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BUOD 
Ang mga distrito ng pampublikong paaralan ng Duval County ng lokal na Educational Agency (LEA) 
ay maaari lamang makatanggap ng titulo ko, bahagi ng isang pondo kung ito ay nagsasagawa ng 
outreach sa lahat ng magulang at miyembro ng pamilya at mga programang nagpapatupad, aktibidad, 
at pamamaraan para sa paglahok ng mga magulang at mga pamilya na naaayon sa Seksiyon 1116 
ng elementarya at Secondary Education Act (ESEA) 1965 ayon  Ang mga programa, aktibidad, at 
pamamaraan ay dapat planuhin at ipatupad nang may makabuluhang konsultasyon sa mga magulang 
na lumalahok sa mga bata. 
 
Ang mga plano ng paaralan ay kailangang taglayin sa pamamagitan ng input ng mga magulang at 
pamilya upang pabutihin ang tagumpay at pagganap ng estudyante.  Ang proseso ng pagpaplano ay 
maaari ring magsama ng makabuluhang konsultasyon sa mga employer, lider ng negosyo, at 
pagkakawanggawa organisasyon.  Ang template na ito ay tutulong sa mga paaralan na ang 
pinakamahusay na pamamaraan ay nakaayon sa pederal, pang-estado, at lokal na mga inaasahan 
para sa pagsunod. 

 
Ang nasa ibaba ay isang pamamaraan na magagamit para sa pakikipag-
ugnayan ng magulang at pamilya. 
 

 

Conduct a 
Comprehensive 

Needs Assesment

Identify Barriers to 
Parent and Family 

Engagement

Prioritize Barriers

Identify Strategies to 
Overcome Barriers 

to Parent and Family 
Engagement 

Develop a 
Parent and Family 

Communication Plan

Develop an 
Accessibility Plan to 

Include ALL 
Caregivers

Plan to Build the 
Capacity of Parents 

for Student 
Achievement

Plan to Develop Staff 
so they know how to 
Partner with Parents 

and Families 

Align Funding 
Sources and 

Collaborate Funding 
Sources

Partner with 
Community Partners, 
Business Partners, 

and Faith Based 
Partners

Implement 
Communication, 

Parent Engagement, 
and Staff 

Development Plans

Conduct Formative 
and Summative 
Evalautions and 

Amend as Needed
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"Ituring ang mga bata na tulad nila ng kaibhan at kalooban 

nila." 
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INSURANCE 

Ako, sa pamamagitan nito ay nagpapatunay na ang lahat ng mga katotohanan, mga numero, 
at mga representasyon na ginawa sa pederal na magulang at mga plano sa engagement ng 
pamilya ay totoo, tama, at naaayon sa pahayag ng mga pagtiyak para sa mga ito. Bukod dito, 
lahat ng angkop na batas, pamamalakad, at pamamaraan; mga kinakailangan sa 
pangangasiwa at programatikong; at mga pamamaraan para sa pagkontrol sa pananalapi at 
pagpapanatili ng talaan ay ipinatupad upang masiguro ang tamang pananagutan para sa 
paggasta ng mga pondo sa proyektong ito. Lahat ng talaang kailangan upang patunayan ang 
mga requirement na ito ay makukuha ng naaangkop na lokal, pang-estado at pederal na mga 
kawani. Pinatutunayan ko pa na lahat ng ginastos ay dapat na maging obligadong muli sa o 
pagkatapos ng petsa ng simula at bago ang petsa ng pagwawakas ng proyekto. Ang 
disbursement ay naireport lamang kung naaangkop sa proyektong ito, at hindi gagamitin para 
sa pagtutugma ng mga pondo dito o sa anumang espesyal na proyekto, kung saan 
ipinagbabawal.Jennifer T. gray  

☒ 

Ang paaralan ay pamamahalaan ng batas na pakahulugan ng magulang at pamilya 

na engagement, at gagawa ng mga programa, aktibidad, at pamamaraan alinsunod 

sa kahulugang nakabalangkas sa Esea  Section 8101; 

☒ 

Ang mga magulang at pamilya ng mga bata ay naglingkod sa titulo ko, bahagi ng isang 

desisyon tungkol sa kung ano ang pamagat ko, bahagi ng isang pondong nakalaan para sa 

family engagement ang ginugol sa [Section 1116(b) (1) at (c) (3)]; 

☒ 

Ang sama-samang bumuo/magbago kasama ng pamilya na WWII ng estudyante ang 

patakaran ng magulang at ng family engagement at ipamahagi ito sa mga magulang ng 

lumalahok na mga anak at makukuha ang plano ng pamilya at family engagement upang 

hindisiya lokal na komunidad [seksiyon 1116(b) (1)]; 

☒ 

Isali ang mga magulang at pamilya, sa isang organisado, tuluy-tuloy, at napapanahong 

paraan, sa pagpaplano, pagsusuri, at pagpapaunlad ng mga programa sa ilalim ng 

bahaging ito, kasama na ang pagpaplano, pagsusuri, at pagpapabuti ng mga magulang at 

mga patakaran sa engagement ng pamilya at ang pinagsamang pagpapaunlad ng 

programa sa programang pang paaralan sa ilalim ng section 1116 1114(c)(3)]; 

☒ 

Gamitin ang mga natuklasan ng patakaran sa pakikipag-ugnayan ng magulang at pamilya 

sa pagdisenyo ng mga istratehiya para sa mas epektibong magulang at pakikipag-ugnayan 

sa pamilya, at para magbago, kung kailangan, ang magulang at pamilya ng paaralan na 

engagement policy [Section 1116(a)(2) (C)]; 

☒ 

Kung ang plano para sa titulo ko, bahagi A, na binuo sa ilalim ng Seksiyon 1112, ay hindi 

kasiya-siya sa mga magulang at pamilya ng mga anak na kalahok, ang paaralan ay 

isusumite ang magulang at pamilya sa plano kapag isusumite ng paaralan ang plano sa 

lokal na ahensiya ng edukasyon [Section 1116(b) (4)]; 

☒ 

Ibigay sa bawat magulang at pamilya ang ulat sa bawat estudyante tungkol sa pagganap 

ng kanilang anak sa assessment ng estado sa hindi kukulangin sa matematika, sining ng 

wika, at pagbabasa [section 1111 (h) (6) (B) (i)]; 

☒ 

Bigyan ng napapanahong abiso ang bawat magulang at pamilya kung kailan nadestino o 

naturuan na ang kanilang anak para sa apat (4) o higit pang magkakasunod na linggo ng 

isang guro na hindi sertipikado  sa kahulugan ng termino sa 34 CFR section 200. 56 

[section 1112 (e) (1) (B) (II)]; at 

☒ 
Bigyan ang bawat magulang at pamilya ng napapanahong impormasyon tungkol sa 

karapatan nilang humiling ng impormasyon tungkol sa mga propesyonal na kwalipikasyon 
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ng mga guro ng klase ng mag-aaral at paraprofessionals [section 1112 (e) (1) (A) (i) (i) at 

Section1112 (c) (1) (A) (II)]. 

* i-klik para piliin ang bawat katiyakan, ang pahinang ito ay mangangailangan ng orihinal na lagda at isinumite 
sa district.  
 
Jennifer T. gray_________________________________________ _ Hunyo 29, 2020________Signature ng 
prinsipal/School administrator date sign 
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KAILANGAN NG ASSESSMENT 
Ang Needs assessment ay ang pundasyon ng plano ng magulang at ng pamilya.  Kapag 
nakikipagpulong sa mga magulang at mga stakeholders, ang data mula sa kailangang  
proseso ng pagtatasa ay nagbibigay ng nakaraang taon at mga datos ng takbo na magagamit 
upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa pag-iimplementa ng plano para sa susunod na 
taon.  Ang gayong mga desisyon ay hindi di-makatwirang ngunit ang data ay nagtutulak at 
may layunin.    
 

