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GENEL BAKIŞ 
Duval County Devlet Okulu Bölgesi Yerel Eğitim Ajansı (LEA), ancak tüm ebeveynlere ve aile 
üyelerine sosyal yardımda bulunuyorsa ve 1965 tarihli Her Öğrenci Başarılı Yasası (ESSA) tarafından 
değiştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Yasası'nın (ESEA) 1116.  Programlar, etkinlikler ve prosedürler 
katılımcı çocukların ebeveynleriyle anlamlı bir istişare ile planlanacak ve uygulanacaktır. 
 
Öğrenci başarısını ve performansını artırmak için ebeveynlerin ve ailelerin girdisiyle okul düzeyinde 
planlar geliştirilmesi gerekmektedir.  Planlama süreci işverenler, iş liderleri ve hayırsever kuruluşlarla 
anlamlı bir istişareyi de içerebilir.  Bu şablon, okullara federal, eyalet ve yerel uyumluluk beklentilerine 
uygun en iyi uygulamalarda yardımcı olacaktır.  

 
Aşağıda Ebeveyn ve Aile Katılımı için kullanılabilecek bir yaklaşım verilmiştir. 
 

 

  

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

 
 

"Lara fark olur ve edenleri olur." 
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GÜVENCE 

Ben, bu federal ebeveyn ve aile katılım planında yapılan tüm gerçeklerin, rakamların ve 
temsillerin doğru, doğru ve bu feragatler için güvence beyanıyla tutarlı olduğunu onaylarım. 
Ayrıca, yürürlükteki tüm tüzükler, düzenlemeler ve prosedürler; idari ve programlı 
gereksinimler; ve bu proje için fonların harcanması için uygun hesap verebilirliği sağlamak 
için kayıtların mali kontrolü ve bakımına yönelik prosedürler uygulanacaktır. Bu gereksinimleri 
doğrulamak için gerekli tüm kayıtlar uygun yerel, eyalet ve federal personel tarafından 
incelenebilir. Ayrıca, tüm harcamaların yürürlük tarihinde veya sonrasında ve projenin fesih 
tarihinden önce zorunlu olacağını da belgeliyorum. Tediyeler yalnızca bu projeye uygun 
olarak raporlanacak ve yasak olduğu durumlarda bu veya herhangi bir özel projedeki fonları 
eşleştirmek için kullanılmayacaktır.Lori Turner 

☒ 
Okul, ebeveyn ve aile katılımının yasal tanımına tabi olacak ve ESEA  Sek 8101'de 

belirtilen tanıma uygun olarak programlar, faaliyetler ve prosedürler yürütecektir; 

☒ 

Başlık I, Bölüm A'da hizmet verilen çocukların ebeveynlerini ve ailesini, Başlık I, Bölüm A 

fonlarının aile en gagement için nasıl harcandıklarına ilişkin kararlarda meşgul edin[Bölüm 

1116(b)(1) ve (c)(3)]; 

☒ 

Öğrencinin velayeti olan aile ile birlikte okul velisi ve aile katılımı politikasını 

geliştirin/gözden geçirin ve katılımcı çocukların ebeveynlerine dağıtın ve veli ve aile katılımı 

planını yerel topluluğa sunun[Bölüm 1116(b)(1)]; 

☒ 

Bölüm 1114(b)(2) [Bölüm 1116(c)(3)]] kapsamında okul velisi ve aile katılımı 

politikasının planlanması, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi ve okul çapındaki 

program planının ortak geliştirilmesi de dahil olmak üzere, bu bölümdeki 

programların planlanması, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda organize, 

sürekli ve zamanında ebeveynler ve aile ile etkileşime geçmek; 

☒ 

Ebeveyn ve aile katılımı politikasının bulgularını kullanarak daha etkili ebeveyn ve aile 

katılımı için stratejiler tasarlayın ve gerekirse okulun ebeveyn ve aile katılımı plicy 'sini revize 

edin[Bölüm 1116(a)(2)(C)]; 

☒ 

Bölüm 1112 kapsamında geliştirilen Başlık I, Bölüm A planı, katılımcı çocukların ebeveynleri 

ve ailesi için tatmin edici değilse, okul planı yerel eğitim ajansına sunduğunda planla birlikte 

veli ve aile yorumlarını sunacaktır [Bölüm 1116(b)(4)]; 

☒ 

Her ebeveyne ve aileye, çocuklarının en azından matematik, dil sanatları ve okuma [Bölüm 

1111(h)(6)(B)(i)]]'daki durum değerlendirmesi konusundaki performansı hakkında bireysel 

bir öğrenci raporu sağlayın; 

☒ 

34 CFR Bölüm 200'deki terim anlamında sertifikalandırılmış olmayan bir öğretmen 

tarafından dört  (4) veya daha fazla hafta boyunca çocuklarının atandığı veya 

öğretildiğinde her ebeveyne ve aileye zamanında bildirimde bulunun. 56 [Bölüm 

1112(e)(1)(B)(ii)]; 

☒ 
Her ebeveyne ve aileye, öğrencinin sınıf öğretmenlerinin ve paraprofesyonallerinin mesleki 

nitelikleri hakkında bilgi talep etme hakları hakkında zamanında bilgi verin [Bölüm 

1112(e)(1)(A)(i)(I) ve Bölüm1112(c)(1)(A)(ii)]. 

*her güvenceyi seçmek için tıklayın, bu sayfa District__ 

lori Turner___________________Signature_ 
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İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİ 
İhtiyaç Değerlendirmesi, Ebeveyn ve Aile Katılımı planının temelidir.  Ebeveynler ve 
paydaşlarla bir araya geldiğinde, ihtiyaç değerlendirme sürecinden elde edilen veriler, 
gelecek yıl için plan uygulaması hakkında karar vermek için kullanılabilecek önceki yıl ve 
eğilim verilerini sağlar.  Bu şekilde kararlar keyfi değil, veriye dayalı ve amaçlıdır.    
 

Önceki Yıl Finansal ve Programlı Sonuçlar 

Önceki   Mali Yıl Mali Genel Bakış  from  
(Bu bölüm yeni Başlık I Okulları için gerekli değildir) 

Bir Önceki Yıla Ait Toplam 
Ebeveyn ve Aile Tahsisası  

Harcanan Toplam Fon sayısı  Kalan Toplam Fonlar 

$3000 $2391.78 $808.22 

Fonlar yıl sonunda kaldıysa, fonların neden tamamen harcanmadığını ve ebeveynlerin mevcut plan 
yılı boyunca tamamen harcanacak fonları planlamak için nasıl meşgul olacaklarını açıklayın 

Harcanmayan geri kalan fonlar COVID-19 salgını ve ebeveynlerin yüz yüze görüşebilme 

yeteneğinin olmamasından kaynaklanmaktadır.  Bu, bütçenin kullanılmayan kısmını 

karşılayacak gıdalara harcanmamasına neden oldu.  Tasarladığım Başlık, I. Başlık 

tarafından belirlenen yönergelere göre fonların tahsis ve harcandığından emin olmak için 

okul muhasebecisiyle iletişim kuracaktır.  Bu, Başlık I fonlarınındoğru ve zamanında 

harcanmasını sağlamak için aylık bir takipolacaktır. 

