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TỔNG QUAN VỀ 
Cơ quan giáo dục địa phương khu học chánh quận Duval (LEA) chỉ có thể nhận được title I, phần A 
quỹ nếu nó tiến hành tiếp cận với tất cả các phụ huynh và thành viên gia đình và thực hiện các chương 
trình, hoạt động, và thủ tục cho sự tham gia của cha mẹ và gia đình phù hợp với mục 1116 của đạo 
1965 luật giáo dục tiểu  Các chương trình, hoạt động, và thủ tục sẽ được lên kế hoạch và thực hiện với 
tư vấn có ý nghĩa với phụ huynh của trẻ em tham gia. 
 
Các kế hoạch cấp trường được yêu cầu phải được phát triển với sự đầu vào của cha mẹ và gia đình để 
cải thiện thành tích và hiệu suất của học sinh.  Quá trình lập kế hoạch cũng có thể bao gồm tư vấn có 
ý nghĩa với nhà tuyển dụng, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức từ thiện.  Mẫu này sẽ giúp các trường 
học có các phương pháp hay nhất phù hợp với kỳ vọng của Liên bang, tiểu bang và địa phương về việc 
tuân thủ. 

 
Dưới đây là một cách tiếp cận có thể được sử dụng cho phụ huynh và gia đình 
Engagement. 
 

 

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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"Điều trị trẻ em như họ tạo ra một sự khác biệt và họ sẽ." 
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BẢO HIỂM 

Tôi,, làm theo hướng xác nhận rằng tất cả các sự kiện, số liệu, và các đại diện được thực 
hiện trong kế hoạch này phụ huynh liên bang và gia đình là đúng, chính xác, và phù hợp với 
tuyên bố về bảo đảm cho các miễn. Hơn nữa, tất cả các đạo luật, quy định và thủ tục áp 
dụng; Các yêu cầu hành chính và chương trình; và thủ tục kiểm soát tài chính và bảo trì hồ 
sơ sẽ được thực hiện để đảm bảo trách nhiệm phù hợp cho các chi phí của các quỹ trong dự 
án này. Tất cả các hồ sơ cần thiết để chứng minh những yêu cầu này sẽ có sẵn để đánh giá 
của nhân viên địa phương, tiểu bang và liên bang thích hợp. Tôi tiếp tục xác nhận rằng tất cả 
các chi phí sẽ được bắt buộc vào hoặc sau ngày có hiệu lực và trước ngày chấm dứt của dự 
án. Giải ngân sẽ được báo cáo chỉ là thích hợp cho dự án này, và sẽ không được sử dụng 
cho kết hợp các quỹ về điều này hoặc bất kỳ dự án đặc biệt, nơi bị cấm.Jennifer T. Gray  

☒ 

Trường sẽ được điều chỉnh theo định nghĩa của cha mẹ và gia đình, và sẽ thực hiện 

các chương trình, hoạt động, và các thủ tục phù hợp với định nghĩa được nêu ra tại 

ESEA  Section 8101; 

☒ 

Thu hút các phụ huynh và gia đình của trẻ em phục vụ trong tiêu đề I, phần A trong quyết 

định về cách tiêu đề I, phần A quỹ dành cho gia đình engagement được chi tiêu [phần 

1116(b) (1) và (c) (3)]; 

☒ 

Cùng nhau phát triển/sửa đổi với gia đình có quyền giám sát của học sinh phụ huynh trường 

học và chính sách đính hôn gia đình và phân phối cho cha mẹ của trẻ em tham gia và làm 

cho có sẵn kế hoạch dành cho cha mẹ và gia đình để tông cộng đồng địa phương [phần 

1116(b) (1)]; 

☒ 

Thu hút cha mẹ và gia đình, trong một cách tổ chức, liên tục và kịp thời, trong việc lập kế 

hoạch, xem xét và cải thiện các chương trình theo phần này, bao gồm lập kế hoạch, xem 

xét và cải thiện chính sách phụ huynh và gia đình của trường và sự phát triển chung của kế 

hoạch chương trình rộng trường theo mục 1114 (b) (2 1116)(c)(3)]; 

☒ 

Sử dụng các phát hiện của việc xét duyệt chính sách phụ huynh và gia đình để thiết kế 

chiến lược cho cha mẹ và gia đình có hiệu quả hơn, và để sửa đổi, nếu cần thiết, cha mẹ và 

gia đình của trường1116(a)(2)(C)]; tham 

☒ 

Nếu kế hoạch cho title I, phần A, được phát triển theo mục 1112, không thỏa đáng với cha 

mẹ và gia đình của trẻ em tham gia, nhà trường sẽ gửi ý kiến của cha mẹ và gia đình với kế 

hoạch khi nhà trường nộp kế hoạch cho cơ quan giáo dục địa phương [phần 1116(b) (4)]; 

☒ 

Cung cấp cho mỗi phụ huynh và gia đình một báo cáo của học sinh cá nhân về hiệu suất 

của con em mình trong đánh giá nhà nước trong ít nhất toán học, nghệ thuật ngôn ngữ, và 

đọc [phần 1111 (h) (6) (B) (i)]; 

☒ 

Cung cấp cho mỗi cha mẹ và gia đình thông báo kịp thời khi con của họ đã được chỉ định 

hoặc đã được dạy cho bốn (4) hoặc nhiều tuần liên tiếp bởi một giáo viên không được chứng 

nhận  trong ý nghĩa của thuật ngữ trong 34 CFR Phần 200. 56 [phần 1112 (e) (1) (B) (II)]; 

và 

☒ 
Cung cấp cho mỗi phụ huynh và gia đình thông báo kịp thời liên quan đến quyền của họ để 

yêu cầu thông tin về trình độ chuyên môn của giáo viên lớp học của học sinh và 

paraprofessionals [phần 1112 (e) (1) (A) (i) (I) và Section1112 (c) (1) (A) (II)]. 

* bấm để chọn từng đảm bảo, Trang này sẽ yêu cầu một chữ ký ban đầu và nộp cho quận.  
 

Jennifer T. màu xámcho người có tên _ (_///...ngày 29 tháng 6, 2020________Signature hiệu 

trưởng/trường quản trị viên đã ký 
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ĐÁNH GIÁ NHU CẦU 
Đánh giá nhu cầu là nền tảng của kế hoạch phụ huynh và gia đình Engagement.  Khi gặp gỡ 
với phụ huynh và các bên liên quan, dữ liệu từ quá trình đánh giá nhu cầu  cung cấp năm 
trước và dữ liệu xu hướng có thể được sử dụng để đưa ra quyết định về việc triển khai kế 
hoạch cho năm sắp tới.  Đó là cách quyết định không phải là tùy ý, nhưng dữ liệu-Driven và có 
mục đích.    
 

Kết quả tài chính và lập trình năm trước 

Tổng quan về tài chính fROM  năm tài chính  trước đó  
(phần này không bắt buộc đối với các trường tiêu đề I mới) 

Tổng phụ huynh và phân bổ 
gia đình từ năm trước 

Tổng số vốn Số tiền còn lại 

$3.000,00 $2261,35 $768,64 

Nếu quỹ vẫn vào cuối năm, giải thích tại sao các khoản tiền đã không được tiêu tốn đầy đủ và làm 
thế nào cha mẹ sẽ tham gia vào kế hoạch cho các quỹ để được hoàn toàn có thể tiêu hao trong năm 
kế hoạch hiện tại 

Tiền đã không được tiêu tốn đầy đủ do đóng cửa trường vào tháng ba cho COVID-19.  Hiệu 

trưởng hoặc người được chỉ định sẽ theo dõi với Bookkeeper trên cơ sở hàng tháng  để cố 

gắng  chuẩn bị cho việc đóng cửa có thể không lường được trong tương lai  để theo dõi  tất 

cả các khoản tiền là cần thiết, theo yêu cầu. 