Nakaraang taon financial at programatikong kinalabasan 

Pangkalahatang-ideya ng pananalapi fROM ang  nakaraang    taon ng pananalapi 
(ang bahaging ito ay hindi kailangan para sa bagong titulo I mga paaralan) 

Kabuuang bilang ng 
magulang at pamilya mula sa 

nakaraang taon 
Kabuuang perang ginagastos Kabuuang pondo na natitira 

$3,000.00 $2261.35 $768.64 

Kung ang mga pondo ay nanatili sa katapusan ng taon, ipaliwanag kung bakit hindi lubos na 
ginagastos ang pondo at kung paano ang mga magulang ay gagawa ng plano upang lubusang 
gastahin sa kasalukuyang plano 

Ang pondo ay hindi lubusang ginagastos dahil sa Closures ng paaralan noong Marso para 

sa COVID-19.  Prinsipal o inatasan ay follow-up na may bookkeeper sa isang buwanang 

batayan  upang pagtatangka upang  maghanda para sa isang posibleng di-inaasahang 

pagsasara sa hinaharap  upang subaybayan na ang lahat ng mga gaano karaming pera ay 

ginagastos, kung kinakailangan. 

 

Programatikong pangkalahatang-ideya fROM ang nakaraang taon ng pananalapi 
(ang bahaging ito ay hindi kailangan para sa bagong titulo I mga paaralan) 

Summpreserba pangkalahatang-ideya ng magulang resource room 

Kabuuang pagbisita sa mga 
magulang resource Room (dapat 
ay dokumentado sa karatula ng 

silid ng pintungan sa sheet) 
 

Kabuuang 
resources na 

nasuri mula sa 
magulang 

resource room 

Ano ang mga plano mo para lubos na magamit ang 
pamagat na aking parent resource room?  

(isama ang inventory na hindi ibinalik o anumang 
iba pang impormasyon na nauukol sa mga 

pintungan ng resource ng magulang) 
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Ang aming silid para sa magulang ay madaling 
makuha sa aming mga OES  pamilya. 
 
Ang aming pay inutusang gamitin ang silid 
habang naghihintay sa opisina sa harapan. 
 
Sa aming taunang  math at literacyights, 
nirepaso ng aming mga coach sa  magulang  
ang resources  na makukuha  at kung paano 
nila magagamit ang mga ito sa bahay para 
tumulong sa  pakikipag-ugnayan at tagumpay 

ng estudyante. 
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Buod ng mga kaganapan sa kasal ng magulang mula sa nakaraang taon  

Pangalan ng aktibidad 
 

Bilang ng mga 
kalahok (ang 
numerong ito ay 
dapat pareho ng 
bilang ng mga 
kalahok na 
nakalista sa sign 
in sheet sa mga 
digital na 
pagsunod) 

 

Taunang pulong (simula ng 
taon) 

4 Evaluation form, ang mga komento ay 
nagbahagi ng tiyak sa magandang suporta, ang 
magulang na nakikipag-ugnayan sa mga 
pangyayari na nagpapahintulot sa kanila na 
makipag-ugnayan nang positibo sa kanilang 
mga estudyante, pahalagahan ang pokus ng 
pagtuturo at suporta para sa trabaho sa bahay 

Pulong sa pag-unlad (katapusan 
ng taon) 

5 Comments ibinahagi sa pamamagitan ng virtual 
platform dahil sa COVID-19 magsara, ang mga 
magulang ay nangangailangan ng kakayahang 
umangkop sa oras na nakaiskedyul na 
kaganapan upang payagan ang nadagdagan 
pakikilahok, mga magulang din na 
nagpapahiwatig ng isang pangangailangan 
para sa karagdagang mga pagpipilian sa 
transportasyon 

Night ng magulang sa 
kumperensya 

55 Lahat ng mga komento na ibinahagi sa 
pamamagitan ng feedback form ay positibo, 
mga magulang/tagapag-alaga appreciated ang 
pagkakataon na repasuhin ang mga puntos ng 
data sa kanilang mag-aaral, pati na rin ang 
Support ng guro, kapag kinakailangan. 

Donuts sa Grownups 104 Ang mga resulta ng survey ay labis positibo, 
ang mga pamilya ay nagbahagi ng halaga sa 
pakikisalamuha sa kanilang mga estudyante sa 
School campus at pagkonekta/bonding  sa mga 
tauhan sa buong kampus sa ganitong paraan. 

Math Night 75 Ang mga resulta ng survey ay positibo, ang 
pagkain ay appreciated, ang mga laro sa 
matematika ay mahusay na tinanggap at 
Tatangkilikin ng lahat. Mga pag-aalala ay 
ibinahagi na ang pagkain ay tumakbo out, at 
hindi lahat ng kalahok ay maaaring kumain 
(Gayunman, ito ay isang bagay na ibinigay) 

Gabi ng literasiya 36 Ang mga resulta ng survey ay positibo, ang 
mga pamilya ay nagsabi tungkol sa 
kahalagahan ng pagkatuto sa School campus, 
mga kahilingan para sa mga kaganapan ng 
oras at/o naka-iskedyul rotano upang 
makatulong sa mga makinis na transition at 
lahat may kakayahan upang tamasahin/matuto 
mula sa mga laro na ibinigay. 
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Gabi ng sining 77 Ang feedback ay labis positibo, ang mga 
magulang ay nagbahagi ng pagpapahalaga at 
kasabikan na maglaan ng pagkakataon upang 
makapaglaro sila mismo, hinihikayat na 
ipagpatuloy ang kaganapang ito sa isang 
taunang batayan, mahusay na kaganapan para 
sa lahat ng kasangkot. 

   

   

   

   

Ang mga paaralan ay maaaring magdagdag ng karagdagang mga linya dahil ito ay nakaayon sa plano sa 
pakikipag-ugnayan ng magulang at pamilya mula sa nakaraang taon ng pananalapi  – kailangang tumugma sa 
mga aktibidad na kabilang sa magulang at family engagement Plan mula sa nakaraang taon.  Kung hindi 
nagdaos ng aktibidad, dapat isama ang 0 para sa "bilang ng mga kalahok" na may paliwanag kung bakit hindi 
idinaos ang kaganapan sa hanay na "mga resulta." 

 

Buod ng impormasyon sa ebalwasyon at feedback ng magulang na nakolekta mula sa 
Development meeting Held upang suportahan ang pagpapaunlad ng magulang at 
pamilyang ito. 
Batay sa feedback ng magulang at pamilya, nasiyahan ang mga kalahok sa mga kaganapang 
pinangasiwaan sa buong taon ng pag-aaral na ito at gusto namin silang pakainin muli sa darating na 

school year. 
 
 
 

Barriers 

Paggamit ng nakaraang taon sa pananalapi at programatikong kinalabasan; datos ng 
klima sa distrito at paaralan; pananaw ng magulang data; data mula sa mga pulong ng 
BULSA; magulang na attendance data; observational data; data ng pagsusuri ng 
magulang; data mula sa titulong pag-unlad ko sa pagpupulong; mga panayam at focus 
group ng magulang; Feedback para sa guro at tagapangasiwa; iba pang mga uri ng 
pangangailangan sa pagtatasa ng data; at isagawa ang isang kailangang proseso ng 
pagsusuri.  Pagkatapos, ilarawan ang mga hadlang na pumipigil sa partisipasyon at 
paglahok ng mga magulang at kapamilya noong nakaraang mga taon. 

1. Ang mga kaganapan ng magulang at pamilya ay salungat sa trabaho o sa extracurricular na 
aktibidad ng estudyante. 
 

2. Ang mga magulang at pamilya ay nahihirapang magkaroon ng kakulangan sa 
transportasyon sa magulang at mga kaganapan sa kasal ng pamilya. 
 

3. Hindi nahikayat ang mga magulang at pamilya na dumalo sa kanilang mga kaganapan sa 
magulang at pamilya. 
 

(1) unahin ang  tatlong hadlang  (posibleng pagsamahin ang ilan) 
(2) ilarawan ang mga hakbang na gagawin sa darating na taon ng pagpasok upang madaig ang 
mga harang sa magulang at pamilya (kailangan-isama kung paano madaraig ng paaralan ang mga 
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hadlang para sa mga mag-aaral kasama ng kapamilya na may limitadong kasanayan sa Ingles, 
mga magulang at mga kamag-anak na may kapansanan, at mga magulang at kapamilya na mga 
migrante alinsunod sa ESSA section 1116 (f)). 

 
Harang 

Hakbang o istratehiya na ipinatupad upang maalis o mabawasan 
ang harang 

1. 

