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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 ývà phân phối cho cha mẹ và các

thành viên trong gia đình của những trẻ em tham gia chính sách tham gia của cha mẹ và gia đình bằng

văn bản có chứa thông tin theo yêu cầu của mục 1116 (b) và (c) của Đạo luật về mọi thành công của

học sinh (ESSA). Chính sách thiết lập các 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 gắn kết gia đình và phụ huynh

cụ thể

Tuyên bố Tầm nhìn Tiêu đề I GAODE: Chương trình Hợp tác Gia đình-Nhà trường tin rằng phụ huynh,
nhà trường, gia đình và cộng đồng làm việc cùng nhau có thể tạo ra các mối quan hệ hợp tác có ý nghĩa,

cuối cùng dẫn đến những thành tựu đáng kể trong toàn hội đồng về thành tích của học sinh.

ĐâyHọc sinh học tập. LMS coi trọng sự đóng góp và sự tham gia của phụ huynh và gia đình 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 các cách khác nhau mà LMS sẽ hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh và gia đình cũng như
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.

Nếu chính sách này và / hoặc kế hoạch của trường học không thỏa đáng, vui lòng liên hệ với Gina

Haynes theo số 706-965-2297 hoặc ghaynes@catoosa.k12.ga.us

Nhấp vào đây để xem TIÊU ĐỀ LMS MỚI TÔI GOOGLE WEBSITE THÔNG TIN PHỤ HUYNH

Nhấp vào đây để xem Trang web LMS

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes

http://lms.catoosa.k12.ga.us
mailto:ghaynes@catoosa.k12.ga.us
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/home
https://lms.catoosa.k12.ga.us/home
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phụ huynh và Chương trình và Hoạt động
Gắn kết Gia đình

Trường Trung học Lakeview sẽ tổ chức các sự kiện nhằm

xây dựng năng lực cho sự tham gia mạnh mẽ của phụ
huynh và gia đình nhằm hỗ trợ sự hợp tác giữa nhà

trường, phụ huynh, gia đình và cộng đồng nhằm cải thiện

thành tích học tập của học sinh. Tất cả các cuộc họp sẽ
được tổ chức vào những thời điểm linh hoạt để tạo cơ
hội cho tất cả phụ huynh và gia đình được tham gia. Thời

gian linh hoạt bao gồm các cuộc họp diễn ra vào buổi

sáng, ngày học, buổi tối và kỹ thuật số. Lakeview Middle

School cũng sẽ cho phép phụ huynh xem các cuộc họp trực tuyến được trình bày qua Google Slide

Presentation hoặc các biên bản được đăng trên trang web LMS và Trang web Google Title I Mới.

Catoosa Transit cung cấp dịch vụ chi phí thấp vận chuyển cho các gia đình cần hỗ trợ đến các sự kiện

LMS Title I.

Phụ huynh của các học sinh được phục vụ bởi chương trình Title I tại Lakeview Middle School được

mời tham dự Title I Cuộc họp nơi phụ huynh được giải thích về chương trình Title I và quyền của

họ được tham gia vào việc giáo dục con cái của họ. Thông báo về Hội nghị Thường niên được thực

hiện trên bảng thông báo của trường, bản tin giấy của trường bản tin, Smore kỹ thuật số, văn bản

cảnh báo dành cho phụ huynh trong toàn trường, trang mạng xã hội của trường, trang web của

trường và trang web Title I của Google. Hội nghị Thường niên được tổ
chức trước khi khai giảng vào đầu năm học. Trong một nỗ lực để cung

cấp thông tin đầy đủ cho phụ huynh, các tài liệu sau đây được phân

phối tại Cuộc họp Title I Thường niên:

Chương trình Nghị sự
ở Georgia
Georgia Các thành phần của Chương trình giảng dạy
Title I Toàn
khu Tham gia của Phụ huynh và Gia đình Chính sách
của Các Chương trình Toàn trường Title I.
Bấm vào đây để xem Chính sách Title I của
Học khu và Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh

