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ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ/ແຜນການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ
ຂອງເຂດ  Catoosa.  ກະລຸນາ:

___________________________________________________________________________

•  ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວທ້ີເ່ບີ  706-965-6067

•  ເບິ່ງເອກະສານນີ້  ແລະໃຫຄ້ຳແນະນຳ  ແລະສົ່ງໄປທີ່

___________________________________________________________________________

ພວກເຮົາຕ້ອງການປັບປຸງການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວໃນໂຮງຮຽນ  Catoosa  County  Title  I.  ໃຫ້
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຫົວຂໍຂ້້ອຍສາມາດເຮັດວຽກທີດ່ີກວ່າໄດແ້ນວໃດ.

kjablonski@catoosa.k12.ga.us

___________________________________________________________________________

ຂອບໃຈສໍາລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.
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ແຜ່ນປົກ

ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວຂອງຄາວຕີ້

ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ

ຫຼື

Machine Translated by Google



ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ

307  Cleveland  Street

ປຮີຽນ  2023

Ringgold,  GA  30736

ແກ້ໄຂໃນວັນທີ  11  ເມສາ  2022

ເມືອງ  Catoosa  County
Title  I  ນະໂຍບາຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ

ການມີ  ສ່ວນຮ່ວມໃນ  ຄອບຄົວຂອງພໍ່ແມແ່ມ່ນຫຍັງ?

ນະໂຍບາຍການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວໃນຂັ້ນໂຮງຮຽນ  
ຕອບສະໜອງໄດຄ້ວາມຕ້ອງການຂອງພາກສ່ວນນັ້ນ  ແລະ  •  ຈະເຫັນໄດ້

ວ່າແຕ່ລະໂຮງຮຽນຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບກ່ຽວກັບ

1.  ມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວໃນການສຶກສາຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ  
ແລະສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ*  ໃນໂຮງຮຽນ  Title  I  ເພື່ອເຮັດໃຫ້  #1  
ເກີດຂຶ້ນໄດ້.2.

*  ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຫມາຍເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍການສະຫນອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ,  
ການຝຶກອົບຮົມ,  ແລະໂອກາດສໍາລັບການຮຽນຮູແ້ລະການມສີ່ວນຮ່ວມທີ່ແທຈ້ິງ.

ໃນເວລາທີໂ່ຮງຮຽນ,  ພໍ່ແມ່,  ຄອບຄົວ,  ແລະຊຸມຊົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະຫນັບສະຫ
ນູນການຮຽນຮູ້,  ເດັກນ້ອຍມແີນວໂນ້ມທີຈ່ະ  •  ເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດດ້ຂີຶ້ນແລະ  •  ຢູໂ່ຮງຮຽນ

ດົນກວ່າແລະມຄີວາມສຸກໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍ.

ໜາແໜ້ນຂອງພໍ່ແມ່/ໂຮງຮຽນ.

ຖ້າແຜນລະບົບຂອງຫົວຂໍທ້ີ  I,  ພາກ  A,  ສ້າງຂຶ້ນ  ພາຍໃຕ້  ESSA,  ບໍເ່ປັນທີພ່ໍໃຈຂອງ
ພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວ  ຂອງເດັກນ້ອຍທີເ່ຂົ້າຮ່ວມ,  ເມືອງໂຮງຮຽນຈະສົ່ງຄໍາຄິດເຫັນ
ຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວກັບແຜນດັ່ງກ່າວ  ເມື່ອໂຮງຮຽນເມືອງສົ່ງແຜນການໃຫລ້ັດ.  
ພະແນກສຶກສາ.  ນະໂຍບາຍແຕ່ລະຮ້ອງຂໍ

ໃນການສະຫນັບສະຫນູນການເສີມຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາ,  ໄດ້
ເມືອງ  Catoosa  County:  •  ໄດ້

ພັດທະນາການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວນີ້

ມາດຕາ  1116  ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ  (ESSA)  
ປະກອບມຂີໍ້ກໍານົດຫົວຂໍ້  I,  ສ່ວນ  A  ສໍາລັບໂຮງຮຽນ  ແລະລະບົບໂຮງຮຽນເພື່ອມີ
ສ່ວນຮ່ວມກັບພໍ່ແມ່  ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃນການສຶກສາຂອງລູກເຂົາເຈົ້າ.

ນະໂຍບາຍທີອ່ະທິບາຍເຖິງຄວາມຄາດຫວັງ  ແລະຈຸດປະສົງສໍາລັບການມີ
ສ່ວນພົວພັນໃນຄອບຄົວທີ່ແທຈ້ິງ  ແລະ  •  ນໍາພາກິດຈະກໍາ  ແລະ

ຊັບພະຍາກອນທີເ່ສີມສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບໂຮງຮຽນ,  ພໍ່ແມ່,  ແລະຊຸມຊົນໃນ
ໂຮງຮຽນ  Title  I  ຂອງເມືອງ.

ເຂດໂຮງຮຽນ  Catoosa  County:  •  ຈະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຮງຮຽນ  Title  I  ຂອງຕົນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ

ຫົວຂໍທ້ີ  I,  ສ່ວນ  A  ສະໜອງການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວທີ່ມີ
ຄວາມຫມາຍໃນທຸກລະດັບຂອງໂຄງການ,  ເຊັ່ນ:

ແຜນການນີຈ້ະອະທິບາຍເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງໂຮງຮຽນເມືອງ  Catoosa  
County:

•  ໃນການພັດທະນາແລະການປະຕິບັດແຜນການເມືອງແລະໂຮງຮຽນແລະ  •ໃນ
ການປະຕິບັດການປັບປຸງເມືອງແລະໂຮງຮຽນ.

