮຽນຫຼໃືນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາຂອງພໍ່ແມ່.  (ເບິ່ງໜ້າຫຼັງສຳລັບບັດປ້ອນຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງ.)

ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບແຜນການແລະ

ມັນສໍາລັບໃຜ?  ຄອບຄົວທັງໝົດໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້  ແລະ  ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີໃ່ນໂອກາດທີໄ່ດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນເລື່ອງນີ້

7

ມັນແມ່ນຫຍັງ?  ນີ້ແມ່ນແຜນການທີອ່ະທິບາຍວ່າ  Battlefield  Elementary  ຈະໃຫໂ້ອກາດໃນການປັບປຸງພໍ່ແມແ່ນວໃດ

ແຜນການ.  Battlefield  Elementary  ຈະສະຫນອງໂອກາດຢ່າງເຕັມທີສ່ໍາລັບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມທ່ີມ່ຈີໍາກັດພາສາອັງກິດ,

ພໍ່ແມພ່ິການ  ແລະພໍ່ແມຂ່ອງເດັກນ້ອຍເຄື່ອນຍ້າຍ  (ການແປແມ່ນສະໜອງໃຫສ້ໍາລັບການສໍາຫຼວດທັງໝົດ,  ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານ

ການມສີ່ວນຮ່ວມເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຮຽນຮູຂ້ອງນັກຮຽນ.  Battlefield  ປະຖົມໃຫຄຸ້ນຄ່າການປະກອບສ່ວນ
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ໂຮງຮຽນ-ພໍ່ແມ່

ເປົ້າໝາຍສຳລັບການຮຽນຮູຂ້ອງນັກຮຽນ

Battlefield  Elementary  ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາຈະພັດທະນາໂຮງຮຽນ  -  ພໍແ່ມທ່ີຫ່ນາແຫນນ້,  ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີພ່ໍ່ແມ່,  ຄູ,  ແລະນັກຮຽນຈະພັດທະນາຮ່ວມກັນເຊິ່ງ
ອະທິບາຍວ່າພໍ່ແມ່,  ຄແູລະນັກຮຽນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແນວໃດເພື່ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່ານັກຮຽນຂອງພວກເຮົາບັນລມຸາດຕະຖານລະດັບຊັ້ນຮຽນ.

ກະທັດຮັດຢ່າງເປັນທາງການໄດຖ້ືກອະນຸມັດໃນກອງປະຊຸມລຶະເບິ່ງໃບໄມລ້່ວງຂອງສະພາທີ່ປຶກສາພໍ່ແມ່  BES.  ແຜ່ນກະທັດຮັດໄດຖ້ືກແຈກຢາຍສໍາລັບລາຍເຊັນແລະສົ່ງຄືນ
ພາຍໃນເດືອນຕຸລາ  31.  ກະທັດຮັດຄວນຖືກນໍາໃຊຢູ້ເ່ຮືອນແລະໃນໂຮງຮຽນໃນກອງປະຊຸມພໍ່ແມຫ່ຼນືັກຮຽນ  (ຕົວຢ່າງ  WIN  ຄືນ).  ການກະທັດລັດປະກອບມລີາຍການເຊັ່ນ:  ການເຂົ້າ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມພໍ່ແມ່,  ສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນ,  ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກບ້ານ

ເປົ້າໝາຍຜົນສຳເລັດຂອງນັກຮຽນຂັ້ນເມືອງຈະຖືກກຳນົດໃຫນ້ັກຮຽນທັງໝົດໂດຍທາງຄາວຕີ້.  ເປົ້າໝາຍຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຈະຖືກຕັ້ງ,  ອີງຕາມເປົ້າໝາຍຂອງ
ເມືອງ,  ຂໍ້ມູນນັກຮຽນໃນປະຈຸບັນ,  ແລະ  ຂໍ້ມູນຈາກຄູສອນ  ແລະ  ພໍ່ແມ່.  ເປົ້າຫມາຍຂອງເມືອງໃນປນີີ້ແມ່ນ:  "ເພື່ອປັບປຸງອັດຕາສ່ວນຂອງນັກສຶກສາທີ່ມຄີະແນນຄວາມຊໍານານ  
(ລະດັບ  3,4)  ໃນຊັ້ນຮຽນທີ  3  ເຖິງ  8  ແລະປັບປຸງອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທີຮ່ຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນສູງ.

