
Biên bản cho
Trường Trung học Cơ sở Lakeview,

Định hướng Tình nguyện
ngày 24 tháng 8 năm 2022 @ 11 giờ

sáng

Sau khi Hội đồng Cố vấn Phụ huynh kết thúc, cuộc họp Định hướng Tình nguyện viên
bắt đầu. Phụ huynh được yêu cầu đăng nhập và được cung cấp chương trình làm việc
cho cuộc họp này, đánh giá về cuộc họp này,biểu mẫu đăng ký ứng dụng nhắc nhở,
thông tin về báo cáo ủy quyền, bảo mật tình nguyện và mã thỏa thuận và thông tin
liên quan đến bản quyền.

Những người tham dự cuộc họp tự giới thiệu:
Amy Blankenship-Phụ huynh
Leslie Wiggins
-Phụ huynh Amberly Young-Phụ huynh
Jackie Watson-Ông nội
Pris Shartle- Ông nội
Kristy Jablonki - Điều phối viên Tham gia
của Phụ huynh Quận

Stacey Newell - Điều phối viên
Tham gia Phụ huynh của LMS
Joe Blackwood - Trợ lý Hiệu
trưởng

o Cô Newell cảm ơn cha mẹ và ông bà vì đã đến buổi họp và sẵn sàng làm
tình nguyện viên tại trường. Bà Newell nói với các bậc cha mẹ rằng các
nghiên cứu cho thấy sự tham gia của họ vào việc giáo dục con cái là yếu tố
số một dẫn đến thành công của chúng. Chúng tôi muốn phụ huynh tham gia
vào các hoạt động và sự kiện ở trường, tình nguyện trong trường, và tham
gia và gắn bó với học sinh của họ ở nhà.

o Cô Newell nói với các bậc cha mẹ vui lòng liên hệ với cô theo số (706) 866-1040,
Snewell.lms @ catoosa.k12.ga.us hoặc nhắn tin cho cô trên ứng dụng nhắc nhở của
Trạm tình nguyện nếu họ có thắc mắc hoặc lo lắng.

o Ông Blackwood nói rằng ông chia sẻ thông tin Ngân sách LMS (nếu bạn không có
mặt tại PAC trước Cuộc họp này) với bạn và xem bạn có đồng ý với cách chúng tôi
chi tiêu tiền Title I của mình hay không.

o Hướng dẫn (121,004,00)
○ Dạy kèm sau giờ học
○ Đăng ký / chương trình dựa trên web và các

nền tảng học tập thích ứng như I-Ready Math, Reading Plus,
○ cơ bản dành cho học sinh
○ Bán thời gian Can thiệp
○ Bổ sung cho Giáo viên Ngữ văn
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● Cải thiện Dịch vụ Giảng dạy (54,622,00)
○ Hội thảo Cộng đồng Học tập Chuyên nghiệp và RTI
○ Academic Coach (để lãnh đạo đào tạo nhân viên giảng dạy)
○ Đào tạo nhân viên giảng dạy Đào
○ tạo cho i-Ready Math, và Reading Plus (Huấn luyện viên học thuật)
○ Nhóm phân tích dữ liệu (Huấn luyện viên học thuật)

● Dịch vụ học sinh Sự tham gia của phụ huynh (42.326.00)

○ Điều phối viên tham gia toàn thời gian của phụ huynh

○ Các tài nguyên cần kiểm tra và sử dụng ở nhà để cải thiện việc học của học sinh
○ Chi phí in ấn và phổ biến thông tin Đề I và trình bày các sự kiện của Đề I như:

Đêm biết chữ, Các cột mốc Georgia / Đêm tăng trưởng điểm chuẩn, Cuộc họp
thường niên Đề I, Đêm chuyển tiếp / Định hướng, Mùa thu và các cuộc họp của
Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Mùa xuân, v.v.

