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Makakatanggap  lamang  ang  Duval  County  Public  School  District  Local  Educational  Agency  (LEA)  ng  mga  pondo  ng  Title  I,  Part  A  

kung  magsasagawa  ito  ng  outreach  sa  lahat  ng  magulang  at  miyembro  ng  pamilya  at  magpapatupad  ng  mga  programa,  aktibidad,  at  

pamamaraan  para  sa  paglahok  ng  mga  magulang  at  pamilya  na  naaayon  sa  Seksyon  1116  ng  Elementary  and  Secondary  Education  

Act  (ESEA)  na  sinususugan  ng  Every  Student  Succeeds  Act  (ESSA)  ng  1965.  Ang  mga  programa,  aktibidad,  at  pamamaraan  ay  

dapat  planuhin  at  ipatupad  nang  may  makabuluhang  konsultasyon  sa  mga  magulang  ng  mga  kalahok  na  bata.

Ang  mga  plano  sa  antas  ng  paaralan  ay  kinakailangan  na  bumuo  sa  input  ng  mga  magulang  at  pamilya  upang  mapabuti  ang  

tagumpay  at  pagganap  ng  mag-aaral.  Ang  proseso  ng  pagpaplano  ay  maaari  ding  magsama  ng  makabuluhang  konsultasyon  

sa  mga  tagapag-empleyo,  mga  pinuno  ng  negosyo,  at  mga  philanthropic  na  organisasyon.  Ang  template  na  ito  ay  tutulong  sa  

mga  paaralan  na  may  pinakamahuhusay  na  kagawian  na  nakaayon  sa  pederal,  estado,  at  lokal  na  inaasahan  para  sa  pagsunod.
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Nasa  ibaba  ang  isang  diskarte  na  maaaring  gamitin  para  sa  Pakikipag-ugnayan  ng  Magulang  at  Pamilya.

