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Trang 1

Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh của Nhà trường
Springcreek Primary
2021-2022
Ngày đánh giá hàng năm: 20 tháng 4 năm 2021
Để hỗ trợ củng cố thành tích học tập của học sinh, Trường Tiểu học Springcreek nhận được Danh hiệu
I, Phần A tài trợ và phải cùng nhau phát triển, đồng ý và phân phối cho cha mẹ và gia đình
các thành viên của trẻ em tham gia một chính sách về sự tham gia của cha mẹ và gia đình bằng văn bản có chứa thông tin
được yêu cầu bởi mục 1116 (b) và (c) của Đạo luật Thành công của Mọi Học sinh (ESSA). Chính sách thiết lập
kỳ vọng của nhà trường đối với sự tham gia của phụ huynh và gia đình và mô tả cách nhà trường sẽ thực hiện
một số hoạt động tham gia của phụ huynh và gia đình cụ thể, và nó được đưa vào kế hoạch của trường
đã trình lên huyện.
Original text
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● Thu hút phụ huynh tham gia một cách có tổ chức, liên tục và kịp thời vào việc lập kế hoạch, đánh giá và cải tiến
các chương trình theo Tiêu đề I, Phần A, bao gồm việc lập kế hoạch, đánh giá và cải tiến của phụ huynh nhà trường và
chính sách gắn kết gia đình và sự phát triển chung của chương trình hỗ trợ có mục tiêu hoặc toàn trường
kế hoạch.
● Cập nhật định kỳ chính sách tham gia của phụ huynh và gia đình để đáp ứng nhu cầu thay đổi của
phụ huynh và nhà trường, phân phối nó cho phụ huynh của những trẻ em tham gia và làm cho phụ huynh và
chính sách gắn kết gia đình có sẵn cho cộng đồng địa phương.
● Cung cấp đầy đủ cơ hội, trong phạm vi có thể, cho sự tham gia của phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế
trình độ, cha mẹ khuyết tật và cha mẹ của trẻ em di cư, bao gồm cả việc cung cấp thông tin
và các báo cáo của trường được yêu cầu theo Mục 1111 của ESSA một cách dễ hiểu và thống nhất
định dạng, bao gồm các định dạng thay thế theo yêu cầu và, trong phạm vi có thể, bằng ngôn ngữ cha mẹ
hiểu không.
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● Nếu kế hoạch chương trình toàn trường theo Mục 1114 (b) của ESSA không được phụ huynh của
trẻ em tham gia, gửi bất kỳ ý kiến nào của phụ huynh về kế hoạch khi nhà trường đưa ra kế hoạch
có sẵn cho cơ quan giáo dục địa phương.

Trang 2

● Chịu sự điều chỉnh của định nghĩa luật định sau đây về sự tham gia và thực hiện của cha mẹ và gia đình
các chương trình, hoạt động và thủ tục phù hợp với định nghĩa này:
o Sự tham gia của cha mẹ và gia đình có nghĩa là sự tham gia của cha mẹ một cách thường xuyên, hai chiều và
giao tiếp có ý nghĩa liên quan đến việc học tập của học sinh và các hoạt động khác của trường,
bao gồm đảm bảo:
▪
Cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ việc học tập của con cái họ;
▪
Khuyến khích phụ huynh tham gia tích cực vào việc giáo dục con em mình ở trường;
▪
Cha mẹ là đối tác đầy đủ trong việc giáo dục con cái của họ và được bao gồm, nếu thích hợp, trong
ra quyết định và thành lập các ủy ban cố vấn để hỗ trợ việc giáo dục con cái của họ;
và
▪
Các hoạt động khác được thực hiện, chẳng hạn như những hoạt động được mô tả trong Phần 1116 của ESSA.

● Cùng phát triển

Trường Tiểu học Springcreek sẽ thực hiện các hành động sau đây để thu hút phụ huynh tham gia một chương trình có tổ chức, liên tục và
kịp thời trong việc lập kế hoạch, xem xét và cải tiến các chương trình Title I, bao gồm cả các cơ hội
các cuộc họp thường xuyên, nếu phụ huynh yêu cầu, để đưa ra các đề xuất và tham gia, nếu thích hợp,
trong các quyết định liên quan đến việc giáo dục con cái của họ và trả lời bất kỳ đề xuất nào như vậy ngay khi
thực tế có thể.
● Trường Tiểu học Springcreek sẽ sử dụng ban Cố vấn dành cho Phụ huynh để xem xét, lập kế hoạch và cải thiện Tiêu đề I
các chương trình. Ban Cố vấn Phụ huynh sẽ họp hai lần mỗi năm và sẽ làm việc để xem xét Tiêu đề I
các chương trình.
● Tất cả phụ huynh sẽ được thông báo về ngày họp của Ban Cố vấn Phụ huynh và được hoan nghênh
và được khuyến khích tham gia vào quá trình Đánh giá Tiêu đề I dành cho Phụ huynh.
● Phụ huynh được khuyến khích cung cấp đầu vào liên quan đến chương trình Title I trong toàn trường
năm. Phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với nhà trường để bày tỏ ý kiến của họ về chương trình.
● Tất cả phụ huynh sẽ có quyền truy cập vào Khảo sát dành cho phụ huynh Title I trực tuyến của Springcreek Primary. Cái này
khảo sát cũng sẽ cung cấp cho phụ huynh cơ hội để cung cấp đầu vào liên quan đến các chương trình Title I.
● Họp Tiêu đề Thường niên I