Phụ huynh được yêu cầu cùng phát triển tham gia của cha mẹ và gia

đình chính sáchtheo từng cấp học gọn, và toàn trường Title I. Kế
hoạch Hiệu trưởng 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 tuân thủ các hướng dẫn của liên bang. Đầu vào được

thu thập trong suốt cả năm tại mọi cuộc họp, sự kiện Title I, và trên trang web của trường. LMS

mời tất cả phụ huynh và gia đình tham dự Cố vấn Phụ huynh Mùa xuân để thảo luận, xem xét và

sửa đổi chính sách này, cũng như kế hoạch toàn trường cho năm học sắp tới. Một ngoại lệ là chiếc

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes

https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i
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compact được làm thủ công vào đầu năm học.tham gia của phụ huynh và gia đình Chính sáchdành

riêng cho từng lớp gọn, và kế hoạch Title I toàn trường có sẵn trên trang web của trường và Trung

tâm Nguồn lực Gia đình, Bản tóm tắt đượcsử dụng trong Trung tâm Nguồn lực Phụ huynh, và luôn

được phân phối tại mọi cuộc họp phụ huynh và gia đình. Tài liệu có thể được gửi qua đường bưu điện

khi cần thiết và tài liệu có sẵn trên Trang web LMS và web Google Title I Mới.

● Bản tóm tắt cụ thể cho từng lớp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp giữa học sinh,

giáo viên và phụ huynh. Phụ huynh, học sinh và giáo viên ký tên vào sổ tay ghi rõ vai trò của

mỗi người trong quá trình giáo dục.

● Thông thường, cha mẹ đưa ra ý kiến   đóng góp vào vai trò của họ ngay từ đầu của năm học nơi

một cuộc khảo sát đầu vào của phụ huynh được đặt trong “gói học sinh đầu năm” & trên một

biểu mẫu google, được đăng trên trang web LMs và trang web Title I Google.  Giáo viên được

thông báo về phần của họ trong tài liệu và sau đó họ sẽ thông báo cho phụ huynh như thế nào

trong cuộc họp khoa vào đầu năm tại chức. Sau đó, giáo viên làm việc với học sinh để hướng

dẫn các em viết lời hứa để đạt được kết quả tốt nhất.

● Bộ sưu tập nhỏ gọn dành riêng cho từng lớp được chế tạo thủ công, phụ huynh sẽ xem xét,

điều chỉnh và phê duyệt chúng. Các hợp đồng chính thức được thông qua tại các cuộc họp

mùa thu bởi Hội đồng cố vấn dành cho phụ huynh LMS. Sau đó, các bản nén sẽ được phân

phát để lấy chữ ký và trả lại trước ngày 31 tháng 10. Các bản nén nên được sử dụng ở nhà và

ở trường trong một cuộc họp phụ huynh hoặc học sinh. Máy nén bao gồm các mục như:

Tham dự các cuộc họp phụ huynh & Đêm học tập
Hỗ trợ các hoạt động của trường
Giúp làm bài tập về nhà
phụ huynh và gia đình cuộc họp được tổ chức trong suốt năm học về
nhiều chủ đề và vào các thời điểm khác nhau trong ngày để tối đa hóa

sự tham gia của phụ huynh và gia đình. Thông báo sẽ được thực hiện

thông qua nhiều cách khác nhau bao gồm bản tin trường học, thông báo

bằng văn bản dành cho phụ huynh, trang web của trường, tạp chí, trang

mạng xã hội của trường, v.v. Sẽ có những nỗ lực để loại bỏ các rào cản

đối với sự tham gia của phụ huynh và gia đình như nhu cầu vận chuyển và

biên dịch / phiên dịch.  Các biên bản từ cuộc họp / học tập cóthể được

đăng trên trang web của trường, trang web Title I của Google, được đặt

trong phòng tài nguyên dành cho phụ huynh , bản tin hàng tháng, và nếu

có trang mạng xã hội của trường có thể đăng một liên kết. LMS cung cấp

tài liệu,thông tin và các hoạt động đào tạo để cho phép cha mẹ và gia đình làm việc với con cái của

họ để cải thiện thành tích và trình bày điều này ở định dạng dễ đọc. LMS hợp tác với các chương