 

Tổng quan về chương trình fROM năm tài chính trước đó 
(phần này không bắt buộc đối với các trường tiêu đề I mới) 

Tổng quan về phòng tài nguyên cha mẹ 

Tổng số lượt truy cập vào phòng tài 
nguyên mẹ (phải được ghi lại trên 

bảng đăng nhập phòng tài nguyên) 
 

Tổng số tài 
nguyên đã kiểm 
tra từ phòng tài 

nguyên phụ 
huynh 

Bạn có kế hoạch gì để sử dụng đầy đủ các tiêu đề I 
Parent phòng tài nguyên?  

(bao gồm hàng tồn kho không được trả lại hoặc bất 
kỳ thông tin nào khác liên quan đến phòng tài 

nguyên tham gia của phụ huynh) 
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8 

Phòng tài nguyên phụ huynh của chúng tôi có 

thể dễ dàng tiếp cận với các gia đình oes của 
chúng tôi. 
 
P arents của chúng tôiđược hướng dẫn để sử 
dụng phòng trong khi chờ đợi tại văn phòng 
phía trước. 
 
Trong thời gian học toán và đọc viết hàng năm 
của chúng tôi ights, huấn luyện viên giảng dạy 
của chúng tôi đánh giá với  cha mẹ  các nguồn 
lực  sẵn có  và làm thế nào họ có thể sử dụng 
chúng ở nhà để giúp đỡ  sinh viên tham gia và 

thành tích. 
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Tóm tắt sự kiện tham gia của phụ huynh từ năm trước  

Tên hoạt động 
 

Số người tham 
gia (số này nên 
bằng số lượng 
người tham gia 
được liệt kê trên 
bảng đăng nhập 
trong tuân thủ kỹ 
thuật số) 

 

Hội nghị thường niên (bắt đầu 
năm) 

4 Biểu mẫu đánh giá, ý kiến chia sẻ cụ thể để hỗ 
trợ tích cực, phụ huynh truyền đạt các sự kiện 
cho phép họ tương tác tích cực với học sinh của 
mình, đánh giá cao sự tập trung giảng dạy và 
hỗ trợ cho công việc ở nhà 

Hội nghị phát triển (cuối năm) 5 Bình luận được chia sẻ qua nền tảng ảo do 
COVID-19 tắt máy, phụ huynh truyền đạt cần 
cho sự linh hoạt trong thời gian theo lịch 
trìnhcác 

Đêm hội nghị phụ huynh 55 Tất cả các ý kiến được chia sẻ qua các mẫu 
phản hồi là tích cực, phụ huynh/giám hộ đánh 
giá cao cơ hội để kiểm tra các điểm dữ liệu với 
học sinh của họ, cũng như các giáo viên hỗ trợ, 
khi cần thiết. 

Donuts với grownups 104 Kết quả khảo sát đã được áp đảo tích cực, gia 
đình chia sẻ giá trị trong xã hội hóa với học sinh 
của mình trong khuôn viên trường học và kết 

nối/ liên hệ với nhân viên trên toàn khuôn viên 
trường theo cách này. 

Đêm toán 75 Kết quả khảo sát đã được tích cực, thực phẩm 
được đánh giá cao, trò chơi toán học đã được 
nhận và rất thích tất cả. Mối quan tâm được 
chia sẻ rằng thực phẩm chạy ra ngoài, và 
không phải tất cả những người tham gia đã có 
thể dự phần (Tuy nhiên, đây là một mục tặng) 

Biết chữ đêm 36 Kết quả khảo sát đã được tích cực, các gia đình 
nhận xét về giá trị trong học tập cùng nhau 
trong khuôn viên trường học, yêu cầu cho các 
sự kiện thời gian và/hoặc phép quay dự kiến để 
hỗ trợ chuyển tiếp mượt mà và tất cả có khả 
năng thưởng thức/học hỏi từ các trò chơi cung 
cấp. 

Đêm nghệ thuật 77 Thông tin phản hồi đã được áp đảo tích cực, 
cha mẹ chia sẻ sự đánh đổi và hứng thú cho 
đang được cung cấp cơ hội để chơi nhạc cụ, 
khuyến khích để tiếp tục giải đấu này trên cơ sở 
hàng năm, sự kiện lớn cho tất cả các tham gia. 
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Trường có thể thêm các dòng bổ sung vì nó được liên kết với kế hoạch phụ huynh và gia đình từ năm tài chính 
trước đó  -hoạt động phải phù hợp với các hoạt động được bao gồm trong chương trình phụ huynh và gia đình từ 
năm học trước đó.  Nếu một hoạt động không được tổ chức, một 0 nên bao gồm cho các "số người tham gia" cột 
với một lời giải thích lý do tại sao sự kiện này không tổ chức trong cột "kết quả". 

 

Tóm tắt thông tin đánh giá và phản hồi của phụ huynh được thu thập từ cuộc họp phát triển 
Held để hỗ trợ cho việc triển của kế hoạch phụ huynh và gia đình này. 
Dựa trên thông tin phản hồi của cha mẹ và gia đình, người tham gia đã hài lòng với các sự kiện được 
tổ chức trong suốt năm học này và muốn cho chúng tôi để lưu trữ chúng một lần nữa trong năm học 

sắp tới. 
 
 
 

Barriers 

Sử dụng các kết quả tài chính và chương trình năm trước; và dữ liệu khí hậu học khu; dữ 
liệu nhận thức của phụ huynh; dữ liệu từ các cuộc họp SAC; dữ liệu tham dự của cha mẹ; 
dữ liệu quan sát; dữ liệu khảo sát của cha mẹ; dữ liệu từ cuộc họp title I phát triển; Các 
cuộc phỏng vấn phụ huynh và các nhóm tập trung; phản hồi của giáo viên và quản trị viên; 
Các hình thức khác của dữ liệu đánh giá nhu cầu; thực hiện một quá trình đánh giá nhu 
cầu.  Sau đó, mô tả những rào cản mà cản trở sự tham gia và tham gia của cha mẹ và các 
thành viên trong gia đình trong những năm học trước đó. 

1. Các sự kiện phụ huynh và gia đình mâu thuẫn với công việc hoặc các hoạt động ngoại khóa 
của học sinh. 
 

2. Phụ huynh và gia đình đấu tranh với thiếu vận chuyển đến sự kiện phụ huynh và gia đình. 
 

3. Phụ huynh và gia đình thiếu động lực trong tham dự sự kiện phụ huynh và gia đình. 
 

(1 ) ưu tiên  đầu ba rào cản  (nó có thể kết hợp một số) 
(2) Mô tả các bước sẽ được thực hiện trong năm học sắp tới để khắc phục các rào cản của cha mẹ 
và gia đình (bắt buộc-bao gồm cách trường sẽ vượt qua các rào cản cho sinh viên với các thành viên 
gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh và thành viên gia đình bị Khuyết tật, và phụ 
huynh và 1116 các thành viên gia 

 
Rào cản 

Các bước hoặc chiến lược sẽ được thực hiện để loại bỏ hoặc 
giảm rào cản 

1. 

Lịch trình xung 
đột 

OES cam kết lưu trữ các sự kiện AM và PM vào các ngày Luân 
phiên  để giúp các gia đình có thể tham dự. Cung cấp thời gian 
trong ngày sẽ có lợi cho một số, trong khi không cho người khác.  
Do đó, chúng tôi sẽ cung cấp thời gian thay thế cho cùng một sự 
kiện để  cho phép phụ huynh có khả năng tham dự khi tốt nhất 
phù hợp với lịch trình của họ (s), và cuối cùng không bỏ lỡ một sự 
kiện chỉ đơn giản là do theo lịch trình.  Điều này sẽ được theo dõi 
thông qua rosters tham dự của chúng tôi cho mỗi sự kiện và thời 
gian. 