"Tratuhin  ang  pagkakaiba  ng  mga  bata  at  tulad  ng  ginagawa  nila."  a

Magsagawa  ng  Formative  at  

Summative

Kilalanin  ang  mga  hadlang  sa

Pakikipag-ugnayan

Mga  Kasosyo  sa  Komunidad,

Baguhin  kung  kinakailangan

Pinagmumulan  at

Pakikipag-ugnayan  ng  Magulang,  
at  Staff

Kapasidad  ng  mga  Magulang  
para  sa  Mag-aaral

Pakikipag-ugnayan

Paunlarin  a
Tukuyin  ang  mga  Istratehiya  sa

Mga  pinagmumulan

Ihanay  ang  Pagpopondo

komunikasyon,

Plano  na  Buuin  ang

Mga  tagapag-alaga

Planuhin  ang  Pagbuo  ng  Staff  

para  malaman  nila  kung  paano

Mga  kasosyo

Comprehensive

Accessibility  Plan  sa

Plano  ng  Komunikasyon

Kasosyo  sa

Magulang  at  Pamilya

Mga  pagsusuri  at

Pagtagumpayan  ang  mga  

Hadlang  sa  Magulang  at  Pamilya

Makipagtulungan  sa  Pagpopondo

Mga  Plano  sa  Pagpapaunlad

Achievement

Kasosyo  sa  mga  Magulang  at  

Pamilya

Ipatupad

Nangangailangan  ng  Pagsusuri

Isama  ang  LAHAT

Magulang  at  Pamilya

Mga  Kasosyo  sa  Negosyo,  at  

Batay  sa  Pananampalataya

Pag-uugali  a

Paunlarin  ang  isang

Unahin  ang  mga  hadlang

PANGKALAHATANG-IDEYA
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Ako,  si  Dr.  Tyson-White,  sa  pamamagitan  nito  ay  nagpapatunay  na  ang  lahat  ng  katotohanan,  numero,  at  
representasyong  ginawa  sa  Pederal  na  Plano  sa  Pakikipag-ugnayan  ng  Magulang  at  Pamilya  ay  totoo,  tama,  at  
naaayon  sa  pahayag  ng  mga  katiyakan  para  sa  mga  waiver  na  ito.  Higit  pa  rito,  lahat  ng  naaangkop  na  batas,  
regulasyon,  at  pamamaraan;  administratibo  at  programmatic  na  mga  kinakailangan;  at  mga  pamamaraan  para  sa  
kontrol  sa  pananalapi  at  pagpapanatili  ng  mga  talaan  ay  ipapatupad  upang  matiyak  ang  wastong  pananagutan  
para  sa  paggasta  ng  mga  pondo  sa  proyektong  ito.  Lahat  ng  mga  rekord  na  kinakailangan  upang  patunayan  ang  
mga  kinakailangan  na  ito  ay  magagamit  para  sa  pagsusuri  ng  naaangkop  na  lokal,  estado  at  pederal  na  kawani.  
Pinapatunayan  ko  pa  na  ang  lahat  ng  mga  paggasta  ay  obligado  sa  o  pagkatapos  ng  petsa  ng  bisa  at  bago  ang  
petsa  ng  pagtatapos  ng  proyekto.  Ang  mga  pagbabayad  ay  iuulat  lamang  kung  naaangkop  sa  proyektong  ito,  at  
hindi  gagamitin  para  sa  pagtutugma  ng  mga  pondo  dito  o  anumang  espesyal  na  proyekto,  kung  saan  ipinagbabawal.
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Ang  paaralan  ay  pamamahalaan  ng  ayon  sa  batas  na  kahulugan  ng  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  

pamilya,  at  magsasagawa  ng  mga  programa,  aktibidad,  at  pamamaraan  alinsunod  sa  depinisyon  na  

nakabalangkas  sa  ESEA  Section  8101;  Himukin  ang  mga  magulang  at  pamilya  ng  mga  bata  na  pinaglilingkuran  

sa  Title  I,  Part  A  sa  mga  desisyon  tungkol  sa  kung  paano  ginagastos  ang  mga  pondo  ng  Title  I,  Part  A  na  

nakalaan  para  sa  pakikipag-ugnayan  ng  pamilya  [Seksyon  1116(b)(1)  at  (c)(3)];  Sama-samang  bumuo/magrebisa  

sa  pamilya  na  may  pangangalaga  ng  mag-aaral  ang  magulang  ng  paaralan  at  patakaran  sa  pakikipag-ugnayan  

ng  pamilya  at  ipamahagi  ito  sa  mga  magulang  ng  mga  kalahok  na  bata  at  gawing  available  ang  plano  ng  

pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  pamilya  sa  lokal  na  komunidad  [Seksyon  1116(b)(1) ];  Himukin  ang  mga  

magulang  at  pamilya,  sa  isang  organisado,  patuloy,  at  napapanahong  paraan,  sa  pagpaplano,  pagsusuri,  at  

pagpapabuti  ng  mga  programa  sa  ilalim  ng  bahaging  ito,  kabilang  ang  pagpaplano,  pagsusuri,  at  pagpapabuti  ng  

patakaran  sa  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  pamilya  ng  paaralan  at  ang  magkasanib  na  pagbuo  ng  ang  plano  

ng  programa  sa  buong  paaralan  sa  ilalim  ng  seksyon  1114(b)(2)  [Seksyon  1116(c)(3)];  Gamitin  ang  mga  natuklasan  

ng  pagsusuri  sa  patakaran  sa  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  pamilya  upang  magdisenyo  ng  mga  estratehiya  

para  sa  mas  epektibong  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  pamilya,  at  upang  baguhin,  kung  kinakailangan,  ang  

patakaran  sa  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  pamilya  ng  paaralan  [Seksyon  1116(a)(2)(C)];  Kung  ang  plano  

para  sa  Titulo  I,  Bahagi  A,  na  binuo  sa  ilalim  ng  Seksyon  1112,  ay  hindi  kasiya-siya  sa  mga  magulang  at  pamilya  ng  

mga  kalahok  na  bata,  ang  paaralan  ay  magsusumite  ng  mga  komento  ng  magulang  at  pamilya  kasama  ang  plano  

kapag  ang  paaralan  ay  nagsumite  ng  plano  sa  lokal  na  ahensyang  pang-edukasyon  [ Seksyon  1116(b)(4)];  Magbigay  

sa  bawat  magulang  at  pamilya  ng  isang  indibidwal  na  ulat  ng  mag-aaral  tungkol  sa  pagganap  ng  kanilang  anak  sa  

pagtatasa  ng  estado  sa  hindi  bababa  sa  matematika,  sining  ng  wika,  at  pagbabasa  [Seksyon  1111(h)(6)(B)(i)];  

Bigyan  ang  bawat  magulang  at  pamilya  ng  napapanahong  abiso  kapag  ang  kanilang  anak  ay  itinalaga  o  naturuan  

sa  loob  ng  apat  (4)  o  higit  pang  magkakasunod  na  linggo  ng  isang  guro  na  hindi  na-certify  sa  loob  ng  kahulugan  ng  

termino  sa  34  CFR  Seksyon  200.56  [Seksyon  1112(e)  (1)(B)(ii)];  at  Magbigay  sa  bawat  magulang  at  pamilya  ng  

napapanahong  impormasyon  tungkol  sa  kanilang  karapatang  humiling  ng  impormasyon  sa  mga  propesyonal  na  

kwalipikasyon  ng  mga  guro  sa  silid-aralan  at  mga  paraprofessional  ng  mag-aaral  [Seksyon  1112(e)(1)(A)(i)(I)  at  

Seksyon1112(c)( 1)(A)(ii)].