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

cho nghề nghiệp và đại học, 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. Các cuộc
họp chuyển tiếp dành cho tất cả học sinh lớp 6 sắp tới được tổ chức saukhi các trường trung cấp

học sinh lớp 5 đến và tham quan vào tháng Năm (Chào mừng đến với Cuộc họp Chuyển tiếp Trung học

cơ sở) và ( Định hướng Lớp 6). Cuộc họp tháng 5 nêu chi tiết về nhiều lĩnh vực khác nhau của Trường

Trung học cơ sở như Học thuật, Lớp học Kết nối, chính sách kỷ luật, Chương trình Hành vi Tích cực

(PBIS), Chương trình Phục hưng, Thể thao, Câu lạc bộ và lịch trình hàng ngày được trình bày bởi tất

cả ban giám hiệu, cố vấn của trường, và các giám đốc thể thao. Buổi Họp Định Hướng Lớp 6 cho phép

các học sinh lớp 6 sắp tới và phụ huynh biết thêm thông tin về tất cả các chương trình và học thuật

tại trường. Sau buổi định hướng thứ 6, Open House của chúng tôi bắt đầu khởi động và cho phép

phụ huynh và học sinh đi dạo trong tòa nhà và gặp gỡ giáo viên. Để xem thêm thông tin về chuyển cấp

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes
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vào lớp 6, bấm vào đây. Trong tháng 2 Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông phối hợp và

tích hợp các chương trình, hoạt động và chiến lược tham gia của phụ huynh và gia đình với các nguồn

lực hoặc tổ chức sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp như hội chợ dành cho phụ huynh và học sinh

Đại học và Nghề nghiệp để phụ huynh có thể nhận được thông tin giúp chuẩn bị cho họ và con cái của

họ cho giai đoạn cuộc sống tiếp theo. Các cố vấn của trường Trung học Lakeview và các cố vấn của

trường Trung học Lakeview phối hợp để học sinh LMS đến thăm LFO. LFO sau đó tổ chức một đêm

dành cho phụ huynh LFO, và đăng ký các lớp học cho sinh viên năm nhất. Để biết thông tin về chuyển

tiếp lên trung học, hãy nhấp vào đây.

LMs hy vọng sẽ tổ chức đêm Ngôi nhà đầu tiên với phụ huynh để giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về ngôi

nhà mà học sinh của họ đang ở và ý nghĩa đằng sau những ngôi nhà. Chương trình Gắn kết Phụ huynh

sẽ có phòng thoát ELA và các thử thách STEAM dành cho phụ huynh trong đêm phụ huynh tại Fall

House này. Vào tháng Hai, Chương trình Gắn kết Phụ huynh sẽ gửi Điểm chuẩn cho từng nhà học

sinh cùng với Chương trình làm việc, điểm số, thư phụ huynh, gói thông tin và khảo sát. Thông tin này

cũng sẽ có sẵn trên trang web với nhiều thông tin hơn, các con

đường tài nguyên dành cho phụ huynh và video bằng cách quét mã

QR hoặc nhấp vào liên kết trong một cảnh báo bằng văn bản được

gửi đến tất cả phụ huynh. Điều này được tổ chức bằng cách gửi

thông tin về nhà và trực tuyến. Để biết thêm thông tin về Điểm

chuẩn, hãy nhấp vào đây

Các hội thảo và thông tin trực tuyến dành cho phụ huynh luôn trực

tuyến và được gửi đi vào mùa thu và mùa xuân. Chúng bao gồm hội
thảo Mùa thu và Mùa xuân, thông tin Google Lớp học / cổng
thông tin dành cho cha mẹ và Thông tin về sự tương tác của
gia đình.

Các hoạt động được lên kế hoạch cho năm học
2022-2023 là:
Họp mặt Thường niên
Open House
Định hướng Tình nguyện viên
Mùa thu Tư vấn cho Phụ huynh
Chuyến tham quan Lớp 8 đến trường Trung học / Đăng ký
Đọc viết / Phòng thoát ELA
Điểm chuẩn/Tăng trưởng  Đêm
Toán / Khoa học & Công nghệ  STEAM Đêm
Mùa xuân Hội đồng Cố vấn Phụ huynh
Chuyển tiếp của Phụ huynh Lớp 6

về Đêm đọc viết, Đêm Toán & Khoa học STEM và Các cột mốc quan trọng trong Đêm Giáo dục 2019-2020 & 2020-2021 Đêm kỹ thuật
số.