2. 
Giao thông vận 
tải 

OES sẽ khuyến khích các gia đình đến Carpool và sẽ cung cấp 
lịch trình xe buýt khi cần thiết. Trong quá trình lập kế hoạch cho 
từng cơ hội, làm việc trực tiếp với PTA của chúng tôi, chúng tôi 
sẽ công khai cơ hội "đi chia sẻ" cho gia đình của chúng tôi  dựa 
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trên các địa điểm đồ họa.  Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục bao 
gồm các tuyến đường giao thông công cộng  và lịch trình để hỗ 
trợ cho các gia đình, có nhu  Càng nhiều càng tốt, chúng tôi cũng 
sẽ đảm bảo đóng góp và  ' giấy chứng nhận quà tặng ' để trang 
trải các thẻ và/hoặc  phí lộ cho các dịch vụ vận chuyển, vì chúng 
có sẵn. 

3. 

Động lực 

OES sẽ cung cấp thực phẩm, giải thưởng, và đưa nhà để khuyến 
khích các gia đình tham dự. Tại mỗi sự kiện, chúng tôi sẽ ưu tiên  
lợi ích bổ sung của chúng tôi, cho dù đó là thực phẩm,  giải 
thưởng  hoặc Make-và-mất mục.  Khi không thể thực phẩm, các 
cơ hội bao gồm xe tải thực phẩm (với chi phí của khách) cũng sẽ 
được bao gồm để cung cấp  các lựa chọn cho gia đình.  Quyên 
góp cho giải thưởng cửa và quà tặng từ các nhà tài trợ kinh 
doanh và cộng đồng của chúng tôi sẽ được sử dụng để cho đi và 
cảm ơn các gia đình cho quan hệ đối tác và tham gia của họ. 

 

Kết quả bao quát/mục tiêu cho năm học hiện tại 

Xem xét các rào cản của bạn và các chiến lược được dự định để giảm bớt hoặc loại bỏ 
chúng, kết quả bao quát/mục tiêu cho năm học hiện tại cho sự tham gia của cha mẹ và 
người bạn là gì? 
Mục tiêu bao quát của OES là tiếp tục tăng cường sự tham gia của phụ huynh tại Events của chúng 

tôi. Mục tiêu của chúng tôi là có mỗi gia đình gặp gỡ giáo viên của   học sinh  trong suốt cả năm và  
tham dự  một  sự kiện phụ huynh và gia đình. 
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TRUYỀN THÔNG VÀ TIẾP CẬN 
 

 
Giao tiếp là một phần mở rộng các nhu cầu đánh giá như là dữ liệu xu hướng đã cho thấy rằng 
cha mẹ nhận xét rằng các quá trình giao tiếp nên được cải thiện để họ được tham gia đầy đủ. 
 
Tiếp cận 
Mô tả làm thế nào nhà trường sẽ cung cấp đầy đủ cơ hội cho tất cả các  bậc cha mẹ và gia đình 

(Hãy ghi nhớ trang điểm đa dạng củast các gia đình 21 thế kỷ St) để tham gia vào tất cả các hoạt 
động tham gia của cha mẹ.  Điều này bao gồm các chiến lược cho phụ huynh có nhu cầu cụ thể  
như cha mẹ với nhu cầu vận chuyển đặc biệt, cha mẹ làm việc nhiều công việc, tòa án bổ nhiệm 
cha mẹ, cha mẹ bị Khuyết tật, phụ huynh nói tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, cha mẹ di cư, 
cha Cụ thể, how sẽ được xóa các rào cản để đảm bảo phụ huynh/người giám hộ/đơn vị gia đình là 
một phần trong giáo dục của con mình? 

Oes  sẽ lên lịch các sự kiện tại các thời khác nhau và vào các ngày Luân phiên để giúp tránh xung 
đột lịch trình.  Chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình thông qua các con đường khác nhau (tờ rơi giấy, 
ứng dụng điện tử và phương tiện truyền thông xã hội).  Chăm sóc trẻ em và dịch giả sẽ có sẵn khi 
cần thiết.  Vấn đề giao thông vận tải sẽ được giải quyết thông qua lịch trình xe buýt và  Carpool.   
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục bao gồm các lựa chọn ảo cho sự tham gia và học tại các trường sắp 
tới. 

Mô tả cách trường sẽ chia sẻ thông tinvới các chương trình học và phụ huynh và gia đình, gặp gỡs, 
báo cáo trường họcvà  các hoạt động khác theo định dạng dễ hiểu, thống nhất và bằng các ngôn 
ngữ mà cha mẹ và gia đình có thể hiểu được? 

Oes  sẽ liên lạc với các gia đình thông qua  thông tin được gửi về nhà trong các  thư mục thứ bacủa 
học sinh. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng  truyền thông xã hội,  bloomz, bản tin, và trang web của 
trường  để chia sẻ với gia đình của chúng tôi.  Chúng tôi sẽ có các dịch giả và các tài liệu đã có sẵn 
tại các sự kiện và các cuộc họp.  Giáo viên  sẽ  sử dụng dịch ứng dụng và trang web cho các gia 
đình cụ thể.   

Các ngôn ngữ khác nhau được nói bởi học sinh, phụ huynh và gia đình tại trường học của bạn là gì? 

 
Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Amharic, Đan Mạch, Philippines, Haiti-Creole, Nga, Việt Nam, Kurd, 
Tagalog, Esperanto 
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Giao tiếp 
(1) Mô tả làm thế nào các trường sẽ kịp thời truyền đạt thông tin về tiêu đề I, phần A chương trình 
và các hoạt động trong năm.  (2) thông tin liên lạc sẽ diễn ra như thế nào cho phụ huynh với các 
ngôn ngữ khác nhau được đề cập trong câu hỏi ở trên nếu áp dụng?  (3 ) Bao gồm các công cụ 
và tài nguyên sẽ được sử dụng cho giao tiếp.    

1. Giao tiếp sẽ được gửi ra hai tuần trước khi một sự kiện thông qua các cuộc gọi điện thoại, 
email, phương tiện truyền thông xã hội, các cửa hàng, các Marquee trường học, và trang 
web của trường. 

2. OES mua sinh viên planners và thứ ba thư mục cho tất cả học sinh. 
3. Chúng tôi sẽ có bản dịch tài liệu có sẵn để gửi về nhà cho các sự kiện sắp tới và các cuộc 

họp của chúng tôi, khi cần thiết. 
4. In tờ rơi, truyền thông xã hội, trang web trường học, Bloomz 
5. Tại mỗi sự kiện, các tờ rơi máy in sẽ được cung cấp để quảng cáo và chi tiết thông tin sắp 

tới cho sự kiện tiếp theo, cũng như bất kỳ/tất cả các sự kiện sắp tới. 
6. Tất cả các sự kiện sắp tới cũng sẽ được bao gồm trong bản tin của chúng tôi để giữ cho 

cha mẹ ngang nhau của các sự kiện. 
 
 

 
 

Trường sẽ mô tả và giải thích như thế nào (1) chương trình giảng dạy tại trường (2) các hình thức 
đánh giá được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của học sinh (3) các mức thành tích students dự 
kiến sẽ có được? (4) trong tất cả các ngôn ngữ hiện hành? 

1. Trong thời gian mở nhà, teachers sẽ chia sẻ thông tin về nhàulum  được sử dụng ở tiểu học 
oceanway. 

2. Giáo viên sẽ chia sẻ kết quả dữ liệu và cách thu thập dữ liệu trong suốt thời gian mở  và 

các  hội nghị phụ huynh cá nhân . 
3. Kỳ vọng cấp lớp sẽ được hiển thị trong các lớp học và trong suốt trường.  Học sinh sẽ theo 

dõi dữ liệu cá nhân của họ với sự giúp đỡ của giáo viên của họ như là năm học tiến triển.  
Phụ huynh sẽ có thể truy cập vào dữ liệu của con mình trong các hội nghị phụ huynh cá 

nhân . 
4. Chúng tôi sẽ có bản dịch tài liệu có sẵn, khi cần thiết. 
5. Hội nghị thường niên tiêu đề I của chúng tôi cũng sẽ được tổ chức hàng năm để cung cấp 

cho phụ huynh thông tin và trả lời bất kỳ câu hỏi/nhu cầu/etc. 
 