MGA  KASIGURAN

8/11/2022Dr.  Cicely  Tyson-White  
Signature  ng  Principal/School  Administrator Petsa  ng  paglagda

*i-click  upang  piliin  ang  bawat  katiyakan,  ang  pahinang  ito  ay  mangangailangan  ng  orihinal  na  lagda  at  pagsusumite  sa  Distrito.
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Taunang  Pagpupulong  (Simula  ng  Taon)  6

Walang  ibinigay  na  mga  tugon

$749.39

ang  badyet.

$3,014.00

Ang  Needs  Assessment  ay  ang  pundasyon  ng  plano  ng  Parent  and  Family  Engagement.  Kapag  nakikipagpulong  sa  mga  

magulang  at  stakeholder,  ang  data  mula  sa  proseso  ng  pagtatasa  ng  mga  pangangailangan  ay  nagbibigay  ng  data  ng  

nakaraang  taon  at  trend  na  magagamit  upang  gumawa  ng  mga  desisyon  tungkol  sa  pagpapatupad  ng  plano  para  sa  paparating  

na  taon.  Sa  ganoong  paraan  ang  mga  desisyon  ay  hindi  arbitrary  ngunit  batay  sa  data  at  may  layunin.

5

na  may  mga  susog  sa  PFEP.  Ngayong  taon,  mayroon  kaming  mas  magandang  plano  na  magsagawa  ng  mga  kaganapan  at  pamahalaan

0

$2,264.61

Magkakaroon  kami  ng  mga  kumperensya  ng  magulang  

sa  silid  at  ipapaliwanag  ang  layunin  ng  silid  sa  lahat  ng  

mga  bisita.  Tatanungin  din  namin  ang  mga  magulang  kung  

mayroon  silang  anumang  mga  rekomendasyon  para  sa  
mga  item  na  maaari  naming  isama  sa  silid.

Noong  school  year  2021-2022,  hindi  naubos  ang  pondo  dahil  nahuli  kami

Buod  ng  Mga  Kaganapan  sa  Pakikipag-ugnayan  ng  Magulang  mula  sa  Nakaraang  Taon

20

Nakaraang  Taon  Mga  Pinansyal  at  Programakong  Resulta

5

ako

(Ang  seksyong  ito  ay  kinakailangan  para  sa  bagong  Pamagat

Mga  paaralan)  hindi(Ang  seksyong  ito  ay  kinakailangan  para  sa  bagong  Pamagat

ako Mga  paaralan)  hindi

Nag-check  Out  

mula  sa  Magulang

Kabuuang  

Mga  Pagbisita  sa  Parent  Resource  Room
Anong  mga  plano  ang  mayroon  ka  upang  ganap  na  

magamit  ang  Title  I  Parent  Resource  Room?  

(isama  ang  imbentaryo  na  hindi  naibalik  o  anumang  iba  pang  

impormasyon  na  nauukol  sa  resource  room  ng  paglahok  ng  

magulang)

Resource  Room

Kabuuang  Mga  Mapagkukunan

50

Summative  Overview  ng  Parent  Resource  Room

Pagpupulong  sa  Pag-unlad

Resource  Room  Sign  in  Sheet)

(Katapusan  ng  taon)

MASUGID

STEM

(Dapat  idokumento  sa

Kabuuang  Magulang  at  Pamilya

Mga  kalahok

Kabuuang  Natitirang  Pondo

Pangkalahatang-ideya  ng  Piskal  mula  sa  Nakaraang  Taon  ng  Piskal

Paglalaan  mula  sa  Nakaraang

Mga  Resulta  ng  Katibayan  ng  Pagkabisa

taon

Bilang  ngPangalan  ng  Aktibidad

Kabuuang  mga  Pondo  na  Ginastos

Pangkalahatang-ideya  ng  Programa  mula  sa  Nakaraang  Taon  ng  Piskal

Kung  mananatili  ang  mga  pondo  sa  katapusan  ng  taon,  ipaliwanag  kung  bakit  hindi  ganap  na  ginasta  ang  mga  pondo  at  kung  paano  makikipag-

ugnayan  ang  mga  magulang  na  magplano  para  sa  mga  pondong  ganap  na  gagastusin  sa  kasalukuyang  taon  ng  plano.