Bấm vào đây để xem các cuộc họp / thuyết trình / chương trình / phút trước đây

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

● Các chương trình học - Thông tin được thảo luận trong suốt năm học. Giáo viên, quản trị
viên và huấn luyện viên học tập nhắc nhở phụ huynh về các chương trình học khác nhau dành

cho con em họ thông qua các cuộc họp thường xuyên và các phương tiện được liệt kê dưới

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes
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đây. Học sinh / phụ huynh Đầu vàonếu không được thực hiện với việc lựa chọn các hoạt động

cho các chương trình / đêm

● của trường Kết quả đánh giá hàng năm của trường (bao gồm hồ sơ thành tích của) Ban

giám hiệu nhà trường có trách nhiệm báo cáo thông tin này cho phụ huynh.Smore kỹ thuật số
Bản tin, trang web của trường, Trang web Title I của Google và thư trạng thái. Kết quả của

cuộc khảo sát Title I mùa xuân được chia sẻ với Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Title I mùa xuân

và Hội đồng & Nhân viên Trường LMS. Kết quả cũng được đặt trong Phòng tài nguyên dành

cho cha mẹ và nằm trên cả hai trang web.

● Cơ hội tham gia tình nguyện trong trường - Phụ huynh và gia đình được mời tham gia tình

nguyện tại Trường Trung Học Cơ Sở Lakeview. Một khóa đào tạo ngắn hạn được cung cấp.

Các tình nguyện viên luôn được chào đón. Các Cơ hội Tình nguyện được truyền đạt thông qua

Ứng dụng Nhắc nhở Tình nguyện, các trang web của Trường, các trang Truyền thông Xã hội

của Trường, bản tin và thông báo bằng văn bản trong Toàn trường.

● Các tập sách nhỏ và tài liệu quảng cáo luôn có sẵn trong tất cả các cuộc họp phụ huynh và

gia đình tại Trung tâm Nguồn lực Gia đình, vàtrên các trang web Lms và Title I .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.,
Chương trình Hội nghị Thường niên, và nhiều hơn nữa.

● Bản tin Nhà trường - Bản tinhàng tháng của trường được phân phát cho phụ huynh và gia

đình và đăng trên các trang web, văn bản cảnh báo, và trường học và phân phát cho tất cả
học sinh mang về nhà. Thông tin kịp thời được làm nổi bật trong bản tin như các cuộc họp

phụ huynh & đêm học tập, các sự kiện của trường, thông tin trường học, lịch học, đánh giá,

v.v.

MỤC TIÊU CHO HỌC SINH HỌC
Mục tiêu của học khu:

● Nâng cao tỷ lệ học sinh đạt điểm thành thạo

(cấp độ 3 và 4) từ lớp 3 đến lớp 8.

● Nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT.

Mục tiêu của Nhà trường:

● Để cải thiện Phần trăm Tăng trưởng Học sinh trong toàn trường thực hiện ELT Đọc và
Toán trong toàn trường, sửa chữa và bồi bổ.

● Mục tiêu SMART - tăng tỷ lệ phần trăm có trọng số của học sinh đạt điểm Học lực

Thông thạo trở lên trong Bài Đánh giá Các mốc quan trọng của Georgia trong tất cả các
cấp lớp và các môn học chính. Toán-Khoa học-Ngữ văn-Xã hội học tăng 3%.

Lưu ý-Một phần trăm cho sự phát triển của học sinh sẽ được xác định vào một ngày sau đó.

Lưu ý: Phân vị Tăng trưởng của Học sinh mô tả mức độ phát triển mà học sinh thể hiện so với những
học sinh tương tự về mặt học tập.

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes
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Kế hoạch của Trường
cho Thành tích Học
sinh Được Chia sẻ

Nó là gì? Đây là một kế hoạch mô

tả cách thức Lakeview Middle 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. Lakeview Middle coi trọng những đóng góp và sự tham gia

của phụ huynh và gia đình 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 Lakeview Middle sẽ hỗ trợ sự
tham gia của phụ huynh và gia đình cũng như cách phụ huynh và gia đình 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 trường và ở nhà.