Mag-iskedyul ng 
hidwaan 

OES ay nakatuon sa hosting AM at PM kaganapan sa 
alternating  araw upang matulungan ang mga pamilya na 
maaaring dumalo sa. Nag-aalok ng mga oras sa panahon ng 
araw ay kapaki-pakinabang para sa ilang, habang hindi para sa 
iba.  Kaya, nag-aalok kami ng mga kahaliling beses para sa 
parehong kaganapan upang  payagan ang mga magulang ang 
kakayahan na dumalo kapag ito ay pinakamahusay na 
nababagay sa kanilang (mga) iskedyul, at sa huli ay hindi 
makaligtaan isang kaganapan lamang dahil sa takdang 
panahon.  Ito ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng aming 
pagdalo kumpanya para sa bawat kaganapan at oras. 

2. 

Transportasyon 

OES ang mga pamilya sa carpool at magbibigay ng iskedyul sa 
bus kung kinakailangan. Sa oras ng pagpaplano para sa bawat 
pagkakataon ng outreach, direktang gumagana sa aming PTA, 
kami ay publicize "ibahagi ang mga pagkakataon para sa aming 
pamilya  batay sa graphic na lokasyon.  Bukod pa rito, patuloy 

naming isasama ang mga ruta at iskedyul ng pampublikong 
transportasyon para makatulong sa pamilya, nangangailangan.  
Hangga 't maaari, kami ay kumuha ng mga donasyon at  ' mga 
sertipiko ng regalo ' upang masakop ang mga token at/o  ruta 
singil para sa transportasyon serbisyo, bilang sila ay magagamit. 

3. 

Pagganyak 

Ang OES ay magbibigay ng pagkain, mga premyo, at mga 
bahay para mahikayat ang mga pamilya na dumalo. Sa bawat 
kaganapan, uunahin natin ang ating  dagdag na pakinabang, 

maging ito man ay pagkain, mga premyo  o gagawin.  Kapag 
ang pagkain ay hindi posible, ang mga pagkakataong isama ang 
mga trak ng pagkain (sa halaga ng panauhin) ay isasama din sa 
pagbibigay ng  opsyon para sa ating pamilya.  Ang mga 
donasyon para sa pintuan ng mga premyo at regalo mula sa 
ating negosyo at komunidad ay gagamitin upang ipamigay at 
pasalamatan ang pamilya sa kanilang pagsasama at 
partisipasyon. 

 

Mga pangunahing resulta/layunin para sa kasalukuyang taon ng 

pagpasok 

Isinasaalang-alang ang iyong mga hadlang at ang mga estratehiya na inilaan upang 
mabawasan o puksain ang mga ito, ano ang mga pangunahing kinalabasan/layunin para 
sa kasalukuyang paaralan taon para sa mga magulang at pamilya engagement? 
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OES ang pangunahing layunin ay patuloy na madagdagan ang paglahok ng mga magulang sa 
aming mga magulang at mga kaganapan sa kasal ng pamilya. Ang mithiin natin ay kausapin ang 

bawat pamilya  sa guro ng kanilang  estudyante  sa buong taon at  dumalo sa isang pangyayari 
sa isang  magulang at family engagement. 
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KOMUNIKASYON AT KAKAYAHANG 
 

 
Komunikasyon ay isang extension ng mga pangangailangan pagtatasa bilang trend data ay 
ipinapakita na ang mga magulang na komento na ang proseso ng komunikasyon ay dapat na 
pinabuting upang sila ay ganap na abala. 
 

Accessibility 
Ilarawan kung paano magbibigay ang paaralan ng buong pagkakataon para sa lahat ng  magulang 
at pamilya (na isinasaisip ang iba 't ibang makeup ng 21st  mga pamilya sa siglo) na makilahok sa 
lahat ng mga aktibidad ng magulang at pamilya.  Kabilang dito ang mga istratehiya para sa 

magulang na may partikular na mga pangangailangan tulad ng magulang na may espesyal na 
pangangailangan sa transportasyon, mga magulang na nagtatrabaho sa maraming trabaho, ang 
hukuman ay nagtalaga ng mga magulang, magulang na may kapansanan, mga magulang na 
nagsasalita ng Ingles bilang pangalawang wika, mga magulang na may kaugnayan sa maraming 
mga bata sa maraming paaralan, tagapag-alaga, tagapag-alaga ng maraming estudyante sa 

bahay, atbp Sa partikular,angmga hadlang na ito ay maaaring alisin upang matiyak na ang 
magulang o tagapag-alaga ng pamilya ay bahagi ng edukasyon ng kanilang anak? 

Okaya  ay mag-iskedyul ng mga kaganapan sa iba 't ibang panahon at sa alternating araw upang 
makatulong na maiwasan ang mga hidwaan sa iskedyul.  Aabisuhan namin ang mga pamilya sa 
pamamagitan ng iba 't ibang avenues (papel na mga flyer, electronic Apps, at social media).  Ang 
mga childcare at tagapagsalin ay makukuha kung kinakailangan.  Transportasyon problema ay 
direksiyon sa pamamagitan ng mga iskedyul ng bus at  carpool.   Bukod pa rito, patuloy tayong 
magkakaroon ng mga virtual na opsiyon para sa partisipasyon at pagdalo sa susunod na taon. 

Ilarawan kung paano magbabahagi ang paaralan ng impormasyongikinatuwa nalibre sa paaralan 
at mga programa ng pamilya, mga pulong,ulat sa paaralan,  at iba pang aktibidad sa isang 
maliwanag at hindi angkop na format at sa wikang maaaring maunawaan ng mga magulang at 
pamilya? 

Okaya  'y makikipag-usap sa mga pamilya sa pamamagitan ng impormasyong ipinadala sa bahay 
sa mga estudyante sa Martes ng  folder. Bukod pa rito, gagamit tayo  ng social media,  Bloomz, 
newsletter, at website ng paaralan  para maibahagi sa ating pamilya.  Magkakaroon tayo ng mga 
tagasalin at naisaling dokumento na makukuha sa mga kaganapan at miting.  Gagamitin ng mga 
guro  ang  pagsasalin ng Apps at websites para magsalin para sa partikular na mga pamilya.   

Ano ang iba 't ibang wika na binanggit ng mga estudyante, magulang at pamilya sa inyong 
paaralan? 

 
Ingles, Espanyol, wikang Amharic, Danish, Filipino, Haitian-Creole, Russian, Vietnamese, Kurdish, 
Tagalog, Esperanto 
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KOMUNIKASYON 
(1) ilarawan kung paano magbibigay ng impormasyon ang paaralan tungkol sa titulo ko, bahagi 
ng isang programa at aktibidad sa buong taon.  (2) Paano magiging lugar ang komunikasyon 
para sa mga magulang sa iba 't ibang wika na binanggit sa tanong sa itaas kung angkop?  (3 ) 
Isama ang mga kasangkapan at resources na gagamitin sa komunikasyon.    

1. Ang komunikasyon ay padadalhan ng dalawang linggo bago ang isang kaganapan sa 
pamamagitan ng pagtawag sa telepono, email, social media saksakan, paaralan marquee, 
at website ng paaralan. 

2. OES bumili ng mag-aaral mga Planner at Martes folder para sa lahat ng mga mag-aaral. 
3. Magkakaroon tayo ng mga dokumentong isinalin na magagamit upang makapagpadala ng 

tahanan para sa ating susunod na mga kaganapan at miting, kung kinakailangan. 
4. Naka-print na mga flyer, social media, website ng paaralan, Bloomz 
5. Sa bawat kaganapan, ang mga printer mga flyer ay magagamit upang mag-advertise at 

detalye ng darating na impormasyon para sa susunod na kaganapan, pati na rin ang 
anumang/lahat ng mga paparating na kaganapan. 

6. Lahat ng paparating na kaganapan ay isasama rin sa aming mga newsletter upang 
mapanatili ang mga magulang magkatabi ng mga kaganapan. 

 
 

 
 

Paano mailalarawan ang paaralan at ipapaliwanag (1) ang kurikulum sa paaralan (2) ang mga uri 
ng assessment na ginagamit upang masukat ang progreso ng mag-aaral (3) ang tudents ng mga 
antas ng tagumpayay inaasahang makuha? (4) sa lahat ng angkop na wika? 

1. Sa panahon ng bukas na bahay, teachers ay ibahagi ang impormasyon tungkol sa 
curricUlum  ginamit sa Oceanway elementarya. 

2. Magbabahagi ang mga guro ng data at kung paano natatamo ang data sa open house  at  
bawat  kumperensya ng mga magulang. 