 
 
 

(1) những gì các cơ hội ra quyết định có sẵn cho phụ huynh tại trang web của trường?  (2) trường 
sẽ truyền đạt cơ hội cho phụ huynh để tham gia vào việc ra quyết định như thế nào? 

1. Cha mẹ được mời tham dự các cuộc họp của PTA và SAC.  Nó sẽ được trong những cuộc 
họp này mà cha mẹ có thể tham gia vào quá trình ra quyết định. 

2. Phụ huynh sẽ được thông báo về các cuộc họp này qua tờ rơi giấy, phương tiện truyền 
thông xã hội, Bloomz, và trang web của trường.  Sự kiện cũng được đăng trong phòng tài 
nguyên cha mẹ và ở văn phòng phía trước. 

3. Phụ huynh cũng được mời đến hội nghị phát triển title I của chúng tôi mỗi năm.  Sự tham 
gia và ý tưởng của họ trong các cuộc họp này cung cấp trọng tâm của chúng tôi cho năm 
học sắp tới, các trường hợp có thể được lên lịch,  và  cuối cùng  hỗ trợ  ý định của chúng tôi 
để chi tiêu tiền theo mong muốn/nhu cầu của họ. 
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Làm thế nào các trường sẽ gửi cho cha mẹ ' và gia đình ' ý kiến cho huyện tiêu đề I văn phòng 
nếu có mối quan tâm của cha mẹ về việc thực hiện của các tiêu đề I trường rộng kế hoạch đó 
không phải là thỏa đáng với họ? [ESEA phần 1116] 

 

1. OES sẽ gửi ý kiến của cha mẹ và gia đình cho văn phòng tiêu đề I khi nào và nếu vấn đề 
nảy sinh. 

2. OES sẽ tiếp cận với tiêu đề của chúng tôi 1 District  Specialist để được tư vấn. 
 

(1) làm thế nào trường sẽ xuất bản và giao tiếp này yêu cầu tiêu đề I, phần A phụ huynh và gia 
đình Engagement kế hoạch cho phụ huynh và gia đình  (công nghệ không thể là lựa chọn duy (2) 
kế hoạch này sẽ được truyền đạt như thế nào trong tất cả các ngôn ngữ áp dụng cho trường học 
của bạn? 

1. OES sẽ đăng một bản sao của kế hoạch trong phòng tham gia của phụ huynh và trên 
trang web của trường. 

2. Chúng tôi sẽ có bản dịch tài liệu có sẵn, khi cần thiết. 
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PHỤ HUYNH LINH HOẠT VÀ CÁC  CUỘC 

HỌP GIA ĐÌNH  
Các trường nhận title I, một phần quỹ được yêu cầu triệu tập một hội nghị thường niên.  Cuộc họp này 
nên được tổ chức vào thời gian thuận tiện cho phụ huynh.  Phụ huynh của trẻ em tham gia trong 
trường sẽ được mời và cung cấp với thông báo đầy đủ và khuyến khích tham dự hội nghị thường niên.  
Buổi họp này sẽ thông báo cho phụ huynh về việc tham gia trường học của họ theo phần 1116 của 
ESEA và giải thích các yêu cầu của các khoản trợ cấp tiêu đề I, phần A và những gì có sẵn cho phụ 
huynh và quyền của phụ huynh để được tham gia.  [ESEA phần 1116 (c) (1)] 

Sự tham gia của phụ huynh và gia đình 

Giải thích làm thế nào các trường học liên quan đến cha mẹ và gia đình một cách có tổ 
chức, liên tục và kịp thời trong việc lập kế hoạch, rà soát, và cải thiện các chương trình I tiêu 
đề bao gồm cả sự tham gia trong việc ra quyết định về cách tiêu đề I, một phần tiền học 
được sử dụng [ESEA phần 1116 (c) (3) 

Phụ huynh sẽ nhận được thông tin và nhắc nhở in thông qua mạng xã hội về các cuộc họp  và sự 

kiệntiêu đề sắp tới .  Phụ huynh sẽ đăng nhập tại các sự kiện để tham gia tài liệu.  Hành chính sẽ 
trình bày thông tin và phụ huynh sẽ được yêu cầu tham gia sau khi chính quyền đã trình bày thông 
tin liên quan  bằng cách hoàn thành một  cuộc khảo sát.     Ngoài ra, mỗi mùa xuân, phụ huynh 

được mời tham dự cuộc họp phát triển title I để chia sẻ thông tin phản hồi của họ về các sự kiện của 
năm hiện tại và là một đóng góp công cụ cho kế hoạch và chi tiêu cho năm học sắp tới.  Đầu vào 
này là rất quan trọng cho sự thành công của chúng tôi và hỗ trợ của cộng đồng trường học của 
chúng tôi  như một toàn bộ. 

Nhà trường sẽ cung cấp như thế nào, với các quỹ tiêu đề I, giao thông vận tải, chăm sóc trẻ em 
hoặc thăm quan các dịch vụ đó liên quan đến sự tham gia của cha mẹ để đảm bảo các rào cản 
được loại bỏ để cha mẹ có thể tham [ESEA phần 1116 (c) (2)] 

• Lựa chọn vận chuyển-xe buýt 

• Chăm sóc trẻ em -cung cấp bởi các trường học 

• Thăm viếng nhà – khi cần, cố vấn, giáo viên, công nhân xã hội và/hoặc quản trị viên sẽ tiếp 
cận với cha mẹ. 
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CÁC CUỘC HỌP GIA ĐÌNH LINH HOẠT 

Làm thế nào là phụ huynh đầu vào thu được từ phần lớn các bậc cha mẹ về thời gian mà tốt 
nhất đáp ứng nhu cần của họ cho các cuộc họp tham gia phụ huynh và các hoạt động? 
[ESEA phần 1116 (c) (2)] 
OES đã được phụ huynh và gia đình đầu vào  thông qua các cuộc điều tra tại sự  tham gia của phụ 
huynh Elỗ hơi và thứthô của  khảo sát DCPS, cũng như thông qua các cuộc họp phát triển tiêu đề 
của chúng tôi mà đã diễn ra vào mùa xuân 2020. 

Trường có những tài liệu nào cho cha mẹ cần cho thời buổi họp, nhu cầu vận chuyển, chăm sóc trẻ, 
và thăm nhà cho gia đình tham 

Dựa trên   phản hồi  thu thập, pkhôngphải làs và các gia đình  cần sự kiện tại nhiều lần trong ngày 
và tuần.  Chúng tôi sắp xếp các sự kiện vào sáng và chiều trong suốt cả tuần.  Phụ huynh thích 
truyền thông điện tử vì vậy chúng tôi sẽ  tiếp tục  sử dụng  bloomz  và  các trang web  truyền thông 

xã hội khác để giữ cho phụ huynh đến nay trên các sự kiện sắp tới.   

Các buổi họp linh hoạt sẽ được cung cấp để đáp ứng phụ huynh?  Kiểm tra tất cả những gì áp dụng. 
 

☐AM phiên dựa trên tài liệu  cha mẹ phản hồi 

 

☐PM phiên dựa trên tài liệu  cha mẹ phản hồi 
 

☒Hỗn hợp các buổi am & PM (một số  cuộc họp sẽ được cung cấp vào buổi sáng  và  buổi tối) 

 

☐AM & PM Sessions (tất cả các cuộc họp sẽ được cung cấp cả vào buổi sáng vào buổi tối) 

 

☐Khác 
 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN YÊU CẦU 

Mô tả các bước cụ thể mà trường học của bạn sẽ thực hiện để tiến hành hội nghị thường 
niên đầu năm để thông báo cho phụ huynh và gia đình tham gia các sinh viên về chương 
trình tiêu đề I của trường, phụ huynh và các hoạt động gia đình. [ESEA phần 1116 (c) (1)] 

Bước 1: oes hội nghị thường niên sẽ xảy ra kết hợp với HOuse mở  của chúng tôi  trong tháng 
chín. 
 