Nó được phát triển như thế nào? Lakeview Middle School hoan nghênh ý kiến   đóng góp và nhận

xét của phụ huynh và gia đình bất cứ lúc nào về kế hoạch. Tất cả phản hồi của phụ huynh và gia

đình sẽ được sử dụng để sửa đổi kế hoạch cho năm tới. Kế hoạch được đăng trên các trang web của

trường để phụ huynh và gia đình xem và gửi phản hồi trong suốt năm. Chúng tôi cũng phân phát hai

cuộc khảo sát yêu cầu phụ huynh đưa ra đề xuất của họ về kế hoạch và việc sử dụng quỹ cho sự tham

gia của phụ huynh và gia đình. Phụ huynh cũng có thể đưa ra phản hồi bất kỳ lúc nào tại Trung tâm

Gia đình, Biểu mẫu đầu vào kỹ thuật số trực tuyến, văn phòng trường học hoặc bất kỳ hoạt động nào

của phụ huynh.

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 kế hoạch này. Lakeview Middle sẽ tạo cơ hội đầy đủ cho sự tham gia của phụ huynh có

trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết tật và phụ huynh của trẻ em di cư.

Nó có sẵn ở đâu? Kế hoạch có sẵn tại tất cả các cuộc họp phụ huynh và gia đình, trang web LMS

dưới trang Title I hoặc nhấp vào đây để xem Chính sách LMS trên Trang web Title I của Google.

Phụ huynh cũng có thể nhận được một bản sao của chương trình tại Trung tâm Nguồn lực Gia đình

hoặc Văn phòng B. Chính sách LMS cũng có sẵn tại các cuộc họp cộng tác của Cộng đồng CountyWide

hàng tháng và sẽ được phân phát cho cộng đồng tại Ngày hội Trẻ em Catoosa và Cộng tác viên Hạt

Catoosa.

Bản tóm tắt giữa nhà trường-phụ huynh Vui lòng
nhấp vào cô ấy để xem bản tóm tắt
Là một phần của kế hoạch này, Lakeview Middle và gia đình của chúng tôi sẽ
phát triển bản tóm tắt cấp trường-phụ huynh, đó là một thỏa thuận mà phụ

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes

https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/school_improvement_plan_and_addendum
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/parent_engagement_policy
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/title_i_family_compacts
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/title_i_family_compacts
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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 tôi 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 đầu vào này, Nhà trường và Hội đồng Cố vấn sẽ
sửa đổi bản thu gọn. Hội đồng Cố vấn Phụ huynh mùa thu LMS phê duyệt các bản tóm tắt cụ thể
cho từng lớp sau khi nhận được ý kiến   đóng góp từ giáo viên, học sinh và phụ huynh. Phụ huynh học

sinh được đặt ở nhà và ở trường. Tất cả phụ huynh có thể bao gồm đầu vào và phê duyệt thông qua

hệ thống cảnh báo văn bản và khảo sát dành cho phụ huynh được gửi về nhà. Học sinh được

khuyến khích đặt đầu vào của mình thông qua lớp học google có sẵn cho mọi giáo viên khi bắt đầu đi

học.

Trung tâm Tài nguyên Gia đình- Hoạt động hàng ngày
trong Giờ học

● Hãy đến Trung tâm Tài nguyên Gia đình để xem sách và

tài liệu học tập

● Hướng dẫn kích hoạt Cổng thông tin dành cho Phụ
huynh trong tài nguyên Thông tin Google Station & Nhắc nhở
(Hệ thống cảnh báo văn bản dành cho từng lớp học của giáo

viên)

● Tất cả Thông tin Tiêu đề I-Biên bản từ tất cả Họp Phụ
huynh & Đêm Học thuật-Cộng đồng