Önceki Mali Yıl ProgramlıGenel Bakış f rom 
(Bu bölüm yeni Başlık I Okulları için gerekli değildir) 

Üst Kaynak Odasına Toplam Genel Bakış 

Ana Kaynak Odasına Yapılan 
Toplam Ziyaret sayısı (Kaynak 

Odası Oturum Açma Sayfasında 
belgelenmelidir) 

 

Üst Kaynak 
Odasından 

Kullanıma Alınan 
Toplam Kaynak 

Sayısı 

Başlık I Üst Kaynak Odası'nı tam olarak kullanmak 
için hangi planlarınız var?  

(iade olmayan stoku veya üst katılım kaynak 
odasıyla ilgili diğer bilgileri içerir) 

Sıfır 
 
 
 
 
 
 

Sıfır COVID 19 nedeniyle ziyaretlere izin 
verilmemiş ve karantina nedeniyle eşyalar 
kontrol edilmemeye devam edilmiştir.  

Bir Önceki Yıla Ait Ebeveyn Katılımı Etkinliklerinin Özeti 
Etkinliğin Adı 
 

Katılımcı Sayısı 
(bu sayı, Dijital 
Uyumluluk'ta 
oturum açma 
sayfalarında 
listelenen 
katılımcı sayısına 
eşit olmalıdır) 

Etkinlik Kanıtı Sonuçları 
 (How ebeveynlerin etkinliğin ne sağlamak için 
tasarlandığini öğrendiğini biliyor musunuz?  
Oturum açma sayfaları veya anket sonuçları 
gibi yanıtlar yeterli değildir. ) 
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Yıllık Toplantı (Yıl Başı) 9 Ebeveynler geri bildirim formlarını 
tamamladı 

Gelişim Toplantısı (Yıl Sonu) 
 

7 Çalışma sayfası, katılımcılar tarafından 
yapılan notları/önerileri içerecek şekilde 
tamamlandı 

ÖSO Veli Gecesi 8 Veliler atölye geri bildirim formlarını 
tamamladı 

Veri Sohbetis 5 Ebeveynler konferanslar sırasında sorular 
sordular ve geri bildirimdebulundu.  
Toplantı tutanakları içinde geri bildirime 
dikkat edilir, 

   

   

   

   

   

   

   

Okullar, bir önceki mali yıldan Ebeveyn ve Aile Etkileşim Planı'na hizalandıkça ek satırlar ekleyebilir - 
etkinlikler, bir önceki eğitim yılındaki Ebeveyn ve Aile Katılımı Planı'nda yer alan etkinliklerle eşleşmelidir.  
Bir etkinlik düzenlenmediyse, etkinliğin neden "Sonuçlar" sütununda düzenlenmediğinin açıklamasını içeren 
"Katılımcı Sayısı" sütunu için 0 eklenmelidir. 

 

Bu Ebeveyn veAile Katılımı Planının geliştirilmesini desteklemek içinGelişimSel Toplantı held'den 
toplanan değerlendirme bilgilerinin ve ebeveyn geri bildirimlerininözeti. 

PFEP, istenen ek olayları eklemek ve/veya önceki yıllardan keyif alınan önceki olayları 

geliştirmek ve değiştirmek için ebeveynlerden gelen girdileri kullanır.  Ebeveynlerin girdisi, 

dahil etmek istediğimiz etkinlikleri ve çeşitli zaman aralıklarını belirlemeye yardımcı olur, 

böylece katılımcı sayısını en üst düzeye çıkarabiliriz. Çoğu ebeveyn faaliyetleri yararlı buldu 

ve çocuklarının öğrenmesine olan katılımlarını artırmak için onları eğitmenin amacını anladı.  
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Barrier 

Önceki yıl finansal ve programlı sonuçları kullanarak; bölge ve okul iklim verileri; ebeveyn algı 
verileri; SAC toplantılarından elde edilen veriler; ana katılım verileri; gözlemsel veriler; ana anket 
verileri; Başlık I Gelişim toplantısındaki veriler; ebeveyn görüşmeleri ve odak grupları; öğretmen ve 
yönetici geri bildirimi; diğer ihtiyaç değerlendirme verileri biçimleri; ve bir ihtiyaç değerlendirme 
süreci yürütmek.  Ardından, önceki okul yıllarında ebeveynlerin ve aile üyelerinin katılımını ve 
katılımını engelleyen engelleri açıklayın. 

1. Çocuk Bakımı                         Önceliği 1 Etkinlikte çocuk bakımı sunun     

2. Bilgi eksikliği Öncelik 2   

                                                                    olay                                                         

3. Esnek zaman çizelgeleri Öncelik 3 Etkinlikler için çeşitli zamanlar sunun 

 

(1) İlk ÜÇe öncelik vermek bariyerler (bazılarını birleştirmek mümkün olabilir) 
(2) Ebeveyn ve aile katılımı engellerini aşmak için önümüzdeki eğitim yılında atılacak adımları 
açıklayın (gerekli - okulun İngilizce yeterliliği sınırlı olan aile üyeleri, ebeveynleri ve engelli aile 
üyeleri ile ESSA Bölüm 1116 (f)'ye uygun olarak göçmen olan ebeveynler ve aile üyeleri için 
engelleri nasıl aşacağını içerir).  

 
Engel 

Engeli ortadan kaldırmak veya azaltmak için uygulanacak 
adımlar veya stratejiler 

1) Çocuk 
Bakımı 

Etkinlikte çocuk bakımının yanı sıra çocuk bakımı ve/veya 
ulaşım eksikliği nedeniyle katılamayan ebeveynler için sanal 
katılım sunun. 

2) Bilgi eksikliği Etkinlikten önce etkinliklerin reklamını artırın.  Robo çağrıları, 
sosyal medya platformlarında etkinliklerin yayınlanması, 
öğrencilerle eve gönderilen bildirimler, seçim çerçevesi 
güncellemeleri, kısa mesajlar, e-postalar ve AP bildirimi 
hatırlatın dahil olmak üzere birden fazla iletişim aracından 
yararlanın. Thomas Jefferson, veli iletişimini artırmak için okul 
çapında bir Sınıf DOJO sistemi uygulayacak. 

3) Esnek zaman 
çizelgeleri 

Etkinlikler için çeşitli zamanlar sunun.  Bunlar arasında gece 
ve gündüz fırsatlarının yanı sıra maksimum katılımı sağlamak 
için sanal toplantılar ve etkinlikler de yer alıyor. 

 

Geçerli Eğitim Yılı için Kapsamlı Sonuçlar/Hedefler 

Engelleriniz ve bunları azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan stratejileri göz önünde 
bulundurarak, ebeveyn ve aile katılımı için geçerli eğitim yılı için kapsamlı sonuçlar / hedefler 
nelerdir? 
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Çocuklarının okulda akademik, davranışsal ve sosyal/duygusal başarılarının ebeveyn 
eğitimini, desteğini ve katılımını artırmak. 
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İLETİŞİM VE ERİŞİLEBİLİRLİK 
 

 
İletişim, eğilim verilerinin ebeveynlerin iletişim süreçlerinin tam olarak devreye girmeleri için 
iyileştirilmesi gerektiği yorumunu yaptığını gösterdiğinden, İhtiyaç Değerlendirmesi'nin bir 
uzantısıdır.  
 