ໃນໂຮງຮຽນທີບ່ໍແ່ມ່ນຫົວຂໍ້  I,  ບໍ່ມຄີວາມແນ່ນອນວ່າສິ່ງຕໍ່ໄປນີຈ້ະເກີດຂຶ້ນ.

ການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍ.

(A)  ວ່າພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວມບີົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ

(C)  ວ່າພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວເປັນຄູຮ່່ວມງານຢ່າງເຕັມທີໃ່ນການສຶກສາຂອງລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ.  ພວກເຂົາ

ນະໂຍບາຍນີຮ້ັບປະກັນພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນຄູຮ່່ວມງານທີສ່ໍາຄັນກັບໂຮງຮຽນ  Catoosa  County  ໃນການສຶກສາ
ຂອງເດັກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.  ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວຫມາຍເຖິງການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃນການ
ສື່ສານແບບປົກກະຕິ,  ສອງທາງ,  ແລະມຄີວາມຫມາຍກ່ຽວກັບການຮຽນຮູຂ້ອງນັກຮຽນແລະກິດຈະກໍາອື່ນ ຂໆອງໂຮງຮຽນ.  ນີ້

(D)  ພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວອາດຮ້ອງຂໃໍຫມ້ີການປະຊຸມເປັນປະຈຳ.

ການຮຽນຮູ້.

(E)  ກິດຈະກໍາອື່ນໆ,  ເຊັ່ນວ່າສິ່ງທີອ່ະທິບາຍໄວໃ້ນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ  (ESSA),  ແມ່ນເຮັດແລ້ວ.
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(ຂ)  ວ່າພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວໄດ້ຮັບການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ສີ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ

ພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນທີເ່ຂົ້າໂຮງຮຽນ  Catoosa  County  Title  I  ມອີິດທິພົນຕໍຫ່ຼາຍດ້ານຂອງ  •  ການສຶກສາຂອງ
ນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ  ແລະ  •  ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວແນວໃດ.

ໄດຖ້ືກລວມເຂົ້າ,  ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ,  ໃນການຕັດສິນໃຈແລະໃນຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາເພື່ອຊ່ວຍໃນການສຶກສາຂອງ
ເດັກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຮັບປະກັນ:

Machine Translated by Google



ວັດສະດປຸ້ອນດັ່ງກ່າວ.  ນະໂຍບາຍຂອງລະບົບມແີຜ່ນປົກຕິດຄັດເລືອກການຮ້ອງຂກໍານ
ປ້ອນຂໍ້ມູນ.

.

ເຊີນພໍ່ແມປ່ະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ  ແລະ  ສະເໜຂີໍແ້ນະນຳ  ເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວຂອງເມືອງນີ້  ສໍາລັບສົກຮຽນ  
2022-23.  ທາງເມືອງໄດແ້ຈ້ງໃຫພ້ໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວຊາບກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້  ແລະ  ໄດລ້ົງປະກາດໃນໜ້າເວັບຂອງເມືອງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ,  ພ້ອມທັງຈົດໝາຍຂ່າວ
ຂອງໂຮງຮຽນ.  ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ  Title  I  ໄດນ້ໍາໃຊສ້ະພາທີ່ປຶກສາພໍ່ແມ່  (PAC)  ຂອງຕົນເພື່ອທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວຂອງ
ເມືອງກ່ອນຫມົດປຮີຽນແລະແຈກຢາຍສໍາເນົານະໂຍບາຍຂອງເມືອງໃນປະຈຸບັນເພື່ອຂເໍອົາຂໍ້ມູນ.

ນະໂຍບາຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວຂອງເມືອງໄດຖ້ືກເຜີຍແຜຢູ່ໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງເມືອງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ,  ແຈກຢາຍໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມປະຈຳປຂີອງ
ໂຮງຮຽນ  Title  I  ແລະ  ກິດຈະກຳການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວອື່ນ ໃໆນສົກຮຽນນີ້  ແລະ  ໄດມ້ີຢູໃ່ນສູນຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວຂອງໂຮງຮຽນ.  ອໍານວຍ
ການ  ແລະຜູປ້ະສານງານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  (PICs)  ປະຊຸມເພື່ອເຮັດສໍາເລັດແຜນການປະຕິບັດ

ພາຍຫຼັງການດັດແກຄ້ັ້ງສຸດທ້າຍ,  ນະໂຍບາຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວຂອງເມືອງໄດຖ້ືກລວມເຂົ້າໃນ  CLIP  ທີໄ່ດຍ້ື່ນໃຫລ້ັດ.  ພໍ່ແມຍ່ິນດທີີຈ່ະສົ່ງຄໍາຄິດເຫັນ
ແລະຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໄດທຸ້ກເວລາຢູໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນຫຼໂືດຍການສົ່ງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບໂຮງຮຽນທ້ອງຖິ່ນ.  ຄຳຕິຊົມທັງໝົດ
ທີໄ່ດ້ຮັບໃນວັນທີ  11  ເມສາ  2022  ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນນະໂຍບາຍສຳລັບສົກຮຽນນີ້.