3. Ang mga inaasahan sa antas ng grado ay ididispley sa mga silid-aralan at sa buong 
paaralan.  Ang mga mag-aaral ay subaybayan ang kanilang mga indibidwal na data sa 
tulong ng kanilang guro bilang paaralan ay umuunlad.  Maaaring ma-access ng mga 
magulang ang data ng kanilang anak sa bawat  kumperensya ng mga magulang. 

4. Mayroon tayong mga naisaling dokumento na magagamit, kung kinakailangan. 
5. Ang aming titulo ako ng taunang pulong ay idaraos din ng taon-taon upang mabigyan ng 

impormasyon ang mga magulang at tumugon sa anumang 
katanungan/pangangailangan/atbp. 

 
 
 
 

(1) anong mga oportunidad sa pagdedesisyon ang magagamit para sa mga magulang sa site ng 
paaralan?  (2) Paano magbibigay ang paaralan ng mga pagkakataon sa paggawa ng desisyon 
sa pagdedesisyon? 

1. Ang mga magulang ay inaanyayahang dumalo sa PTA at BULSA meeting.  Sa mga pulong 
na ito ay maaaring lumahok ang mga magulang sa proseso ng paggawa ng desisyon. 
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2. Ang mga magulang ay bibigyan ng kaalaman tungkol sa mga pulong na ito sa 
pamamagitan ng papel mga flyer, social media, Bloomz, at website ng paaralan.  Ang mga 
kaganapan ay nai-post din sa parent resource room at sa front office. 

3. Ang mga magulang ay inaanyayahan din sa aming titulong pag-unlad sa bawat taon.  Ang 
kanilang partisipasyon at mga ideya sa pagpupulong na ito ay nagbibigay ng pokus sa 

darating na taon, mga kaganapang maaaring itatakda,  at sa huli ay sumusuporta sa ating 
hangarin na gugulin ang pondo alinsunod sa kanilang mga hangarin/pangangailangan. 

 

Paano isusumite ng paaralan ang mga magulang ' at mga pamilya ' sa titulo ng district na opisina 
ko kung may mga problema sa magulang tungkol sa pagpapatupad ng titulong nasa malawak na 
plano ko na hindi kasiya-siya sa kanila? [ESEA seksyon 1116] 

 

1. OES ang mga magulang na ' at ang mga pamilya ' sa titulong opisina ko kung kailan at 
kung may isyu. 

2. OES ang aming pamagat 1 District  Specialist para sa payo. 
 

(1) Paano ilalathala ng paaralan at ipaalam dito ang kinakailangang titulong ito, bahagi ng isang 
magulang at pamilya engagement sa mga magulang at pamilya  (ang teknolohiya ay hindi 
maaaring ang tanging opsyon). (2) Paano ibibigay ang planong ito sa lahat ng wikang angkop sa 
inyong paaralan? 

1. OES ng kopya ng plano sa silid ng paglahok ng magulang at sa website ng paaralan. 
2. Mayroon tayong mga naisaling dokumento na magagamit, kung kinakailangan. 
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FLEXIBLE ANG MAGULANG AT MGA 

PULONG NG PAMILYA  
Mga paaralan na tumatanggap sa title I, bahagi ng pondo ang kailangan para magtipun-tipon ng 
taunang pulong.  Ang pulong na ito ay dapat idaos sa oras ng pagiging madali para sa mga magulang.  
Ang mga magulang ng kasaling mga bata sa paaralan ay aanyayahan at bibigyan ng sapat na abiso 
at hinihikayat na dumalo sa taunang pulong.  Ang pulong na ito ay ipaalam sa mga magulang ang 
pakikilahok ng kanilang paaralan sa ilalim ng Seksiyon 1116 at ipaliwanag ang mga iniaatas ng 
pamagat, bahagi ng Grant at kung ano ang makukuha ng mga magulang at ng karapatan ng mga 
magulang na kasangkot.  [ESEA seksyon 1116 (c) (1)] 

PAGLAHOK ng mga magulang at pamilya 

Ipaliwanag kung paano binubuo ng paaralan ang mga magulang at pamilya sa isang 
organisado, patuloy at napapanahong paraan sa pagpaplano, pagsusuri, at pagpapahusay 
ng mga titulo I programa kabilang ang paglahok sa pagpapasiya kung paano ko ito 
gagawin, bahagi ng mga pondo ay ginagamit [ESEA seksyon 1116 (c) (3)]. 
Makakatanggap ang mga magulang ng naka-print na impormasyon at mga paalala sa 

pamamagitan ng social media tungkol sa  darating na pamagat 1 meeting  at mga kaganapan.  Ang 
mga magulang ay magsa-sign in sa mga kaganapan upang magdokumento sa pagpasok.  Ang 
administrasyon ay magbibigay ng impormasyon at ang mga magulang ay kailangang lumahok 
pagkatapos ng pangangasiwa ay nagbigay ng kaugnay na impormasyon  sa pamamagitan ng 
pagkumpleto ng  survey.     Bukod pa rito, sa bawat tagsibol, ang mga magulang ay inaanyayahang 
dumalo sa artikulong ibabahagi ko ang kanilang  feedback tungkol sa mga kaganapan sa 
kasalukuyang taon at naging kasangkapan sa contributor sa plano at paggastos para sa darating 
na taon ng pag-aaral.  Ang input na ito ay mahalaga sa ating tagumpay at pagsuporta sa 

komunidad ng ating paaralan sa kabuuan. 

Paano ibibigay ng paaralan, sa pamamagitan ng titulo ako ng pera, transportasyon, pag-aaruga, o 
home pagbisita tulad ng mga serbisyong may kaugnayan sa engagement ng magulang upang 
matiyak na ang mga [ESEA seksyon 1116 (c) (2)] 

• Transportasyon -carpool at mga pagpipilian sa bus 

• Childcare – na ibinigay ng paaralan 

• Home pagbisita – kung kinakailangan, tagapayo, guro, social worker at/o admin ay tutulong 
sa mga magulang. 
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FLEXIBLE ANG MGA MITING NG PAMILYA 

Paano nakuha ang input ng magulang sa karamihan ng mga magulang tungkol sa mga 
panahong lubos na natutugunan ang kanilang pangangailangan sa mga pulong at 
aktibidad ng magulang? [ESEA seksyon 1116 (c) (2)] 
Ang OES ay nagkamit magulang at pamilya  sa pamamagitan ng pagsusuri sa  magulang paglahok 
Event at thmagaspang ang  Dcps-Gold, pati na rin sa pamamagitan ng aming mga titulo ko sa pag-
unlad na ginanap sa tagsibol 2020. 

Anong mga dokumento ang mayroon ang paaralan na kailangan ng magulang para sa mga oras ng 
pagpupulong, ang mga pangangailangan sa pamasahe, childcare, at home pagbisita sa family 
engagement ay tasahin? 

Batay sa feedback na  feedback  nakatipon,hindikailangan ang mga aktibidad ngpamilya  sa 
maraming pagkakataon sa buong maghapon at linggo.  Mag-iskedyul tayo ng mga pangyayari sa 
AM at Hapon sa buong linggo.  Mas gusto ng mga magulang ang elektronikong komunikasyon para  
patuloy kaming  gumamit ng Bloomz  at  iba pang  social media  site para  mapanatiling 
napapanahon ang mga magulang sa darating na ilang kaganapan.   

Paano ang Flexible na mga pagpupulong ay iaalay sa mapaunlakan magulang?  Lagyan ng tsek 
ang lahat ng angkop. 
 

☐Mga sesyon batay sa dokumentado  magulang feedback 

 

☐Hapon session batay sa dokumentado  magulang feedback 

 

☒Timpla ng AM & pm sesyon (ang ilang mga pulong ay ilalaan sa umaga  at  gabi) 

 

☐Ang & PM session (lahat ng miting ay ilalaan sa umaga sa gabi) 

 

☐Iba pang 

 

KINAKAILANGANG TAUNANG PULONG 

Ilarawan ang mga partikular na hakbang na gagawin ng inyong paaralan upang maisagawa 
ang pagsisimula ng taunang miting para ipaalam sa mga magulang at pamilya ang tungkol 
sa pamagat ng mga paaralan na program at mga magulang at pamilyang engagement. 
[ESEA seksyon 1116 (c) (1)] 
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Hakbang 1: OES taunang pulong ay magaganap sa kasabay ng aming mga  open  House  sa 
Septiyembre. 
 
