
Nhóm phụ huynh - nhà trường
Là một phần của kế hoạch này, LMS và gia đình của
chúng tôi sẽ phát triển nhóm phụ huynh - nhà
trường cho mỗi cấp lớp. Bản thu gọn là một thỏa
thuận mà phụ huynh, giáo viên và học sinh sẽ cùng
nhau phát triển, giải thích cách phụ huynh và giáo
viên sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo tất cả học sinh
của chúng ta đạt được các tiêu chuẩn cấp lớp. Các
hợp đồng sẽ được xem xét tại tất cả các cuộc họp phụ
huynh và được cập nhật hàng năm dựa trên phản hồi
từ phụ huynh, học sinh và cộng đồng. Sử dụng thông
tin đầu vào này, nhà trường và Hội đồng Cố vấn Phụ
huynh sẽ sửa đổi các bản thu gọn và phê duyệt
chúng tại Cuộc họp Phụ huynh của Hội đồng Cố vấn
Phụ huynh Mùa thu

Các cuộc họp
phụ huynh được tổ chức trong suốt cả năm về nhiều
chủ đề và vào các thời điểm khác nhau trong ngày để
tối đa hóa sự tham gia của phụ huynh. Các hoạt động

được lên kế hoạch cho năm học 2021-2022 là:
● Thường niên - Buổi tối
● Mở cửa -
● Định hướng Tình nguyện viên Buổi tối -
● Hội đồng Cố vấn Phụ huynh vào Buổi sáng

Mùa thu - Buổi
● tối Đọc viết Buổi sáng - Buổi tối
● Toán / Khoa học Cơ bản -
● Điểm chuẩnCác mốc quan trọng của Georgia

dành cho Phụ huynh - Buổi tối / trực tuyến
/ tại nhà

● Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Mùa xuân - Buổi
chiều

● 6Buổi Phụ huynh LớpĐịnh hướng  tối
● Thông tin / hội thảo trực tuyến / nội bộ

dành cho phụ huynh

LMS Muốn Bạn Thông tin và Muốn Bạn Luôn Thông tin về LMS!

● LMS có trách nhiệm phổ biến thông tin kiểm tra
cho phụ huynh. Các hội nghị cá nhân được lên
lịch khi cần thiết. Hãy yêu cầu một hội nghị. Phụ
huynh nhận được báo cáo ngay sau khi nhà
nước cung cấp.

● LMS cung cấp cho mỗi phụ huynh một cuốn sổ
tay học sinh vào đầu năm học. Giải thích về
chương trình giảng dạy của trường được bao
gồm. Các hội thảo, thư từ, sách mỏng, v.v. được
sử dụng để hỗ trợ việc hiểu các tiêu chuẩn của
tiểu bang - được tìm thấy trong Trung tâm
Nguồn lực Gia đình. Các đêm giảng dạy cho phụ
huynh một cái nhìn thực tế về ý nghĩa của
chương trình giảng dạy của tiểu bang đối với
con họ.

● LMS giải thích các đánh giá và mức độ thông
thạo của trường cho phụ huynh và học sinh tại
trường và tất cả các cuộc họp phụ huynh. Phiếu
điểm và báo cáo tiến độ luôn thông báo cho phụ
huynh. Giao tiếp hai chiều được chào mời. Các
giáo viên và nhân viên cung cấp những lời giải
thích, khi cần - chỉ cần một tin nhắn văn bản,
một cuộc gọi điệnthoại hoặc email .

● Có cơ hội trong suốt năm học 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,
nếu thích hợp.

● Phụ huynh đánh giá mỗi hội thảo dành cho phụ
huynh và được khuyến khích đưa ra các đề
xuất để cải thiện.

Cập nhật tình hình học tập của con
bạn trong mỗi lớp bằng

cách đăng ký Cổng thông

tin & Nhắc nhở dành cho
Phụ huynh để theo

dõi.

Lakeview Middle School
Tiêu đề I Chính sách Gắn kết Phụ

huynh và Gia đình
Tóm tắt

Năm học 2022-2023
Kế hoạch ban đầu Được phê duyệt ngày 13

tháng 4 năm 2022
Được sửa đổi ngày 11 tháng 3 năm 2022

Tiêu đề I là gì?
Để hỗ trợ củng cố thành tích học tập của học
sinh, Lakeview Middle School nhận được quỹ

Title I, Part A và do đó phải cùng nhau phát triển,
đồng ý và phân phối cho phụ huynh và các
thành viên trong gia đình của những trẻ em

tham gia chính sách tham gia của phụ huynh
và gia đình bằng văn bản có chứa thông tin

theo yêu cầu mục 1116 (b) và (c) của Đạo luật Mọi
Thành công của Học sinh (ESSA).