ພັດທະນາຮ່ວມກັນ

ຄາວຕີ້  Catoosa  ດໍາເນີນການສະພາທີ່ປຶກສາພໍ່ແມຂ່ອງເມືອງ  (DAC)  ທີປ່ະກອບດ້ວຍຕົວແທນພໍ່ແມຈ່າກແຕ່ລະສະພາທີ່ປຶກສາພໍ່ແມຂ່ອງໂຮງຮຽນ  Title  I,  ພໍ່ແມທ່ີ່
ຢາກເຂົ້າຮ່ວມ,  ແລະຊຸມຊົນຂະຫນາດໃຫຍ່.  ຈຸດປະສົງຂອງຄະນະບໍລິຫານນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫຄ້ຳແນະນຳກ່ຽວກັບທຸກເລື່ອງທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວຢູ່ໃນ
ແຜນງານ  Title  I,  Part  A  ແລະ  ເພື່ອອະນຸມັດແຜນການ.  DAC  ສະເຫມສີະແຫວງຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວຂອງເມືອງ
ແລະສະຫນອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫົວຂໍທ້ີສ່ໍາຄັນຂໂໍດຍພໍ່ແມຫ່ຼຫືົວຂໍທ້ີຕ່້ອງການ.  ຜູນ້ໍາຊຸມຊົນ  ແລະຄູຮ່່ວມທຸລະກິດຈະຖືກເຊີນໃຫຮ້ັບໃຊໃ້ນສະພານີ້.  ເມືອງ  ຍັງຈະຊຸກຍູໃ້ຫ້ການ
ຮ່ວມມແືລະການມສີ່ວນຮ່ວມກັບຄູຮ່່ວມງານຂອງຊຸມຊົນໂດຍ  ການປະ  ກາດຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທຂ໌ອງເມືອງ,  ການແຈກຢາຍຂໍ້ມູນໃນກອງປະຊຸມສາທາລະນະລວມທັງການຮ່ວມ
ມຂືອງເຂດ  Catoosa.  ໃນລະຫວ່າງ  DAC,  ພໍ່ແມຍ່ັງໄດທ້ົບທວນຄືນ  ແລະ  ປຶກສາຫາລກື່ຽວກັບແຜນການປັບປຸງລວມຂອງ  LEA  (CLIP)  ແລະ  ແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອ  
ແລະ  ການປັບປຸງໂຮງຮຽນທີສ່ົມບູນແບບ.
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ການຈອງກອງທຶນ

ເສີມສ້າງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ

•  ເງື່ອນໄຂການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວກໍາລັງຖືກປະຕິບັດ  ແລະ  •  ຍຸດທະສາດ  ແລະກິດຈະກໍາຂອງພໍ່ແມ່  

ແລະຄອບຄົວກໍາລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຜູປ້ະສານງານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວຂອງເມືອງຈະໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼືອ  ແລະ  ການສະໜັບສະໜູນແກໂ່ຮງຮຽນ  Title  I  ທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນ:

ບ່ອນທີພ່ວກເຂົາທົບທວນຄືນຂໍ້ກໍານົດການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວແລະວາງແຜນໂອກາດສໍາລັບກິດຈະກໍາການມສີ່ວນພົວພັນຂອງຄອບຄົວທີສ່ະທ້ອນໃຫເ້ຫັນເຖິງນະໂຍບາຍຂອງເມືອງແລະ

ໂຮງຮຽນ.

ໂຮງຮຽນ  Title  I  ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ  ແລະ  ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຈາກຜູ້ປົກຄອງເມືອງ  ແລະ  ຜູປ້ະສານງານການມສີ່ວນພົວພັນຂອງຄອບຄົວເພື່ອຊ່ວຍ
ເຂົາເຈົ້າປັບປຸງ  ແລະ  ເສີມສ້າງການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ.  ນອກຈາກການຕິດຕໍສ່ື່ສານແລະການໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນເລື້ອຍໆ,  ຜູປ້ະສານງານການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວຂອງເມືອງ  ຈະຈັດກອງປະຊຸມແລະການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນປົກກະຕກິັບຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ  Title  I  ແລະຜູປ້ະສານ
ງານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວເພື່ອທົບທວນແຜນການແລະກິດຈະກໍາຂອງຄອບຄົວ.  Catoosa  County  Title  I  ນຳໃຊ້  Title  1  
Crate,  ເປັນໂຄງການອອນໄລນເ໌ພື່ອເກັບກຳ,  ຈັດລະບຽບ  ແລະກວດສອບເອກະສານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ.  ຜູປ້ະສານງານເມືອງ
ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຂອງໂຮງຮຽນ.

ເມືອງ  Catoosa  County  School  District  ຈະສະຫງວນຢ່າງໜ້ອຍ  1  ເປີເຊັນຈາກຈຳນວນເງິນທັງໝົດຂອງກອງທຶນ  Title  I  ທີມ່ັນໄດ້ຮັບໃນ  
FY23  ເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວທີລ່ະບໄຸວໃ້ນນະໂຍບາຍນີ້  ແລະໃນພາກທີ  1116  ຂອງ  ESSA.  ເມືອງ  Catoosa  
County  School  District  ຈະແຈກຢາຍຢ່າງຫນ້ອຍ  90  ເປີເຊັນຂອງ  1%  ໃຫກ້ັບໂຮງຮຽນ  Title  I  ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການ  ແລະ  ກິດຈະກໍາການ
ມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.  ເມືອງຈະໃຫຄ້ຳແນະນຳ  ແລະ  ການສື່ສານທີຈ່ະແຈ້ງ  ເພື່ອຊ່ວຍແຕ່ລະໂຮງຮຽນ  Title  I  ໃນການ
ພັດທະນາງົບປະມານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວທີພ່ຽງພເໍພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີປ່ະເມີນ  ແລະ  ຄຳແນະນຳຂອງພໍ່ແມ່.  ຜູປ້ະສານ
ງານຫົວຂໍ້  I  ພົບສອງຄັ້ງຕໍປ່ສີໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນສະເພາະຂອງ  Title  I  ແລະສະຫນອງຄູ່ມໂືຄງການຂອງລັດຖະບານກາງສໍາລັບຄໍາແນະນໍາສະເພາະ.  ຜູ້
ປະສານງານເວົ້າກັບຜູ້ອໍານວຍການໃນກອງປະຊຸມບໍລິຫານປະຈໍາເດືອນ.
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ຕະຫຼອດສົກຮຽນ  ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ  Title  I  ຈະເກັບກຳຂໍແ້ນະນຳຈາກພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວກ່ຽວກັບວິທນີຳໃຊກ້ອງທຶນການມສີ່ວນພົວພັນຂອງຄອບຄົວ
ໃນປໜີ້າຢູຂ່ັ້ນເມືອງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ.  ບັດຄຳຄິດເຫັນ  ແລະ  ບົດບັນທຶກຈາກກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີຈ້ະຖືກກວດກາໂດຍເມືອງ  ເພື່ອກຳນົດເຂດຄວາມຕ້ອງການ
ສຳລັບສົກຮຽນທີຈ່ະມາເຖິງ  ແລະ  ພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງງົບປະມານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ.  ເງິນຂອງ  Title  I  ສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນໃຊກ້ັບບຸກຄະລາ
ກອນເພື່ອຫຼຸດຈໍານວນນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນຫຼໃືຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພເິສດສໍາລັບນັກຮຽນທີຕ່້ອງການຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ.

ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງໃບໄມຜ້ລິ,  ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ  Title  I  ຈະຈັດກອງປະຊຸມ  (ສະພາທີ່ປຶກສາພໍ່ແມ່)  ສໍາລັບພໍ່ແມ່,  ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ,  ແລະສະມາຊິກຊຸມຊົນ
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາຕາຕະລາງຮອບເພື່ອທົບທວນຄືນແຜນການປັບປຸງໂຮງຮຽນ,  ການທົດສອບໂຮງຮຽນແລະຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ,  ນະໂຍບາຍ
ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວ.  ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບງົບປະມານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ  ແລະ  ໂຄງການ.  ການເຊື້ອເຊີນຈະ
ຖືກສົ່ງໄປຫາພໍ່ແມແ່ລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໃນຫຼາຍວິທີ.

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ  ແລະ  ຄຳແນະນຳຈາກພໍ່ແມ່  ແລະ  ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແມ່ນອົງປະກອບທີສ່ຳຄັນຂອງແຜນການປັບປຸງເມືອງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນທີ່
ສ້າງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ.  ພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວທັງຫມົດໄດຖ້ືກເຊື້ອເຊີນໃຫເ້ຂົ້າຮ່ວມຮ້ານກາເຟພໍ່ແມ່,  ສະພາທີ່ປຶກສາຂອງເມືອງ,  ກອງປະຊຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນ  
CLIP,  ແລະກິດຈະກໍາໂຮງຮຽນ  Title  I  ທັງຫມົດທີອ່ະທິບາຍໄວໃ້ນພາກນີ້.  ພໍ່ແມ່,  ຊຸມຊົນແລະຄອບຄົວໄດຖ້ືກຮຽກຮ້ອງໃຫແ້ບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດແລະ
ຄໍາແນະນໍາຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍໃຫເ້ມືອງ,  ໂຮງຮຽນ,  ແລະນັກຮຽນບັນລເຸປົ້າຫມາຍຜົນສໍາເລັດທາງວິຊາການຂອງພວກເຮົາ.

t

ກອງປະຊຸມປັບປຸງໂຮງຮຽນພາກຮຽນ  spring

ໂອກາດທີ່ມຄີວາມຫມາຍ
ປຶກສາພໍ່ແມ່
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•  ເພື່ອຮັບປະກັນການມສີ່ວນຮ່ວມຢ່າງມປີະສິດທິພາບຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ  
ແລະ  •  ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໂຮງຮຽນ  Title  I,  ພໍ່ແມ່,  ແລະ  ຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.

ອ້າງອີງຈາກວັກກ່ອນໜ້ານີ້,  ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ,  ການຝຶກອົບຮົມ  ແລະ  ໂອກາດໃນ
ການຮຽນຮູ້.  ເຂດໂຮງຮຽນ  Catoosa  County  ຊອກຫາການສ້າງໂຮງຮຽນ,  ພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວເພື່ອການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວທີເ່ຂັ້ມແຂງ:

•  ໃນການເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທາງວິຊາການຂອງລັດແລະເມືອງທີເ່ຊື່ອມຕໍກ່ັບການຮຽນຮູຂ້ອງນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະ
ຄວາມຄືບຫນ້າ,