Erişilebilirlik 

Okulun tüm  ebeveynlere ve ailelere (21st Century ailesinin çeşitli makyajlarını göz önünde 
bulundurarak) tüm ebeveyn ve aile katılımı etkinliklerine katılmaları için nasıl tam fırsatlar 

sağlayacağını açıklayın.  Bu, özel ulaşım ihtiyacı olan ebeveynler, birden fazla işte çalışan 
ebeveynler, mahkeme tarafından atanan ebeveynler, engelli ebeveynler, ikinci dil olarak İngilizce 
konuşan ebeveynler, göçmen ebeveynler, birden fazla okulda birden fazla çocuğu olan ebeveynler, 
vasiler, bir evde birden fazla öğrencisi olan vasiler vb. Özellikle,ebeveynlerin/vasilerin/aile 
birimlerinin çocuklarının eğitiminin bir parçası olmasını sağlamak için engeller kaldırılacak mı? 

Okul personeli, veliler ve öğrenciler arasında etkili ilişkiler kurmak, öğrenciler için akademik 
başarının artmasına neden olacak ve toplumumuz için üretken vatandaşlar yaratmaya 
yardımcı olacaktır. İlişki kurma süreci, Thomas Jefferson İlköğretim Okulu'nun yönetimini, 
ana programlara uyum sağlamak için çeşitli zamanlarda çalıştayların ve toplantıların etkin 
kullanımı yoluyla paydaşlarla ilişkilendirecektir.  Bu, ebeveynlerin gönüllü olmak ve okul 
içinde aktif olmak zorunda kalacakları fırsatların sayısını artırmak için gönüllü oryantasyon 
ve eğitimi içerecektir. Sabah ve akşam zaman dilimleri için etkinlikler ve atölyeler 
tasarlanacak. Ebeveyn portalı erişimine göre bilgilerin yayılması, çocuklarının akademik, 
davranışsal ve devamsızlıkla ilgili ilerlemesi hakkında bir bilgi mekanı sağlamak için 
ebeveynlerle tartışılacaktır. Veliler ayrıca öğretmen/veli konferansları planlama fırsatına da 
sahip olacak. Uyumluluk, ebeveyn katılımı, aylık takvimler, atölye gündemleri, oturum açma 
sayfaları, veli/öğretmen konferans formları ve Başlık I etkinlik formları aracılığıyla 
ölçülecektir. Mevcut okul işlevlerini, ebeveynlerin bulundukları yerde karşılamaları için 
hedef olarak kullanacağız; yani, Kitap Fuarı ve Kariyer Günü gibi programlanmış okul 
işlevlerinin yanı sıra geleneksel olarak yüksek katılım oranlarına sahip diğer işlevler. 
Thomas Jefferson, tüm ebeveynlere ve ailelere etkinliklere katılma fırsatı sağlamak için tüm 
Ebeveyn ve Aile Katılımı etkinliklerini esnek zamanları içerecek şekilde bilerek planlamaz.  
Diğer dilleri konuşanlar da dahil olmak üzere tüm ebeveynlerin seçtikleri dilde bilgilerle 
başa çıkmalarını sağlamak.    
 

Okulun okul ve velive aile programlarına, toplantı s, okul raporlarına ve diğer etkinliklere yönelik 
bilgileri anlaşılabilir, tekdüze bir biçimde ve ebeveynlerin ve ailelerin anlayabileceği dillerde nasıl 
paylaşacağını açıklayın? 
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Thomas Jefferson, okul ve veli/aile programlarıyla ilgili bilgileri en az 2 hafta önceden 
birden fazla iletişim kaynağı aracılığıyla paylaşır. Thomas Jefferson her çarşamba eve 
gidecek bir Çarşamba dosyası uygulayacak. Bu Çarşamba klasörlerinde, aileler okulda 
gerçekleşen tüm önemli tarihleri özetleyen Çarşamba iletişimcisini alacaklar. Bunlar 
arasında e-postalar,  robo-call, web sitesi bildirimleri, seçim çerçevesi, posta çıkışları, 
broşürler ve el ilanları bulunur. Bilgiler her zaman Oda 40'ta bulunan Ebeveyn ve Aile 
Katılımı kaynak odasında mevcuttur. Kopyalar, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ve talep 
üzerine farklı dillerde sağlanacaktır. Tüm etkinlikler için bildirimler, etkinlikten en az iki hafta 
önce birden fazla iletişim yöntemiyle gönderilecektir. 
Okulunuzdaki öğrenciler, veliler ve aileler tarafından konuşulan farklı diller nelerdir? 

 
 
İngilizce, İspanyolca, Arapça, Türkçe, Diğer 
 
 
 
 

 
 
 
 

İLETİŞİM 

(1) Okulun yıl boyunca Başlık I, Bölüm A programları ve etkinlikleri hakkında bilgileri nasıl 
zamanında ileteceğini açıklar.  (2) Varsa yukarıdaki soruda belirtilen farklı dillere sahip 
ebeveynler için iletişim nasıl gerçekleşecektir?  (3 ) İletişim için kullanılacak araçları ve kaynakları 
dahil edin.    

Thomas Jefferson, Başlık I, Bölüm A programları ve faaliyetleri hakkında birden fazla 
iletişim kaynağı aracılığıyla bilgi paylaşır. Bunlar arasında e-postalar, robo-call, web sitesi 
bildirimleri, seçim çerçevesi, posta çıkışları, broşürler ve en az 2 hafta önceden el ilanları 
bulunur. Bilgiler her zaman Oda 40'ta bulunan Ebeveyn ve Aile Katılımı kaynak odasında 
mevcuttur. Kopyalar, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ve talep üzerine farklı dillerde 
sağlanacaktır.  Tüm etkinlikler için bildirimler, etkinlikten en az iki hafta önce birden fazla 
iletişim yöntemiyle gönderilecektir.  Tüm bilgiler kendi dillerinde basılacak ve ebeveynlere 
gönderilecektir. Bu yıl, Thomas Jefferson ayrıca okul çapında bir Sınıf Dojo sayfasının yanı 
sıra ebeveyn iletişimine yardımcı olmak için bir Okul Facebook sayfası da uygulayacak.   
 
 

 
 

Okul (1) okuldaki müfredatı (2) öğrenci ilerlemesini ölçmek için kullanılan değerlendirme 
biçimlerini (3) tudents'in elde etmesi beklenen başarı seviyelerini nasıl açıklayacak 
veaçıklayacaktır? (4) geçerli tüm dillerde? 

Yıllık Başlık I toplantısısırasındaPFEP gözden geçirilecek ve veliler mevcut eğitim yılı için 
geri bildirimde bulunacaktır. Okul İyileştirme Planı, müfredat, zorunlu akademik 
değerlendirmeler ve öğrencilerin akademik yeterlilik düzeyleri ile ilgili olarak tartışılacaktır. 
Müfredat, değerlendirmeler ve diğer ilgili akademik bilgiler, tüm iletişim kanallarının yanı 
sıra sunulan bilgilere özgü ebeveyn ve aile geceleri aracılığıyla ebeveynlere ve ailelere 
iletilir.  Tüm bilgiler kendi dillerinde basılacak ve ebeveynlere gönderilecektir. 
 
 
 
 



 

 

 

12 

(1) Okul sitesinde veliler için hangi karar verme fırsatları mevcuttur?  (2) Okul, velilerin karar 
vermelerine katılma fırsatlarını nasıl iletecek?     