Bước 2: chúng tôi sẽ giao tiếp ngày/thời gian với cha mẹ thông qua tờ rơi in và truyền thông xã 
hội. 

 

Bước 3: chúng tôi sẽ khuyến khích học sinh yêu cầu gia đình của họ tham dự bằng cách cung 

cấp một thẻ bài tập ở nhà. 
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Bước 4: chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh về các sự kiện sắp tới trong khi họ đang ở  
mộtnnual  Meeting.   

 
 
 
 
 

Mô tả bản chất của chương trình title I, phần A Schoolwide sẽ được chia sẻ với các bậc phụ huynh 
trong hội nghị thường niên. Hãy sử dụng PowerPoint trên trang web chương trình liên bang. 

Trong cuộc họp, cha mẹ sẽ được thông báo về lớp học, dữ liệu trường học và cách tiến bộ của học 

sinh  đang được theo dõi.  Cha mẹ cũng sẽ được thông báo về  mộtquỹnnual  Title 1 và làm thế nào 

họ đang được chi tiêu.  Phụ huynh  cũng sẽ nhận được thông tin về Ủy ban túi của chúng tôi.   
 
 
 
 
 

Mô tả cuộc họp thường niên sẽ bao gồm (1) sự tiến bộ hàng năm đầy đủ của học sinh được chia 
nhỏ theo các nhóm con, (2) lựa chọn trường học, và (3) các quyền của cha mẹ khi các trường học 
nhận title I, phần A quỹ. Hãy sử dụng PowerPoint trên trang web chương trình liên bang. 

1. OES mộtdministration  sẽ chia sẻ một điểm công suất chi tiết AYP bởi các nhóm con và chia sẻ    
dữ liệu trường hiện tại. 

2. PowerPoint  sẽ  chi tiết smềm lựa chọn tùy chọn  và  quyền của cha mẹ. 
 
 

Trường sẽ đảm bảo cha mẹ mà không có quyền truy cập vào công nghệ sẽ nhận được thông báo 
về các sự kiện phụ huynh, truyền thông, thông tin về các sự kiện phụ huynh, Cập Nhật trường học 
và Cập Nhật tiến độ của học sinh? 

 
Trường tiểu học oceanway sẽ gửi thông tin vào các thư mục thứ ba.  Thông tin này sẽ được in để 
cha mẹ không có công nghệ có thể truy cập thông tin. 
 
 

YÊU CẦU CUỘC HỌP PHÁT TRIỂN 

Cuộc họp phát triển được tổ chức vào cuối năm.  Nó có thể được xem xét như là một kết thúc 
của năm đánh giá của bạn title I, phần A cha mẹ và gia đình Engagement quá trình.  Ngoài ra, 
nó là một cơ hội để kết nối với cha mẹ để bắt đầu lập kế hoạch cho năm sắp tới.  Ngay cả khi 
trường học của bạn không phải là tiêu đề I năm sau, các thực hành tốt nhất của sự tham gia 
của cha mẹ nên tiếp tục.  Cuộc họp này nên đánh giá mức độ của các rào cản đã giảm hoặc 
loại bỏ và kỷ niệm những thành công của năm. 
 

Mô tả các bước và chiến lược  sẽ được thực hiện để tiến hành cuộc họp phát triển cuối năm 
để đánh giá việc phụ huynh và gia đình đã xảy ra trong năm và  chuẩn bị  cho năm sắp tới 
nếu trường tiếp tục đủ điều kiện cho tiêu đề I, một phần tài trợ.   
Bước 1: oes cha mẹ và gia đình sẽ được mời tham dự cuộc họp thông qua một Flyer in và truyền 
thông xã hội. Tất cả các thông tin liên quan đến cuộc họp này sẽ làm theo các phương pháp chia sẻ 
trước đó cho tất cả các sự kiện phụ huynh/cộng đồng khác. 
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Bước 2: phụ huynh sẽ được khuyến khích chia sẻ ý tưởng để tham gia vào năm sau. Một phương 
pháp mà ý tưởng của họ sẽ được chia sẻ là thông qua bảng tính phát triển.  Hoàn thành bảng tính 
này cung cấp cho chúng tôi thông tin phản hồi chi tiết về PFEP. 
 
Bước 3: phụ huynh sẽ được yêu cầu điền vào một đánh giá tại kết luận của cuộc họp.   
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NĂNG LỰC XÂY DỰNG 
Khi một trường nhận được title I, phần A, nó có trách nhiệm xây dựng năng lực của mỗi phụ 
huynh để cải thiện thành tích học tập của con em mình.  Điều này bao gồm các hoạt động và 
chiến lược cho phụ huynh hiểu thử thách các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang; Thẩm định 
nhà nước và địa phương; cách theo dõi tiến bộ và công việc của con mình; đào tạo đọc viết; 
cách sử dụng công nghệ; và các chiến lược khác về cách cha mẹ có thể hỗ trợ con mình với 
quá trình học tập.  Tất cả các khoản tiền có trong phần này phải phù hợp với phần này và để 
đạt được các mục tiêu trong kế hoạch tiêu đề I Schoolwide của phụ huynh và gia đình.   
[ESEA phần 1116 (e)] 

XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỦA PHỤ HUYNH VÀ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH 

Phản ánh về quá trình đánh giá nhu cầu, tổng quan về cách trường sẽ thực hiện các hoạt 
động sẽ xây dựng năng lực cho cha mẹ có ý nghĩa và sự tham gia của họ? 
Dựa trên khảo sát của DCPS, phụ huynh thích giao tiếp điện tử.  Chúng tôi sẽ tiếp tục  giao tiếp 
với cha mẹ thông qua truyền thông xã hội và  bloomz, cũng như tờ rơi giấy.  Chúng tôi sẽ cung 
cấp cho các gia đình thông tin về cách truy cập thông tin của học sinh của họ về tập trung và 
cách theo dõi dữ liệu của họ.  Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin về các hoạt động gia đình có 
thể làm để tăng sự thành công của học sinh ở trường.   

Trường sẽ thực hiện các hoạt động mà sẽ xây dựng mối quan hệ với cộng đồng để cải thiện thành 
tích của học sinh như thế nào? 

OES sẽ tổ chức các sự kiện để giúp dạy cho các gia đình làm thế nào để hỗ trợ học sinh của mình.  
Chúng tôi cũng sẽ có những lời khuyên không tập trung vào học tập.   Nghiên cứu  hỗ trợsự tham 
gia của f amily thường làm tăng thành công trong học tập.   
Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập đầu vào từ các bên liên quan về các hoạt động mà họ đề xuất và kết 
hợp chúng vào quy hoạch của chúng tôi.  Dữ liệu học sinh sẽ được xét lại để hỗ trợ các gia đình 
trong việc tìm kiếm các lĩnh vực cần để hỗ trợ (các) con của họ.  Để hỗ trợ cho việc xác định này, 
chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra các hội thảo tăng cường các mối quan hệ trường học và phụ huynh.  
Hội thảo của chúng tôi sẽ bao gồm toán học, đọc và nội dung khoa học, nhưng cũng sẽ kết hợp 
hành vi và tình cảm tốt được các công cụ và chiến lược để hỗ trợ cho cả trẻ em và gia đình. 

(1) trường sẽ thực hiện phòng tài nguyên phụ huynh title I để hỗ trợ phụ huynh và gia đình 
Engagement như thế nào?  (2) giải thích cách các phụ huynh và gia đình Engagement phòng được 
quảng cáo cho cha mẹ.  (3) giải thích cách nhân viên của trường (giáo viên và nhân viên văn 
phòng) được đào tạo về cách sử dụng phòng tài nguyên phụ huynh với bố mẹ. 