ສິ່ງເຫຼົ່ານີຈ້ະສຳເລັດໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳ  ແລະ  ແຜນງານຕ່າງ ໃໆນທົ່ວເມືອງ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ.  ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນນີ້,  
ໂຮງຮຽນສາທາລະນະຂອງເຂດປົກຄອງ  Catoosa  ຈະປະຕິບັດແລະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການລິເລີ່ມການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ
ແລະຊຸມຊົນ.  ຮູບແບບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ  Catoosa  Family  Academic  Support  Team  (FAST)  ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂໍລ້ິເລີ່ມດັ່ງກ່າວ.  
FAST  ແມ່ນໂຄງການ  Catoosa  County  ບ່ອນທີຄູ່ສອນ  ແລະຄອບຄົວເປັນຄູຮ່່ວມງານເພື່ອແກ້ໄຂເປົ້າໝາຍທາງວິຊາການຜ່ານກິດຈະກຳການຮຽນຮູຢູ້່
ເຮືອນ.  ການຕັດສິນໃຈແມ່ນອີງໃສຂ່ໍ້ມູນ.

ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວໃນການນຳໃຊກ້ອງທຶນ  Title  
I  ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ
ຄອບຄົວອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫຜ້່ານການສຳຫຼວດປະຈຳປຂີອງ
ພາກຮຽນ  spring  ພາກຮຽນ  spring.  ການສໍາຫຼວດປະກອບມີ
ຄໍາຖາມທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບງົບປະມານການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມແ່ລະ
ຄອບຄົວເຊັ່ນດຽວກັນກັບພາກສ່ວນສໍາລັບພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວເພື່ອໃຫ້
ຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

•  ໃນການເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ  Title  I,  •  ໂດຍການສະຫນອງມາດຕະຖານ
ທາງວິຊາການຂອງລັດທີທ່້າທາຍແລະການປະເມີນທາງວິຊາການໃນທ້ອງຖິ່ນ,  •ໂດຍການສະຫນອງການປະເມີນທີຈ່ໍາເປັນສໍາ
ລັບນັກຮຽນ  Georgia  ລວມທັງຮູບແບບການປະເມີນທາງເລືອກ,  ແລະ  •  ໃນການປະຊຸມກັບພໍ່ແມໂ່ດຍນໍາໃຊຂ້ໍ້ມູນທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການທົດສອບ
ມາດຕະຖານຂອງນັກຮຽນ  ( ໄວ).

ແຕ່ລະໂຮງຮຽນຈະສົ່ງແຈ້ງການກັບບ້ານໂດຍຈົດຫມາຍ,  ອເີມວ,  ເວັບໄຊທໂ໌ຮງຮຽນ,  ສືສ່ັງຄົມແລະຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນພວກເຂົາກ່ຽວກັບວັນທແີລະເວລາຂອງ
ກອງປະຊຸມ.

ເມືອງ  Catoosa  County  School  District  ຈະປະສານງານໜ້າທີໃ່ນເມືອງ  ແລະເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນເຊິ່ງຈະມຊີັບພະຍາກອນ  ແລະອຸປະກອນ
ຕ່າງໆ,  ລວມທັງຄູມ່ພືໍ່ແມ່,  ຄູ່ມກືານສຶກສາ,  ແລະການປະເມີນການປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫພ້ໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວເຮັດວຽກກັບລູກຢູເ່ຮືອນ.  ສຳເນົາ
ເອກະສານເຫຼົ່ານີຈ້ະມໃີຫຢູ້່ໃນໂຮງຮຽນ  Title  I  ທັງໝົດສຳລັບພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວທີອ່າດຈະເຂົ້າເຖິງອິນເຕເີນັດໄດຈ້ຳກັດ,  ລວມທັງສຳເນົາໃນພາສາສະເປນ  
ແລະ  ພາສາອື່ນ ຕໆາມຄວາມຕ້ອງການ.  ເອກະສານໄດຖ້ືກນໍາສະເຫນໃີນຮູບແບບທີສ່າມາດອ່ານໄດໂ້ດຍມບີາງອັນທີນ່ໍາສະເຫນທີາງອີເລັກໂທຣນິກແລະອອນໄລນ໌.

ວັນທແີລະສະຖານທີສ່ໍາລັບການປະຊຸມຈະຖືກປະກາດຢູໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນແລະແບ່ງປັນຜ່ານຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງໂຮງຮຽນ  Title  I,  ປ້າຍ
ໂຄສະນາ,  ຂໍ້ຄວາມ,  ສືສ່ັງຄົມ,  ແລະອື່ນໆ.

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພໍ່ແມ່  -  ໂຮງຮຽນເມືອງ  Catoosa  ຈະເຮັດວຽກເປັນເມືອງ  ແລະຜ່ານໂຮງຮຽນ  Title  I  ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ພໍ່ແມ່:

ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຊ່ວຍໃຫພ້ໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວມຄີວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັກສຶກສາອອນໄລນແ໌ລະຊັບພະຍາກອນການສຶກ
ສາດຈິຕິອນອື່ນໆ  (ລວມທັງການສຶກສາກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງການລະເມີດລິຂະສິດທີລ່ວມເຂົ້າໃນ

ຄວາມສາມາດໃນການກໍ່ສ້າງ
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ການປະສົມປະສານກັບໂຄງການອະນຸບານ

