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Chính  sách  Trường  Title  I  là  gì?

Vai  trò  của  PIC

3

PIC  cũng  điều  phối  một  chương  trình  tình  nguyện  và  tìm  cách  thu  hút  sự  tham  gia  của  các  bậc  cha  mẹ  thuộc  mọi  thành  phần  nhân  khẩu  làm  tình  nguyện  viên.

Các  phản  hồi  cho  các  yêu  cầu  bổ  sung  thông  tin  dựa  trên  kết  quả  khảo  sát  của  phụ  huynh  được  đưa  vào  trang  web  định  kỳ  và  Bản  

tin  Gắn  kết  Phụ  huynh  &  Gia  đình  Title  I  hàng  tháng  và  được  gửi  về  nhà  cho  phụ  huynh  khi  cần.

Trường  Tiểu  học  Battle ield  được  xác  định  là  trường  Title  I  theo  Đạo  luật  Giáo  dục  Tiểu  học  và  Trung  học  năm  1965  (ESEA).  

Title  I  được  thiết  kế  để  hỗ  trợ  các  nỗ  lực  cải  cách  trường  học  của  tiểu  bang  và  địa  phương  gắn  liền  với  các  tiêu  chuẩn  học  

thuật  của  tiểu  bang  đầy  thách  thức  nhằm  củng  cố  và  nâng  cao  nỗ  lực  cải  thiện  việc  giảng  dạy  và  học  tập  cho  học  sinh.  Các  chương  

trình  Title  I  phải  dựa  trên  các  phương  tiện  hiệu  quả  để  cải  thiện  thành  tích  của  học  sinh  và  bao  gồm  các  chiến  lược  để  hỗ  trợ  

sự  tham  gia  của  phụ  huynh  và  gia  đình.  Tất  cả  các  trường  Title  I  phải  cùng  phát  triển  với  tất  cả  phụ  huynh  một  chính  sách  bằng  

văn  bản.  Đây  là  một  kế  hoạch  mô  tả  cách  BES  sẽ  cung  cấp  các  cơ  hội  để  cải  thiện  sự  tham  gia  của  phụ  huynh  để  hỗ  trợ  việc  học  

tập  của  học  sinh.  BES  coi  trọng  những  đóng  góp  và  sự  tham  gia  của  phụ  huynh  để  thiết  lập  mối  quan  hệ  hợp  tác  bình  đẳng  vì  mục  

tiêu  chung  là  nâng  cao  thành  tích  của  học  sinh.  Kế  hoạch  này  mô  tả  những  cách  khác  nhau  mà  BES  sẽ  hỗ  trợ  sự  tham  gia  của  gia  

đình  và  cách  phụ  huynh  có  thể  giúp  lập  kế  hoạch  và  tham  gia  vào  các  hoạt  động  và  sự  kiện  để  thúc  đẩy  việc  học  tập  của  học  sinh  

ở  nhà  và  trường  học.  Chính  sách  này  sẽ  được  cung  cấp  trong  cộng  đồng  bằng  cách  cung  cấp  các  bản  sao  sẽ  được  phân  phát  từ  thư  

viện  địa  phương  và  Trung  tâm  Học  tập  Quận  Catoosa  và  đặt  tại  sảnh  trường  của  chúng  tôi.

Điều  phối  viên  Tham  gia  của  Phụ  huynh  (PIC)  cung  cấp  hỗ  trợ  và  thông  tin  cho  giáo  viên,  nhân  viên  dịch  vụ  học  sinh,  hiệu  trưởng  và  

các  nhân  viên  khác  bằng  cách  giáo  dục  nhân  viên  về  giá  trị  và  tầm  quan  trọng  của  những  đóng  góp  của  gia  đình.  Điều  phối  viên  cung  

cấp  sự  hỗ  trợ  bằng  cách  giao  tiếp  và  làm  việc  với  phụ  huynh  như  những  đối  tác  bình  đẳng  ngoài  việc  duy  trì  Trung  tâm  Nguồn  lực  Gia  

đình.  PIC  tại  BES  liên  lạc  với  nhân  viên  sau  mỗi  cuộc  họp  phụ  huynh,  thông  báo  cho  họ  những  lo  lắng  và  thành  tích.  Hệ  thống  PIC  

trình  bày  cho  giáo  viên  về  giá  trị  và  tiện  ích  của  việc  tham  gia  cùng  với  phụ  huynh  trong  việc  giáo  dục  con  cái  của  họ.