Ebeveynler PTA, SAC ve PFEP gelişim toplantısı aracılığıyla karar verme sürecine dahil 
edilir.  Veliler, Başlık I etkinliklerine yılın okul programlarını sağlar. Bunlar PFEP gelişim 
toplantısı sırasında üretilir. Ayrıca, ebeveynler PTA ve SAC toplantıları sırasında 
etkinlikler için önerilerde bulunacaktır. SAC, Okul İyileştirme Planı hakkında fikir verir ve 
okulun öğrenci akademik performansını artırmaya yönelik kararlar almalarına yardımcı 
olmakta yardımcı olmaktır.  Ebeveynlerin gelecekte görmek istedikleri etkinliklerin 
yaklaşan etkinlikleri hakkında önerilerde bulunabilmeleri için ön ofiste veya Üst Kaynak 
odasında bir Üst etkinlik öneri kutusu bulunur.  Bu, yıllık olağan toplantı ve PFEP Gelişim 
toplantısı sırasında elde edilen fikir ve bilgilere ek olarak olacaktır.   
 
 
 
 
 

Okul, kendileri için tatmin edici olmayan Okul Çapındaki Başlık I planının uygulanması konusunda 
veli endişeleri varsa, velilerin ve ailelerin yorumlarını ilçe Tapu I ofisine nasıl sunacaktır? [ESEA 
Bölüm 1116]  

Thomas Jefferson, okulun atanan Unvan I uzmanına e-posta veya telefon bağlantısı 
yoluyla çözülmemiş ebeveyn endişelerini veya sorularını sunacaktır. Thomas Jefferson'ın bu 
okul yılında yarı zamanlı veli bağlantısı  olacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Okul, bu gerekli Başlık I, Bir Ebeveyn ve Aile Katılımı Planını ebeveynlere ve ailelere nasıl 
yayınlayacak ve iletecektir  (teknoloji tek seçenek olamaz). (2) Bu plan okulunuz için geçerli olan 
tüm dillerde nasıl iletilecektir? 

Thomas Jefferson bu PFEP bilgilerini okulumuzun web sitesinde paylaşacak ve birden 
fazla iletişim kaynağı aracılığıyla velileri bilgilendirecektir. Bunlar arasında e-postalar, 
robo-call, web sitesi bildirimleri, seçim çerçevesi, broşürler ve el ilanları bulunur. Bilgiler 
her zaman Oda 40'ta bulunan Ebeveyn ve Aile Katılımı kaynak odasında mevcuttur. 
Kopyalar, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ve talep üzerine farklı dillerde sağlanacaktır. 
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ESNEK EBEVEYN VE  AİLE  TOPLANTILARI 
Başlık I, Bölüm A fonları alan okulların Yıllık Toplantı toplaması gerekmektedir.  Bu toplantı ebeveynler 
için uygun bir zamanda yapılmalıdır.  Okula katılan çocukların velileri davet edilecek ve yeterli 
bildirimde bulunan ve Yıllık Toplantıya katılmaya teşvik edilecektir.  Bu toplantı, ESEA Bölüm 1116 
kapsamında velileri okullarının katılımı hakkında bilgilendirecek ve Başlık I, Bölüm A hibesinin 
gerekliliklerini ve ebeveynler için neler olduğunu ve ebeveynlerin dahil olma hakkını açıklayacaktır.  
[ESEA Bölüm 1116 (c) (1)] 

AİlELerİN VE AİlELerİN DA DAHIL OLMASI 

Okulun, Başlık I, Bölüm A Okul çapında fonların nasıl kullanıldığına karar verme konusunda yer alan 
Başlık I programlarının planlanması, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesinde düzenli, sürekli ve 
zamanında ebeveynleri ve aileleri nasıl içerdiğini açıklayın [ESEA Bölüm 1116(c)(3)].  

Thomas Jefferson, her eğitim yılının başında velileri ve aileleri Başlık I programı hakkında 
bilgilendirmek için yıllık bir toplantı yapacaktır. Ayrıca, bir önceki yılın sonunda yıllık 
toplantıya katılamayan ebeveynlere ve ailelere bilgi sağlamak için diğer organizasyon 
programları ve işlevleriyle birlikte toplantılar düzenliyoruz. Toplantı ve etkinlik bildirimi 
etkinlikten en az iki hafta önce bildirilmektedir. PFEP gelişim toplantısı, önümüzdeki eğitim 
yılına hazırlık olarak eğitim yılının sonunda yapılacaktır.  Bu, ebeveynlerin PFEP olayları için 
girdi sağlaması için ek bir fırsat olacaktır. 

Okul, Başlık I fonları, ulaşım, çocuk bakımı veya ebeveynlerin etkileşim etkinliklerine katılabilmesi 
için engellerin kaldırılmasını sağlamak için ebeveyn katılımıyla ilgili bu tür hizmetleri nasıl 
sağlayacaktır? [ESEA Bölüm 1116 (c)(2)] 

• Ulaşım - NA  

• Çocuk Bakımı – Belirtilen etkinliklerde çocuk bakımı sunun  

• Ev Ziyaretleri – Rehber Öğretmen ve Okuma Koçu Tarafından Sunulan 

• Etkinlik katılımını teşvik etmek için engelleri kaldırmak için ek hizmetler - Etkinlikten önce 
yaklaşan etkinliklerin daha sık reklamı. 
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ESNEK AİlE TOPLANTILARI 

Ebeveynlerin çoğunluğundan, ebeveyn katılımı toplantıları ve etkinliklerine olan ihtiyaçlarını en iyi 
karşılayan zamanlar hakkında ebeveyn girdisi nasıl elde edildi? [ESEA Bölüm 1116 (c)(2)] 

PFEP gelişim toplantısı sırasında ebeveynler tartışmalar sırasında ve değerlendirme 
formlarında girdi sağladılar. Veliler ayrıca Okul Danışma Konseyi (SAC) toplantıları 
sırasında uygun zamanlar hakkında bilgi sağladılar. 

Okul, ebeveynlerin toplantı saatleri, ulaşım ihtiyaçları, çocuk bakımı ve aile katılımı için ev ziyaretleri 
için ihtiyaç duyduğu belgelere sahiptir? 

Geçmişte olay değerlendirme formları kullanılmıştır. Bu yıl, hangi toplantı saatlerinin 
nüfusumuz için en ideal olduğunu anlamak için tüm ebeveynlere bir makale anketi 
göndereceğiz.  Kağıt anketlerle birlikte, ebeveynlerin bu süreçte kullanması için sanal bir 
elektronik anket de dahil edeceğiz. 

Ebeveynleri ağırlamak için ne kadar esnek toplantılar sunulacak?  Tüm bunları kontrol et.  
 

☐Belgelenmiş  üst geri bildirime dayalı Oturumları 
 

☐Belgelenmiş  ebeveyn geri bildirimlerine dayalı PM Oturumları 
 

☒& PM OturumlarınınKarışımı(Bazı toplantılar sabah ve akşam sağlanacaktır) 

 

☐     & PM Oturumları(TÜM toplantılar her ikisi de sabah akşam sağlanacaktır) 

 

☒Covid 29 protokolleri nedeniyle gerektiğindediğer ___ Sanal etkinlikler_______ 

 

GEREKLİ YILLIK TOPLANTI 

Okul Başlığı I programı ve veli ve aile katılımı etkinlikleri hakkında katılımcı öğrencilerin velilerini ve 
ailelerini bilgilendirmek için okulunuzun Yıl Başı Yıllık Toplantısı'nı yürütmek için atacağı belirli 
adımları açıklayın. [ESEA Bölüm 1116 (c)(1)] 

1. Adım 1 - Yıllık Toplantı tarihini belirleme 

2. Adım 2 - Etkinlikten iki hafta önce birden fazla iletişim kaynağı aracılığıyla 
ebeveynlere bilgi sağlayın 

3. Adım 3 - Birden fazla iletişim biçimi aracılığıyla olayların anımsatıcı bildirimlerini 

gönderin 

4. Adım 4 - Etkinlikten önce son bildirimi gönderin 
5. Adım 5: 
6. Adım 6: 
7. Ve böylece, gerektiği gibi.... 
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Yıllık Toplantı sırasında velilerle paylaşılacak olan Başlık I, Bölüm A Okul Çapında programının 
niteliğini açıklayın. Federal Programlar sitesinde PowerPoint'i kullanmaktan çekinmeyin.   