Bilang  resulta  ng  kaganapang  ito,  mas  maraming  

estudyante  ang  humiling  ng  mga  kursong  STEM  sa  Landmark.

KAILANGAN  NG  PAGTATAYA

0
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Gusto  ng  mga  magulang  ng  mas  maraming  pagkakataon  para  sa  Blending  Learning  at  Academic  Information.
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Mga  hadlang

ang  sa
Ang  mga  paaralan  ay  maaaring  magdagdag  ng  mga  karagdagang  linya  na  Plano  sa  Pakikipag-ugnayan  ng  Magulang  at  Pamilya  mula  sa  nakaraang  taon  ng  

pananalapi  -  ang  mga  aktibidad  ay  dapat  tumugma  sa  mga  aktibidad  na  kasama  ang  Plano  sa  Pakikipag-ugnayan  ng  Magulang  at  Pamilya  mula  sa  nakaraang  taon  ng  paaralan.  0  ay  dapat  isama  para  sa  column  na  "Bilang  ng  mga  Kalahok"  na  may  

isang

ito  ay  nakahanay  sa  bilang

hindi  ginanap  ang  aktibidad,  

paliwanag  kung  bakit  hindi  ginanap  ang  kaganapan  sa  column  na  "Mga  Resulta."

Kung  ang

Paggamit  ng  nakaraang  taon  na  pinansiyal  at  programmatic  na  mga  resulta;  data  ng  klima  ng  distrito  at  paaralan;  data  ng  pagdama  ng  magulang;  

data  mula  sa  mga  pulong  ng  SAC;  data  ng  pagdalo  ng  magulang;  data  ng  pagmamasid;  data  ng  survey  ng  magulang;  data  mula  sa  Title  I  

Developmental  meeting;  mga  panayam  ng  magulang  at  focus  group;  puna  ng  guro  at  tagapangasiwa;  iba  pang  anyo  ng  data  ng  pagtatasa  ng  

pangangailangan;  at  magsagawa  ng  proseso  ng  pagtatasa  ng  mga  pangangailangan.  Pagkatapos,  ilarawan  ang  mga  hadlang  na  humadlang  sa  

pakikilahok  at  pakikilahok  ng  mga  magulang  at  miyembro  ng  pamilya  sa  mga  nakaraang  taon  ng  pag-aaral.

(2)  Ilarawan  ang  mga  hakbang  na  gagawin  sa  darating  na  pasukan  upang  malampasan  ang  mga  hadlang  sa  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  

at  pamilya  (kinakailangan  -  isama  kung  paano  malalampasan  ng  paaralan  ang  mga  hadlang  para  sa  mga  mag-aaral  na  may  mga  miyembro  ng  

pamilya  na  may  limitadong  kasanayan  sa  Ingles,  mga  magulang  at  miyembro  ng  pamilya

Ang  mga  magulang  at  mag-aaral  ay  nakakuha  ng  mas  

mahusay  na  pag-unawa  tungkol  sa  mga  kinakailangan  sa  high  school.

Buod  ng  impormasyon  sa  pagsusuri  at  feedback  ng  magulang  na  nakolekta  mula  sa  Developmental  Meeting  na  ginanap  upang  suportahan  

ang  pagbuo  nitong  Plano  sa  Pakikipag-ugnayan  ng  Magulang  at  Pamilya.

1.  Barrier  1-Mask  Requirements  dahil  sa  Covid-19  2.  Barrier  2-Kakulangan  
ng  Interes  3.  Barrier  3-Day  of  Meetings  4.  Barrier  4-Time  of  Meetings  5.  

Barrier  5

(1)  Unahin  ang  TOP  THREE  ang  mga  hadlang  (maaaring  posible  na  pagsamahin  ang  ilan)

Nagtanong  ang  mga  pamilya  at  mukhang  nakikipag-ugnayan  

sa  mga  recruiter  sa  high  school.