Xin  mời  phụ  huynh  tham  gia  tình  nguyện  tại  Trường  Tiểu  Học  Battle ield.  Một  buổi  đào  tạo  ngắn  được  cung  cấp  tại  trường  và  đào  

tạo  trực  tuyến  có  sẵn  trong  tab  Title  I  trên  trang  web  của  trường.  PIC  cũng  làm  việc  để  cập  nhật  và  duy  trì  thông  tin  hiện  tại  

có  sẵn  cho  phụ  huynh  trên  trang  web  của  trường  dưới  tab  Title  I,  trong  bản  tin  hàng  tháng  của  trường,  trong  bản  tin  Title  I  

Parent  &  Family  Engagement  hàng  tháng  và  trên  trang  Facebook  của  phụ  huynh.
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Các  chương  trình  và  hoạt  động  gắn  kết  gia  đình

Phụ  huynh  tại  Trường  Tiểu  Học  Battle ield  được  mời  tham  dự  Cuộc  Họp  Tiêu  Đề  I  Thường  Niên,  nơi  họ  được  giải  thích  về  chương  

trình  Tiêu  Đề  I  và  quyền  của  họ  được  tham  gia  vào  việc  giáo  dục  con  cái  của  họ.  Thông  báo  về  Cuộc  họp  Thường  niên  được  thực  hiện  

trên  bảng  thông  tin  của  trường,  bản  tin,  thư  mời  gửi  về  nhà,  trang  Facebook  của  phụ  huynh  và  trang  web.  Để  cung  cấp  thông  tin  đầy  

đủ  cho  phụ  huynh,  các  tài  liệu  sau  đây  được  phân  phối  tại  Cuộc  họp  Tiêu  đề  I  hàng  năm:  Chương  trình  nghị  sự  (bao  gồm  ngân  sách  Tiêu  

đề  I),  Hệ  thống  và  Chính  sách  Gắn  kết  giữa  phụ  huynh  và  gia  đình,  Kiểm  tra  ở  Georgia,  Tiêu  chuẩn  xuất  sắc  của  GA,  Các  thành  phần  

của  Tiêu  đề  1  trên  toàn  trường  Chương  trình,  và  Cách  giao  tiếp  với  Giáo  viên  của  Con  bạn .  (Các  biểu  mẫu  và  bản  dịch  này  luôn  có  

sẵn  dưới  Tab  Title  I  trên  trang  web  của  trường.)

Việc  sửa  đổi  các  tài  liệu  này  sẽ  được  thực  hiện  bởi  Hội  đồng  Cố  vấn  Phụ  huynh  Title  I  vào  cuối  năm  học  để  những  tài  liệu  này  có  

thể  được  phân  phối  vào  đầu  năm  học  tiếp  theo.  Một  ngoại  lệ  là  chiếc  compact  được  làm  thủ  công  vào  đầu  năm  học.  Tất  cả  các  tài  liệu  

này  (bao  gồm  cả  bản  dịch)  đều  có  sẵn  trên  trang  web  của  trường,  trong  Trung  tâm  Tài  nguyên  Gia  đình,  trên  Trung  tâm  Tài  nguyên  Gia  

đình  kỹ  thuật  số  và  được  phân  phối  tại  mỗi  cuộc  họp  phụ  huynh.  Các  tài  liệu  có  thể  được  gửi  qua  đường  bưu  điện  khi  cần  thiết  và  được  

gửi  đến  các  sinh  viên  học  kỹ  thuật  số.

Phụ  huynh  tại  BES  sẽ  cùng  nhau  phát  triển  chính  sách  gắn  kết  gia  đình,  tài  liệu  cụ  thể  cho  từng  cấp  lớp,  và  kế  hoạch  Tiêu  đề  I  

Toàn  trường  tại  các  cuộc  họp  PAC  mùa  Thu  và  Mùa  xuân.  Hiệu  trưởng  nhà  trường  phát  triển  và  sửa  đổi  tất  cả  các  chính  sách  và  thủ  

tục  liên  quan  đến  các  chương  trình  liên  bang  để  tuân  thủ  các  hướng  dẫn  của  liên  bang.  Đầu  vào  cho  tất  cả  các  chính  sách  và  Ngân  

sách  Title  I  được  trưng  cầu  trong  suốt  năm  tại  mỗi  cuộc  họp  và  trên  trang  web  của  trường.  Đầu  vào  cụ  thể  của  phụ  huynh  về  Kế  hoạch  

Toàn  trường  Title  I  được  tìm  kiếm  vào  đầu  mỗi  năm  học.

Trường  Tiểu  Học  Battle ield  sẽ  tổ  chức  các  sự  kiện  nhằm  xây  dựng  sự  tham  gia  mạnh  mẽ  của  phụ  huynh  và  hỗ  trợ  sự  hợp  tác  giữa  

nhà  trường,  phụ  huynh  và  cộng  đồng  để  cải  thiện  thành  tích  học  tập  của  học  sinh.  Các  cuộc  họp  sẽ  được  tổ  chức  vào  các  thời  điểm  

linh  hoạt  (sáng,  chiều  và  tối)  và  hầu  như  trực  tuyến  để  tạo  cơ  hội  cho  tất  cả  phụ  huynh  tham  gia.  Catoosa  Transit  cung  cấp  dịch  vụ  

đưa  đón  với  chi  phí  thấp  và  phụ  huynh  được  thông  báo  về  dịch  vụ  này  trong  mỗi  thư  mời  họp.  Các  yêu  cầu  về  chăm  sóc  trẻ  em  trong  độ  

tuổi  đi  học  trong  các  cuộc  họp  sẽ  được  đáp  ứng  nhiều  nhất  có  thể.
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•  Cuộc  họp  thường  niên  Title  I  -  Tháng  8

và  giải  thích  về  dữ  liệu  thử  nghiệm  MAP)  -  Tháng  Hai.