8

ຕົວຫຍໍຂ້ອງຊັ້ນຮຽນສະເພາະເນັ້ນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສື່ສານລະຫວ່າງຄູ  ແລະພໍ່ແມ່.  ພໍ່ແມ່,  ນັກຮຽນ,  ແລະຄູສອນລົງນາມໃນເອກະສານທີຊ່ີບ້ອກເຖິງບົດບາດຂອງແຕ່ລະຄົນໃນ
ຂະບວນການສຶກສາ.  ໂດຍປົກກະຕິ,  ພໍ່ແມໃ່ຫຂ້ໍ້ມູນໃນເຮືອນເປີດ.  ຄໃູຫຂ້ໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທທີີເ່ຂົາເຈົ້າຈະແຈ້ງໃຫພ້ໍ່ແມຊ່າບ.  ຄູສອນແນະນໍານັກຮຽນໃນການຂຽນຄໍາສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເພື່ອບັນລວຸຽກງານທີດ່ທີີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.  ແຜ່ນກະທັດຮັດແມ່ນຫັດຖະກໍາ,  ແລະພໍ່ແມທ່ົບທວນ,  ປັບແລະອະນຸມັດ.
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ການສື່ສານ

ພວກເຮົາຕອບສະຫນອງຕໍຄ່ໍາແນະນໍາ  —  ພໍ່ແມປ່ະເມີນຜົນກອງປະຊຸມຂອງພໍ່ແມແ່ຕ່ລະຄົນແລະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູໃ້ຫເ້ຮັດໃຫຄ້ໍາແນະນໍາສໍາລັບການ

ການປັບປຸງ.  ເມື່ອມຄີວາມຈໍາເປັນ,  ການປະຕິບັດທັນທີທັນໃດກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາຫຼັງຈາກປຶກສາຫາລກືັບ  PIC  ແລະໂຮງຮຽນ

ເຫດການ.

•  ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົບທວນປະຈຳປຂີອງໂຮງຮຽນ  ແລະໂປຣໄຟລກ໌ານປະຕິບັດໂຮງຮຽນ.  ຜູບ້ໍລິຫານໂຮງຮຽນມຄີວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນນີກ້ັບພໍ່ແມ່.  
ນີ້ແມ່ນເຮັດໄດໂ້ດຍຜ່ານຫນັງສພືິມ,  ເວັບໄຊທແ໌ລະຈົດຫມາຍສະຖານະພາບ.

ຜູບ້ໍລິຫານ.  ຄໍາເຫັນທີບ່ໍ່ພໍໃຈແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສໍາຫຼວດພາກຮຽນ  spring  Title  I  ແມ່ນແບ່ງປັນກັບສະພາທີ່ປຶກສາພໍ່ແມພ່າກຮຽນ  spring  ແລະສະພາໂຮງຮຽນ  BES.

ພໍ່ແມຄ່ວນມສີ່ວນຮ່ວມ  —  ໂອກາດສໍາລັບພໍ່ແມໃ່ນການສ້າງຄໍາແນະນໍາ,  ແບ່ງປັນປະສົບການກັບພໍ່ແມຄ່ົນອື່ນແລະມສີ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ

ຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນມີຢູຕ່ະຫຼອດປໂີຮງຮຽນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມພໍ່ແມແ່ລະ /  ຫຼກືອງປະຊຸມ.  ພໍ່ແມໄ່ດ້ຮັບການຊຸກຍູໃ້ຫແ້ບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດແລະມສີ່ວນຮ່ວມໃນ

BES  ຊອກຫາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍມູ້ນທັງຫມົດທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບໂຮງຮຽນແລະໂຄງການພໍ່ແມ່,  ກອງປະຊຸມ,  ແລະກິດຈະກໍາອື່ນ ແໆມ່ນຂຽນເປັນພາສາທີພ່ໍ່ແມສ່າມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.  
ເມື່ອຕ້ອງການ,  ທຸກ ຄໆວາມພະຍາຍາມຈະຖືກແປ,  ຕີຄວາມໝາຍ  ແລະຮັກສາການອ່ານໄດ້.  ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈຳເດືອນ,  ນະໂຍບາຍ,  ແລະເອກະສານຫຍໍແ້ມ່ນໄດຖ້ືກແປເປັນປະຈຳ.  
ຂໍມູ້ນທັງຫມົດທີ່ຢູໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນສາມາດຖືກແປດ້ວຍແຖບພາສາແລະເລືອກພາສາທີເ່ຫມາະສົມ.  A  hand-out  ອະທິບາຍນີຖ້ືກສົ່ງກັບບ້ານກັບນັກຮຽນ  ESOL  ທັງ
ຫມົດ.  ການແປພາສາຂອງບົດບັນທຶກການປະຊຸມທັງໝົດແມ່ນຖືກລົງໃນເວັບໄຊ  ແລະຄຳເຊື້ອເຊີນທີແ່ປໃຫແ້ຕ່ລະງານກຖໍືກສົ່ງກັບບ້ານ.

