
Mỗi trường Title I có một điều phối viên về
sự tham gia của phụ huynh (PIC), người

phục vụ phụ huynh và nhân viên. Các PIC
họp thường xuyên để phát triển một cách

chuyên nghiệp.

Title I cung cấp các nguồn bổ sung như tài liệu

học ở nhà, sách nuôi dạy con cái, giáo viên dạy

thêm, điều phối viên tham gia của phụ huynh,

đào tạo và công nghệ.

Các tài liệu quảng cáo hữu ích có sẵn để kiểm
tra bằng nhiều ngôn ngữ trong các phòng tài
nguyên gia đình.

____________

Luật Title I yêu cầu Sự Tham gia của Phụ
huynh và Gia đình vì lợi ích học tập của học
sinh quá lớn khi phụ huynh tham gia. Đó là lý
do tại sao Title I của Quận Catoosa dành
không ít hơn 1% quỹ Title I nhận được cho sự
Gắn kết của Phụ huynh và Gia đình.

Vui lòng Tình nguyện tại Trường của bạn
Các trường

thuộc Quận Catoosa

Tiêu đề I Sự tham gia của Phụ
huynh và Gia đình

Bản tóm tắt chính sách năm 2022
_____

DAC là gì?

Hội đồng Cố vấn Học khu đánh giá chính
sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh Title I
và thực hiện các thay đổi dựa trên thông tin
đầu vào thu thập được trong suốt năm bao
gồm một cuộc khảo sát sâu rộng từ phụ
huynh.

Tiêu đề đầu tiên là gì?

Tiêu đề I ("Tiêu đề một"), một điều khoản của Đạo
luật về mọi thành công của sinh viên, là một
chương trình được tạo bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ để
phân phối tài trợ cho các trường học và khu học
chánh có tỷ lệ học sinh cao từ các gia đình có thu
nhập thấp.

Sự Tham gia của Phụ huynh và Gia đình là một
thành phần chính của luật Title I.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Education


Sự tham gia của cha mẹ và gia đình là gì?

Sự Tham gia của Phụ huynh và Gia đình là
sự tham gia của các bậc cha mẹ trong giao
tiếp thường xuyên, hai chiều và có ý nghĩa.
Nó liên quan đến việc học tập học thuật
của học sinh và các hoạt động khác của
trường, nơi:

● Phụ huynh có thể yêu cầu các cuộc
họp thường xuyên và

● Phụ huynh đóng một vai trò quan
trọng và tích cực trong việc giáo
dục con em mình.

____________

Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ
huynh là gì?

Cha mẹ, nhà giáo dục và cộng đồng cùng đặt ra những
kỳ vọng cho Sự Gắn kết của Phụ huynh và Gia đình.
Chính sách hướng dẫn các chiến lược và nguồn lực

nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác giữa nhà trường

và phụ huynh.

Để biết thông tin của bạn: Tìm hiểu về
chương trình giảng dạy, bài kiểm tra và cách thức
giám sát những điều này của con bạn bằng cách
tham dự một cuộc họp hoặc nhận tập tài liệu từ
phòng tài nguyên gia đình của trường bạn.

Title I Parent and Family Engagement hợp tác với các
chương trình và cơ quan khác bằng cách chia sẻ tài

nguyên và đào tạo.

Giảng viên và nhân viên được dạy cách
tiếp cận, giao tiếp và làm việc với phụ
huynh như những đối tác bình đẳng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Gina Haynes

ghaynes@catoosa.k12.ga.us

706-965-2297

TẠI SAO CHÚNG TÔI LÀM VIỆC
NÀY

Nghiên cứu cho thấy khi cha mẹ tham gia vào việc
giáo dục con cái:

● · Trẻ em có xu hướng đạt được nhiều
thành tích hơn, bất kể dân tộc hay chủng
tộc lý lịch, tình trạng kinh tế xã hội hoặc
trình độ học vấn của cha mẹ.

● · Trẻ em thường đạt được điểm số, điểm
kiểm tra và đi học tốt hơn.

● · Trẻ em hoàn thành bài tập về nhà một
cách nhất quán.

● · Trẻ em có lòng tự trọng tốt hơn, kỷ luật tự
giác hơn và thể hiện nguyện vọng và động
lực cao hơn trong trường học.

● · Thái độ tích cực của trẻ em về trường
học thường dẫn đến cải thiện hành vi ở
trường và ít bị đình chỉ vì lý do kỷ luật.

● · Ít trẻ em được đưa vào các lớp giáo dục
đặc biệt và phụ đạo.

● · Trẻ em từ các nền tảng văn hóa đa dạng
có xu hướng làm tốt hơn khi cha mẹ và các
chuyên gia làm việc cùng nhau để thu hẹp
khoảng cách giữa văn hóa ở nhà và văn
hóa ở trường.

● Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ
thông mà cha mẹ vẫn tham gia thường
chuyển tiếp tốt hơn và ít có khả năng bỏ
học hơn.