Hakbang 2: kami ay makipag-usap sa petsa/oras sa mga magulang sa pamamagitan ng naka-
print na mga flyer at social media. 

 

Hakbang 3: hihikayatin natin ang mga estudyante na hilingin sa kanilang pamilya na dumalo sa 
kanilang mga sarili sa pagbibigay ng homework. 

 

Hakbang 4: kami ay ipagbigay-alam sa mga magulang tungkol sa mga darating na kaganapan 
habang sila ay sa  isangnnual  Meeting.   

 
 
 
 
 

Ilarawan ang katangian ng titulong I, bahagi ng malawak na programa na ibabahagi sa mga 
magulang sa taunang pulong. Huwag mag-atubiling gamitin ang PowerPoint sa federal programs 
site. 

Sa oras ng pulong, ang mga magulang ay bibigyan ng kaalaman tungkol sa paaralan, data ng 
paaralan, at kung paano ang pag-unlad ng mag-aaral  ay sinusubaybayan.  Ang mga magulang ay 
dapat ding ipaalam tungkol sa  isangnnual  Title 1 pondo at kung paano sila ay ginagastos.  

Tatanggap din ng impormasyon ang mga magulang tungkol sa aming bulsa committee.   
 
 
 
 
 

Ilarawan kung paano ang taunang pagpupulong ay babalot (1) ang sapat na taunang pag-unlad ng 
mga mag-aaral na nasira ng subgroups, (2) pagpili ng paaralan, at (3) ang karapatan ng mga 
magulang kapag ang mga paaralan ay tumatanggap ng titulo I, bahagi ng isang pondo. Huwag 
mag-atubiling gamitin ang PowerPoint sa federal programs site. 

1. OES administration  ay magbahagi ng isang kapangyarihan point nagdedetalye ayp sa 

pamamagitan ng subgroups at ibahagi ang kasalukuyang mga data ng paaralan  . 
2. Ang PowerPoint  ay  detalye ng sng chool pagpili  at  karapatan ng magulang. 
 
 

Paano titiyakin ng paaralan na ang mga magulang na walang access sa teknolohiya ay tatanggap 
ng pabatid tungkol sa mga kaganapan ng magulang, komunikasyon, impormasyon tungkol sa mga 
kaganapan ng magulang, update sa paaralan, at mga update sa progreso ng estudyante? 

 
Oceanway elementarya ay magpadala ng impormasyon sa Martes mga folder.  Ang impormasyong 
ito ay nakalimbag kaya ang mga magulang na walang teknolohiya ay maaaring ma-access ang 
impormasyon. 
 
 

KINAKAILANGANG PULONG SA PAG-UNLAD 

Ang pagsulong ng pulong ay idinaraos sa katapusan ng taon.  Ito ay maaaring tumingin 
bilang isang dulo ng taon na pagsusuri ng iyong pamagat, bahagi ng isang proseso ng 
magulang at pamilya.  Bilang karagdagan, ito ay isang pagkakataon upang kumonekta sa 
mga magulang upang simulan ang pagpaplano para sa susunod na taon.  Kahit na ang iyong 
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paaralan ay hindi titulo ko sa susunod na taon, ang pinakamahusay na mga pamamaraan ng 
engagement ng magulang ay dapat magpatuloy.  Dapat suriin ng pulong na ito kung gaano 
kahusay ang mga hadlang o inalis at ipinagdiriwang ang mga tagumpay ng taon. 
 

Ilarawan ang mga hakbang at istratehiya  na ipinapatupad sa pagsasagawa ng katapusan 
ng taon ng pagsulong upang  suriin ang mga magulang at pamilya sa pakikipag-ugnayan 
na naganap sa buong taon at  maghanda  para sa darating na taon kung ang paaralan ay 
patuloy na kwalipikado para sa titulo ko, bahagi ng pagpopondo.   
Hakbang 1: OES mga magulang at pamilya ay aanyayahan na dumalo sa pulong sa pamamagitan 
ng naka-print na flyer at social media. Lahat ng mga komunikasyon tungkol sa pagpupulong na ito 
ay sundin ang mga nakaraang pamamaraan ng shared para sa lahat ng iba pang mga 
magulang/komunidad na kaganapan. 
 
Hakbang 2: ang mga magulang ay mahihikayat na magbahagi ng mga ideya para sa paglahok sa 

susunod na taon. Ang isang paraan kung saan ang kanilang mga ideya ay ibabahagi ay sa 
pamamagitan ng pag-unlad worksheet.  Ang pagkumpleto ng worksheet na ito ay nagbibigay sa 
amin ng detalyadong feedback tungkol sa PFEP. 
 
Hakbang 3: ang mga magulang ay hinilingang punan ang ebalwasyon sa pagtatapos ng pulong.   
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PAGBUO KAKAYAHAN 
Kapag ang isang paaralan ay tumanggap ng titulo, bahagi ng isang pondo, ito ay responsable 
sa pagbuo ng kakayahan ng bawat magulang upang mapabuti ang kanilang mga nagawa sa 
akademikong tagumpay ng kanilang anak.  Kabilang dito ang mga aktibidad at istratehiya 
para maunawaan ng mga magulang ang mahihirap na pamantayan sa pag-aaral ng estado; 
Pang-estado at lokal na pagtasa; Paano subaybayan ang pag-unlad at gawain ng kanilang 
anak; pagsasanay sa literasiya; paano gamitin ang teknolohiya; at iba pang istratehiya kung 
paano matutulungan ng mga magulang ang kanilang anak sa proseso ng pagkatuto.  Lahat 
ng pondong ginagastos sa ilalim ng seksiyong ito ay dapat ihanay sa bahaging ito at makamit 
ang mga layunin sa titulong ito na may malawak na plano sa pamamagitan ng mga magulang 
at pamilya.   [ESEA seksyon 1116 (e)] 

PAGPAPATATAG NG KAKAYAHAN NG MGA MAGULANG AT MIYEMBRO 

NG PAMILYA 

Habang pinag-iisipan ang kailangang proseso ng pagsusuri, ano ang buod ng kung 
paano gagawin ng paaralan ang mga aktibidad na magpapatatag sa kakayahan para sa 
makabuluhang magulang at pamilya? 
Batay sa DCPS-Gold, mas gusto ng mga magulang ang elektronikong komunikasyon.  Kami ay 
patuloy na  makipag-usap sa mga magulang sa pamamagitan ng social media at  Bloomz, pati 
na rin ang papel mga flyer.  Bibigyan namin ng impormasyon ang mga pamilya kung paano ma-
access ang impormasyon ng kanilang mag-aaral sa pokus at kung paano subaybayan ang 
kanilang data.  Magbibigay din kami ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad na magagawa ng 
mga pamilya para mapag-ibayo ang tagumpay ng kanilang estudyante sa paaralan.   

Paano gagamitin ng paaralan ang mga aktibidad na bubuo ng ugnayan sa komunidad para 
mapabuti ang tagumpay ng estudyante? 

OES ang mga kaganapan para maturuan ang pamilya kung paano tutulungan ang kanilang mga 
akademya.  Magkakaroon din tayo ng mga tip na hindi nakatuon sa akademiko.   Research  
sumusuporta na family paglahok ay karaniwang nagdaragdag ng akademikong tagumpay.   
Patuloy naming matitipon ang input mula sa aming mga stakeholders sa mga aktibidad na 
inirerekumenda nila at isama ang mga ito sa aming pagpaplano.  Ang student data ay rerepasuhin 
para tulungan ang mga pamilya sa paghahanap ng mga lugar na kailangang suportahan ang 
kanilang (mga) anak.  Sa suporta ng pagkakakilanlan na ito, magsisikap tayong lumikha ng mga 
workshop na magpapatatag sa ugnayan ng paaralan at magulang.  Ang aming mga workshop ay 
dapat kabilang ang matematika, pagbabasa at agham ng nilalaman, ngunit din ay isama ang pag-
uugali at emosyonal na kagalingan at estratehiya upang suportahan ang buong bata at pamilya. 

(1) Paano gagamitin ng paaralan ang titulong aking mga magulang resource room upang 
suportahan ang magulang at pamilya na engagement?  (2) ipaliwanag kung paano advertised ng 
magulang at family engagement room ang mga magulang.  (3) ipaliwanag kung paano sinanay 
ang mga tauhan ng paaralan (mga titser at kawani ng opisina) kung paano gamitin ang magulang 
resource room sa mga magulang. 

