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Hệ thống trường Title I của

Hạt Atkinson

2021-2022
Title I là một chương trình được liên bang tài trợ
theo Đạo luật Mọi sinh viên
thành công.

Sứ mệnh / Tầm nhìn: Xuất sắc trong Học thuật,

Kế hoạch của trường về thành tích
chung của học sinh
Là gì?
Đây là một kế hoạch mô tả cách Hệ thống Trường học Quận Atkinson sẽ cung cấp các cơ hội để tăng
cường sự tham gia của gia đình để hỗ trợ việc học tập của học sinh. Atkinson County Schools đánh giá
cao sự đóng góp và sự tham gia của phụ huynh và các thành viên trong gia đình trong việc 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 Trường học Quận Atkinson 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 trường và ở nhà.

Điền kinh & Nghệ thuật

Châm ngôn: "ATCO "Cùng nhau tiến lên
Cơ hội cho trẻ em

Nó được kiểm tra như thế nào?

Các trường của Quận Atkinson đã mời tất cả phụ huynh tham dự cuộc họp phản hồi hàng năm của các bên liên

Tiêu đề I là gì?

quan trong Học khu vào mùa xuân năm ngoái để xem xét và sửa đổi chính sách tham gia của phụ huynh và gia

Title I được thiết kế để hỗ trợ các nỗ lực cải cách

kiến đóng góp và nhận xét của phụ huynh liên quan đến kế hoạch này được hoan nghênh trong suốt năm học. Kế

trường học của tiểu bang và địa phương gắn liền

hoạch được đăng trên trang web của trường để phụ huynh xem và đóng góp ý kiến trong cả năm. Tất cả phản hồi

với các tiêu chuẩn học thuật của tiểu bang đầy

đình, cũng như CLIP, ngân sách nhỏ gọn về sự tham gia của phụ huynh và gia đình của chúng tôi. Ngoài ra, các ý

của phụ huynh nhận được trong năm sẽ được sử dụng để sửa đổi kế hoạch cho năm học tiếp theo. Chúng tôi cũng
phân phối một cuộc khảo sát hàng năm trực tuyến và trên Infinite Campus Messenger để yêu cầu phụ huynh đóng

thách thức để cải thiện việc giảng dạy và học tập

góp ý kiến về kế hoạch và việc sử dụng quỹ cho sự tham gia của gia đình. Phụ huynh và các thành viên trong gia

cho học sinh. Tiêu đề I

đình cũng có thể đóng góp ý kiến trong các cuộc họp phụ huynh và các hoạt động khác nhau trong suốt năm học.

các chương trình phải dựa trên các phương tiện
hữu hiệu để cải thiện thành tích của học sinh và
bao gồm các chiến lược để hỗ trợ sự tham gia
của gia đình. Tất cả các trường Title I phải cùng
phát triển với phụ huynh và các thành viên
trong gia đình một văn bản dành cho phụ
huynh và gia đình

chính sách tham gia.

Đó là cho ai?
Tất cả học sinh tham gia chương trình Title I, Part A, và gia đình của các em được khuyến
khích và mời tham gia đầy đủ các cơ hội được nêu trong kế hoạch này. Các trường của
Quận Atkinson sẽ tạo cơ hội đầy đủ cho sự tham gia của phụ huynh và các thành viên
trong gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế, khuyết tật và trẻ em nhập cư.

Nó có sẵn ở đâu?
Đầu năm, kế hoạch được gửi về nhà cho từng học sinh đầu năm. Kế hoạch cũng sẽ được
đăng trên trang web của trường và trên mạng xã hội. Phụ huynh cũng có thể lấy một bản
sao của kế hoạch từ Trung tâm Tài nguyên Phụ huynh.

Làm sao cha mẹ có thể

tham gia vào việc giáo
dục con cái của bạn?

Trường học Quận Atkinson
Chương Trình Giảng Dạy Nào Được Sử Dụng Trong Các Trường Học
Quận Atkinson? Chương trình giảng dạy của trường chúng tôi dựa
trên Tiêu chuẩn Xuất sắc của Georgia (GSE) do Bộ Giáo dục Georgia

Đọc cho con bạn nghe mỗi ngày Tham
dự các nhà mở, các cuộc họp và các
hoạt động ở trường
sự tham gia của cha mẹ
Tham dự phụ huynh-giáo viên

hội nghị
Thường xuyên trao đổi với
giáo viên của con bạn.
Tham gia vào việc lập kế hoạch và
thực hiện chính sách và chương trình
có sự tham gia của phụ huynh và gia
đình tại trường học của bạn.