ຂໍ້ມູນທັນເວລາຈະໄດ້ຮັບການສະຫນອງໃຫກ້ັບພໍ່ແມກ່່ຽວກັບ:
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ການສົນທະນາ.

•  ໂຄງການໂຮງຮຽນ  -  ຄແູລະຜູບ້ໍລິຫານເຕືອນພໍ່ແມກ່່ຽວກັບໂຄງການໂຮງຮຽນຕ່າງໆທີ່ມຢີູສ່ໍາລັບລູກຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການປະຊຸມປົກກະຕແິລະວິທກີານອື່ນ ຕໆະຫຼອດ
ປີ  (ເຈ້ຍເຊີນ,  ເວັບໄຊທ໌,  marquee,  ຫນ້າເຟສບຸກ).

ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈຳເດືອນຂອງໂຮງຮຽນໄດຖ້ືກແຈກຢາຍໃຫພ້ໍ່ແມ່  ແລະລົງໃນເວັບໄຊທ໌.  ຂໍ້ມູນທີທ່ັນເວລາໄດຖ້ືກເນັ້ນໃຫເ້ຫັນເຊັ່ນກອງປະຊຸມທີຈ່ະມາເຖິງ,  ປະຕິທິນຂອງໂຮງຮຽນ,  
ການປະເມີນຜົນ,  ແລະອື່ນ ປໆະຕທິິນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນໄດຖ້ືກປັບປຸງປະຈໍາເດືອນກັບກິດຈະກໍາທີຈ່ະມາເຖິງ.  ຈົດໝາຍຂ່າວການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ  Title  
I  ປະຈໍາເດືອນຍັງລວມເອົາຂໍ້ມູນ  ແລະເຫດການທີຈ່ະມາເຖິງ.  ຫຫໍຼັກຂອງໂຮງຮຽນເຮັດໜ້າທີເ່ປັນການເຕືອນຢ່າງມປີະສິດທິພາບກ່ຽວກັບວັນສຳຄັນ  ແລະທີຈ່ະມາເຖິງ
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ກຳລັງເອື້ອມອອກ

ຊຸມຊົນໃນໂຮງຮຽນ  (CIS),  ພາສາອັງກິດເຖິງຜູເ້ວົ້າພາສາອື່ນ  (ESOL),  ແລະຄົນບໍ່ມທີີ່ຢູອ່າໃສ  (McKinney-  Vento)
ແລະອື່ນໆ

BES  ຮ່ວມມກືັບໂຄງການເດັກນ້ອຍ,  ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ  ແລະ  ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ,  ວິທະຍາໄລ  ແລະ  ຊັບພະຍາກອນທີກ່ຽມພ້ອມໃນອາຊີບ  ຫຼື  ອົງການ
ຈັດຕັ້ງ,  ສູນຊັບພະຍາກອນຂອງພໍ່ແມ່  ຫຼື  ໂຄງການອື່ນໆ  (ຕາມທີນ່ຳໃຊ້)  ເພື່ອຊ່ວຍກະກຽມພໍ່ແມ່  ແລະ  ລູກ ຂໆອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບການປ່ຽນໂຮງຮຽນທີປ່ະສົບຜົນສຳເລັດ.

ສູນການຮຽນຮູຂ້ອງຄາວຕີ້  Catoosa  ສະໜອງການຮູໜ້ັງສື,  ເທັກໂນໂລຍີ  ແລະການຝຶກອົບຮົມ  GED  ໃຫກ້ັບພໍ່ແມໂ່ດຍບໍເ່ສຍຄ່າ.  ຜູທ້ີສ່ົນໃຈຄວນເບິ່ງຜູປ້ະສານງານການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍແ່ມສ່ໍາລັບລາຍລະອຽດ.  Catoosa  County  Collaborative  ສະເໜຫີ້ອງຮຽນທັກສະການລ້ຽງລູກແກພ່ໍ່ແມ່.  ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີໄ່ດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມມເືຫຼົ່ານີ້
ຖືກເຜີຍແຜຢູ່ໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນພາຍໃຕແ້ຖບຫົວຂໍ້  I  ວ່າເປັນການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່/ຄອບຄົວ  ຫຼຊືັບພະຍາກອນສຳລັບພໍ່ແມ່  ຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນ.