1. Tang kanyang parent resource room sa OES ay bukas at  katabi ng opisina sa harapan.   
Aming front office staff  ay  ipaalam sa mga magulang tungkol sa kuwarto at kami  ay  Mag-
advertise ang kuwarto sa panahon ng mga kaganapan.   Patuloy nating lalago ang 
sangguniang ito batay sa mga mungkahi at pangangailangang ibahagi ng ating pamilya sa 

oras ng workshop at miting. 
2. Kami ay magbibigay sa mga magulang ng isang pangkalahatang-ideya ng kuwarto sa 

panahon  Orientation at  Open  House. Bilang bahagi ng aming inaasahang ' virtual ' 
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orientation at open house, kami ay i-highlight ang lugar na ito at magbigay ng mabilis na 
pansin sa isang partikular na mapagkukunan na magagamit para sa aming mga pamilya sa 
resource na ito sa bawat buwanang kaganapan. 

3. Ang aming sTaff ay sinanay sa resource room sa panahon ng paunang pagpaplano at 
hinihilingang mag-advertise ito hangga 't maaari.   

4. Magdadagdag din tayo ng isang segment sa aming newsletter na nagbibigay ng pokus at 
highlight ng isang partikular na Sanggunian, habang naglalaan din ng maikling buod ng 
maraming makukuhang sanggunian para sa ating pamilya. 

5. Hangga 't maaari, hihikayatin natin ang ating mga guro na magbahagi rin ng resources sa 
kanilang mga miting at/o kumperensya sa pagsisikap na  dagdagan ang paggamit at 
pagpapakita ng pambihirang sangguniang ito para sa ating pamilya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kung may mga karagdagang paraan para sa mga magulang sa pamamagitan ng paggamit ng 
titulo ako, bahagi ng pondo, paano sila naglaan at ano ang mga pagsasanay ibinigay upang 
sapat na maihanda ang mga magulang na gamitin ang mga resources at materyal sa tahanan 
kasama ang kanilang mga anak? 

Habang ang mga guro ay may isang magulang na mga kumperensya at kapag may bagong 
estudyanteng naka-enrol, ang mga magulang ay maaaring lumibot sa silid ng magulang na may 
paglahok at nagpapakita ng resources na makukuha. Bukod pa rito, ang pagpopondo para sa 
mga selyo para sa bawat isang kaganapan ng engagement ng magulang ay gagamitin upang 
suportahan ang komunikasyon ng kaganapan at dagdagan ang partisipasyon. Bukod pa rito, ang 
selyo ay gagamitin upang ibahagi ang mga follow-up na aktibidad at  susunod na hakbang 
kasama ang mga pamilya na dumalo, pati na rin ang mga taong maaaring hindi na nakadalo 
upang madagdagan  ang outreach at epekto. 
Ang pagbili ng mga  materyales para sa bawat kaganapan ng engagement ay inilalaan upang 

magbigay ng kinakailangang mga materyales para sa paggawa ng at mga artifact.  Ang mga 
artifact na ginawa ay partikular sa pokus ng bawat  partikular na pangyayari  at nilayong itayo sa 
landas ng  pagtuturo  .  Ang mga artifact na ginawa ay isinunod at magagamit  sa mga workshop 
sa isang mabagal na paraan ng pagpapalabas upang bigyan ang aming mga pamilya ng 
kinakailangang suporta upang humantong sa susunod na hakbang para sa kanilang (mga) mag-
aaral sa bahay at higit pa. 
Ang mga virtual na workshop at suporta ay maging ang utos ng tao,  maaaring ibigay ang mga 
materyal sa koreo sa mga pamilya na paunang magrehistro para sa mga kaganapan upang 
lumikha ng bagay sa bahay habang sumusunod sa online,  ngunit maaari ding gamitin upang 
bumili ng materyales upang mas mahusay na suportahan ang virtual na platform at presentasyon,  
lahat  batay sa bawat pangangailangan ng bawat nakaiskedyul na kaganapan. 

MGA PAGDIRIWANG NG MAGULANG AT PAMILYA 
 
Kung ang magulang at pamilya Engagement na mga kaganapan ay pinondohan sa titulo I, bahagi ng 
isang pondo, sila ay dapat na maging Suplementong at hindi halinlan ng mga gawain na pinondohan 
ng estado at lokal na pondo.  Bukod pa rito, ang mga kaganapan ay dapat magbigay ng kontribusyon 
sa tagumpay na mga layunin na nakabalangkas sa titulong ako ay may malawak na plano. 
 

Pangalan ng 
aktibidad 

 

Taong 
responsable 

Ano ang matututuhan 
ng mga magulang na 

Buwan ng aktibidad 
ay magdadala sa 

lugar 

Katibayan ng 
pagiging 
epektibo 
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magkakaroon ng 
nasusukat, 

Inaasahang epekto 
sa mag-aaral 
achievement 

Halimbawa: 
pagsusulat ng 
FASFA at 
iskolarsyep 

Punong-guro 
Brad Pitt 

Matututo ang mga 
magulang: 
1. Paano kumpletuhin 

ang mga bahagi ng 
magulang ng 
FASFA 

2. Paano magsaliksik 
ng mga website sa 
kolehiyo para sa 
kung ano ang 
kanilang mga anak 
na kailangan  para 
sa pagpasok 

3. Paano gamitin ang 
OneDrive at focus 
upang panatilihin 
up sa mga 
tagapagpabatid 
pagtatapos 

4. Tungkol sa pinaka-
popular na mga 
website ng 
iskolarsyep at tips 
para sa 
pagtanggap ng 
pagpopondo 

Oktubre 2020, 
Pebrero 2021 

Mag-sign in; 
Pagsusuri/feedbac
k; 
Mga magulang 
screen shot ng 
nakumpleto 
FASFA na pahina 
ng magulang; 
Katibayan ng 
isang 
nakumpletong 
aplikasyon ng 
iskolarsyep 
pagkaraan ng 3 
linggo; 
Natapos ang 
worksheet ng mga 
magulang para sa 
mga nasa estado 
at labas ng mga 
iniaatas sa 
kolehiyo ng estado 

Pamagat I 
taunang pulong 
(kailangan-
walang gastos) 

Assistant 
punong-guro 
Julie Ehrenberg 

Ang mga magulang 
at pamilya  ay 
malalaman kung 
paano maging mas 
abala sa edukasyon 
ng kanilang anak sa 
pamamagitan ng 
pagiging aktibong 
kalahok sa mga 
gawaing engagement 
ng paaralan. 

9-2020 Bilang ng mga 
kalahok/feedbac
k sa survey, 
pagkumpleto ng 
mga minuto, 
feedback sa 
pagtatapos ng 
isang taon pag-
unlad pulong 
kapag 
sumasalamin 
kami sa mga 
kaganapan ng 
taon/suporta. 

Titulo I ng 
pulong sa 
pagsulong 
(kailangan-
walang gastos) 
 

Assistant 
punong-guro 
Julie Ehrenberg 

Ang mga magulang 
at pamilya  ay 
magkakaroon ng 
pagkakataong 
magbigay ng 
feedback sa 
nakaraang mga 
kaganapan at 
magbahagi ng mga 
ideya para sa 
pagpapataas ng 
paglahok ng 

5-2021 Bilang ng mga 
kalahok/feedbac
k sa survey, 
pagkumpleto ng 
mga minuto 
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magulang sa 21-22 
school year. 

Mag-aaral na 
humantong sa 
kumperensya at 
teknolohiya gabi 
(tingnan sa 
badyet) 

Assistant 
punong-guro 
Julie Ehrenberg 
 

Ang mga magulang 
at pamilya  ay 
magkakaroon ng 
pagkakataong 
makibahagi sa mga 
estudyante na 
humantong sa mga 
kumperensya. Ang 
mga magulang ay 
magkakaroon ng 
pagkakataong 
malaman pa ang 
tungkol sa ating 
pinaghalo Learning 
platform.  

10-2020 Mag-sign-sa 
sheet, bilang ng 
mga 
kalahok/feedbac
k sa survey,  
dagdagan sa 
pinaghalo 
Learning log-ons 
mula sa 
bahay/pagkatap
os ng oras 

Family math 
Night 
(tingnan sa 
badyet) 

Assistant 
punong-guro 
Julie Ehrenberg 
 
Math coach 
Keith Johnson 

Ang mga magulang 
at pamilya  ay  
magkakaroon ng  
pagkakataong  
makilahok sa mga 
sentro ng math 
kasama ang kanilang 
estudyante para 
matuto ng  math 
istratehiya. Iba't-
ibang mga 
materyales sa 
matematika mula sa 
magulang  resource 
room  ay ipinapakita. 