ການປະສົມປະສານກັບໂຄງການຫົວຂໍ້  III

ເມືອງ  Catoosa  County  Public  School  ຈະປະສານງານ  ແລະເຊື່ອມໂຍງໂຄງການການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວຂອງເມືອງ  Title  III  
ແລະ  Title  I  ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູປ້ະສານງານ  Title  III,  ຜູປ້ະສານງານ  Title  I,  Family  and  Parent  Engagement  Coordinators  
ແລະຄູສອນ  Catoosa  County  ESOL.  CCPS  ຈະເຊີນຄະນະວິຊາ  ແລະ  ພະນັກງານຈາກໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການວາງແຜນທີສຸ່ມໃສ່
ກິດຈະກໍາການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວຕະຫຼອດປີ.  ຄູສອນຫົວຂໍ້  III  ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງ ຂໆອງຄອບຄົວ  ແລະພໍ່ແມ່.  ຮ່ວມກັນ,  ເປົ້າຫມາຍຂອງ
ພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສະຫນອງການສື່ສານກັບພໍ່ແມໃ່ນພາສາທີເ່ວົ້າຢູເ່ຮືອນ.  CCPS  ຍັງຈະປະສານງານກັບໂຄງການເຫຼົ່ານີເ້ພື່ອຮັບປະກັນວ່າພໍ່ແມໄ່ດ້ຮັບການແຈ້ງ
ໃຫພ້ໍ່ແມກ່່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມຢີູ່.  ການບໍລິການແປພາສາແລະການຕຄີວາມແມ່ນສະຫນອງໃຫຕ້າມຄວາມຕ້ອງການ.

ເມືອງ  Catoosa  County  Public  School  ຈະປະສານງານ  ແລະ  ເຊື່ອມໂຍງໂຄງການການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວຂອງເມືອງ  ກັບໂຄງການອະນຸບານ
ທ້ອງຖິ່ນ  ແລະ  ໂຄງການອະນຸບານທີໄ່ດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງ  ແລະ  ລັດອື່ນ ຢໆູ່ໃນເມືອງ  ໂດຍການເຊື້ອເຊີນຄະນະວິຊາ,  ພະນັກງານ  ແລະ  ຄອບຄົວຈາກ
ໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີສຸ່ມໃສກ່ິດຈະກໍາການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວ. .

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມອາສາສະໝັກ)  ຈະຖືກສະເໜໃີຫ້.  ວັນທີ  ແລະເວລາສຳລັບກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານີຈ້ະຖືກກຳນົດ  ແລະປະກາດໂດຍແຕ່ລະໂຮງຮຽນ
ແຕ່ລະຄົນ.  ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເທັກໂນໂລຍຂີອງພໍ່ແມທ່ີປ່າດຖະໜາຢາກຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ,  ແມ່ນຕອບສະໜອງໄດຜ້່ານການສິດສອນທາງ
ອິນເຕເີນັດ  ແລະ  ການຝຶກອົບຮົມ  Parent  Portal  (ອອນໄລນ໌,  ການເຝິກອົບຮົມດ້ວຍຕົນເອງ  ແລະ  ຂໍ້ມູນສຳເນົາເອກະສານ).

ຜູປ້ະສານງານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວຂອງເມືອງເປັນຄູຮ່່ວມງານກັບສູນການຮຽນຮູຂ້ອງຄາວຕີ້  Catoosa  ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມໃຫຄ້ໍາປຶກສາດ້ານການຮູຫ້ນັງສປືະຈໍາເດືອນ.  ພໍ່ແມໄ່ດຖ້ືກແຈ້ງໃຫຮູ້ເ້ຖິງການສະເຫນຂີອງສູນການຮຽນຮູຂ້ອງເຂດ  Catoosa  ເຊັ່ນ  GED  
ແລະການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ໃຫຍຂ່ັ້ນພື້ນຖານເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮູສ້່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.  ການຂົນສົ່ງແລະການເບິ່ງແຍງເດັກແມ່ນສະຫ
ນອງໃຫໂ້ດຍບໍເ່ສຍຄ່າ.  ຄາວຕີ້  Catoosa  ຍອມຮັບວ່າການຮູຫ້ນັງສຂືອງພໍ່ແມໄ່ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງຄວາມສໍາພັນກັບການຮູຫ້ນັງສຂືອງລູກຂອງ
ພວກເຂົາ.  ຜູປ້ະສານງານການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວຂອງເມືອງ  ໃຫບ້ໍລິການໃນທີມງານຮ່ວມມກືັບຫ້ອງສະໝຸດຂອງຄາວຕີ້  
Catoosa---ໜ່ວຍງານການຮູໜ້ັງສເືບື້ອງຕົ້ນ—ທີກ່່າວເຖິງການຮູໜ້ັງສຂືອງເດັກ  ແລະຄອບຄົວ.

ໃນລະດໃູບໄມ້ປົ່ງ,  ໂຮງຮຽນປະຖົມສ່ວນໃຫຍຈ່ະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມການຫັນປ່ຽນເພື່ອໃຫພ້ໍ່ແມສ່າມາດໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
ເພື່ອຊ່ວຍກະກຽມໃຫເ້ຂົາເຈົ້າແລະລູກຂອງພວກເຂົາສໍາລັບ  ໂຮງຮຽນອະນຸບານ.  ກອງປະຊຸມການປ່ຽນໂຮງຮຽນຊັ້ນກາງແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ  
spring  ແລະ  summer,  ເຊັ່ນດຽວກັນ.  CCPS  ຍັງຈະປະສານງານກັບໂຄງການເຫຼົ່ານີເ້ພື່ອຮັບປະກັນວ່າພໍ່ແມໄ່ດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫພ້ໍ່ແມກ່່ຽວກັບ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມຢີູ່.