1. Phòng tài nguyên cha mẹ T tại OES mở cửa và  bên cạnh văn phòng phía trước.  Nhân viên 
văn phòng f Hãy  của chúng tôi sẽ  thông báo cho phụ huynh về phòng và chúng tôi  sẽ  
quảng cáo phòng trong các sự kiện.   Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nguồn lực này dựa trên 
các đề xuất và nhu cầu được chia sẻ từ gia đình của chúng tôi trong  các hội thảo và các 
cuộc họp. 

2. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ với một tổng quan về phòng trong  orientation và  
oPen  HOuse. Là một phần của định hướng ' ảo ' dự đoán của chúng tôi và nhà mở, chúng tôi 
sẽ làm nổi bật khu vực này và cung cấp một spotlight nhanh chóng trên một nguồn tài 
nguyên cụ thể mà có sẵn cho các gia đình của chúng tôi trong tài nguyên này tại mỗi sự kiện 
hàng tháng. 

3. S taff của chúng tôiđược đào tạo trên các phòng tài nguyên trong quá trình preplanning và 
được yêu cầu quảng cáo nó bất cứ khi nào có thể.   
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4. Chúng tôi cũng sẽ thêm một phân đoạn trong bản tin của chúng tôi cung cấp một tập trung 
và nổi bật của một nguồn lực cụ thể, trong khi cũng cung cấp một bản tóm tắt ngắn của nhiều 
nguồn lực sẵn có cho các gia đình của chúng tôi. 

5. Khi có thể, chúng tôi sẽ khuyến khích các giáo viên của chúng tôi cũng chia sẻ các nguồn lực 
có sẵn trong các cuộc họp và/hoặc hội nghị của họ trong một nỗ lực để  tăng sử dụng và tầm 
nhìn cho nguồn tài nguyên đáng kinh ngạc này cho gia đình của chúng tôi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu có các nguồn tài nguyên cách bổ sung được cung cấp cho phụ huynh thông qua việc sử 
dụng các tiêu đề I, phần A quỹ, làm thế nào họ được cung cấp và những gì đào tạo được cung 
cấp để chuẩn bị đầy đủ cha mẹ để sử dụng các nguồn tài nguyên và tài liệu ở nhà với con cái 
của họ? 

Là giáo viên có hội nghị phụ huynh và học sinh mới đăng ký, phụ huynh sẽ được lưu diễn thông 
qua các phụ huynh tham gia phòng và Hiển thị các nguồn lực có sẵn. Ngoài ra, tài trợ cho bưu phí 
cho mỗi sự kiện tham gia của phụ huynh hàng tháng sẽ được sử dụng để hỗ trợ truyền thông của 
sự kiện và tăng tham Ngoài ra, bưu chính sẽ được sử dụng để chia sẻ theo dõi các hoạt động và  
các bước tiếp theo với các gia đình tham dự, cũng như những người có thể đã không thể tham dự 
để tăng  tiếp cận và tác động. 
Việc mua các  vật liệu cho mỗi sự kiện tham gia được phân bổ để cung cấp các tài liệu cần thiết 
cho việc thực hiện và lấy các cổ vật  .  Các hiện vật được tạo ra cụ thể cho sự tập trung cho từng  
sự kiện cụ thể và được thiết kế để xây dựng trên đường dẫn giảng dạy  .  Các hiện vật tạo ra sẽ 

được mô hình hóa và sử dụng trong các hội thảo trong một phương pháp phát hành từ từ để 
cung cấp cho gia đình của chúng tôi với sự hỗ trợ cần thiết để dẫn các bước tiếp theo cho sinh viên 
của họ (s) ở nhà và xa hơn nữa. 
Nên hội thảo ảo và hỗ trợ trở thành chuẩn uỷ thác, vật liệu  có thể được cung cấp để thư ra cho 
các gia đình người đăng ký trước cho các sự kiện để tạo các mặt hàng ở nhà trong khi sau cùng 
trực tuyến,  nhưng cũng có thể được sử dụng để mua vật liệu để hỗ trợ tốt hơn nền tảng ảo và trình 
bày,  tất cả  dựa trên nhu cầu cá 

SỰ KIỆN DÀNH CHO GIA ĐÌNH VÀ PHỤ HUYNH 
 
Nếu phụ huynh và gia đình Engagement sự kiện được tài trợ với tiêu đề I, phần A quỹ, họ phải được bổ 
sung và không thể thay thế hoạt động được tài trợ với các quỹ nhà nước và địa phương.  Ngoài ra, các 
sự kiện nên đóng góp vào việc đạt thành tích của các mục tiêu nêu trong kế hoạch tiêu đề I 
Schoolwide. 
 

Tên hoạt động 
 

Người chịu 
trách nhiệm 

Cha mẹ sẽ biết điều 
gì sẽ có một sự đo 

lường, 
Tác động dự kiến cho 

sinh viên đạtt 

Tháng hoạt động 
sẽ diễn ra 

Bằng chứng về 
hiệu quả 
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Ví dụ: FASFA và 
học bổng viết 
đêm 

Hiệu trưởng Brad 
Pitt 

Phụ huynh sẽ học: 
1. Làm thế nào để 

hoàn thành phần 
phụ huynh của 
FASFA 

2. Làm thế nào để 
nghiên cứu các 
trang web Đại học 
cho những gì con 
họ cần  cho nhập 

3. Cách sử dụng 
OneDrive và Focus 
để theo kịp các chỉ 
số tốt nghiệp 

4. Giới thiệu về các 
trang web học bổng 
phổ biến nhất và lời 
khuyên cho việc 
nhận tài trợ 

Tháng mười 2020, 
tháng hai 2021 

Đăng nhập; Đánh 
giá/phản hồi; 
Ảnh chụp màn 
hình chính của 
trang phụ huynh 
FASFA đã hoàn 
thành; 
Bằng chứng của 
một đơn xin học 
bổng hoàn thành 
sau 3 tuần; 
Hoàn thành bảng 
tính cha cho các 
yêu cầu nhập học 
tại nhà nước và 
ngoài tiểu bang 

Hội nghị thường 
niên title I (yêu 
cầu-không mất 
phí) 

Trợ lý hiệu 
trưởng 
Lee 

Phụ huynh và gia 
đình  sẽ được thông 
báo về việc làm thế 
nào để trở nên tham 
gia vào giáo dục của 
con mình bằng cách 
tham gia hoạt động 
trong các hoạt động 
tương tác của trường. 

9-2020 Số người tham 
gia/phản hồi về 
khảo sát, hoàn 
thành phút, phản 
hồi vào cuối năm 
họp phát triển 
khi chúng tôi 
phản ánh về các 
sự kiện/hỗ trợ 
của năm. 

Cuộc họp phát 
triển tiêu đề I 
(yêu cầu-không 
mất phí) 
 

Trợ lý hiệu 
trưởng 
Lee 

Cha mẹ và gia đình  
sẽ có cơ hội để đưa 
ra phản hồi về các sự 
kiện trước đó và chia 
sẻ ý tưởng để tăng 
cường tham gia của 
phụ huynh trong năm 
học 21-22. 

5-2021 Số người tham 
gia/phản hồi về 
khảo sát, hoàn 
thành phút 

Sinh viên LED 
hội nghị và công 
nghệ đêm 
(xem ngân 
sách) 

Trợ lý hiệu 
trưởng 
Lee 
 

Phụ huynh và gia 
đình  sẽ có cơ hội 
tham gia vào các hội 
nghị sinh viên LED. 
Phụ huynh sẽ có cơ 
hội để tìm hiểu thêm 
về nền tảng học tập 
tổng hợp của chúng 
tôi.  

10-2020 Đăng nhập tờ, số 
người tham 
gia/phản hồi về 
khảo sát,  tăng 
tổng hợp học tập 
đăng nhập từ 
trang chủ/sau 
giờ 

Đêm toán gia 
đình 
(xem ngân 
sách) 

Trợ lý hiệu 
trưởng 
Lee 
 
Toán huấn 
luyện viên Keith 
Johnson 

Cha mẹ và gia đình  
sẽ  có  cơ hội  tham 
gia vào các trung tâm 
toán học với học sinh 
của mình để học các  
chiến lược toán học. 
Các tài liệu toán khác 
nhau từ  phòng tài 

nguyên phụ huynh 
sẽ được chứng minh. 