11-2020 Bilang ng mga 
kalahok/feedbac
k sa survey, 
dagdagan ang 
gamit o 
paggamit ng 
mga nakasalong  
materyales mula 
sa resource 
room 

Pag-aaral ng 
pang-akit 
proseso Night 
(tingnan sa 
badyet) 

Assistant 
punong-guro 
Julie Ehrenberg 
 

Ang mga magulang 
at pamilya  ay 
magkakaroon ng 
pagkakataong matuto 
pa tungkol  sa 
proseso ng pang-akit 
para sa middle 
school. 

12-2020 Bilang ng mga 
kalahok/feedbac
k sa survey, 
nadagdagan ang 
bilang ng 
estudyante na 
kinukumpleto 
ang pang-akit at 
piling aplikasyon 
para sa 21-22 
school year 
 

Family literasiya 
Night 
(tingnan sa 
badyet) 

Assistant 
punong-guro 
Julie Ehrenberg 
 
Basahin ang 
coach Barbara 
Pipkin 
 

Ang mga magulang 
at pamilya  ay  
magkakaroon ng 
pagkakataong 
makilahok sa 
kanilang mga 
estudyante upang  
mapatibay ang 
kakayahan at 
konsepto na 
kailangang maging 

1-2021 Bilang ng mga 
kalahok/feedbac
k sa survey, 

dagdagan ang 
gamit o 
paggamit ng 
mga nakasalong 
materyales mula 
sa resource 
room 
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mahusay na 
mambabasa. 

Ang reading iba't-
ibang mga materyal 
sa pagbabasa mula 
sa magulang  
resource room  ay 
ipinapakita. 
 

Donuts sa 
Grownups 
(tingnan sa 
badyet) 

Assistant 
punong-guro 
Julie Ehrenberg 
 
Math coach 
Keith Johnson 
 
Basahin ang 
coach Barbara 
Pipkin 

Ang mga magulang 
at pamilya  ay 
magkakaroon ng 
pagkakataong 
makasama ang 
kanilang anak sa 
pag-aaral ng mga 
laro. Ang mga 
magulang ay 
ipakikilala sa 
impormasyon kung 
paano tutulungan 
ang kanilang anak sa 
homework at gawing 
masaya ang pag-
aaral sa pag-aaral sa 
araw-araw na mga 
aktibidad.  

3-2021 Bilang ng mga 
kalahok/feedbac
k sa survey, 
pagtaas sa 
average ng silid-
aralan ng mga 
lingguhang 
responsibilidad 
sa homework 

Gabi ng sining 
(tingnan sa 
badyet) 

Assistant 
punong-guro 
Julie Ehrenberg 
 

Ang mga magulang 
at pamilya ay 
magkakaroon ng 
pagkakataong makita 
kung paano natin 
gagamitin ang sining 
sa kurikulum. 

3-2021 Bilang ng mga 
kalahok/feedbac
k sa survey, 
dagdagan ang 
bilang ng mga 
proyekto ng 
mag-aaral na 
kasama sa 
madla, 

dagdagan ang 
mga mag-aaral 
na nag-aaplay 
upang 
magsagawa ng 
sining magmga 
lambat at/o piling 
mga paaralan 
para sa 21-22 
taon ng 
paaralan. 

     
     

     
     

     

     

     

Maaaring magdagdag o magtanggal  rows  ng mga row ang mga paaralan kung kinakailangan.   
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KASUNDUAN NG MAGULANG 
Ang LEA ay titiyak na ang bawat kalahok na paaralan, kasabay ng mga magulang ng mga 
kalahok, ay may kasamang isang kasunduan sa paaralan na naglalarawan sa responsibilidad 
ng paaralan na magbigay ng mataas na kalidad na kurikulum at pagtuturo sa isang 
supportive at epektibong kapaligiran sa pagkatuto; address ang kahalagahan ng patuloy na 
komunikasyon sa pagitan ng mga guro at mga magulang; Inilalarawan ang mga paraan kung 
saan ang bawat magulang ay responsable sa pagsuporta sa pagkatuto ng kanilang anak; at 
tinatalakay sa mga magulang ang mga estudyante sa elementarya. 
 

Bilang titulo sa paaralan, Anong katibayan ang ibibigay mo na kaya mong ipakita na 
ikaw ay may kasamang isang kasunduan sa paaralan at ang mga kumperensya ay 
ginaganap kasama ng magulang na naglalarawan ng kasunduan? 
Ang kasunduan sa paaralan-magulang ay binuo sa panahon ng Developmental  Meeting 
sa tulong ng mga magulang.  Magsa-sign in ng mga magulang ang kasunduan sa mga 
kumperensya at ang guro ay tribo-estado sa mga dokumento.   

Paano titiyakin ng punong-guro na ang kinakailangang mga kumperensya ay ipinatupad ng 
lahat ng magulang na may kinalaman sa pagpapaliwanag ng kasunduan ng magulang? 

Bilang bahagi ng pokus sa mga magulang, ang buwanang talakayan tungkol sa mga 
kumperensya at outreach ay kabibilangan ng ulat tungkol sa kalagayan ng pag-asam na 
ito. 
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PAGTUTURO NG KAWANI 
Ang LEA ay dapat tiyakin na ang bawat paaralan na nagpapatupad ng isang titulo ako iniukol 
sapat na mapagkukunan upang epektibong maisagawa ang mga mataas na kalidad at 
patuloy na propesyonal na pag-unlad para sa mga guro, punongguro, at paraprofessionals at, 
kung angkop, mag-aaral ng mga serbisyo ng mga kawani, magulang 
 
Ang LEA ay dapat tiyakin na ang lahat ng mga kawani na pagtuturo sa mga paaralan, 
pinondohan ng lubos o sa bahagi na may pamagat ako, bahagi A, matugunan ang mga 
kinakailangan ayon sa batas ng pagiging sertipikadong estado. Dapat tiyakin ng LEA na ang 
pagtuturo paraprofessionals ay gumagana sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng isang 
guro.  
 
Kung ang mga LEA umupa teacher o paraprofessionals na magbigay ng titulo I serbisyo sa 
mga pribadong estudyante sa paaralan, ang LEA ay titiyak na ang mga guro ay mga certified 
at paraprofessionals ay lubos na karapat-dapat. Ang LEA ay titiyak na paraprofessionals ang 
pagbibigay ng tuwirang tagubilin sa pagsali sa mga estudyante ay nasa ilalim ng tuwirang 
pangangasiwa at malapit sa isang tagapagturo ng pampublikong paaralan  . 
 

Bilang titulo sa paaralan, Anong katibayan ang iyong ibibigay na magpapakita na 
ikaw ay (1) abiso sa mga magulang na ang kanilang anak ay inatasan o tinuruan ng 
apat o mahigit pang magkakasunod na linggo ng isang guro na hindi pa lisensyado o 
pinirmahan (2) nagbigay ng listahan ng mga guro na hindi epektibo, wala nang 
trabaho, o walang gaanong karanasan ayon sa mga pambuong-estadong depinisyon 
na inilarawan sa APRUBADONG ESSA estado ng Florida. 

1. Padadalhan namin ang kanilang tahanan ng liham ng distrito sa sinumang estudyanteng 
nangangailangan ng pabatid na ito. 

2. Magpapadala tayo ng wastong abiso sa mga pamilya kung kinakailangan. 

 
Ang parehong mga notipikasyon ay  may petsa na,  at ang mga kopya ay  na-upload sa title  
I pagsunod. 
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PAGBUO NG KAKAYAHAN NG MGA GURO AT MGA TAUHAN 

Kapag nakatanggap ang isang paaralan ng titulo, bahagi ng isang pondo, responsable para 
sa mga guro ng educating, dalubhasang pagtuturo sa mga tauhan, tagapangasiwa, at iba 
pang tauhan, sa tulong ng magulang, sa halaga at mga kontribusyon ng mga magulang, at 
kung paano tumulong, makipag-ugnayan sa, at makipagtulungan sa mga magulang bilang 
pantay na magkatuwang, nagpapatupad at magkuwenta ng mga programa ng magulang, at 
bumuo ng kurbata sa pagitan ng magulang at paaralan.  Hangga 't maaari, dapat makilahok 
ang mga magulang sa pagpapaunlad ng training para sa mga guro at tagapagturo upang 
mapabuti ang bisa ng pagsasanay.  [ESEA seksyon 1116 (e) (3)] 
 

Ilarawan sa mga propesyonal na aktibidad sa pag-unlad ang paaralan ay magbibigay ng 
edukasyon sa mga guro, espesyal na pagtuturo support tauhan, punongguro, at iba pang 
mga lider ng paaralan at iba pang kawani sa ... 