Springcreek Primary sẽ thực hiện các hành động sau đây để tổ chức một cuộc họp thường niên, vào một thời điểm thuận tiện
thời gian, khuyến khích và mời tất cả phụ huynh của trẻ em tham gia tham dự để thông báo cho họ về
chương trình Title I của trường, bản chất của chương trình Title I, yêu cầu của phụ huynh, phụ huynh nhà trường và
chính sách tham gia của gia đình, kế hoạch toàn trường, và nhóm phụ huynh học sinh.
● Trường tiểu học Springcreek sẽ tổ chức cuộc họp phụ huynh thường niên trước khi kết thúc quý đầu tiên mỗi
năm học.
● Tất cả phụ huynh được khuyến khích tham dự Cuộc họp Phụ huynh thường niên này.
● Truyền thông

Springcreek Primary sẽ thực hiện các hành động sau đây để cung cấp cho phụ huynh của những trẻ em tham gia
sau đây:
o Thông tin kịp thời về các chương trình Title I;
o Số lượng cuộc họp linh hoạt, chẳng hạn như cuộc họp vào buổi sáng hoặc buổi tối, và có thể cung cấp
Các quỹ Title I, phương tiện đi lại, chăm sóc trẻ em hoặc thăm nhà, vì các dịch vụ này liên quan đến cha mẹ và
gắn kết gia đình; và
o Thông tin liên quan đến trường học và các chương trình phụ huynh, các cuộc họp và các hoạt động khác, được gửi đến
cha mẹ của những đứa trẻ tham gia theo một định dạng dễ hiểu và thống nhất, bao gồm
các định dạng thay thế theo yêu cầu và, trong phạm vi có thể, bằng một ngôn ngữ mà cha mẹ có thể
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hiểu không.
● Sự Tham gia của Phụ huynh và Gia đình sẽ dành cho tất cả các bậc cha mẹ.
● Cha mẹ có thể truy cập Chính sách gắn kết của cha mẹ và gia đình trên Springcreek Primary
trang mạng. Cha mẹ cũng có thể yêu cầu một bản in của chính sách bằng cách liên hệ với Springcreek

Trang 3

Sơ cấp.
● Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh có sẵn ở nhiều định dạng nếu cần, và có thể
được cung cấp cho cha mẹ bằng ngôn ngữ mà họ hiểu.
● Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh sẽ được xem xét hàng năm và được
được xem xét với sự tham gia của cha mẹ và các thành viên trong gia đình.
● Thông tin liên lạc là rất quan trọng nếu chúng ta sẽ làm việc cùng nhau để giúp con bạn. Truyền thông về trường học và
Các quy tắc, chính sách và thủ tục của học khu có thể được tìm thấy trong Học sinh-Phụ huynh được phân phối cho mọi gia đình
trong tuần đầu tiên đi học. Phụ huynh sẽ được cập nhật thường xuyên về các hoạt động của trường thông qua lớp học
bản tin, bản tin xây dựng, lịch quận, thông qua việc phân phát tờ rơi và bằng cách sử dụng “Instant
Kết nối ”hệ thống tin nhắn điện thoại. Các bản tin của trường cũng sẽ có trên trang web của học khu.
Phụ huynh sẽ được thông báo thường xuyên về sự tiến bộ của con mình thông qua các báo cáo tiến độ hàng quý. Này
báo cáo tiến độ bao gồm thông tin học tập cũng như xã hội và hành vi. Hội nghị dành cho giáo viên dành cho phụ huynh là
được tiến hành vào mùa thu và mùa đông và trên cơ sở cần thiết.
● Tập hợp giữa nhà trường-phụ huynh

Springcreek Primary sẽ thực hiện các hành động sau đây để cùng phát triển với các phụ huynh tham gia
trẻ em là phụ huynh học sinh phác thảo cách phụ huynh, toàn bộ nhân viên nhà trường và học sinh sẽ
chia sẻ trách nhiệm đối với việc cải thiện thành tích học tập của học sinh và cách nhà trường và phụ huynh
sẽ xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác để giúp trẻ em đạt được các tiêu chuẩn cao của tiểu bang.
● Ban Cố vấn Phụ huynh tại Trường Tiểu học Springcreek sẽ làm việc để phát triển Thỏa thuận giữa Phụ huynh và Trường học.
● Ý kiến đóng góp của phụ huynh từ Khảo sát dành cho phụ huynh trực tuyến chính của Springcreek sẽ được sử dụng để giúp phát triển
Trường học-Phụ huynh Compact.
● Đặt trước quỹ (chỉ áp dụng cho các quận có phân bổ Title I từ 500.000 đô la trở lên)