Başlık I programımızın velilerini ve etkinliklere katılmaktan ne gibi faydalar 
sağlayabileceklerini bildirmek için ilçe Başlığı I sunumsunu kullanacağız.  Sunumu, velileri 
sağlamak ve bilgilendirmek ve potansiyel engelleri kaldırmak için fikir istemek 
içinokulunKapsamlı İhtiyaç Değerlendirmesi verilerini içerecekşekilde değiştireceğiz. 
 
 
 
 
 
 

Yıllık Toplantının (1) alt gruplara göre ayrılan öğrencilerin yeterli yıllık ilerlemesini, (2) okul seçimini 
ve (3) okullar Başlık I, Bölüm A fonlarını aldığında ebeveynlerin haklarını nasıl kapsayacağını 
açıklayın. Federal Programlar sitesinde PowerPoint'i kullanmaktan çekinmeyin. 

Başlık I programımızın velilerini ve etkinliklere katılmaktan ne gibi faydalar 
sağlayabileceklerini bildirmek için ilçe Başlığı I sunumsunu kullanacağız.  Sunumu, velileri 
sağlamak ve bilgilendirmek ve potansiyel engelleri kaldırmak için fikir istemek için okullar 
Kapsamlı İhtiyaç Değerlendirme verilerini içerecek şekilde değiştireceğiz.  Yıllık 
Toplantımızda 4ress okul tercihini ve velilerin haklarını ekleyeceğiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okul, teknolojiye erişimi olmayan ebeveynlerin veli etkinlikleri, iletişim, veli etkinlikleri hakkında bilgi, 
okul güncellemeleri ve öğrenci ilerleme güncellemeleri hakkında bildirim almasını nasıl sağlayacak? 

Okul, okul etkinlikleriyle ilgili bilgileri en az 2 hafta önceden velilere iletmek için seçim 
çerçevesi, robo çağrıları, bültenler ve el ilanlarını kullanacaktır.  Tüm etkinlik ve etkinlik 
bildirimleri, etkinlikten veya etkinlikten en az iki hafta önce birden fazla yöntem kullanılarak 
gönderilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 

GEREKLİ GelİşTİrME TOPLANTISI 

Gelişim Toplantısı yıl sonunda yapılır.  Başlık I, Bölüm Bir Ebeveyn ve Aile Katılımı sürecinizin 
Yıl Sonu değerlendirmesi olarak bakılabilir.  Ayrıca, önümüzdeki yıl için planlamaya başlamak 
için ebeveynlerle bağlantı kurmak için bir fırsattır.  Okulunuz ertesi yıl Başlık I olmasa bile, 
ebeveyn katılımının en iyi uygulamaları devam etmelidir.  Bu toplantı engellerin ne kadar 
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azaldığını veya ortadan kaldırıldığını değerlendirmeli ve yılın başarılarını kutlamalıdır.   
 

Yıl sonu Gelişim Toplantısı'nı yürütmek için yıl içinde gerçekleşen Ebeveyn ve Aile Katılımını 
değerlendirmek ve okulun Başlık I, Bölüm A finansmanına hak kazanması durumunda 
gelecek yıla hazırlanmak için uygulanacak adımları ve stratejiyi  açıklayın.   

Grup olarak yıl etkinliklerinden tüm değerlendirmeleri gözden geçirin. Hepsinin olumlu ve 
olumsuz yanlarını tartışın. Ardından, sürece ebeveyn katılımını artırmak için etkinliklerin 
nasıl daha iyi hale getirılacağı veya yeni yıl için yeni etkinliklerin nasıl belirlenip 
belirlenmeyeceği hakkında beyin fırtınası yapın, her etkinliği düzenlemek ve çalıştırmak için 
komiteler kurun. 
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BİNA KAPASİTESİ 
Bir okul Başlık I, Bölüm A fonları aldığında, her ebeveynin çocuğunun akademik başarısını 
geliştirme kapasitesini artırmaktan sorumludur.  Bu, ebeveynlerin zorlu Devlet akademik 
standartlarını anlamaları için faaliyetleri ve stratejileri içerir; Devlet ve yerel değerlendirmeler; 
çocuklarının ilerlemesini ve çalışmasını nasıl izleyeceklerini; okuryazarlık eğitimi; teknoloji 
nasıl kullanılır; ve ebeveynlerin öğrenme sürecinde çocuklarına nasıl yardımcı olabileceğine 
dair diğer stratejiler.  Bu bölüm kapsamında harcanan tüm fonlar bu bölüme ve ebeveynlerin 
ve ailelerin ilgisini çekerek Başlık I Okul Çapında planındaki hedeflere ulaşmak için 
hizalanmalıdır.   [ESEA Bölüm 1116 (e)] 

EBEVEYNLERIN VE AILE ÜYELERININ KAPASITESININ ARTTıRı 

İhtiyaç değerlendirme sürecine yansıyarak, okulun anlamlı ebeveyn ve aile katılımı kapasitesini 
oluşturacak faaliyetleri nasıl uygulayacağına dair genel bir bakış nedir?  

Thomas Jefferson, öğrenci ders çalışmalarını anlamada ebeveynleri desteklemeye özgü 
etkinlikler sağlayacaktır. Bu, çocuklarına evde ödevlerinde yardımcı olabilmeleri için 
temel bilgileri sağlayacaktır. Bu etkinliklerden birkaçı Matematik Destek gecesi ve 
öğrencilerin öğrenmesi gereken akademik içerik hakkında bilgi veren Akademik 
Muhteşem Yarıştır. Ayrıca, akademik süreçte ebeveyn katılımını desteklemek için 
Ebeveyn Akademisi'ni kullanacağız. 

Okul, öğrenci başarısını artırmak için toplumla ilişki kuracak faaliyetleri nasıl uygulayacak? 

Thomas Jefferson, etkinliklerle ilgili yardım sağlamak için iş ve topluluk ortaklarımıza 
ulaşacaktır. Bu, öğrenci başarısının iyileştirilmesine yardımcı olan mal ve hizmetlerin 
bağış edilmesi veya etkinliğe katılmak için gönüllü olunması yoluyla olabilir.  Ebeveynler 
talep ederse   veya herkesin güvenliği ve refahı için gerekliyse sanal etkinlikler de 
mevcut olacaktır.   

(1) Okul, Ebeveyn ve Aile Katılımını desteklemek için Başlık I Ebeveyn Kaynak Odası'nı nasıl 
uygulayacak?  (2) Ebeveyn ve Aile Nişan Odası'nın ebeveynlere nasıl ilan olduğunu açıklayın.  (3) 
Okul personelinin (öğretmenler ve büro personeli) Veli Kaynak Odası'nın velilerle nasıl 
kullanılacağı konusunda nasıl eğitildiğini açıklar.   