ESSA là gì?
Đạo luật Thành công của Mọi học sinh, thường được gọi là ESSA, đã nhận

thông qua. Đã đến thăm
http://www.gadoe.org hoặc hẹn gặp giáo viên, cố vấn hoặc quản
trị viên để thảo luận về các tiêu chuẩn.

Trường học có trách nhiệm như thế nào? Theo ESSA, mỗi trường
nhận được số điểm dựa trên 100 điểm. Đây là mức độ sẵn sàng
cho trường đại học và nghề nghiệp của bạn

Điểm Chỉ số Hiệu suất. Các trường không còn được xác định
là trường ưu tiên, trọng tâm hoặc trường khen thưởng dựa
trên CCRPI. Ít nhất 95% học sinh nói chung và trong mỗi
nhóm học sinh phải tham gia bài kiểm tra do tiểu bang bắt
buộc. Chỉ số bổ sung: Mỗi trường phải đạt tiêu chuẩn hoặc
thể hiện sự tiến bộ trên chỉ số thứ hai. Để biết mức độ thành
tích của một số nhóm học sinh nhất định, ESSA yêu cầu tất
cả dữ liệu phải được chia nhỏ theo chủng tộc / dân tộc, tình
trạng khuyết tật, trình độ tiếng Anh hạn chế và tình trạng
kinh tế xã hội.

được sự chấp thuận của lưỡng đảng vào năm 2015.

Các tiểu bang đã được miễn trừ khỏi thỏa thuận miễn trừ Không có
Trẻ em bị Bỏ lại Phía sau (NCLB) và được giao trách nhiệm phát triển
các kế hoạch của tiểu bang để hỗ trợ giáo dục.

ESSA đã giảm đáng kể quyền hạn của Bộ trưởng Giáo dục và Bộ
Giáo dục Hoa Kỳ. sang cái khác.

Georgia đã tìm kiếm sự linh hoạt tối đa trong việc tạo ra một kế
hoạch thống nhất và chặt chẽ để đáp ứng phản hồi của các bên liên
quan và hỗ trợ tầm nhìn của chúng tôi về việc cung cấp một nền giáo
dục toàn diện cho mỗi và mọi trẻ em trong tiểu bang.

Để biết thêm thông tin về quá trình phát triển kế hoạch
Georgia, hãy truy cập: GaDoe.org/ESSA

Những bài kiểm tra nào được tính cho CCRPI? Hệ thống
Đánh giá Địa danh Georgia (GMAS). GMAS bao gồm Bài
kiểm tra cuối năm học (EOGT) cho lớp 3-8 và Bài kiểm tra
cuối khóa (EOCT) cho lớp 9-12. Đánh giá Thay thế Georgia
(GAA, cho các quốc gia, cho các bộ phận của nó) sẽ tiếp tục
được sử dụng cho những học sinh bị khuyết tật nặng nhất.
Những bài kiểm tra nào được tính cho CCRPI? Hệ thống
Đánh giá Địa danh Georgia (GMAS). GMAS bao gồm Bài
kiểm tra cuối năm học (EOGT) cho lớp 3-8 và Bài kiểm tra
cuối khóa (EOCT) cho lớp 9-12. Đánh giá Thay thế Georgia
(GAA, cho các quốc gia, cho các bộ phận của nó) sẽ tiếp tục
được sử dụng cho những học sinh bị khuyết tật nặng nhất.

Trung tâm tài nguyên dành cho cha mẹ
Hãy đến thăm Trung tâm Tài nguyên Phụ huynh đặt tại mỗi
trường để xem lại sách, tài liệu học tập và các hoạt động để sử
dụng ở nhà với con bạn. Máy tính có sẵn để phụ huynh khám
phá Cổng thông tin dành cho phụ huynh và các tài nguyên giáo
dục.

Sự tham gia của cha mẹ và gia đình
Atkinson County Schools tin rằng sự tham gia của gia
đình có nghĩa là sự tham gia của cha mẹ và các thành viên
trong 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 đảm bảo:

Các trường học của Quận Atkinson đang phát triển mạnh
mẽ!
Atkinson County Schools sẽ thực hiện các bước sau đây để thúc đẩy
và hỗ trợ phụ huynh và gia đình như một nền tảng quan trọng của
trường nhằm củng cố trường và đạt được các mục tiêu trường học
của chúng ta. Chúng tôi sẽ làm như sau:
Đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đến các chương trình của trường và phụ
huynh, các cuộc họp, và các hoạt động khác được đăng bằng tiếng Anh và tiếng Tây
Ban Nha, được đăng trên trang web của trường và được đưa vào bản tin hàng tháng
của trường dành cho tất cả các gia đình. .