● Nhấp vào đây để xem trang thông tin dành cho phụ huynh trên trang web

Bộ Giáo dục GA

● Thông tin-Đầu vào-Thông tin Phụ huynh

● Nhấp vào đây để xem Phòng Tài nguyên Kỹ thuật số dành cho Phụ

huynh Sự tham gia của Phụ huynh

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pages/Parent-Engagement-Program-For-Parents-Links.aspx
https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Partnerships/Pages/Parent-Engagement-Program-For-Parents-Links.aspx
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings/parent-resource-room
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và Gia đình đã được xác định
Lakeview Middle tin rằng sự tham gia của phụ huynh và gia đình có nghĩa là sự tham gia của cha mẹ
và gia đình trong giao tiếp hai chiều thường xuyên và có ý nghĩa liên quan đến việc học tập của học

sinh và các hoạt động khác của trường, bao gồm cả việc đảm bảo -

❏ Cha mẹ đó và gia đình đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ việc học tập của

con em họ;

❏ Khuyến khích cha mẹ và gia đình tham gia tích cực vào việc giáo dục con em họ ở trường;

❏ Cha mẹ và gia đình là những đối tác đầy đủ trong việc giáo dục con cái của 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;

❏ Ngoài các cuộc họp thông thường được đăng ở trang hai, phụ huynh và gia đình có quyền yêu

cầu họp. PIC sẽ gửi các yêu cầu đến cơ quan quản lý LMS, nơi họ sẽ tham khảo ý kiến   về cách

tốt nhất để đưa các yêu cầu vào kế hoạch hành động.

❏ Việc thực hiện các hoạt động khác như được mô tả trong kế hoạch này.

Vươn xa
● 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 phụ huynh và gia đình. Điều

phối viên cung cấp hỗ trợ về cách tiếp cận để
giao tiếp và làm việc với cha mẹ và gia đình như
những đối tác bình đẳng ngoài việc duy trì

Trung tâm Nguồn lực Gia đình. Điều phối viên

Sự tham gia của Phụ huynh trình bày tại một

cuộc họp của khoa và sẵn sàng tham vấn. LMS

PIC liên lạc với nhân viên sau mỗi cuộc họp phụ
huynh và gia đình, thông báo cho họ về những

mối quan tâm và thành tích. Hệ thống PIC trình bày với giáo viên về giá trị và tiện ích của

việc tham gia với cha mẹ và gia đình trong việc giáo dục con cái của họ.

● PIC điều phối LMS tình nguyệnviên. PIC tìm cách lôi kéo các bậc cha mẹ và gia đình

thuộc mọi thành phần nhân khẩu học làm tình nguyện viên cho tất cả các sự kiện của ủy ban

LMS như; Renaissance, PBIS, Houses, Attendance, Warrior Tribe, và hơn thế nữa. PIC quảng

bá / thông báo cho phụ huynh về các sự kiện và giúp thu hút phụ huynh tham gia bằng cách

tình nguyện cho các ủy ban như vậy. PIC thông báo cho các ủy ban về tất cả các tình nguyện

viên đăng ký làm tình nguyện viên. Các ủy ban nên đảm bảo rằng tất cả các tình nguyện viên

được trang bị tất cả những gì cần thiết để có trải nghiệm tình nguyện thành công, kiểm tra

họ thường xuyên trong suốt sự kiện và sẵn sàng nếu có thắc mắc. Bấm vào đây để biết thông

tin / biểu mẫu Tình nguyện

● Trường Trung học Lakeviewcác cộng đồngtổ chức và doanh nghiệp dựaThông tin

về các cơ hội để các tổ chức và doanh nghiệp làm việc với phụ huynh, gia đình và nhà trường

cũng như khuyến khích hình thành quan hệ đối tác là mục tiêu. Các đại diện doanh nghiệp

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes

https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings/lms-volunteer-information
https://sites.google.com/catoosa.k12.ga.us/lms-title-i-parent-information/parent-resources-meetings/lms-volunteer-information
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được khuyến khích tham gia vào trường học, chẳng hạn như thăm các lớp học và tham dự
các cuộc họp phụ huynh và gia đình 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 cung cấp thông tin nghề nghiệp và

kinh doanh là trọng tâm. Trường điều phối và tích hợp các chương trình tham gia của phụ
huynh và gia đình với các cơ quan và các chương trình khác như Cộng đồng trong trường học,