ເມືອງ  Catoosa  County  School  District  ສ້າງຕັ້ງສະພາທີ່ປຶກສາຂັ້ນເມືອງເມື່ອຫຼາຍປກີ່ອນ.  ມັນເປີດໃຫພ້ໍ່ແມ່,  ຄອບຄົວ,  ແລະຊຸມຊົນທັງຫ
ມົດ.  ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອໃຫຄ້ໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບທຸກເລື່ອງທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວໃນໂຄງການ  Title  I,  Part  
A  ແລະເພື່ອໃຫພ້ໍ່ແມ່,  ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນເປັນເວທສີໍາລັບການສົນທະນາແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ.

ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮູຫ້ນັງສຂືອງພໍ່ແມ່  ແລະເດັກນ້ອຍ,  ມອີຸປະກອນຊັບພະຍາກອນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ,  ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກິດຈະກໍາທີສ່ົ່ງກັບບ້ານຜ່ານ
ເຫດການ  Catoosa  FAST.  ເຫຼົ່ານີສ້ອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາໃນຫ້ອງຮຽນແລະການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ.  ທັງປຶ້ມແບບຮຽນໜັງສແືຂງ  ແລະປຶ້ມອ່ານ
ອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນມຫີຼາຍຢ່າງ.
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ການປະເມີນຄວາມມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ

ແຜ່ນເຄັດລັບຈະຖືກສົ່ງໃຫຄ້ະນະວິຊາ  ແລະພະນັກງານກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາທີເ່ປັນປະໂຫຍດ  ແລະການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບວິທີການມສີ່ວນຮ່ວມກັບຄອບຄົວ.

ໃນການປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວໄດສ້້າງຕັ້ງໂດຍພາກທີ  1116  
ຂອງ  ESSA,  ຜູປ້ະສານງານການມສີ່ວນພົວພັນຄອບຄົວເມືອງຈະຕິດຕໍພ່ົວພັນແລະຮ່ວມມກືັບ

ໃນແຕ່ລະປີ,  ເຂດໂຮງຮຽນ  Catoosa  County  ຈະດໍາເນີນການປະເມີນຜົນປະຈໍາປກີ່ຽວກັບເນື້ອໃນແລະປະສິດທິຜົນຂອງນະໂຍບາຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວ
ນີແ້ລະກິດຈະກໍາການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງວິຊາການຂອງໂຮງຮຽນ  Title  I  ໂດຍຜ່ານການສໍາຫຼວດພໍ່ແມປ່ະຈໍາປີ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວແບບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຄອບຄົວທີມງານສະຫນັບສະຫນູນທາງການສຶກສາ  (FAST)  ຈະຖືກແບ່ງປັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ເລີ່ມຕົ້ນໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ /  ຕົ້ນເດືອນມີນາ,  ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ  Title  I  ຈະສົ່ງກັບບ້ານ /  ປະກາດການສໍາຫຼວດສໍາລັບພໍ່ແມເ່ພື່ອໃຫຄ້ໍາຄິດເຫັນທີ່ມຄີຸນຄ່າກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ
ຂອງພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວແລະໂຄງການ.  ການສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານີຈ້ະຖືກປະກາດຢູໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງຮຽນແລະສືສ່ັງຄົມເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງພໍ່ແມ່.

ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ  -  ເມືອງ  Catoosa  County  School  District  ຈະດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມສາມຄັ້ງໃນລະຫວ່າງປຮີຽນສໍາ
ລັບຜູ້ອໍານວຍການແລະກອງປະຊຸມປະຈໍາເດືອນສໍາລັບ  PICs  ໂຮງຮຽນເພື່ອ:

•  ເພື່ອປັບປຸງການມສີ່ວນຮ່ວມໃນຄອບຄົວທີ່ມປີະສິດທິພາບ,  •  
ກໍາຈັດອຸປະສັກທີເ່ປັນໄປໄດຕ້ໍກ່ານມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່,  ແລະ  •  ປັບປຸງນະໂຍບາຍການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ.

ເມືອງຈະດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຂອງເນື້ອໃນແລະປະສິດທິຜົນຂອງນະໂຍບາຍພໍ່ແມແ່ລະຄອບຄົວນີ້.  ການຄົ້ນພົບຈະຖືກນໍາໃຊເ້ພື່ອອອກແບບຍຸດທະສາດ:

PICs  ຈະສະແດງໃຫພ້ະນັກງານໂຮງຮຽນຮູວ້ິທີໃຊ້  Google  Drive  ເພື່ອແປເອກະສານ.  ຄູສອນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບສືສ່ື່ສານເຊັ່ນ  Classdojo,  
Remind,  ແລະອື່ນໆ  ເພື່ອຮັບປະກັນຂໍ້ມູນໃຫແ້ກພ່ໍ່ແມໃ່ນແຕ່ລະວັນ.

ການຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີຈ້ະຖືກສົ່ງຄືນໃຫຄ້ະນະວິຊາ  ແລະພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ  Title  I  ເມື່ອເໝາະສົມ.  ເມືອງ  Catoosa  County  School  District  ຈະເປັນເຈົ້າພາບ
ຈັດການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບພະນັກງານໂຮງຮຽນທີເ່ຫມາະສົມແລະຄະນະວິຊາທີຈ່ະສຸມໃສກ່ານສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີຕ່້ອນຮັບແລະປັບປຸງການສື່ສານສອງທາງກັບຄອບຄົວ.