•  Open  House  -  Tháng  8

•  Các  cột  mốc  GA  dành  cho  cha  mẹ-Tháng  2 /  Tháng  3

•  Đêm  CHIẾN  THẮNG  (Điều  tôi  cần  -  thông  tin  dành  cho  phụ  huynh  để  giúp  con  họ  thành  công  ở  trường  -  đánh  giá

5

Các  hoạt  động  cho  năm  học  2022-2023  dựa  trên  các  sự  kiện  tiêu  biểu  của  các  năm  trước  —  thời  gian  có  thể  thay  đổi

Các  cuộc  họp  phụ  huynh  được  tổ  chức  theo  nhiều  chủ  đề  và  vào  các  thời  điểm  khác  nhau  trong  ngày  và  trực  tuyến  để  tối  đa  hóa  sự  tham  gia  của  phụ  

huynh.  Thông  báo  sẽ  được  thực  hiện  thông  qua  nhiều  phương  tiện  khác  nhau  bao  gồm  lời  mời,  bản  tin,  cảnh  báo  bằng  văn  bản,  cuộc  gọi  điện  thoại,  

thư  từ,  marquee,  trang  Facebook,  v.v.  Sẽ  có  những  nỗ  lực  để  loại  bỏ  các  rào  cản  đối  với  sự  tham  gia  của  gia  đình  như  nhu  cầu  vận  chuyển  và  dịch  

thuật  hoặc  thông  dịch.  Các  hoạt  động  đào  tạo  nhằm  tạo  điều  kiện  cho  phụ  huynh  làm  việc  với  con  cái  của  họ  để  cải  thiện  thành  tích.  Công  nghệ  sẽ  được  

sử  dụng  để  chia  sẻ  thông  tin  từ  các  cuộc  họp  này  với  những  người  không  thể  tham  dự  và  các  cuộc  họp  trực  tuyến  ảo  sẽ  được  cung  cấp.  Tất  cả  các  biên  

bản  cuộc  họp  (bao  gồm  cả  bản  dịch)  có  sẵn  trong  tab  Title  I  trên  trang  web  của  trường.  Các  phương  pháp  được  sử  dụng  có  thể  bao  gồm  thông  tin  có  sẵn  

trên  trang  web,  bản  ghi  âm  được  chia  sẻ  trên  phương  tiện  truyền  thông  xã  hội  hoặc  video  hướng  dẫn  được  tạo  để  giải  thích  cách  diễn  giải  dữ  liệu.

•  STEM  Night-Jan /  Feb

kiểm  tra  thông  tin  được  gửi  về  nhà  với  học  sinh  của  họ  để  biết  thêm  thông  tin  cập  nhật  về  các  hoạt  động  đã  lên  kế  hoạch.

và  giải  thích  về  dữ  liệu  thử  nghiệm  MAP)  —Nov.

*

•  Đêm  CHIẾN  THẮNG  (Điều  tôi  cần  -  thông  tin  dành  cho  phụ  huynh  để  giúp  con  họ  thành  công  ở  trường  -  đánh  giá

•  Cuộc  họp  chuyển  tiếp  dành  cho  phụ  huynh  của  học  sinh  lớp  5  sắp  ra  trường  -  tháng  5

một  số  sự  kiện  có  thể  được  kết  hợp.  Các  sự  kiện  bổ  sung  có  thể  xảy  ra,  dựa  trên  đầu  vào  của  phụ  huynh.  Các  thành  viên  trong  gia  đình  nên

•  Hội  đồng  cố  vấn  dành  cho  phụ  huynh  —  cuối  tháng  10 /  đầu  tháng  11

•  Định  hướng  tình  nguyện  viên  -  cuối  tháng  8 /  đầu  tháng  9  (nếu  có  thể)

•  Họp  thông  tin  dành  cho  phụ  huynh  của  những  học  sinh  sắp  tốt  nghiệp  lớp  3  -  Tháng  5

•  Định  hướng  dành  cho  phụ  huynh-  Giữa  tháng  8.