Gabi  ng  Transisyon
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Pangkalahatang  Mga  Kinalabasan/Mga  Layunin  para  sa  Kasalukuyang  Taon  ng  Paaralan

Kakulangan  ng

Isinasaalang-alang  ang  iyong  mga  hadlang  at  ang  mga  diskarte  na  nilayon  upang  bawasan  o  alisin  ang  mga  ito,  ano  ang  mga  

pangkalahatang  resulta/layunin  para  sa  kasalukuyang  taon  ng  pag-aaral  para  sa  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  pamilya?

Mga  hakbang  o  diskarte  na  ipapatupad  para  alisin  o  bawasan  ang  hadlang.  Survey  sa  mga  
magulang  para  makita  kung  anong  mga  aktibidad  o  kaganapan  ang  gusto  nilang  i-host  ng  LMS  

sa  pagsisikap  na  pataasin  ang  pakikipag-ugnayan.

Pagpupulong

Mga  Asosasyon  ng  Paaralan  (pataasin  ang  partisipasyon  ng  magulang  sa  PTA  at  SAC)

Mga  araw

interes

may  mga  kapansanan,  at  mga  magulang  at  miyembro  ng  pamilya  na  mga  migrante  alinsunod  sa  ESSA  Section  1116  (f)).

Dagdagan  ang  pakikilahok  ng  magulang  sa  mga  sumusunod  na  

lugar:  •  Ikonekta  ang  mga  kaganapan  sa  pakikilahok  ng  magulang  sa  mga  programa  sa  buong  paaralan  (STEM,  

AVID,  Honors  Academy  at  iba  pa.)  •  Pagboluntaryo  (suporta  sa  akademiko  at  paaralan)  •  Bumuo  ng  positibong  

kaugnayan  ng  magulang-guro

1)

Harang

Oras
3) Pagpupulong

2)

Mag-alok  ng  mga  oras  ng  pagpupulong  na  kaaya-aya  para  sa  mga  magulang.

Pagsama-samahin  ang  mga  kaganapan  upang  bawasan  ang  bilang  ng  mga  kaganapan  sa  loob  ng  isang  linggo.
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KOMUNIKASYON  AT  ACCESSIBILITY

Ilarawan  kung  paano  magbabahagi  ang  paaralan  ng  impormasyon  na  may  kaugnayan  sa  mga  programa  ng  paaralan  at  magulang  at  

pamilya,  mga  pagpupulong,  mga  ulat  sa  paaralan,  at  iba  pang  mga  aktibidad  sa  isang  naiintindihan,  pare-parehong  pormat  at  sa  mga  wika  

na  naiintindihan  ng  mga  magulang  at  pamilya?

Accessibility  

Ilarawan  kung  paano  magbibigay  ang  paaralan  ng  ganap  na  pagkakataon  para  sa  lahat  ng  magulang  at  pamilya  (na  isinasaisip  ang  

magkakaibang  ayos  ng  mga  pamilya  sa  21st  Century)  na  lumahok  sa  lahat  ng  aktibidad  ng  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  pamilya.  

Kabilang  dito  ang  mga  estratehiya  para  sa  mga  magulang  na  may  partikular  na  pangangailangan  tulad  ng  mga  magulang  na  may  espesyal  

na  pangangailangan  sa  transportasyon,  mga  magulang  na  nagtatrabaho  ng  maraming  trabaho,  mga  magulang  na  hinirang  ng  korte,  mga  

magulang  na  may  kapansanan,  mga  magulang  na  nagsasalita  ng  Ingles  bilang  pangalawang  wika,  mga  magulang  na  migrante,  mga  magulang  

na  may  maraming  anak  sa  marami.  mga  paaralan,  tagapag-alaga,  tagapag-alaga  na  may  maraming  estudyante  sa  isang  tahanan,  atbp.

Chinese,  Farsi,  Jamaican  Patios,  Creole,  Russian,  Laotian,  Serbian,  Spanish,  Tagalog,  Thai,  Turkish,  Vietnamese,  Ukrainian,  at  

Yoruba.

Ano  ang  iba't  ibang  wikang  ginagamit  ng  mga  mag-aaral,  magulang  at  pamilya  sa  iyong  paaralan?

magulang.  Gagamitin  ng  LMS  ang  social  media  (Facebook),  School  messenger  (telepono,  email,  at  app

notification),  at  marquee

Ang  Landmark  Middle  School  ay  gagamit  ng  maraming  platform  at  pamamaraan  para  makipag-usap

Sa  partikular,  paano  aalisin  ang  mga  hadlang  upang  matiyak  na  ang  mga  magulang/tagapag-alaga/mga  yunit  ng  pamilya  ay  bahagi  ng  
edukasyon  ng  kanilang  anak?