ການເຂົ້າເຖິງ

•  ຮຽນຮູແ້ລະປຶກສາຫາລຍືຸດທະສາດເພື່ອເພີ່ມທະວກີານມສີ່ວນພົວພັນໃນຄອບຄົວ,  
•  ປັບປຸງການສື່ສານໃນໂຮງຮຽນກັບຄອບຄົວລວມທັງຕົວແບບຂອງທີມງານສະຫນັບສະຫນູນທາງການຄອບຄົວ  (FAST)

ການມສີ່ວນ
ພົວພັນ,  •  ສ້າງຄວາມສຳພັນກັບພໍ່ແມ່  ແລະ  ຊຸມຊົນ,  •  ສະເໜີ
ກິດຈະກຳການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວຢ່າງມປີະສິດທິຜົນ,  •  
ນະໂຍບາຍ/ແຜນງານຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວມສີ່ວນຮ່ວມ  ແລະ  •  ພັດທະນາໂຮງຮຽນ-
ພໍ່ແມ່.
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ກວດກາຄືນເອກະສານ  ແລະ  ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ.

ຕິດຕໍ່  Kristy  Jablonski  ທີ່  kjablonski@catoosa.k12.ga.us  ຫຼື  Gina  Haynes  ທີ່  ghaynes@catoosa.k12.ga.us  ມຄີໍາຄິດເຫັນຫຼຄືວາມກັງວົນໃດໆ.

ບໍສ່າມາດເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຂອງພວກເຮົາໄດບ້ໍ?  ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມ:
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ການສໍາຫຼວດພໍ່ແມປ່ະຈໍາປີ

ພຶດສະພາ  2023

ມີນາ  2023

ການຮັບຮອງເອົາ

ກອງປະຊຸມຜູປ້ະສານງານການມສີ່ວນພົວພັນຂອງພໍ່ແມ່  ແລະຄອບຄົວ

ນະໂຍບາຍການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄອບຄົວໃນທົ່ວເມືອງນີ້  ໄດຖ້ືກສ້າງຂຶ້ນຮ່ວມກັນ  ແລະ  ຕົກລົງເຫັນດກີັບພໍ່ແມ່  ແລະ  ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເດັກນ້ອຍທີເ່ຂົ້າຮ່ວມ
ໂຄງການຫົວຂໍທ້ີ  I,  ພາກ  A  ຕາມຫຼັກຖານຈາກການຮ່ວມມຂືອງພໍ່ແມ່,  ໂຮງຮຽນ  ແລະ  ພະນັກງານຂັ້ນເມືອງ.

ວັນພະຫັດທສີາມຂອງທຸກ ເໆດືອນ

Title  I  Parent  Café

ທີສູ່ນການຮຽນຮູເ້ມືອງ  Catoosa

ຫ້ອງການສໍາລັບການບລໍກິານສະຫນັບສະຫນູນນັກສຶກສາເພື່ອຮັບປະກັນໂອກາດຢ່າງເຕັມທີສ່ໍາລັບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມທ່ີ່ມຄີວາມຊໍານຊິໍານານພາສາອັງກິດຈໍາກັດ,  ພໍ່ແມ່
ພິການ,  ແລະພໍ່ແມຂ່ອງເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບລວມທັງການສະຫນອງຂໍ້ມູນແລະບົດລາຍງານໂຮງຮຽນໃນພາສາທີພ່ໍ່ແມສ່າມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.  ໃນຕອນຕົ້ນຂອງປີ,  ພະນັກງານໂຮງຮຽນ
ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແຈ້ງການຂອງພໍ່ແມແ່ລະຊັບພະຍາກອນທີຈ່ະຖືກສົ່ງໄປເຮືອນໃນພາສາກໍາເນີດຂອງພໍ່ແມ່.

ເດືອນທັນວາ  2022

ເມືອງຈະນໍາໃຊເ້ວັບໄຊທຂ໌ອງເມືອງແລະໂຮງຮຽນ,  ສື່ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ,  ແລະລະບົບຂໍຄ້ວາມອື່ນ ຂໆອງໂຮງຮຽນເພື່ອປະກາດຂໍມູ້ນສໍາລັບພໍ່ແມ່.  ຂໍ້ມູນທີລ່ົງໃນເວັບໄຊທຂ໌ອງເມືອງຈະຖືກ
ແປໃນຂອບເຂດທີພ່ໍ່ແມສ່າມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.

Title  I  ສະພາທີ່ປຶກສາເຂດ

ໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າ

ທີສູ່ນການຮຽນຮູເ້ມືອງ  Catoosa

ນະໂຍບາຍນີໄ້ດຖ້ືກດັດແກໃ້ນວັນທີ  11  ເມສາ  2022  ແລະຈະມຜີົນບັງຄັບໃຊສ້ໍາລັບສົກຮຽນ  2022-2023.  ເຂດໂຮງຮຽນຈະແຈກຢາຍ
ນະໂຍບາຍນີໃ້ນຫຼາຍວິທໃີຫແ້ກພ່ໍ່ແມທຸ່ກຄົນທີເ່ຂົ້າຮ່ວມ  Title  I,  Part  A  ໃນ  ຫຼື  ກ່ອນວັນທີ  1  ກັນຍາ  2022.
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