•  Họp  Hội  đồng  Cố  vấn  Phụ  huynh—  Tháng  3 /  Tháng  4
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Mức  độ  tương  tác  của  cha  mẹ  và  gia  đình  được  xác  định

Trung  tâm  tài  nguyên  gia  đình

Trường  Tiểu  học  Battle ield  tin  rằng  sự  tham  gia  của  phụ  huynh  và  gia  đình  có  nghĩa  là  sự  tham  gia  của  các  thành  viên  trong  gia  đình  trong  

giao  tiếp  thường  xuyên,  hai  chiều  và  có  ý  nghĩa  liên  quan  đến  việc  học  tập  của  học  sinh  và  các  hoạt  động  khác  của  trường.

·  Thực  hiện  các  hoạt  động  khác  như  được  mô  tả  trong  kế  hoạch  này

Hãy  đến  thăm  Trung  tâm  Tài  nguyên  Gia  đình  (nằm  trong  Trung  tâm  Truyền  thông)  hàng  ngày  trong  giờ  học  để  xem  sách,  tài  liệu  học  tập  và  

chơi  trò  chơi.  Các  tập  sách  nhỏ  và  tài  liệu  quảng  cáo  luôn  có  sẵn  trong  tất  cả  các  cuộc  họp  phụ  huynh  và  trong  Trung  tâm  Nguồn  lực  Gia  đình.  Một  tùy  chọn  Trung  tâm  Tài  nguyên  Gia  

đình  kỹ  thuật  số  cũng  có  sẵn  trên  trang  web  và  trang  Facebook  của  trường.  Những  điều  này  bao  gồm  nhưng  không  giới  hạn  ở  Cách  Giao  tiếp  với  

Giáo  viên  của  Con  bạn,  Kiểm  tra  ở  Georgia,  Các  thành  phần  của  Chương  trình  Toàn  trường,  Chương  trình  giảng  dạy  Georgia,  và  Chương  trình  

họp  Tiêu  đề  I  hàng  năm.

Mục  tiêu  của  sự  tham  gia  của  cha  mẹ  là  đảm  bảo:  ·  rằng  

cha  mẹ  và  các  thành  viên  trong  gia  đình  đóng  một  vai  trò  không  thể  thiếu  trong  việc  hỗ  trợ  việc  học  tập  của  con  em  họ  ·  rằng  cha  mẹ  và  gia  đình

6

Ngoài  các  cuộc  họp  thông  thường  (xem  trang  4-5),  cha  mẹ  và  các  thành  viên  trong  gia  đình  có  quyền  yêu  cầu  họp.  PIC  sẽ  đưa  ý  kiến  của  phụ  huynh  

cho  ban  quản  lý  BES,  nơi  họ  sẽ  tham  khảo  ý  kiến  về  cách  tốt  nhất  để  đưa  các  yêu  cầu  và  đề  xuất  vào  kế  hoạch  hành  động.

các  thành  viên  được  khuyến  khích  tham  gia  tích  cực  vào  việc  giáo  dục  con  em  họ  ở  trường  ·  rằng  các  thành  viên  trong  gia  đình  đều  có  đầy  đủ

Các  hội  thảo  cung  cấp  cho  phụ  huynh  một  cái  nhìn  thực  tế  về  ý  nghĩa  của  chương  trình  giảng  dạy  của  tiểu  bang  đối  với  con  họ.

các  đối  tác  trong  việc  giáo  dục  con  cái  của  họ  và  được  bao  gồm,  khi  thích  hợp,  trong  việc  ra  quyết  định  và  tư  vấn

các  ủy  ban  hỗ  trợ  việc  giáo  dục  con  cái  của  họ
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Kế  hoạch  của  trường  về  thành  tích  chung  của  học  sinh

và  sự  tham  gia  của  cha  mẹ  để  thiết  lập  quan  hệ  đối  tác  bình  đẳng  vì  mục  tiêu  chung

và  thông  tin  trang  web).  Tất  cả  thông  tin  trên  trang  web  có  thể  được  dịch  chỉ  bằng  một  nút  bấm  (một

sự  tham  gia  để  hỗ  trợ  học  tập  của  sinh  viên.  Battle ield  Elementary  đánh  giá  cao  những  đóng  góp

kế  hoạch.  Battle ield  Elementary  sẽ  tạo  cơ  hội  đầy  đủ  cho  phụ  huynh  có  vốn  tiếng  Anh  hạn  chế  tham  gia,

cha  mẹ  khuyết  tật  và  cha  mẹ  của  trẻ  em  di  cư  (bản  dịch  được  cung  cấp  cho  tất  cả  các  cuộc  khảo  sát,  lời  mời  tham  gia  sự  kiện

Nó  là  gì?  Đây  là  một  kế  hoạch  mô  tả  cách  Battle ield  Elementary  sẽ  cung  cấp  các  cơ  hội  để  cải  thiện

Nó  dành  cho  ai?  Tất  cả  các  gia  đình  được  khuyến  khích  và  mời  tham  gia  đầy  đủ  vào  các  cơ  hội  được  mô  tả  trong  tài  liệu  này
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văn  phòng  trường  học  hoặc  trong  bất  kỳ  hoạt  động  nào  của  phụ  huynh.  (Xem  trang  sau  để  biết  thẻ  đầu  vào  mẫu.)