Springcreek Primary sẽ thực hiện các hành động sau đây để liên quan đến cha mẹ của những trẻ em phục vụ trong Tiêu đề I,
Các trường Phần A trong các quyết định về cách 1 phần trăm của Title I, Phần A được dành cho phụ huynh và
sự tham gia của gia đình được chi tiêu bởi:
● Ban Cố vấn của Phụ huynh, sau khi xem xét ngân sách tham gia của Phụ huynh Đề mục I,
cung cấp gợi ý về các cách để phụ huynh tham gia.
● Cha mẹ cũng sẽ có cơ hội giúp lập kế hoạch và thực hiện sự tham gia của cha mẹ
các hoạt động.
● Điều phối các dịch vụ

Springcreek Primary , ở mức độ khả thi và thích hợp, sẽ điều phối và tích hợp phụ huynh
và các chương trình và hoạt động gắn kết gia đình với các chương trình liên bang, tiểu bang và địa phương khác,
bao gồm các chương trình mầm non công lập và tiến hành các hoạt động khác, chẳng hạn như tài nguyên dành cho phụ huynh
trung tâm khuyến khích và hỗ trợ phụ huynh tham gia đầy đủ hơn vào việc giáo dục
trẻ em bởi:
● S pringcreek Primary sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác kinh doanh và cộng đồng để
giúp thiết lập và củng cố các cơ chế hỗ trợ của cha mẹ.

● Xây dựng năng lực của cha mẹ

Trường Tiểu học Springcreek sẽ xây dựng năng lực của cha mẹ trong việc gắn kết chặt chẽ giữa cha mẹ và gia đình với
đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ huynh và hỗ trợ sự hợp tác giữa nhà trường và
cộng đồng để cải thiện thành tích học tập của học sinh thông qua các nội dung sau:
o Cung cấp cho phụ huynh mô tả và giải thích về chương trình giảng dạy đang được sử dụng tại trường học,
các hình thức đánh giá học tập được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của học sinh và các mức độ thành tích
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của các tiêu chuẩn học thuật của tiểu bang đầy thách thức;
o Cung cấp tài liệu và đào tạo để giúp cha mẹ làm việc với con cái của họ để cải thiện con cái của họ
thành tích, chẳng hạn như đào tạo xóa mù chữ và sử dụng công nghệ (bao gồm cả giáo dục về
tác hại của vi phạm bản quyền), nếu thích hợp, để thúc đẩy sự tham gia của cha mẹ và gia đình; và

Trang 4

o Cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh của những trẻ em tham gia, nếu thích hợp, để hiểu các chủ đề
chẳng hạn như sau:
▪
Các tiêu chuẩn học tập đầy thách thức của tiểu bang;
▪
Các đánh giá học tập của tiểu bang và địa phương, bao gồm các đánh giá thay thế;
▪
Các yêu cầu của Tiêu đề I, Phần A;
▪
Làm thế nào để theo dõi sự tiến bộ của con cái họ; và
▪
Làm thế nào để làm việc với các nhà giáo dục để cải thiện thành tích của con cái họ.
● Giáo viên Title I sẽ có mặt trong các hội nghị, cuộc họp và nhận xét về các báo cáo tiến độ và
thẻ điểm khi cần thiết. Các nhân viên sẽ sử dụng các nguồn lực của cộng đồng để giúp cung cấp thông tin cho
cha mẹ - điều này có thể được thực hiện thông qua giới thiệu đến chương trình Parent Mentor và giới thiệu đến
cố vấn học đường, người có thể giúp hỗ trợ các gia đình trong việc tìm kiếm các nguồn lực.
● Các cuộc họp theo định hướng của phụ huynh và các hoạt động tham gia sẽ được lên kế hoạch trong suốt năm.
● Phụ huynh được khuyến khích liên hệ với giáo viên và các nhân viên khác của trường để giúp tìm cách tiếp cận
bất kỳ tài liệu hoặc thông tin cần thiết.
● Nâng cao năng lực của nhân viên nhà trường
Trường Tiểu học Springcreek sẽ cung cấp khóa đào tạo để đào tạo giáo viên, hỗ trợ giảng dạy chuyên biệt
nhân sự, hiệu trưởng và các nhà lãnh đạo khác của nhà trường, và các nhân viên khác, với sự hỗ trợ của cha mẹ, trong

giá trị và tiện ích của các khoản đóng góp của phụ huynh và cách tiếp cận, giao tiếp và làm việc với phụ huynh
là đối tác bình đẳng, thực hiện và điều phối các chương trình của phụ huynh, đồng thời xây dựng mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường bằng cách:
Springcreek Primary sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý khác cho các hoạt động tham gia của cha mẹ và gia đình theo
Mục 1116 như phụ huynh có thể yêu cầu bằng cách liên hệ với hiệu trưởng của tòa nhà.
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