Ana Kaynak Odası, her Başlık I etkinliğinde ve toplantısında ilan edilir. Ayrıca açık ev, 
turlar ve diğer okul fonksiyonları sırasında da gösterilmektedir. Bir okul temsilcisi, kaynak 
odasının nasıl çalıştırılacağına dair eğitime katılmıştır ve odayı ihtiyaç duyan veya 
kullanmak isteyen ebeveynlere günlük yardım sağlamaktadır. Öğretmenlere kaynak 
odası ve ebeveynlerin ödeme için mevcut öğelerden nasıl yararlanabilecekleri hakkında 
bilgi verilir.  Bu eğitim Erken Sürüm Mesleki Gelişim oturumları ile yapılır.  Ebeveyn 
irtibatımızın yardımıyla, ebeveyn katılım odası ebeveyn kullanımı ve ödeme için kaynak 
ve malzemelerle dolu olacaktır. 
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Başlık I, Bölüm A fonları kullanılarak ebeveynlere kaynak sağlanmasının ek yolları varsa, bunlar 
nasıl sağlanmaktadır ve ebeveynleri çocuklarıyla birlikte evde kaynakları ve materyalleri 
kullanmaya yeterince hazırlamak için hangi eğitimler verilmektedir?   

Ana Kaynak Odasındaki kaynaklar ebeveynlerin check-out yapması için kullanılabilir.  
Ebeveynlere, eğitim sırasında eller aracılığıyla belirli öğelerin nasıl kullanılacağına dair 
talimatlar veya nasıl kullanılacağına dair yazılı talimatlar verilecektir.   

EBEVEYN VE AİlE ANGAJMANI EtkİnLİkLerİ 
 
Ebeveyn ve Aile Engagement etkinlikleri Başlık I, Bölüm A fonları ile finanse edilirse, ek olmalıdır ve 
devlet ve yerel fonlarla finanse edilen faaliyetleri destekleyemez.  Ayrıca, etkinlikler Başlık I Okul 
Çapında Planında belirtilen hedeflere ulaşmak için katkıda bulunmalıdır. 
 

Etkinliğin Adı 
 

Sorumlu Kişi Ebeveynler ölçülebilir 
olacak ne 

öğrenecekler? 
Öğrenci başaranlar 

üzerindebeklenen 
etkit 

Ay Etkinliği 
Gerçekleşecek 

Etkinlik Kanıtı 

Örnek: FASFA ve 
Burs Yazma 
Gecesi 

Müdür Brad Pitt Ebeveynler öğrenecek: 
1. FASFA'nın üst 

bölümleri nasıl 
tamamlanır 

2. Çocuklarının kabul 
için neye ihtiyacı 
olduğu için 
üniversite web 
sitelerini 
araştırma 

3. Mezuniyet 
göstergelerine ayak 
uydurmak için 
OneDrive ve Focus 
nasıl kullanılır  

4. En popüler burs 
web siteleri ve 
finansman almak 
için ipuçları 
hakkında 

Ekim 2021, Şubat 
202 

Oturum açma; 
Değerlendirme/ 
Geri Bildirim; 
Tamamlanan 
FASFA üst 
sayfasının üst 
ekran görüntüsü; 
3 hafta sonra 
tamamlanan bir 
burs 
başvurusunun 
kanıtı; 
Eyalet içi ve eyalet 
dışı üniversiteye 
kabul 
gereksinimleri için 
tamamlanmış ana 
çalışma sayfası 

Başlık I Yıllık 
Toplantısı 

Turner  

Teper 

Velilere okulun 2020-

2021 yılı 
performansı ve  

Ağu/Eylül Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint, el 
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(gerekli-
tahsisatyok) 

2021-2022 eğitim 
öğretim yılı 
hedefleri hakkında 
bilgi verin. 
Ebeveynlere giriş için 
seslendirme fırsatı 
sağlayın. 

ilanları, PFEP  
çalışma sayfası,  
geri bildirim 
formları 

Başlık I Gelişim 
Toplantısı 
(gerekli-
tahsisatyok) 
 

Turner  

Teper 

Velilere, öğrenci 
başarısını artırmak 
için gereken veli 
etkinliklerini ve 
kaynakları içerecek 
şekilde Veli Katılım 
Planı'nın 
geliştirilmesine 
ilişkin girdileri dile 
getirmek için fırsat 
sağlayın. 

Mart Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint, el 
ilanları, PFEP 
çalışma 
sayfası, geri 
bildirim formları 

ÖSO Veli 
Gecesi 
(tahsisat yok)   

Üçüncü Sınıf 
Öğretmenleri 

Üst öğe sağla  
Florida standartları, 
promosyon 
gereksinimleri ve 
FSA hakkında bilgi Ağustos 

Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint, 

elilanları,  geri 
bildirim 
formları, 
Öğrenci başarı 
verileri. 

K-2 Yap ve Al 
(tahsisat yok)   

K-2 
Öğretmenleri 

Ebeveynlere  
öğrencilere evde 
yardımcı olmak için 
malzeme ve kaynak 
yapma ve alma 
fırsatı. 

Eylül 

Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint, 

elilanları,  geri 
bildirim 
formları, 
Öğrenci başarı 
verileri. 

K-5 Veri 
Sohbetleri 
(tahsisat yok)   

K-5 
Öğretmenleri 

Velilere ÖSO'dan 
önce öğretmenle 
görüşme fırsatı 
sağlayarak velilerin 
öğrencilere ÖSO'ya 
hazırlanmalarında 
yardımcı olacakları 
alanları belirleme 
olanakları sağlar 

Kasım 

Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint, 

elilanları,  geri 
bildirim  
formları, 
Öğrenci başarı 
verileri. 

Ortaokul 
Konuları 
(tahsisat yok)   

Perkins, 

Teperve 

Gregson 

Velilere ilkokuldan 
ortaokula geçiş 
hakkında bilgi 
edinme fırsatı 
sağlama 

Ocak 

Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint,  
el ilanları, geri 
bildirim 
formları, 
Öğrenci kayıt 
verileri ve 
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besleyici desen 
turu verileri. 

Okul 
Seçimi/ODAK 
Veli Gecesi 
(tahsisat yok)   

Turner, Perkins, 
Teper. Gregson 

Ebeveynlere okulun 
mıknatıs programı ve 
tüm içerik alanlarında 
nasıl öğretime dahil 
edildiği hakkında bilgi 
verin 

Ocak 

Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint,  
el ilanları, geri 
bildirim 
formları, 
resimler 

Akademik 
İnanılmaz 
Yarış (tahsis 
yok) 

Turner, Teper, 
Gregson,  
3-5 Öğretmen 

Ebeveynlere soru 
türlerini görme ve 
bilgi alma fırsatı 
sağlama  Mart 

Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint, 

elilanları,  geri 
bildirim 
formları, 
Öğrenci başarı 
verileri. 

K-2 Veri 
Sohbetleri 
(tahsis yok) 

K-2 
Öğretmenleri 

Velilere ÖSO'dan 
önce öğretmenle 
görüşme fırsatı 
sağlayarak velilerin 
öğrencilere ÖSO'ya 
hazırlanmalarında 
yardımcı olacakları 
alanları belirleme 
olanakları sağlar 

Nisan 

Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint, 

elilanları,  geri 
bildirim 
formları, 
Öğrenci başarı 
verileri. 