Cung cấp các khóa đào tạo hàng tháng cho nhân viên trong thời gian lập kế hoạch của họ về các chiến
lược để cải thiện giao tiếp với phụ huynh và các ý tưởng để tăng sự tham gia của gia đình với các hoạt
động đọc và toán cho học sinh của chúng tôi bên ngoài lớp học. Nhân viên cũng sẽ chia sẻ các phương
pháp hay nhất trong các cuộc họp giảng viên được lên lịch thường xuyên.

Cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ
việc học tập của con em họ.

Hợp tác với các chương trình mầm non, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, các
Phụ huynh được khuyến khích tham gia tích
cực vào việc giáo dục con em họ ở trường.

Cha mẹ đó là 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

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 thích hợp) để giúp chuẩn bị cho phụ huynh và con cái của họ chuyển tiếp
thành công.

Chia sẻ thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trên blog của trường và bản tin của
trường để phụ huynh hiểu các tiêu chuẩn và đánh giá học tập của trường, cũng như các cách
phụ huynh có thể theo dõi sự tiến bộ của con mình và làm việc với các nhà giáo dục.

giáo dục con cái của họ.

Liên lạc với tất cả các gia đình và cộng đồng một cách thường xuyên về các sự kiện và
hoạt động trong toàn trường, thông qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội và tài liệu
quảng cáo.
Làm việc với phụ huynh của chúng tôi để phát triển các khóa đào tạo liên quan và các bài thuyết trình hữu ích
để giáo dục nhân viên của chúng tôi về tầm quan trọng của sự tham gia của phụ huynh và gia đình cũng như
cách hỗ trợ việc học tập của học sinh.

Cung cấp tài liệu và tài liệu quảng cáo cần thiết cho phụ huynh tại các hội nghị, cuộc họp, và các hoạt
động để giúp phụ huynh làm việc với con cái của họ để cải thiện thành tích của họ.

Cha mẹ có quyền
Biết trình độ chuyên môn của giáo viên cho con
bạn, bao gồm bằng cấp và chứng chỉ mà họ có,
và liệu giáo viên đó có được chứng nhận trong
lĩnh vực giảng dạy tương ứng của họ hay không.
Tìm hiểu xem con bạn có nhận được các dịch
vụ chuyên nghiệp hay không và nếu có thì trình
độ của chúng.

Biết mức độ thành tích của con quý vị trong từng lĩnh
vực đánh giá của tiểu bang.

Tham gia vào việc lập kế hoạch / thực
hiện chương trình có sự tham gia của
phụ huynh tại trường của bạn

Mục đích của Tiêu đề I

Tăng thành tích cho tất cả học sinh, đặc biệt bằng cách giúp học
sinh đạt thành tích thấp đáp ứng được nội dung học tập đầy thách
thức và các tiêu chuẩn thành tích của tiểu bang. Chương trình Title I
cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm: thêm giáo viên và nhân
viên hỗ trợ, thêm thời gian giảng dạy, nhiều phương pháp và tài liệu
giảng dạy, các lớp học
nhỏ hơn và đào tạo bổ sung cho nhân viên.
Các trường đủ điều kiện tài trợ dựa trên nhu cầu tài chính. Tất cả các
trường của Quận Atkinson đều tuân theo thiết kế

Thủ tục khiếu nại
Là một phần của Đảm bảo với ESSA, LEA chấp
nhận quỹ liên bang cũng đồng ý thông qua các
thủ tục bằng văn bản của địa phương để tiếp
nhận và giải quyết các khiếu nại
cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc
quản lý các chương trình được bảo hiểm. Để
biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Atkinson
County Schools.

Henry nâu
Chức danh I Giám đốc

98 E. Roberts Ave.
Pearson, Ga. 31642
Điện thoại: 912-422-7373

hbrown@atkinson.k12.ga.us
Chính sách của Hệ thống Trường học Quận Atkinson không

của chương trình School - Wide Title I.

Yêu cầu đối với toàn trường:
Đánh giá Nhu cầu Toàn diện: Nhà trường phải xác định những lĩnh
vực cần nhất.

Các chiến lược cải cách cho toàn trường
Tăng cường chương trình học cơ bản.

Tăng số lượng và chất lượng thời gian học. Phát triển
các chiến lược để đáp ứng nhu cầu của
quần thể không được phục vụ.
Giải quyết nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là những học
sinh có năng lực kém.

da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân,

Hướng dẫn bởi giáo viên "có trình độ cao"
• Học tập chuyên môn cho giáo viên

khuyết tật, hoặc bất kỳ tình trạng được bảo vệ hợp pháp

Chiến lược tương tác của cha mẹ và gia đình

phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, giới tính, chủng tộc, màu

nào khác trong các chương trình giáo dục, hoạt động hoặc
việc làm của nó thực hành.