1. Tulong ng mga magulang at pamilya at sa halaga ng kanilang mga kontribusyon. 
2. Paano tumulong, makipag-ugnayan, at magkaroon ng mga magulang at pamilya bilang pantay 

na magkatuwang. 
3. Pagpapatupad at pag-uugnay ng magulang at mga programa ng pamilya at mga bigkis sa 

pagitan ng magulang at pamilya at ng paaralan. 
 

Pangalan ng 
aktibidad 

 

Taong 
responsable 

Correlation sa 
tagumpay ng 
estudyante 

Buwan 
ng 

aktibida
d ay 

magda
dala sa 
lugar 

Katibayan ng pagiging 
epektibo 

Kahirapan 
simulation sa ang 
pamagat I koponan 

Mr Black Pinabuting 
kakayahan para sa 
mga kawani upang 
makipagtulungan sa 
magulang at mga 
pamilya 

Dis 2020 Sign-sa sheet, pagsusuri sheet, 
follow up sa mga guro 

Sensitivity 
pagsasanay para 
sa mga kawani 

Pangangasiw
a, t. Powell 
(kultura ng 
paaralan & 
klima) 

Magbigay ng 
karagdagang 
gabay at 
pagmumuni-muni 
tungkol sa 
pagsasaalang-
alang sa iba at sa 
kanilang kani-
kanyang 
pangangailangan.  
Umaasa kami na 
ang pagsasanay na 
ito ay magbibigay 
ng pagkakataon sa 
aming mga tauhan 
na pag-isipan ang 
aming mag-aaral at 
mga karanasan na 
dinadala nila sa 
aming komunidad 
sa aming paaralan 
bawat  araw. 

Agosto, 
2020 

Evaluation sheets 
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Bagong teacher 
parent 
engagement, 
outreach sa 
komunidad at 
mga 
pinakamahusay 
na paraan 

Administration Tulungan ang mga 
bagong guro na 
magkaroon ng mga 
ugnayan at 
pagpapanatili ng 
pagpapakasal sa 
ating magulang o 
tagapag-alaga sa 
positibong paraan.  
Ang aming 
intensyon ay upang 
mapabuti ang mga 
relasyon at patuloy 
na bumuo ng isang 
mas malakas na 
koneksyon sa 
pagitan ng 
paaralan at bahay. 

Setyem
bre 
2020 – 
Mayo 
2021 

Mga evaluation sheet, 
5Mahahalagang resulta ng 
pagsusuri 

Pagbuo ng 
positibong 
magulang/guro 
relasyon 

Administration Bilang bahagi ng 
aming ugnayan sa 
JPEF, patuloy 
kaming magbibigay 
ng mga guro na 
may WEBINARS at 
mini workshop  na 
nilayong magbigay 
sa kanila ng 
agarang istratehiya 
para makapagtayo 
at magpalago ng 
ugnayan sa 
kanilang pamilya 

Agosto 
2020 – 
Mayo 
2021 

Mga evaluation sheet, 
5Mahahalagang resulta ng 
pagsusuri 
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PAKIKIPAGTULUNGAN NG MGA PONDO 
 

Piliin ang 
lahat ng 
angkop 

Proyekto, pinagkukunan ng 
pagpopondo, o programa 

Ipaliwanag kung paano nakikipag-ugnayan ang mga 
paaralan at integrates ng mga pondo ng magulang at 

pamilya sa pakikipag-ugnayan ,  programa,  at aktibidad sa 
iba pang  pondo at  programa. [ESEA seksyon (a) (2) (C)] 

 

☒ 

 

IDEYA -ang mga indibidwal na 
may kapansanan sa edukasyon 
Improvement Act 

Ang mga pondo ng IDEA ay ginagamit upang 
magbigay ng pinasadyang suporta para sa mga mag-
aaral na may tinukoy na kailangan kung ito ay 
akademiko, emosyonal, pisikal, atbp.   Ang mga 
magulang sa pamamagitan ng PFEP ay nagbibigay 
ng karagdagang training tungkol sa mga aktibidad na 
maaaring gawin sa bahay upang matulungan ang 
kanilang mga anak na makamit. Ito inna bituin ay 
nakipag-ugnayan sa panahon ng MRT at RTI pagpupulong.   

☒ 

 

VPK -boluntaryong pre-
kindergarten 

Lahat ng mga kaganapan kasama VPK at paksa/focus ay  
dinisenyo upang suportahan ang mga partikular na 
programa at mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng gawaing 
ito at mga pangyayari sa outreach, ang ating pamilya ay 
hindi lamang tatanggap ng impormasyon para 
masuportahan ang kanilang mga estudyante sa kanilang 
kasalukuyang antas, kundi matuto rin ng mga kasanayan at 
istratehiya para masuportahan ang kanilang pag-unlad at 
pag-unlad sa kanilang elementarya (at maging sa gitna). 

☐ 

 
 

Pamagat ko, bahagi D – pag-
iwas at interbensyon ng mga 
programa para sa bata at 
kabataan na napabayaan, hindi 
dapat gawin o nanganganib. 

n/a 

☒ 

 
 

Title IX, bahagi A -ang 
McKinney na Vento tulong sa 
trabaho ay nagbibigay ng 
nagagamit pagkakataon sa 
mga bata at kabataan na 
nakararanas ng pabahay. 

Lahat ng pagkukunan at suporta ay inilalaan at iniakma 
para matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng 
estudyante.  Ang aming resource room ay nagbibigay ng 
kalabisan mga materyal para sa aming mga pamilya na 
maaaring walang makuhang mga materyal na ito.  Bukod 
pa rito, ang suporta natin ay tutulong sa ating pamilya na 
makipag-ugnayan sa karagdagang resources, tulad ng 

angkop na Novo Dept, kung kailangan. 

☒ 
 
 

SAI -karagdagang pag-aaral 
pagtuturo – Super tiyakan fund 
na nilikha upang matulungan 
ang mga distrito at paaralan na 
magbigay ng karagdagang 
pagtuturo ng mga pagkakataon.   

SAI pondo para masuportahan ang mga pangangailangan 
ng lahat ng estudyante sa pag-aaral.  Sinusuportahan din 
ng mga pondong ito ang gawain sa lugar sa pamamagitan 
ng aming pl ng paaralan. 

☒ 

 

Title II, bahagi A – pagsuporta 
sa epektibong pagtuturo sa 
pamamagitan ng professional 
Development target sa mga 
administrator at guro. 

Ang mga propesyonal na may kaugnayan sa trabaho at 
suporta sa mga coach ng aming pagbabasa at matematika 
ay tumutulong sa aming kawani na magkaroon ng 
karagdagang istratehiya at pinakamahusay na mga 
kasanayan para sa pinakamainam na paglilingkod sa 
aming estudyante.  Sa ating pagtutulungan, nagiging mga 
estudyante tayo ng ating mga estudyante, at gumagawa ng 
pagtuturo sa mga landas na pinakamainam na naglilingkod 
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sa kanila at sa kanilang needs....in at sa labas ng mga 
dingding ng paaralan. 

☒ 

 

Title III, bahagi A – pagtulong 
sa mga mag-aaral ng wikang 
Ingles na makamit ang 
kahusayan sa Ingles 

Suporta para sa aming mga mag-aaral sa ELL ay 
sinusuportahan sa pamamagitan ng aming trabaho hindi 
lamang bilang isang pamagat na ako paaralan, ngunit 

isang paaralan sa buong komunidad.  Sa ating pagtutuon 
sa pakikipag-usap sa bawat bata kung saan sila naroon at 
naglalaan ng suporta sa ating pamilya kung saan sila dapat 
magtayo at  magkaroon ng matagumpay na pag-aaral ng 
komunidad. 

Ang mga paaralan ay maaaring magdagdag ng mga linya kung kinakailangan. 