Yaz Güvenliği 
Programı 
(tahsisat yok)   

Turner, Teper, 
Gregson,  
 

Ebeveynlere internet 
güvenliği ve çocukları 
hakkında konuk 
konuşmacı 
aracılığıyla eğitim 
verin 

Nisan 

Oturum açma 
sayfası, 
PowerPoint, 

elilanları,  geri 
bildirim formları 

Okullar gerektiğinde satır  ekleyebilir veya kaldırabilir.     
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ÜST KOMPAKT 
LEA, katılımcı öğrencilerin velileriyle birlikte, her katılımcı okulun, destekleyici ve etkili bir 
öğrenme ortamında yüksek kaliteli müfredat ve öğretim sağlama sorumluluğunu açıklayan bir 
okul velisi kompaktı geliştirmesini sağlayacaktır; öğretmenler ve veliler arasında devam eden 
iletişimin önemine değiniyor; her ebeveynin çocuğunun öğrenmesini desteklemekle nasıl 
sorumlu olacağını açıklar; ve ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile tartışılır. 
 

Başlık I okulu olarak, ortaklaşa bir okul velisi kompaktı geliştirdiğinizi ve ebeveynlerle 
kompaktı açıklayan konferanslar düzenlendiğini gösterecek hangi kanıtları sağlayacaksınız?   

Veli kompaktı, bir sonraki eğitim yılı için eğitim yılının sonundaki PFEP gelişim toplantısında 
tartışıldı ve geliştirildi.   

Ana sözleşme, Ebeveyn İlkeleri'ni açıklayan TÜM ebeveynlerle gerekli konferansların 
uygulanmasını nasıl sağlayacaktır?     

Velilere, Açık Ev ile birlikte düzenlenen Başlık I Yıllık Toplantısı sırasında Kompakt 
sağlanacak ve Kasım ayı sonuna kadar öğretmenlere iade edilecektir.  Öğretmenler, 
ebeveyn öğretmen konferansları sırasında, ortaklığın öğrencilere başarılı olmak için en iyi 
fırsatları sağladığından emin olmak için Kompakt'ı kullanacaktır.  Veli Öğretmen 

Konferanslarının devam etmesini ve kullanılmasını sağlamak için, yıl başında ve 
Başlık I etkinlikleri olarak 3rd çeyreğin başında bir etkinlik planlanır.  Diğer iki dokuz 
hafta öğretmenler tarafından planlanacak ve yönetim tarafından izlenecek. 
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EĞITIM PERSONELI 
LEA, Bir Unvan I programı uygulayan her okulun öğretmenler, müdürler ve paraprofesyoneller 
ve uygunsa öğrenci hizmetleri personeli, ebeveynler ve diğer personel için tüm öğrencilerin 
devletin akademik başarı standartlarını karşılamasını sağlamak için yüksek kaliteli ve devam 
eden mesleki gelişimi etkili bir şekilde yürütmek için yeterli kaynak ayırmasını sağlayacaktır. 
 
LEA, okullarda çalışan ve tamamen veya kısmen Başlık I, Bölüm A ile finanse edilen tüm 
öğretim personelinin devlet sertifikalı olmanın yasal gerekliliklerini karşılamasını sağlayacaktır. 
LEA, öğretim paraprofesyonellerinin bir öğretmenin doğrudan gözetimi altında çalışmasını 
sağlamalıdır.  
 
LEA, özel okul öğrencilerine Başlık I hizmetleri sağlamak için öğretmenleri veya 
paraprofesyonelleri işe alırsa, LEA öğretmenlerin devlet sertifikalı ve paraprofesyonellerin 
yüksek nitelikli olmasını sağlayacaktır. LEA, katılımcı öğrencilere doğrudan eğitim veren 
paraprofesyonellerin doğrudan gözetim altında ve devlet sertifikalı bir devlet okulu 
öğretmenine yakın ve sık yakın olmasını sağlayacaktır. 
 

Başlık I okulu olarak, (1)  ebeveynlere çocuklarının uygun şekilde lisanslanmamış veya 
onaylanmamış bir öğretmen tarafından dört veya daha fazla hafta boyunca atandığını veya 
öğretildiğini bildiren bildirimin (2) Florida'nın Onaylı ESSA Eyalet Planı'nda açıklanan eyalet 
çapındaki tanımlara göre etkisiz, saha dışı veya deneyimsiz öğretmenlerin bir listesini 

sağladığını gösteren hangi kanıtları sağlayacaksınız? 

Thomas Jefferson,   Florida Onaylı ESSA Eyalet Planı'na göre Yüksek nitelikli gereksinimleri 
karşılamayan herhangi bir öğretmeni tanımlayan 4 haftalık bildirim mektubunu ve Bilme Hakkı 

mektubunu ebeveynlere gönderecektir.  Bu,  etkisiz, alan dışı ve deneyimsiz öğretmenleri 
tanımlamayı içerecektir. Belgeler ayrıca dijital uyumluluğa yüklenecek ve okulla birlikte 
dosyada tutulacaktır. 
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ÖĞRETMEN VE PERSONEL KAPASİtESİnİn İnŞASI 

Bir okul Başlık I, Bölüm A fonlarını aldığında, öğretmenlerin, uzman öğretim destek 
personelinin, yöneticilerin ve diğer personelin, ebeveynlerin yardımıyla, ebeveynlerin 
katkılarının değeri ve faydası ile ve eşit ortaklar olarak ebeveynlere nasıl ulaşılacağı, onlarla 
nasıl iletişim kurılacağı ve onlarla nasıl çalışılacağı, ebeveyn programlarının uygulanması ve 
koordinesi,  ve veliler ve okul arasında bağlar kurmak.  Mümkün olduğu ölçüde, ebeveynler 
eğitimin etkinliğini artırmak için öğretmenlere ve eğitimcilere yönelik eğitimin geliştirilmesinde 
yer almalıdır.  [ESEA Bölüm 1116(e)(3)] 
 

Okulun öğretmenleri, uzman öğretim destek personelini, müdürleri ve diğer okul liderlerini ve diğer 
personeli eğitmek için sağlayacağı mesleki gelişim faaliyetlerini açıklayın... 

1. Ebeveynlerin ve ailelerin yardımları ve katkılarının değeri. 
2. Eşit ortaklar olarak ebeveyn ve ailelerle nasıl ulaşılacağı, iletişim nasıl sağlanılacağı. 
3. Ebeveyn ve aile programlarının uygulanması ve koordine edilmesi ve ebeveyn ile aileler ve okul 

arasında bağlar kurulması. 

 

Etkinliğin Adı 
 

Sorumlu Kişi Öğrenci Başarısı ile 
Korelasyon 

Ay 
Etkinliği 
Gerçekl
eşecek 

Etkinlik Kanıtı 

Başlık I ekibi ile 
Yoksulluk 
Simülasyon 

Bay Siyah Personelin 
ebeveynler ve 
ailelerle çalışması 
için geliştirilmiş 
yetenek 

Aralık 
2021 

Oturum açma sayfaları, 
değerlendirme sayfaları, 
öğretmenlerle takip 

Etkili ebeveyn 
konferansları 
yürütmek 

Bayan Turner, 
Bayan Teper 
ve Bayan 
Gregson. 

Etkili veli 
konferansları 
yürütme 
konusundaki 
mesleki gelişim, 
öğretmenlerin 
ailelerle iletişim 
hatlarını nasıl 
geliştireceklerini 
öğrenmelerine ve 
bireysel 
performansın 
öğrenci sahipliğini 
artırmalarına 
yardımcı 
olacaktır. Bu aynı 
zamanda 
ebeveynlere, 
öğrencilerine 
akademik olarak 
yardımcı 
olmalarına nasıl 
yardımcı 
olabileceğim 
hakkında bilgi 
sağlar. 