cho  các  đề  xuất  của  họ  về  kế  hoạch  và

Nó  được  phát  triển  như  thế  nào?  Trường  Tiểu  học  Battle ield  bất  

kỳ  lúc  nào  liên  quan  đến  kế  hoạch.  Tất  cả  các  phản  hồi  của  phụ  huynh  

sẽ  được  Kế  hoạch  được  đăng  trên  trang  web  của  trường  chúng  tôi  cho  phụ  

huynh  trong  năm.  Chúng  tôi  cũng  phân  phối  một  cuộc  khảo  sát  hàng  năm  

yêu  cầu  phụ  huynh  sử  dụng  quỹ  cho  sự  tham  gia  của  phụ  huynh.  Cha  mẹ  cũng  có  thể  đưa  ra  phản  hồi  bất  kỳ  lúc  nào  trong  Trung  tâm  Tài  nguyên  Gia  đình,

được  sử  dụng  để  sửa  đổi  kế  hoạch  cho  năm  tới.

xem  và  đăng  phản  hồi  trong  suốt

tham  gia  các  hoạt  động  và  sự  kiện  để  thúc  đẩy  việc  học  tập  của  học  sinh  ở  trường  và  ở  nhà.

hoan  nghênh  ý  kiến  đóng  góp  và  nhận  xét  của  phụ  huynh  tại

Tiểu  học  sẽ  hỗ  trợ  sự  tham  gia  của  phụ  huynh  và  giải  thích  cách  phụ  huynh  có  thể  giúp  lập  kế  hoạch  và

nâng  cao  thành  tích  của  học  sinh.  Kế  hoạch  này  mô  tả  các  cách  khác  nhau  mà  Battle ield

mẫu  thông  tin  giải  thích  lựa  chọn  này  được  gửi  về  nhà  cho  phụ  huynh).
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Hội  đồng  phụ  huynh  học  sinh

Mục  tiêu  cho  việc  học  của  sinh  viên

Trường  Tiểu  học  Battle ield  và  gia  đình  của  chúng  tôi  sẽ  phát  triển  một  nhóm  phụ  huynh  học  sinh,  đó  là  một  thỏa  thuận  mà  phụ  

huynh,  giáo  viên  và  học  sinh  sẽ  cùng  nhau  phát  triển,  giải  thích  cách  phụ  huynh,  giáo  viên  và  học  sinh  sẽ  làm  việc  cùng  nhau  để  

đảm  bảo  tất  cả  học  sinh  của  chúng  tôi  đạt  được  các  tiêu  chuẩn  cấp  lớp.

Các  tài  liệu  chính  thức  được  thông  qua  tại  cuộc  họp  mùa  thu  của  Hội  đồng  Cố  vấn  Phụ  huynh  BES.  Sau  đó,  các  nén  sẽ  được  

phân  phát  để  lấy  chữ  ký  và  trả  lại  trước  ngày  31  tháng  10.  Nên  sử  dụng  các  nén  này  ở  nhà  và  ở  trường  trong  các  buổi  họp  phụ  huynh  

hoặc  học  sinh  (ví  dụ  như  đêm  WIN).  Gói  gọn  bao  gồm  các  mục  như:  Tham  gia  họp  phụ  huynh,  Hỗ  trợ  các  hoạt  động  ở  trường,  Giúp  làm  

bài  tập  về  nhà

Quận  sẽ  đặt  ra  các  mục  tiêu  thành  tích  của  học  sinh  cho  tất  cả  học  sinh.  Các  mục  tiêu  thành  tích  học  tập  của  học  sinh  sẽ  được  đặt  

ra,  dựa  trên  các  mục  tiêu  của  học  khu,  dữ  liệu  học  sinh  hiện  tại,  và  thông  tin  đầu  vào  từ  giáo  viên  và  phụ  huynh.  Các  mục  tiêu  của  

học  khu  đã  nêu  trong  năm  nay  là:  “Nâng  cao  tỷ  lệ  học  sinh  đạt  điểm  thành  thạo  (cấp  độ  3,4)  từ  lớp  3  đến  lớp  8  và  nâng  cao  tỷ  lệ  

học  sinh  tốt  nghiệp  trung  học.”