ຜູຕ້າງຫນ້າທຸລະກິດໄດ້ຮັບການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ສີ່ວນຮ່ວມໃນວິທີການຕ່າງ ເໆຊັ່ນ:  ການຢ້ຽມຢາມຫ້ອງຮຽນແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພໍ່ແມເ່ປັນຜູບ້ັນຍາຍແລະຜູຊ້ັບພະຍາກອນ.  
ການສະຫນອງແຮງຈູງໃຈແລະຊຸກຍູໃ້ຫນ້ັກຮຽນເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຊີບແລະທຸລະກິດແມ່ນຈຸດສຸມ.

ຂໍ້ມູນນີໄ້ດຖ້ືກປັບປຸງເພື່ອຮັກສາວັນທທີັງຫມົດຂອງເຫດການແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນປະຈຸບັນ.  ຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນແມ່ນລວມຢູ່ໃນຈົດໝາຍຂ່າວການມສີ່ວນພົວພັນຂອງ
ພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ  Title  I  ປະຈໍາເດືອນ.  ຂໍ້ມູນຍັງໄດຖ້ືກລວມຢູໃ່ນຫນ້າເຟສບຸກຂອງໂຮງຮຽນທີແ່ນະນໍາໃຫພ້ໍ່ແມຂ່ອງກິດຈະກໍາທີຈ່ະມາເຖິງ,  ໂຄງການແລະໂອກາດການເຜີຍ
ແຜທ່້ອງຖິ່ນແລະການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ມຢີູ່.

ໂຮງຮຽນປະສານງານແລະການເຊື່ອມໂຍງໂຄງການການພົວພັນຄອບຄົວກັບອົງການຈັດຕັ້ງແລະໂຄງການອື່ນ ເໆຊັ່ນ:
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Battlefield  Elementary  ເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນແລະທຸລະກິດແລະແບ່ງປັນກັບເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບໂອກາດທີຈ່ະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພໍ່ແມແ່ລະໂຮງຮຽນໂດຍ
ຜ່ານການສ້າງຕັ້ງຂອງຄູຮ່່ວມງານ.
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ມາດຕະຖານຂອງລັດແລະການທົດສອບ  Milestones  GA

ຜູປ້ະສານງານ.

ວິທີການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບຫນ້າຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ  ແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປັບປຸງປະສິດທິພາບທາງວິຊາການຈະດໍາເນີນການຕໍພ່ໍ່ແມ່.  ກອງປະຊຸມ/ການຊ່ວຍເຫຼືອຍັງຈະມໃີຫພ້ໍ່ແມໃ່ນວິທີການນຳໃຊ້  Parent  Portal  ແລະເວັບໄຊທວ໌ຽກ

ບ້ານໃຫດ້ທີີ່ສຸດ.  ທຸກ ຄໆືນຂອງຫຼັກສູດແມ່ນສຸມໃສຜ່ົນສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ.  ພໍ່ແມໄ່ດ້ຮັບການຊຸກຍູໃ້ຫຮ້້ອງຂກໍານປະຊຸມກັບ

ການປະເມີນຂອງລັດແລະທ້ອງຖິ່ນ  ໄດຖ້ືກອະທິບາຍໃຫພ້ໍ່ແມຕ່ະຫຼອດປໃີນທຸກ ກໆອງປະຊຸມທີ່ມສີ່ວນພົວພັນຂອງຄອບຄົວ

ຫຼັກສູດໂຮງຮຽນ  -  ປະຖົມ  Battlefield  ປະກອບມີປື້ມຄູ່ມນືັກຮຽນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງໂຮງຮຽນ.  ມາດຕະຖານຂອງລັດສໍາລັບຫຼັກສູດສາມາດຄົ້ນຫາແລະກວດສອບຢູໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງ  GA  DOE.  ກອງປະຊຸມ,  ຈົດຫມາຍ,  ເອກະສານ,  ແລະອື່ນໆ

ແມ່ນໃຊເ້ພື່ອຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈມາດຕະຖານຂອງລັດ.

ຄອູາຈານຫຼຜືູບ້ໍລິຫານ.