Eylül. Oturum Açma Sayfaları, 
Gündemler, Eğitim Notları ve 
Eğitim Çıkış Notları 
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Etkili 
öğretmen/veli 
iletişimi yürütmek 

Bayan Turner, 
Bayan Teper 
ve Bayan 
Gregson. 

Etkili 
öğretmen/veli 
iletişimi 
konusundaki 
mesleki gelişim, 
öğretmenlerin 
çocuklarının 
akademik, 
davranışsal ve 
sosyal olarak 
ilerlemesi 
konusunda 
ebeveynlerle etkili 
iletişim kurma 
yeteneklerini nasıl 
geliştireceklerini 
öğrenmelerine 
yardımcı 
olacaktır. 
 

Aralık. Oturum Açma Sayfaları, 
Gündemler, Eğitim Notları ve 
Eğitim Çıkış Notları 

Aileler ve 
Ebeveynlerle 
İlişkiler Kurma 

Bayan Turner, 
Bayan Teper 
ve Bayan 
Gregson. 

Ebeveyn ve 
ailelerle ilişki 
kurma 
konusundaki 
mesleki gelişim, 
öğretmenlerin 
toplum oluşturma 
etrafında çeşitli 
stratejiler 
aracılığıyla nasıl 
ilişki 
kuracaklarını 
öğrenmelerine 
yardımcı 
olacaktır. Bu 
eğitim 
kapsamında 
veliler, her 
öğrencinin 
akademik 
gelişimine fayda 
sağlayacak daha 
büyük bir 
ebeveyn 
öğretmen 
ilişkisinin 
geliştirilmesine 
yardımcı olmak 
için her iki açıdan 
da ilişki kurma 

Şubat. Oturum Açma Sayfaları, 
Gündemler, Eğitim Notları ve 
Eğitim Çıkış Notları 
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sürecinin 
gerçekleştirilmesi 
için eğitime 
katılmaya ve 
katılmaya davet 
edilecektir. 
 

Ebeveyn ve Aile 
Katılımı 

Faaliyetlerinin 
Yürütülmesi 

Bayan Turner, 
Bayan Teper 
ve Bayan 
Gregson. 

Thomas 
Jefferson öğretim 
üyeleri ve 
personeli yıl 
boyunca 
ebeveynlerle 
çalışma ve 
ebeveyn katılımı 
konusunda eğitim 
alacak. Belgeler, 
sayfalardaki 
Mesleki Gelişim 
eğitim işaretinden 
ve mesleki 
gelişim için 
kullanılan eğitim 
videolarına 
bağlantılardan 
alınacaktır.  

Mar, 
ben de 
ne 
kadar 
iyi. 

Oturum Açma Sayfaları, 
Gündemler, Eğitim Notları ve 
Eğitim Çıkış Notları 
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FONLARIN İŞBİRLİĞİ 
 

Geçerli 
olan her 

şeyi 
seçin 

Proje, Finansman Kaynağı veya 

Program Ver 

Okulun okul düzeyinde Ebeveyn ve Aile Katılımı fonlarını,  
programlarınıve etkinliklerini diğer Fonlar  ve 

Programlarla nasıl koordine edip entegreederek entegre 
olduğunu açıklayın. [ESEA Bölümü (a)(2)(C)] 

 

☒ 

 

IDEA - Engelli Bireyler Eğitimi 
Geliştirme Yasası  

Thomas Jefferson, sınıfta başarılı olmak için evde IDEA'ya 
düşen öğrencilerle nasıl çalışılacağı konusunda aileleri 
eğitmeyi ve okulda düzenlenen Başlık I etkinlikleri 
aracılığıyla ailelere güvenli bir ortam sağlamak için 
stratejiler vermeyi amaçlamaktadır. Bu etkinlikler etkinlikten 
iki hafta önce planlanır ve ilan edilir. 

☐ 

 

VPK - Gönüllü Anaokulu Öncesi  

☒ 

 
 

Başlık I, Bölüm D – İhmal 
Edilen, Suçlu veya Risk Altında 
olan çocuk ve gençler için 
önleme ve müdahale 
programları. 

Thomas Jefferson, çocuklarının okulda başarılı olmalarına, 
zamanında mezun olmalarına ve üniversite ve kariyere 
hazır olmalarına yardımcı olmak için ailelere eğitim ve 
kaynak sağlamayı amaçlamaktadır. Thomas Jefferson 
ayrıca ailelere güvenli bir ortam için stratejiler sağlamaya 
çalışır. Bu, her öğrencinin akademik, sosyal ve fiziksel 
refahı konusunda ebeveynleri ve aileleri meşgul edecek yıl 
boyunca planlanan ve planlanan etkinliklerle gerçekleştirilir. 

☒ 

 
 

Başlık IX, Bölüm A - McKinney-
Vento Evsizlere Yardım Yasası, 
evsizlik yaşayan çocuklara ve 
gençlere eşitlikçi fırsatlar sunar. 

Thomas Jefferson ebeveynleri ve aileleri etkinliklere dahil 
edilir, ana kaynak odasını kullanmaya teşvik edilir ve 
ebeveyn irtibatımız ek destek sağlamak için kullanılabilir.  
Ayrıca, okul danışmanımız ailelerle görüşmeye hazırdır ve 
onları ihtiyaç duyulabilecek belirli kaynaklara 
yönlendirmeye yardımcı olabilir. 
 

☒ 

 
 

SAI - Tamamlayıcı Akademik 
Öğretim – İlçelere ve okullara 
yardımcı olmak için oluşturulan 
Süper Kategorik fon, ek öğretim 
fırsatları sağlar.   

Thomas Jefferson, çocuklarının okulda başarılı olmalarına, 
zamanında mezun olmalarına ve üniversite ve kariyere 
hazır olmalarına yardımcı olmak için ailelere eğitim ve 
kaynak sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, okul öncesi ve 
sonrası ders vermenin kullanımıyla gerçekleştirilir. 

☒ 

 

Başlık II, Bölüm A – Yöneticilere 
ve öğretmenlere yönelik 
mesleki gelişim yoluyla Etkili 
Öğretimin Desteklenmesi. 

Thomas Jefferson, çocuklarının okulda akademik ve 
davranışsal olarak başarılı olmalarına yardımcı olmak için 
yüksek nitelikli okul personeliyle el ele çalışabilmeleri için 
ailelere gerekli araçları ve eğitimi sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu, Thomas Jefferson'daki öğretim üyeleri 
ve personel için sürekli ve sürekli mesleki gelişim ile 
gerçekleştirilir. 

☒ 

 

Başlık III, Bölüm A – İngilizce 
Öğrenenlerin İngilizce 
yeterliliğine ulaşmalarına 
yardımcı olmak 

Thomas Jefferson, okul yılı boyunca Ücretsiz Ebeveyn 
Akademisi kursları verecektir. Ebeveyn Akademisi'nin odak 
noktası üç iplikçiktir: Öğrenci Başarısı, Ebeveynlik ve 
Savunuculuk ve Kişisel ve Bireysel Büyüme. Ebeveyn 
Akademisi ebeveynlere daha uzun bir zamana yayılan 
kurslar sunarken, Thomas Jefferson eğitim veriyor ve 
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aileye tüm eğitim yılı boyunca tek seferlik atölyelerden 
programlara kadar değişebilen kaynaklar sağlıyor. 

Okullar gerektiğinde satır ekleyebilir.   