Bản  tóm  tắt  cụ  thể  cho  từng  lớp  nhấn  mạnh  tầm  quan  trọng  của  việc  giao  tiếp  giữa  giáo  viên  và  phụ  huynh.  Phụ  huynh,  học  sinh  và  

giáo  viên  ký  tên  vào  các  tập  giấy  ghi  rõ  vai  trò  của  mỗi  người  trong  quá  trình  giáo  dục.  Thông  thường,  cha  mẹ  đưa  ra  ý  kiến  đóng  

góp  tại  nhà  mở.  Giáo  viên  đưa  ra  ý  kiến  về  cách  họ  sẽ  thông  báo  cho  phụ  huynh.  Giáo  viên  hướng  dẫn  học  sinh  viết  lời  hứa  để  đạt  

thành  tích  tốt  nhất.  Các  máy  nén  được  làm  thủ  công  và  phụ  huynh  xem  xét,  điều  chỉnh  và  phê  duyệt  chúng.

số  8
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Liên  lạc

Phụ  huynh  nên  tham  gia  -  Cơ  hội  để  phụ  huynh  đưa  ra  các  đề  xuất,  chia  sẻ  kinh  nghiệm  với  các  phụ  huynh  khác  và  tham  gia  

vào  các  quyết  định  liên  quan  đến  việc  giáo  dục  con  cái  của  họ  được  đưa  ra  trong  suốt  năm  học  tại  các  cuộc  họp  phụ  huynh  

và /  hoặc  hội  thảo.  Phụ  huynh  được  khuyến  khích  chia  sẻ  ý  kiến  và  tham  gia  vào

BES  cố  gắng  đảm  bảo  rằng  tất  cả  các  thông  tin  liên  quan  đến  các  chương  trình  của  trường  và  phụ  huynh,  các  cuộc  họp,  và  các  

hoạt  động  khác  được  viết  bằng  ngôn  ngữ  mà  phụ  huynh  có  thể  hiểu  được.  Khi  cần,  mọi  nỗ  lực  sẽ  được  thực  hiện  để  dịch,  diễn  

giải  và  duy  trì  khả  năng  đọc.  Bản  tin  hàng  tháng,  các  chính  sách  và  tài  liệu  nhỏ  gọn  được  dịch  thường  xuyên.  Tất  cả  thông  

tin  đăng  trên  trang  web  của  trường  có  thể  được  dịch  bằng  tab  ngôn  ngữ  và  chọn  ngôn  ngữ  thích  hợp.  Tất  cả  học  sinh  ESOL  sẽ  

được  gửi  về  nhà  giải  thích  về  vấn  đề  này.  Bản  dịch  của  tất  cả  các  biên  bản  cuộc  họp  được  đăng  trên  trang  web  và  lời  mời  đã  
dịch  cho  mỗi  sự  kiện  được  gửi  về  nhà.

các  nhà  quản  trị.  Mọi  nhận  xét  không  hài  lòng  sẽ  được  xử  lý  một  cách  thích  hợp.

sự  kiện.

Kết  quả  của  cuộc  khảo  sát  Title  I  mùa  xuân  được  chia  sẻ  với  Hội  đồng  Cố  vấn  Phụ  huynh  và  Hội  đồng  Trường  BES  mùa  
xuân.

sự  cải  tiến.  Khi  cần  thiết,  hành  động  ngay  lập  tức  được  thực  hiện  theo  các  đề  xuất  sau  khi  tham  khảo  ý  kiến  của  PIC  và  trường

•  Kết  quả  đánh  giá  hàng  năm  của  trường  và  hồ  sơ  thành  tích  của  trường.  Ban  giám  hiệu  nhà  trường  có  trách  nhiệm  thông  báo  

thông  tin  này  cho  phụ  huynh.  Điều  này  được  thực  hiện  thông  qua  báo  chí,  trang  web  và  thư  trạng  thái.

Bản  tin  hàng  tháng  của  trường  được  phân  phát  cho  phụ  huynh  và  đăng  trên  trang  web.  Thông  tin  kịp  thời  được  làm  nổi  bật  như  

các  cuộc  họp  sắp  tới,  lịch  học,  đánh  giá,  vv  Lịch  trang  web  của  trường  được  cập  nhật  hàng  tháng  với  các  sự  kiện  sắp  tới.  Bản  

tin  Hàng  tháng  về  Sự  Tham  gia  của  Phụ  huynh  &  Gia  đình  Title  I  cũng  bao  gồm  các  thông  tin  và  sự  kiện  sắp  tới.  Bảng  hiệu  trường  

học  đóng  vai  trò  như  một  lời  nhắc  nhở  hiệu  quả  về  những  ngày  quan  trọng  và  sắp  tới

Chúng  tôi  phản  hồi  các  đề  xuất  -  Phụ  huynh  đánh  giá  từng  hội  thảo  dành  cho  phụ  huynh  và  được  khuyến  khích  đưa  ra  đề  xuất

•  Các  chương  trình  của  trường  -  Giáo  viên  và  quản  trị  viên  nhắc  nhở  phụ  huynh  về  các  chương  trình  học  khác  nhau  dành  cho  

con  em  của  họ  thông  qua  các  cuộc  họp  thường  kỳ  và  các  phương  tiện  khác  trong  suốt  cả  năm  (giấy  mời,  trang  web,  tạp  

chí,  trang  Facebook).
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các  cuộc  thảo  luận.