11-2020 Số người tham 
gia/phản hồi về 
khảo sát, tăng 
trong thời gian 
trả phòng hoặc 
sử dụng tài liệu 
chia sẻ  từ phòng 
tài nguyên 
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Học quá trình 
nam châm Night 
(xem ngân 
sách) 

Trợ lý hiệu 
trưởng 
Lee 
 

Phụ huynh và gia 
đình  sẽ có cơ hội để 
tìm hiểu thêm về  quá 
trình nam châm cho 
trường trung học. 

12-2020 Số lượng người 
tham gia/phản 
hồi về khảo sát, 
tăng số lượng 
học sinh hoàn 
thành các ứng 
dụng nam châm 
và sự lựa chọn 
cho năm học 21-
22 
 

Gia đình biết 
chữ Night 
(xem ngân 
sách) 

Trợ lý hiệu 
trưởng 
Lee 
 
Đọc huấn luyện 
viên Barbara 
pipkin 
 

Cha mẹ và gia đình  
sẽ  có cơ hội tham 
gia vào các trung tâm 
biết chữ với học sinh 
của mình để  củng cố 
kỹ năng và khái niệm 
cần thiết để được độc 
giả thành thạo. 

Các tài liệu đọc khác 
nhau từ phòng tài 
nguyên  cha mẹ  sẽ 
được chứng minh. 
 

1-2021 Số người tham 
gia/phản hồi về 
khảo sát, tăng 
trong  thời gian 
trả phòng hoặc 
sử dụng các tài 
liệu chia sẻ từ 
phòng tài 
nguyên 

Donuts với 
grownups 
(xem ngân 
sách) 

Trợ lý hiệu 
trưởng 
Lee 
 
Toán huấn 
luyện viên Keith 
Johnson 
 
Đọc huấn luyện 
viên Barbara 
pipkin 

Phụ huynh và gia 
đình  sẽ có cơ hội để 
dành thời gian tham 
gia vào các trò chơi 
học tập với con của 
họ. Phụ huynh sẽ 
được trình bày với 
thông tin về cách 
giúp con của họ với 
bài tập ở nhà và làm 
cho niềm vui học tập 
bằng việc nhúng học 
tập trong các hoạt 
động hàng ngày.  

3-2021 Số người tham 
gia/phản hồi về 
khảo sát, tăng 
trung bình hoàn 
thành lớp học 
của trách nhiệm 
bài tập ở nhà 
hàng tuần 

Đêm nghệ thuật 
(xem ngân 
sách) 

Trợ lý hiệu 
trưởng 
Lee 
 

Phụ huynh và gia 
đình sẽ có cơ hội để 
xem cách chúng tôi 
kết hợp nghệ thuật 
vào chương trình 
giảng dạy. 

3-2021 Số người tham 
gia/phản hồi về 
khảo sát, tăng số 
lượng các dự án 
sinh viên bao 
gồm trong 
spotlight, tăng  
sinh viên áp 
dụng để thực 
hiện nam châm 
nghệ thuật 
và/hoặc các 
trường học lựa 
chọn cho năm 
học 21-22. 
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Trường có thể thêm hoặc xóa  hàng  nếu cần.   
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PHỤ HUYNH NHỎ GỌN 
LEA sẽ đảm bảo rằng mỗi trường tham gia, kết hợp với cha mẹ của học sinh tham gia, đã 
cùng nhau phát triển một trường học-phụ huynh nhỏ gọn mô tả trách nhiệm của trường để 
cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao và giảng dạy trong một môi trường học tập 
hỗ trợ và hiệu quả; địa chỉ tầm quan trọng của việc liên lạc liên tục giữa giáo viên và phụ 
huynh; Mô tả cách thức mà mỗi phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ việc học của con mình; 
và được thảo luận với cha mẹ của sinh viên tuổi tiểu học. 
 

Là một trường title I, những gì bạn sẽ cung cấp bằng chứng cho thấy rằng bạn đã 
cùng nhau phát triển một trường học-cha mẹ nhỏ gọn và các hội nghị đã được tổ 
chức với cha mẹ mô tả nhỏ gọn? 
Các trường học-cha mẹ nhỏ gọn được phát triển trong Developmental  Meeting với sự hỗ trợ 
của cha mẹ.  Phụ huynh sẽ ký các nhỏ gọn trong các hội nghị và giáo viên sẽ chuyển các 
Compacts trong cho tài liệu hướng dẫn.   

Làm thế nào các chính sẽ đảm bảo các hội nghị được thực hiện với tất cả phụ huynh liên 
quan giải thích phụ huynh Compact? 

Là một phần của việc tập trung vào sự tham gia của phụ huynh, các cuộc thảo luận hàng 
tháng về các hội nghị và tiếp cận sẽ bao gồm một báo cáo về tình trạng kỳ vọng này. 
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NHÂN VIÊN GIẢNG DẠY 
LEA sẽ đảm bảo rằng mỗi trường thực hiện một chương trình tiêu đề I devotes đủ nguồn lực 
để có hiệu quả tiến hành chất lượng cao và phát triển chuyên môn liên tục cho giáo viên, 
chính, và paraprofessionals và, nếu thích hợp, nhân viên dịch vụ học sinh, phụ huynh, và 
nhân viên khác để cho phép tất cả các học sinh để đáp 
 
LEA sẽ đảm bảo rằng tất cả các nhân viên giảng dạy làm việc trong các trường học, tài trợ 
hoàn toàn hoặc một phần với title I, phần A, đáp ứng các yêu cầu theo luật định của nhà nước 
được chứng nhận. LEA phải đảm bảo các hoạt động paraprofessionals giảng dạy dưới sự 
giám sát trực tiếp của một giáo viên.  
 
Nếu Lea thuê giáo viên hoặc paraprofessionals để cung cấp các dịch vụ tiêu đề I cho học 
sinh trường tư, Lea sẽ đảm bảo các giáo viên được nhà nước chứng nhận và 
paraprofessionals có trình độ cao. LEA sẽ đảm bảo rằng paraprofessionals cung cấp hướng 
dẫn trực tiếp cho sinh viên tham gia dưới sự giám sát trực tiếp và gần gũi và thường xuyên gần 
với một  giáo viên trường công chứng nhận nhà nước. 
 

Là một trường title I, bạn sẽ cung cấp bằng chứng nào mà sẽ cho thấy rằng bạn (1) 
thông báo cho cha mẹ biết rằng con của họ đã được chỉ định hoặc được dạy cho bốn 
hoặc nhiều tuần liên tiếp bởi một giáo viên đã không được cấp phép đúng cách hoặc 
xác nhận (2) cung cấp một danh sách các giáo viên không hiệu quả, out-of-Field, 
hoặc thiếu kinh 

1. Chúng tôi sẽ gửi nhà thư cho bất kỳ học sinh nào yêu cầu thông báo này. 
2. Chúng tôi sẽ gửi thông báo thích hợp cho các gia đình theo yêu cầu. 

 
Cả hai thông báo sẽ được đề  ngày,  và bản sao sẽ được  tải lên trong title  tôi tuân thủ. 
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XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỦA GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN 

Khi một trường học nhận được title I, một phần tiền, nó có trách nhiệm giáo dục giáo viên, 
nhân viên hỗ trợ giảng dạy chuyên ngành, quản trị viên, và các nhân viên khác, với sự hỗ trợ 
của cha mẹ, trong giá trị và tiện ích của những đóng góp của cha mẹ, và làm thế nào để tiếp 
cận, giao tiếp với, và làm việc với cha mẹ là đối tác bình đẳng, thực  Trong phạm vi có thể, 
phụ huynh nên tham gia vào việc phát triển đào tạo cho giáo viên và giáo dục để nâng cao 
hiệu quả đào tạo.  [ESEA phần 1116 (e) (3)] 
 

Mô tả các hoạt động phát triển chuyên môn mà trường sẽ cung cấp để giáo dục giáo viên, 
nhân viên hỗ trợ giảng dạy chuyên môn, hiệu trưởng, và các nhà lãnh đạo khác và các 
nhân viên khác... 