o Ms. Newell nói rằng phụ huynh sẽ hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra ở
trường nếu họ đến trường. ÔNG. Blackwood nhấn mạnh rằng phụ huynh
luôn được chào đón tại LMS. Các tình nguyện viên đóng một vai trò quan
trọng tại LMS. Bên cạnh việc giúp đỡ các giáo viên, nó cho phép phụ huynh
quen thuộc với nhà trường, giáo viên và ban giám hiệu. Phụ huynh sẽ cảm
thấy thoải mái hơn khi giải quyết các mối quan tâm nếu họ cảm thấy thoải
mái ở trường. Sau đây là một số cách thức mà phụ huynh có thể tham gia tại
LMS:

o Sao chép
o Nhượng bộ tại các buổi khiêu vũ
o Bán kem trong bữa trưa
o Warrior Way Store
o Houses
o Phục vụ trong Nhóm Goverence Địa phương
o Phục vụ trong Nhóm Cố vấn của Hội đồng Phụ huynh
o Các sự kiện đặc biệt khác
o Người phiên dịch Ngôn ngữ

o Phụ huynh đã được thông báo về các sự kiện sắp diễn ra, một số phụ huynh đã đặt
câu hỏi về những sự kiện đó.

o Ông Blackwood đã nói về các chương trình như PBIS_Houses. Anh ấy đã nói về
cách chúng được kết nối. Hành vi tích cực và hệ thống Ngôi nhà LMS. Anh ấy giải
thích cách chiến binh. ( Học cách thành công-Đưa ra những lựa chọn có trách
nhiệm- Thể tôn trọng)
Anh ấy cũng giải thích về những ngôi nhà cho phụ huynh và cho biết chúng tôi đã
thêm chương trình này vào chương trình tình nguyện: Altruismo-Ngôi nhà màu đen
được biết đến với cái tên "The Givers." Họ quan tâm sâu sắc đến việc nâng người khác lên,
nhưng họ cũng duy trì một tinh thần cạnh tranh khốc liệt và lòng kiêu hãnh. Amistad- Ngôi
nhà màu đỏ, tên có nghĩa là "Tình bạn". Một nhóm những người trầm lặng nhưng mạnh mẽ,
họ được biết đến nhiều nhất với tấm lòng nhân hậu. Isibindi-Ngôi nhà màu xanh lá cây, có
tên có nghĩa là "Lòng dũng cảm." Mặc dù ban đầu các học sinh mới có thể im lặng hoặc
nhút nhát, nhưng càng ở trong Nhà lâu, các em càng bắt đầu bộc lộ những đặc điểm của
sức mạnh và sự dũng cảm. Reveur-Ngôi nhà màu xanh được biết đến với cái tên "Những kẻ
mộng mơ." Các thành viên tham gia nhóm này là những sinh viên tràn đầy tự do và bị bỏ



rơi hoang dại, những người nhận ra ước mơ của mình và sẽ không để bất cứ điều gì cản trở
con đường đạt được chúng

o . để đăng ký.
o Cô Newell thông báo với phụ huynh rằng khi họ tình nguyện, họ nên báo cáo với

Văn phòng A (cạnh cột cờ) và đăng nhập trên máy tính. Họ sẽ nhận được một huy
hiệu in nên được đeo khi ở trong tòa nhà. Yêu cầu đạidiện của ủy ban mà bạn
đang tình nguyện tham gia khiđã đến nơi, (Nhân viên LMS  được hướng dẫn chào
hỏi các tình nguyện viên của họ vì họ đã cam kết)  dừng lại ở Văn phòng A và
đăng xuất.

o Mr. Blackwood đã thảo luận về Báo cáo được ủy quyền cho các tình nguyện viên.
Anh ấy nói rằng có hai cố vấn học đường tại LMS. Các cố vấn là Jessica Tatum và
Jennifer Smith. Ông Blackwood. nói rằng tất cả chúng ta đều là "các phóng viên
được ủy quyền". Điều này có nghĩa là nếu một học sinh nói với chúng tôi điều gì
đó hoặc chúng tôi quan sát thấy điều gì đó có thể là lạm dụng (thể chất, tình dục,
bằng lời nói, tình cảm hoặc sự bỏ mặc) thì chúng tôi phải báo cáo điều đó. Chúng
tôi nên liên hệ với một trong những cố vấn hoặc quản trị viên trong vòng 24 giờ kể
từ khi tiết lộ hoặc phát hiện hành vi lạm dụng. Ông nói rằng nếu bạn nghi ngờ về
tính hợp lệ của một yêu cầu, chúng ta nên cho rằng họ đang nói sự thật và báo
cáo điều đó. Nếu chúng tôi chứng kiến   hoặc nghe thấy điều gì đó bên ngoài
trường học, chúng tôi có thể liên hệ với số 1-855-GACHILD (đường dây nóng 24 giờ).
Ông Blackwood tuyên bố rằng bạn sẽ không được theo dõi về báo cáo của bạn
mà tôikhông được bảo mật.