Thông  tin  kịp  thời  sẽ  được  cung  cấp  cho  phụ  huynh  về:

Machine Translated by Google



Vươn  xa

Trung  tâm  Học  tập  Quận  Catoosa  cung  cấp  chương  trình  đào  tạo  về  đọc  viết,  công  nghệ  và  GED  miễn  phí  cho  phụ  huynh.  Những  người  quan  tâm  

nên  gặp  điều  phối  viên  tham  gia  của  phụ  huynh  để  biết  chi  tiết.  Catoosa  County  Collaborative  cung  cấp  các  lớp  học  kỹ  năng  làm  cha  mẹ  cho  

các  bậc  cha  mẹ.  Tất  cả  thông  tin  nhận  được  từ  các  mối  quan  hệ  đối  tác  này  được  đăng  trên  trang  web  của  trường  dưới  tab  Title  I  dưới  dạng  

Sự  tham  gia  của  Phụ  huynh /  Gia  đình  hoặc  Nguồn  lực  dành  cho  Phụ  huynh  tùy  thuộc  vào  thông  tin.

Các  đại  diện  doanh  nghiệp  được  khuyến  khích  tham  gia  theo  những  cách  như  thăm  lớp  học  và  tham  dự  các  cuộc  họp  phụ  huynh  với  tư  cách  

là  diễn  giả  khách  mời  và  nhân  viên  hỗ  trợ.  Cung  cấp  động  lực  và  khuyến  khích  cho  sinh  viên  cũng  như  thông  tin  nghề  nghiệp  và  kinh  doanh  là  
trọng  tâm.

vân  vân.

BES  hợp  tác  với  các  chương  trình  mầm  non,  các  trường  trung  học  cơ  sở  và  trung  học  phổ  thông,  các  nguồn  lực  hoặc  tổ  chức  sẵn  sàng  

cho  đại  học  và  nghề  nghiệp,  các  trung  tâm  hỗ  trợ  phụ  huynh,  hoặc  các  chương  trình  khác  (nếu  có)  để  giúp  chuẩn  bị  cho  phụ  huynh  và  

con  cái  họ  chuyển  tiếp  thành  công  tại  trường  học.
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Cộng  đồng  trong  trường  học  (CIS),  tiếng  Anh  cho  người  nói  ngôn  ngữ  khác  (ESOL),  và  người  vô  gia  cư  (McKinney-  Vento)

Battle ield  Elementary  làm  việc  với  các  tổ  chức  và  doanh  nghiệp  dựa  vào  cộng  đồng  và  chia  sẻ  với  họ  về  cơ  hội  làm  việc  với  phụ  

huynh  và  nhà  trường  thông  qua  việc  hình  thành  quan  hệ  đối  tác.

Thông  tin  này  được  cập  nhật  để  cập  nhật  tất  cả  các  ngày  diễn  ra  sự  kiện  và  thông  tin.  Thông  tin  hiện  tại  cũng  được  bao  gồm  

trong  bản  tin  Title  I  Parent  &  Family  Engagement  hàng  tháng.  Thông  tin  cũng  được  bao  gồm  trên  trang  Facebook  của  phụ  huynh  nhà  

trường  để  tư  vấn  cho  phụ  huynh  về  các  sự  kiện,  chương  trình  sắp  tới  và  các  cơ  hội  tiếp  cận  địa  phương  và  hỗ  trợ  sẵn  có.

Trường  điều  phối  và  tích  hợp  các  chương  trình  gắn  kết  gia  đình  với  các  cơ  quan  và  các  chương  trình  khác  như
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Tiêu  chuẩn  tiểu  bang  và  kiểm  tra  các  mốc  quan  trọng  của  GA

giáo  viên  hoặc  quản  trị  viên.

tài  liệu  quảng  cáo  kèm  theo  (cũng  có  sẵn  trong  trung  tâm  tài  nguyên  gia  đình).

Chương  trình  giảng  dạy  của  Trường  -  Trường  Tiểu  học  Battle ield  bao  gồm  một  sổ  tay  học  sinh  trong  chương  trình  nghị  sự  của  trường.  Các  tiêu  chuẩn  

của  tiểu  bang  về  chương  trình  giảng  dạy  có  thể  được  tìm  hiểu  và  kiểm  tra  trên  trang  web  của  GA  DOE.  Hội  thảo,  thư  từ,  sách  mỏng,  v.v.  được  sử  dụng  để  hỗ  

trợ  việc  hiểu  các  tiêu  chuẩn  của  tiểu  bang.