Sự tham gia của cha
mẹ và gia đình là một

thành phần chính
của luật Title I.

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

Chính sách này mô tả cách LMS sẽ cung cấp các cơ
hội để cải thiện sự tham gia của phụ huynh và gia đình

để hỗ trợ việc học tập của học sinh.

Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp tham gia vào việc
phát triển và sửa đổi tất cả các chính sách và thủ tục
liên quan đến các chương trình liên bang để phù hợp

với các hướng dẫn của liên bang. Ý kiến   đóng góp
được thu thập từ phụ huynh trong suốt cả năm tại
mỗi cuộc họp, sự kiện Title I, và trên trang web của



trường. Chính sách sau đó là được xem xét và tổng

kết tại Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Mùa Xuân.

Sự tham gia của Phụ huynh và Gia
đình

Trường Trung học Cơ sở Lakeview tin rằng sự
tham gia của phụ huynh và gia đình có nghĩa là
sự tham gia của phụ huynh trong giao tiếp hai
chiều thường xuyên liên quan đến việc học tập

của học sinh và các hoạt động khác của trường
bao gồm đảm bảo rằng -

❖ Phụ huynh đóng một vai trò không thể
thiếu trong việc hỗ trợ việc học tập của con
em mình.

❖ Phụ huynh được khuyến khích tham gia
tích cực vào việc giáo dục con em họ ở
trường.

❖ Phụ huynh là đối tác đầy đủ trong việc giáo
dục con em họ và được bao gồm, khi thích
hợp, trong việc ra quyết định và trong các
ủy ban cố vấn để hỗ trợ việc giáo dục con
cái của họ.

-------------------------------------------------- --------
PIC là gì?

❖ Điều phối viên Sự tham gia của Phụ
huynh (PIC) cung cấp hỗ trợ về cách
tiếp cận, giao tiếp và làm việc với các gia
đình như những người bạn đời bình
đẳng - ngoài việc duy trì Trung tâm
Nguồn lực Gia đình.

❖ PIC điều phối
một chương
trình tình
nguyện và tìm

cách thu hút sự tham gia của tất cả các
gia đình làm tình nguyện viên.

Trung
tâm Tài
nguyên
Gia đình

Hoạt
động Trong Giờ Học
Hãy đến Trung tâm Tài

nguyên Gia đình để xem sách, tài liệu
học tập và tìm hiểu về Cổng thông tin

Phụ huynh Thông tin

kịp thời sẽ được cung cấp cho phụ huynh
Về:

❖ Các chương trình
❖ của trường Kết quả Đánh giá Hàng năm

của Trường (bao gồm cả hồ sơ thành
tích của trường )

❖ Cơ hội làm tình nguyện viên trong
trường

Thông tin sẽ được cung cấp bằng
nhiều cách khác nhau:

❖ Tờ rơi và tài liệu quảng cáo
❖ Bản tin trường
❖ Trang web
❖ Tin nhắn văn bản Tin nhắn

❖ email Tin nhắn
❖ LMS Trang truyền thông xã hội
❖ Tình nguyện viên / Trạm phụ huynh

Ứng dụng Nhắc nhở

Một số tài nguyên có sẵn để kiểm tra trong Trung tâm Nguồn
lực Gia đình. Trung tâm Google đang cung cấp cho phụ huynh
sử dụng máy tính xách tay của chúng tôi để kích hoạt Cổng

thông tin dành cho cha mẹ.

TẠI SAO CHÚNG TÔI LÀM VIỆC NÀY
Nghiên cứu cho thấy khi cha mẹ và gia đình
tham gia vào việc giáo dục con cái:
❖ Trẻ em có xu hướng đạt được nhiều thành

tích hơn, bất kể nền tảng dân tộc hay
chủng tộc, 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, có kỷ luật
tự giác hơn và thể hiện nguyện vọng và
động lực cao hơn đối với 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.

❖ Ngày càng 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 gia đình 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 gia đình vẫn tham gia thường



chuyển tiếp tốt hơn và ít

có khả năng bỏ học
hơn.

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh
và Quản trị viên cùng nhau xây dựng những chiếc Ca nô vĩ đại