(CIS) ESOL. Nhấp vào đây trang web ESOL, và Vô gia cư (McKinney-Vento), v.v. LMS PIC

tham khảo ý kiến   của điều phối viên CIS. Nhấp vào đây cho SỰ KIỆN Cộng tác và Cộng đồng

● LMS tìm cách đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đến trường học và các chương trình

phụ huynh và gia đình, các cuộc họp và các hoạt động khác được viết bằng ngôn ngữ mà phụ
huynh và gia đình 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, chính sách, khảo sát, tờ rơi, và tài liệu nhỏ gọn,

và các biểu mẫu / thư thông tin được dịch thường xuyên. Những năm trung học được cung

cấp cho các gia đình nói tiếng Tây Ban Nha Bấm vào đây để có bản dịch kỹ thuật số

Giúp đỡ! Chúng tôi muốn đầu vào của bạn!
Nhấp vào đây để xem biểu mẫu Đầu vào Kỹ thuật số
Chúng tôi muốn đầu vào của bạn. Vui lòng lấy tài liệu này và đưa ra các

đề xuất bên dưới hoặc trên chính tài liệu. Chúng tôi muốn cải thiện sự
Tương tác của Phụ huynh và Gia đình tại Trường Trung học Cơ sở
Lakeview. Hãy cho chúng tôi biết cách tôi có thể hoàn thành công việc

tốt hơn. Nếu có bất kỳ phần nào trong kế hoạch / chính sách này mà

bạn cảm thấy không thỏa mãn với học sinh và mục tiêu của trường về
thành tích học tập, vui lòng cung cấp cho chúng tôi ý kiến   của bạn bên dưới. Chúng tôi cần nghe ý

kiến   của 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:

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

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

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

__ Tôi muốn đưa ra gợi ý sau đây về cách sử dụng tiền của Title I:

Gửi

_______________________________________________________________ Tên

tôi là

___________________________________________________________________

Điện

thoại_______________________________________________________________

Email_______________________________________________________________

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes
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lại

cho giáo viên của con quý vị.
Gửi lại tài liệu này cho Điều phối viên về Sự tham gia của Phụ huynh hoặc cho văn phòng

trường học

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

Kết quả đánh giá cá nhân học sinh và giải thích các kết quả đó - Nhà
trường có trách nhiệm phổ biến thông tin về bài kiểm tra cho phụ
huynh và gia đình. Các hội nghị cá nhân được lên lịch khi cần thiết. Hãy

yêu cầu một hội nghị. Phụ huynh và gia đình nhận được báo cáo ngay

sau khi nhà nước cung cấp.

Mô tả và giải thích về chương trình giảng dạy của trường - Trường Trung Cấp Lakeview

cung cấp cho phụ huynh và gia đình 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.Chương trình giảng dạy (Đêm về Toán, Khoa học và Văn học)

cung cấp cho phụ huynh và gia đình một cái nhìn thực tế về ý nghĩa của chương trình giảng

dạy của tiểu bang đối với con họ.

Các bài đánh giá được sử dụng để đo lường sự tiến bộ và trình độ của học sinh - Giáo

viên, huấn luyện viên học tập và quản lý nhà trường 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 và

gia đình. Phiếu điểm và báo cáo tiến độ luôn thông báo cho phụ huynh. Hai cách giao tiếp

được gạ gẫm. Giáo viên và nhân viên đưa ra lời giải thích chi tiết, khi cần - và chỉ là một tin

nhắn, một cuộc điện thoại. e-mail, hoặc ghi chú đi. Các giảng viên và nhân viên cung cấp hỗ
trợ cho phụ huynh và gia đình khi họ theo dõi sự tiến bộ của con em mình thông qua các

phương tiện ưu tiên của phụ huynh. Sự tiến bộ và trình độ được thảo luận tại các cuộc họp

phụ huynh và gia đình thường xuyên được liệt kê ở trang hai.