1. Sự hỗ trợ của cha mẹ và gia đình và trong giá trị của những đóng góp của họ. 
2. Làm thế nào để tiếp cận, giao tiếp với, và với cha mẹ và gia đình như là đối tác bình đẳng. 
3. Thực hiện và phối hợp các chương trình phụ huynh và gia đình và xây dựng mối quan hệ giữa 

cha mẹ và gia đình và nhà trường. 

 

Tên hoạt động 
 

Người chịu 
trách nhiệm 

Tương quan với 
thành tựu của học 

sinh 

Tháng 
hoạt 

động sẽ 
diễn ra 

Bằng chứng về hiệu quả 

Mô phỏng đói 
nghèo với đội tiêu 
đề I 

Ông đen Cải thiện khả năng 
cho nhân viên làm 
việc với phụ huynh 
và gia đình 

Tháng 
12 năm 
2020 

Tờ đăng nhập, tờ đánh giá, theo 
dõi với giáo viên 

Đào tạo nhạy 
cảm cho nhân 
viên 

Hành chính, 
V. Powell 
(trường văn 
hóa & khí 
hậu) 

Để cung cấp hướng 
dẫn bổ sung và 
phản ánh về việc 
xem xét của người 
khác và nhu cầu cá 
nhân của họ.  
Chúng tôi hy vọng 
đào tạo này sẽ 
cung cấp cho nhân 
viên của chúng tôi 
với cơ hội để phản 
ánh về sinh viên 
của chúng tôi và 
những kinh nghiệm 
mà họ đang mang 
đến cho cộng đồng 
trường học của 
chúng tôi mỗi và 
mỗi  ngày. 

Tháng 
tám, 
2020 

Bảng đánh giá 

Mới giáo viên phụ 
huynh 
Engagement, tiếp 
cận cộng đồng và 
thực tiễn tốt nhất 

Quản trị Hỗ trợ giáo viên 
mới thiết lập mối 
quan hệ và duy trì 
sự tham gia với cha 
mẹ/người giám hộ 
một cách tích cực.  
Ý định của chúng 
tôi là cải thiện mối 
quan hệ và tiếp tục 
xây dựng một kết 

2020 
tháng 9 
– 2021 
tháng 5 

Bảng đánh giá, 5Essentials 
kết quả khảo sát 
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nối mạnh mẽ hơn 
giữa trường học và 
nhà. 

Xây dựng quan 
hệ phụ 
huynh/giáo viên 
tích cực 

Quản trị Là một phần của 
mối quan hệ on-
going của chúng tôi 
với JPEF, chúng tôi 
sẽ tiếp tục cung 
cấp cho giáo viên 
các hội thảo trên 
web và mini-
Workshop  được 
thiết kế để cung 
cấp cho họ các 
chiến lược ngay lập 
tức để xây dựng và 
phát triển mối quan 
hệ với gia đình của 
họ 

2020 
tháng 
8-2021 
tháng 5 

Đánh giá Sheets, 
5Essentials khảo sát kết quả 
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HỢP TÁC CỦA QUỸ 
 

Chọn tất 
cả những 

gì áp 
dụng 

Cấp dự án, nguồn tài trợ hoặc 
chương trình 

Giải thích cách các tọa độ trường học và tích hợp phụ 
huynh và các quỹ tương tác gia đình ,  chương trình,  và các 

hoạt động với các quỹ và  chương trình khác. [ESEA phần 
(a) (2) (C)] 

 

☒ 

 

IDEA -đạo luật cải thiện giáo 
dục cá nhân Khuyết tật 

Các quỹ IDEA được sử dụng để cung cấp hỗ trợ 
chuyên biệt cho sinh viên với một nhu cần xác định 
cho dù đó là học tập, tình cảm, vật lý, vv   Phụ huynh 
thông qua PFEP được cung cấp đào tạo bổ sung về 
các hoạt động có thể được thực hiện tại nhà để giúp 
con cái của họ đạt được. Ithông này được truyền đạt 
trong thời gian MRT và RTI các cuộc họp.   

☒ 

 

VPK -mầm non tự nguyện Tất cả các sự kiện bao gồm VPK và chủ đề/tập trung được  
thiết kế để hỗ trợ chương trình và học sinh cụ thể. Thông 
qua các sự kiện tiếp cận công việc và phụ huynh này, gia 
đình chúng tôi sẽ không chỉ nhận được thông tin để hỗ trợ 
sinh viên của họ ở cấp độ hiện tại của họ, mà còn tìm hiểu 
kỹ năng và chiến lược để hỗ trợ tăng trưởng và phát triển 
của họ thông qua sự nghiệp trường tiểu học (và thậm chí 
giữa) của họ. 

☐ 

 
 

Tiêu đề I, Phần D -các chương 
trình phòng ngừa và can thiệp 
cho trẻ em và thanh thiếu niên 
đang bị bỏ rơi, Delinquent hoặc 
at risk. 

N/a 

☒ 

 
 

Tiêu đề IX, phần A -đạo luật trợ 
giúp người vô gia cư McKinney-
Vento cung cấp những cơ hội 
công bằng cho trẻ em và thanh 

thiếu niên gặp tình trạng mất 
trí. 

Tất cả các nguồn lực và hỗ trợ được cung cấp và phù hợp 
để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh.  Phòng tài nguyên 
phụ huynh của chúng tôi cung cấp một plethora của vật 
liệu cho các gia đình của chúng tôi những người có thể 
không có các tài liệu này có sẵn.  Ngoài ra, hỗ trợ của 
chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình của chúng tôi trong việc kết nối 
với các nguồn lực bổ sung, chẳng hạn như FIT Dept,  khi 
cần thiết. 

☒ 

 
 

SAI -bổ sung học tập hướng 
dẫn-siêu categorical quỹ tạo ra 
để hỗ trợ các quận và trường 
học cung cấp các cơ hội giảng 
dạy bổ sung.   

Các quỹ SAI được cung cấp để hỗ trợ các nhu cầu giảng 
dạy sau giờ học của tất cả học sinh.  Các quỹ này cũng hỗ 
trợ các công việc tại chỗ thông qua cải tiến trường học của 
chúng tôi plan. 

☒ 

 

Tiêu đề II, phần A -hỗ trợ hiệu 
quả hướng dẫn thông qua phát 
triển chuyên môn nhắm mục 
tiêu đến các quản trị viên và 
giáo viên. 

Công việc-phát triển chuyên môn và hỗ trợ với các huấn 
luyện viên đọc và toán của chúng tôi giúp cung cấp cho đội 
ngũ của chúng tôi các chiến lược bổ sung và thực hành tốt 
nhất để phục vụ tốt nhất cho học sinh.  Thông qua công 
việc của chúng tôi cùng nhau, chúng tôi trở thành sinh viên 
của học sinh của chúng tôi, và tạo ra con đường giảng dạy 
tốt nhất phục vụ cho họ và needs....in của họ và bên ngoài 
các bức tường của trường. 
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☒ 

 

Tiêu đề III, phần A – giúp học 
viên tiếng Anh đạt được thành 
thạo Anh ngữ 

Hỗ trợ cho sinh viên ELL của chúng tôi được hỗ trợ thông 
qua công việc của chúng tôi không chỉ là một trường title I, 
mà là một cộng đồng trường học  như một toàn bộ.  Thông 
qua việc tập trung của chúng tôi vào cuộc họp mọi trẻ em ở 
đâu và cung cấp hỗ trợ cho gia đình của chúng tôi, nơi họ 
đang xây dựng và phát triển  một cộng đồng học tập thành 
công. 

Trường có thể thêm dòng nếu cần. 