Các  cách  để  theo  dõi  sự  tiến  bộ  của  con  họ  và  đề  xuất  về  cách  cải  thiện  kết  quả  học  tập  sẽ  được  áp  dụng  cho  phụ  huynh.  Các  hội  thảo /  hỗ  trợ  cũng  sẽ  

có  sẵn  cho  phụ  huynh  về  cách  sử  dụng  tốt  nhất  Cổng  thông  tin  dành  cho  phụ  huynh  và  các  trang  web  làm  bài  tập  về  nhà.  Tất  cả  các  đêm  của  chương  trình  

giảng  dạy  đều  tập  trung  vào  thành  tích  của  học  sinh.  Phụ  huynh  được  khuyến  khích  yêu  cầu  các  cuộc  họp  với

Các  đánh  giá  của  tiểu  bang  và  địa  phương  được  giải  thích  cho  phụ  huynh  trong  suốt  cả  năm  tại  mỗi  cuộc  họp  gắn  kết  gia  đình  với

kết  quả.

Các  đánh  giá  đo  lường  sự  tiến  bộ  -  Giáo  viên  và  ban  giám  hiệu  giải  thích  các  đánh  giá  và  trình  độ  học  tập  của  nhà  trường  tại  các  cuộc  họp  phụ  huynh.  Phiếu  

điểm  và  báo  cáo  tiến  độ  luôn  thông  báo  cho  phụ  huynh.  Thông  tin  liên  lạc  hai  chiều  được  trưng  cầu  và  giải  thích  chi  tiết  từ  giáo  viên  chỉ  là  một  tin  nhắn,  

cuộc  gọi  điện  thoại  hoặc  ghi  chú.  Đội  ngũ  giảng  viên  và  nhân  viên  hỗ  trợ  phụ  huynh  khi  họ  theo  dõi  sự  tiến  bộ  của  con  em  mình  thông  qua  các  phương  tiện  ưu  

tiên  của  mỗi  gia  đình.  Sự  tiến  bộ  của  học  sinh  được  thảo  luận  tại  các  cuộc  họp  gia  đình  thường  xuyên.

điều  phối  viên.

Các  tiêu  chuẩn  về  thành  tích  của  học  sinh  -  Các  giáo  viên  và  nhân  viên  trong  lớp  giải  thích  các  tiêu  chuẩn  nội  dung  của  tiểu  bang,  các  bài  kiểm  tra  điểm  

chuẩn,  và  Các  mốc  quan  trọng  của  Georgia.  Phụ  huynh  nhận  được  thông  tin  về  các  tiêu  chuẩn  kết  quả  học  tập  của  học  sinh  trong  học  bạ  và  thông  qua  các  cuộc  

thảo  luận  với  giáo  viên  trong  lớp.  Một  hội  thảo  dành  cho  phụ  huynh  sẽ  được  tổ  chức  trước  khi  kiểm  tra  cấp  tiểu  bang.

Kết  quả  đánh  giá  học  sinh  -  Nhà  trường  có  trách  nhiệm  cung  cấp  thông  tin  bài  thi  cho  phụ  huynh.  Các  hội  nghị  cá  nhân  được  lên  lịch  khi  cần  thiết;  cảm  thấy  

tự  do  để  yêu  cầu  một  hội  nghị.  Phụ  huynh  nhận  được  báo  cáo  ngay  sau  khi  nhà  nước  cung  cấp  bài  kiểm  tra

Các  hoạt  động  tận  nhà  do  PIC  của  hệ  thống  viết  ra  tương  quan  với  các  tiêu  chuẩn  của  tiểu  bang.  Cha  mẹ  có  thể  yêu  cầu  những  điều  này  thông  qua  BES
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nghĩ!

___

Email____________________________________________________________________  Trở  lại

cho  giáo  viên  của  con  bạn.

Nó  được  phân  phát  tại  mọi  cuộc  họp  và  có  sẵn  trong  Trung  tâm  Tài  nguyên  Gia  đình.  Hãy  tìm  thẻ  này  và  điền  vào  một  thẻ  để  cho  chúng  tôi  biết  bạn

___

___

__________________________________________________________________

Thẻ  này  tìm  kiếm  thông  tin  đầu  vào  từ  các  gia  đình.

Khác

______________________________________________________________

Tôi  muốn  đưa  ra  gợi  ý  sau  đây  về  cách  tiêu  tiền  của  Title  I.

Điện  thoại

Tôi  muốn  biết  tiền  Title  I  được  sử  dụng  như  thế  nào  cho  việc  học  của  con  tôi.

______________________________________________________________

Tên  tôi  là

Tôi  cần  thêm  thông  tin  về  những  gì  con  tôi  học  được  trong  năm  nay.

Tôi  muốn  có  một  cuộc  họp  với  giáo  viên  của  con  tôi.

___

Chúng  tôi  cần  nghe  từ  bạn  về  những  gì  chúng  tôi  có  thể  làm  để  cải  thiện  việc  học  của  con  bạn.  Kiểm  tra  bên  dưới  cách  chúng  tôi  có  thể  làm  điều  đó  tốt  nhất:

___
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