ການປະເມີນທີວ່ັດແທກຄວາມຄືບໜ້າ  –  ຄູສອນ  ແລະ  ຜູບ້ໍລິຫານໂຮງຮຽນອະທິບາຍການປະເມີນ  ແລະ  ລະດັບການຮຽນຮູຂ້ອງໂຮງຮຽນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມພໍ່ແມ່.  ລາຍງານບັດ  ແລະ  ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ  ແຈ້ງໃຫພ້ໍ່ແມຊ່າບ.  ການສື່ສານສອງທາງແມ່ນໄດ້ຮັບການ

ຊັກຖາມແລະຄໍາອະທິບາຍລະອຽດຈາກຄອູາຈານແມ່ນພຽງແຕຂ່ໍ້ຄວາມ,  ໂທລະສັບຫຼບືັນທຶກໄປ.  ຄະນະວິຊາ  ແລະ  ພະນັກງານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່  ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງລູກເຂົາເຈົ້າຜ່ານວິທີການທີມ່ັກຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ.  ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ

ນັກຮຽນໄດຖ້ືກສົນທະນາຢູ່ໃນການປະຊຸມຄອບຄົວເປັນປະຈຳ.

ແຜ່ນພັບ  (ມີຢູໃ່ນສູນຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ).

ຜົນການປະເມີນຜົນນັກຮຽນ  –  ໂຮງຮຽນມຄີວາມຮັບຜິດຊອບໃນການແຈກຢາຍຂໍ້ມູນການທົດສອບໃຫພ້ໍ່ແມ່.  ກອງປະຊຸມບຸກຄົນແມ່ນກໍານົດໄວຕ້າມຄວາມຈໍາເປັນ;  ຮູ້ສຶກວ່າບໍເ່ສຍຄ່າເພື່ອຮ້ອງຂໃໍຫມ້ກີອງປະຊຸມ.  ພໍ່ແມໄ່ດ້ຮັບບົດລາຍງານທັນທທີີລ່ັດສະຫນອງ

ການທົດສອບ

ກິດຈະກໍາກັບບ້ານທີ່  ຂຽນໂດຍ  PICs  ລະບົບກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະຖານຂອງລັດ.  ພໍ່ແມອ່າດຈະຮ້ອງຂເໍຫຼົ່ານີຜ້່ານ  BES

ຜົນໄດ້ຮັບ.

ມາດຕະຖານການປະຕິບັດນັກຮຽນ  –  ຄູສອນ  ແລະ  ພະນັກງານໃນຫ້ອງຮຽນອະທິບາຍມາດຕະຖານເນື້ອໃນຂອງລັດ,  ການທົດສອບມາດຕະຖານ,  ແລະ  ສະຖິຕຈິໍເຈຍ.  ພໍ່ແມໄ່ດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການປະຕິບັດຂອງນັກຮຽນໃນບັດລາຍງານ  ແລະຜ່ານ

ການສົນທະນາກັບຄູສອນໃນຫ້ອງຮຽນ.  ກອງປະຊຸມພໍ່ແມຈ່ະຖືກສະເຫນກີ່ອນການທົດສອບຂອງລັດ.
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ຄິດ!

___

ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍິນຈາກທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ງທີພ່ວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດເ້ພື່ອປັບປຸງການສຶກສາຂອງລູກຂອງທ່ານ.  ກວດເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມນີວ້່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດແນວໃດດທີີ່ສຸດ:

___

ກັບຄອູາຈານຂອງລູກທ່ານ.

ຂ້ອຍຢາກມກີອງປະຊຸມກັບຄຂູອງລູກຂ້ອຍ.

___

ຂ້ອຍຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີລູ່ກຂອງຂ້ອຍຮຽນໃນປນີີ້.

__________________________________________________________________________

ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າເງິນຂອງ  Title  I  ຖືກໃຊເ້ຂົ້າໃນການສຶກສາຂອງລູກຂ້ອຍແນວໃດ.

ຊືຂ່ອງຂ້ອຍແມ່ນ

ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫຄ້ໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີກ້່ຽວກັບວິທີການໃຊເ້ງິນຂອງ  Title  I.

ໂທລະສັບ

ອື່ນໆ

__________________________________________________________________________

ບັດນີຊ້ອກຫາຂໍ້ມູນຈາກຄອບຄົວ.

___

___________________________________________________________________

ມັນຖືກແຈກຢາຍຢູໃ່ນທຸກ ກໆອງປະຊຸມແລະມີຢູໃ່ນສູນຊັບພະຍາກອນຂອງຄອບຄົວ.  ຊອກຫາບັດນີແ້ລະຕື່ມໃສເ່ພື່ອບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານແມ່ນຫຍັງ

___

ອເີມວ  ________________________________________________________________________________  ກັບຄືນ

ຖ້ານະໂຍບາຍນີ້  ແລະ/ຫຼື  ແຜນການໃນໂຮງຮຽນບໍເ່ປັນທີພ່ໍໃຈ,  ກະລຸນາ
ຕິດຕໍ່  Gina  Haynes  ທີ່

706-965-2297  ຫຼື  ghaynes@catoosa.k12.ga.us
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