Cơ hội cho cha mẹ và gia đình để hình thành các đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm với các bậc
cha mẹ và gia đình khác và tham gia, khi thích hợp, vào các quyết định liên quan đến
việc giáo dục con cái của họ - Các cơ hội được tạo ra trong suốt năm học tại các cuộc họp

và / hoặc hội thảo của phụ huynh và gia đình. Phụ huynh và gia đình được khuyến khích chia

sẻ ý kiến   và tham gia vào các cuộc thảo luận. Mỗi tháng đều có cơ hội liên lạc với phụ huynh.

Trả lời cho cha mẹ và gia đình gợi ý: Phụ huynh đánh giá từng hội thảo của phụ huynh và gia

đình. Phụ huynh và gia đình được khuyến khích góp ý để cải thiện. Khi cần thiết, hành động

ngay lập tức được thực hiện theo các đề xuất nhất định sau khi tham khảo ý kiến   của Điều

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
xây dựng Great Canoes
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phối viên Title I và các nhà quản lý trường học. Bất kỳ nhận xét nào không hài lòng của phụ
huynh và gia đình đều được Điều phối viên Title I và ban giám hiệu nhà trường thu thập và

xử lý một cách thích hợp.

cách thức tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến con họ được giải thích cho các bậc

cha mẹ và gia đình một cách liên tục. Phụ huynh và gia đình được khuyến khích tham gia vào

việc giáo dục con em họ. Họp phụ huynh / giáo viên, nhắn tin. e-mail và các cuộc gọi điện thoại

rất được khuyến khích.

Phụ huynh và gia đình nên lưu ý:
● Tiêu chuẩn nội dung của tiểu bang và tiêu chuẩn kết quả học tập 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 và gia đình 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.  Các cột
mốc và  thông tin kiểm tra cũng có sẵn trong tài nguyên phòng,  trên trang web LMS,

trang web Title I, trang web GADOE / các mốc quan trọng.

● Các đánh giá của tiểu bang và địa phương được giải

thích cho phụ huynh và gia đình trong suốt năm cuộc

họp tham gia của phụ huynh và gia đình với các tài liệu

quảng cáo kèm theo (cũng có sẵn trong Trung tâm

Nguồn lực Gia đình).

● Các hoạt động tận nhà do các điều phối viên tham gia

của hệ thống viết ra tương quan với các tiêu chuẩn của

tiểu bang. Phụ huynh và gia đình có thể yêu cầu

những điều này thông qua điều phối viên LMS.

● Quận Catoosa Trung tâm Học tập cung cấp khóa đào tạo về đọc viết, công nghệ và GED miễn phí

cho phụ huynh và gia đình. 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 kỹ năng làm cha mẹ cho các bậc cha mẹ và gia

đình. (LƯU Ý: Phụ huynh và gia đình yêu cầu Lớp học Nuôi dạy con cái Trực tuyến trong Khảo sát

Mùa thu Title I hoặc Đánh giá Hàng năm được cung cấp thông tin cho một lớp học trực tuyến do

Cộng tác viên của Quận tài trợ.)

● Các yêu cầu của Tiêu đề I, Phần A được giải thích cho phụ huynh và gia đình tại Họp Thường

niên mỗi năm học. Tài liệu hướng dẫn Cuộc họp Thường niên được phân phát tại mọi cuộc họp

tham gia của phụ huynh và gia đình và có sẵn trong Trung tâm Tài nguyên Gia đình.

● Các cách để theo dõi sự tiến bộ của con họ và các đề xuất về cách cải thiện kết quả học
tập của con họ sẽ được các bậc cha mẹ và gia đình áp dụng.hội thảo / hỗ trợ cũng sẽ có sẵn cho

phụ huynh và gia đình về cách sử dụng Cổng thông tin dành cho phụ huynh một cách tốt nhất,

đăng ký thông báo văn bản Nhắc nhở và các trang web làm bài tập về nhà. Tất cả các đêm giảng

dạy đều tập trung vào thành tích của học sinh. Một lần nữa, phụ huynh và gia đình được khuyến

khích yêu cầu các cuộc họp với giáo viên hoặc ban giám hiệu.

Phụ huynh, Giáo viên, Học sinh và Quản trị viên làm việc cùng nhau để
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Stacey Newell- Điều phối viên Gắn kết Phụ huynh 706-866-1040
Snewell.lms@catoosa.k12.ga.us
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