o Ông Blackwood và bà Newell cũng thảo luận về Tuyên bố tình nguyện về tính bảo
mật và quy tắc. Tuyên bố này nêu ra các quy tắc ứng xử của người lớn khi họ còn
đi học. Thông tin học sinh nghe lén hoặc nhìn thấy nên được giữ bí mật. Phụ huynh
được yêu cầu ký vào đơn này trước khi họ rời buổi họp hôm nay. Ví dụ:. Đăng nhập
và đeo thẻ ID mọi lúc trên sân trường 2. Mặc trang phục phù hợp. 3. Bảo vệ danh tính

của học sinh. 4. Không bao giờ thảo luận về học sinh hoặc hoàn cảnh của
chúng với bất kỳ ai. 5. Không bao giờ thảo luận về học sinh hoặc hoàn cảnh
của họ ở những nơi công cộng. 6. Không bao giờ đọc các bản ghi mà bạn có thể
thấy trong văn phòng hoặc lớp học trong quá trình làm việc của bạn. 7. Thể hiện sự
tôn trọng đối với tất cả nhân viên, học sinh và các tình nguyện viên khác. 8. Làm việc
hòa hợp với nhân viên và các tình nguyện viên khác. 9. Không tặng quà cho học sinh. 10.
Sử dụng tiện nghi phòng vệ sinh dành cho người lớn khi cần thiết. 11. Để lại bất kỳ kỷ luật
học sinh nào cho giáo viên hoặc người quản lý. 12. Nếu bạn không thể ở đây trong
thời gian được chỉ định, hãy gọi cho trường để giáo viên và (các) học sinh biết rằng
bạn sẽ không có mặt ở đây.

Các trường của Quận Catoosa có những quy định bổ sung sau cho tất cả các trường:
1. Không được phép hút thuốc lá hoặc thuốc lá trong sân trường 2. Không được phép
mang vũ khí vào các 3.vòng thi Không được phép sử dụng ma túy hoặc rượu trong sân
trường 4. Không sử dụng thiết bị trường học cho mục đích cá nhân .



o Cô Newell đã nói chuyện với phụ huynh về bản quyền, và làm thế nào để biết
liệu đó có phải là bản quyền hay không. Quyền tác giả là một hình thức bảo vệ dành
cho các tác giả hoặc người sáng tạo "tác phẩm gốc có quyền tác giả", bao gồm các tác
phẩm văn học, kịch, âm nhạc, nghệ thuật và các tác phẩm trí tuệ khác. Điều này có nghĩa là
với một tình nguyện viên là bạn không nên sao chép bất kỳ thứ gì nói rằng nó có bản
quyền và ------ không nên sao chép trừ khi được nhà xuất bản cho phép. Ngoại lệ cho điều
này là khi giáo viên hoặc trường học đã mua tài liệu và do đó đã trao quyền sao chép.

o Cô Newell đã nhắc nhở phụ huynh về các tài liệu Title I có sẵn trong mỗi cuộc họp
và hoạt động. Chúng cũng có sẵn ở đây trong Trung tâm Tài nguyên Gia đình. Cô ấy
yêu cầu phụ huynh đọc Chính sách gắn kết giữa phụ huynh và gia đình (cả chính
sách này và phần thứ ba) và cung cấp bất kỳ ý kiến   đóng góp hoặc đề xuất nào.
Chính sách Tương tác của Phụ huynh và Gia đình nêu rõ LMS sẽ làm gì để tăng
cường sự tham gia của phụ huynh và gia đình vào việc giáo dục con cái và thành
công ở trường.

o Cô Newell hỏi phụ huynh nếu họ có bất kỳ câu hỏi nàođể hoàn thành bài đánh giá
và nếu họ có bất kỳ ý kiến   đóng góp nào , nó sẽ được đưa vào khảo sát để nhận
xét / đầu vào

Bản sao của các tài liệu Title I sau đây cũng có sẵn cho phụ huynh:
Hiển thị trên bàn cho phụ huynh đưa về nhà:

● Kiểm tra ở Georgia
● Các thành phần của Chương trình Toàn trường Title I
● Tiêu chuẩn Xuất sắc của Georgia
● Cách Giao tiếp với Giáo viên của Con bạn
● Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh LMS và Chính sách Gắn
● kết Gia đình và Phụ huynh Quận Catoosa
● Thẻ nhập liệu


