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SỰ THAM GIA CỦA GIA ĐÌNH CHA MẸ LÀ GÌ?
VỀ CHÍNH SÁCH PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH
Để hỗ trợ tăng cường thành tích học tập của học sinh, Học
khu Quận Catoosa:
● đã phát triển chính sách tham gia của phụ huynh và
gia đình này mô tả các kỳ vọng và mục tiêu cho sự
tham gia của gia đình thực sự và
● hướng dẫn các hoạt động và tài nguyên giúp củng
cố trường học, phụ huynh, và các quan hệ đối tác
cộng đồng trong các trường Title I của học khu.
Kế hoạch này sẽ mô tả cam kết của Khu Học Chánh Quận
Catoosa:
1. thu hút phụ huynh và gia đình trong việc giáo dục con
cái của họ và
2. xây dựng năng lực * trong các trường Title I của
mình để đạt được # 1.

Phụ huynh và gia đình của học sinh theo học tại các trường Catoosa County
Title I có ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của
● giáo dục học sinh và
● cách thức và phụ huynh và sự tham gia của gia đình trông như thế
nào.
Trong các trường không thuộc Title I, không có chắc chắn rằng những điều sau
đây sẽ diễn ra. Chính sách này bảo đảm cho phụ huynh và gia đình rằng họ là
những đối tác quan trọng với các trường của Quận Catoosa trong việc giáo dục
con cái của họ. Sự tham gia của gia đình là sự tham gia của phụ huynh và các
thành viên gia đình trong giao tiếp thường xuyên, hai chiều và có ý nghĩa về học
tập của học sinh và các hoạt động khác của trường. Điều này đảm bảo:
(A) Cha mẹ và gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ việc học
của con em mình.
(B) Cha mẹ và gia đình đó được khuyến khích tích cực tham gia vào việc giáo
dục con cái của họ
(C) Cha mẹ và gia đình đó là những đối tác đầy đủ trong việc giáo dục con em
họ. Chúng được bao gồm, khi thích hợp, trong việc đưa ra quyết định và
trên các ủy ban cố vấn để hỗ trợ việc giáo dục con của họ.
(D) Cha mẹ và gia đình có thể yêu cầu các cuộc họp thường lệ.
(E) Các hoạt động khác, chẳng hạn như các hoạt động được mô tả trong Đạo
luật Thành công Sinh viên (ESSA), được thực hiện.

* Năng lực xây dựng đề cập đến tăng trưởng bằng cách cung
cấp nguồn lực, đào tạo và cơ hội học tập.
Khi trường học, phụ huynh, gia đình và cộng đồng làm việc
cùng nhau để hỗ trợ việc học, trẻ em có xu hướng
● làm tốt hơn ở trường,
● ở lại trường lâu hơn và tận hưởng trường học
nhiều hơn.
Tiêu đề I, Phần A quy định về sự tham gia của phụ huynh và
gia đình có ý nghĩa ở mọi cấp độ của chương trình, chẳng hạn
như:
● trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của học
khu và trường học và
● thực hiện cải thiện học khu và trường học.
Mục 1116 của Đạo Luật Thành Công của Học Sinh (ESSA) có
các yêu cầu Title I, Part A cho các trường học và hệ thống
trường học liên quan đến phụ huynh và các thành viên trong
gia đình trong việc giáo dục con cái của họ. Khu Học Chánh
Quận Catoosa:
● sẽ làm việc với các trường Title I để đảm bảo rằng
chính sách phụ huynh và gia đình được yêu cầu ở
cấp trường đáp ứng các yêu cầu của phần đó và
● sẽ thấy rằng mỗi trường sẽ tuân thủ các quy tắc về
phụ huynh / trường học.
Nếu kế hoạch hệ thống cho Tiêu đề I, Phần A, được phát triển
theo ESSA, không thỏa đáng với phụ huynh và gia đình của trẻ
tham gia, khu học chánh sẽ nộp bất kỳ ý kiến phụ huynh và gia