8

Ang  komunikasyon  ay  isang  extension  ng  Needs  Assessment  dahil  ipinakita  ng  trend  data  na  ang  mga  magulang  ay  nagkomento  na  ang  mga  

proseso  ng  komunikasyon  ay  dapat  mapabuti  upang  sila  ay  ganap  na  nakikibahagi.

Ang  LMS  ay  magkakaroon  ng  ESOL-para  na  magagamit  para  sa  mga  magulang  na  ang  unang  wika  ay  hindi  Ingles.

Pagsasama-samahin  ng  Landmark  ang  iba  pang  mga  pulong  pagkatapos  ng  paaralan  at  magho-host  ng  mga  pagpupulong  ng  magulang  sa  

isang  araw  upang  madagdagan  ang  pagdalo.
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Ang  mga  magulang  ay  magkakaroon  ng  pagkakataong  magsumite  ng  mga  komento  o  alalahanin  sa  mga  sumusunod  

na  paraan:  (1)  Mag-email  sa  punong-guro,  si  Dr.  Tyson-White  (tysonc@duvalschools.org)

(1)  Paano  ipa-publish  at  ipapaalam  ng  paaralan  ang  kinakailangang  Title  I,  Part  A  ng  Magulang  at  Plano  sa  Pakikipag-ugnayan  ng  Pamilya  

sa  mga  Magulang  at  pamilya  (hindi  maaaring  ang  teknolohiya  ang  tanging  opsyon).  (2)  Paano  ipapaalam  ang  planong  ito  sa  lahat  ng  wikang  

naaangkop  sa  iyong  paaralan?

Paano  ilalarawan  at  ipapaliwanag  ng  paaralan  ang  (1)  ang  kurikulum  sa  paaralan  (2)  ang  mga  paraan  ng  pagtatasa  na  ginagamit  

upang  sukatin  ang  pag-unlad  ng  mag-aaral  (3)  ang  mga  antas  ng  tagumpay  na  inaasahang  makukuha  ng  mga  mag-aaral?  (4)  sa  lahat  ng  

naaangkop  na  wika?

(1)  1)School  Advisory  Council:  Ang  mga  magulang  ay  iimbitahan  na  lumahok  sa  SAC  sa  Open  House.

KOMUNIKASYON  (1)  

Ilarawan  kung  paano  ibibigay  ng  paaralan  ang  napapanahong  impormasyon  tungkol  sa  Title  I,  Bahagi  A  na  mga  programa  at  aktibidad  sa  

buong  taon.  (2)  Paano  magaganap  ang  komunikasyon  para  sa  mga  magulang  na  may  iba't  ibang  wika  na  binanggit  sa  tanong  sa  itaas  

kung  naaangkop?  (3)  Isama  ang  mga  kasangkapan  at  mapagkukunan  na  gagamitin  para  sa  komunikasyon.

Makakatanggap  sila  ng  abiso  mula  sa  lingguhang  mga  update  mula  sa  Principal  (Facebook  at  School  Messenger)

(1)  Anong  mga  pagkakataon  sa  paggawa  ng  desisyon  ang  magagamit  para  sa  mga  magulang  sa  lugar  ng  paaralan?  (2)  Paano  sasabihin  

ng  paaralan  ang  mga  pagkakataon  para  sa  mga  magulang  na  makilahok  sa  paggawa  ng  desisyon?

(2)  Agosto  Title  1  Meeting  8/29/2022

Paano  isusumite  ng  paaralan  ang  mga  komento  ng  mga  magulang  at  pamilya  sa  opisina  ng  Title  I  ng  distrito  kung  may  mga  alalahanin  ang  

magulang  tungkol  sa  pagpapatupad  ng  Title  I  na  plano  sa  buong  paaralan  na  hindi  kasiya-siya  sa  kanila?  [ESEA  Seksyon  1116]

(1)  (1)  Gamitin  ang  school  messenger/website/at  social  media

(2)Title  1  Developmental  Meeting  and  Survey  (3)  PTA  Meeting-

Iimbitahan  ang  mga  magulang  na  lumahok  sa  Open  House.  Makakatanggap  sila  ng  abiso  mula  sa  lingguhang  mga  update  

mula  sa  Principal  (Facebook  at  School  Messenger)

(2)  Mga  Drop-off  na  Tanong  o  Komento  sa  Pangunahing  Tanggapan  na  ibibigay  sa  Principal  (3)  Voice  concerns  

sa  anumang  kaganapan  sa  Parent  Engagement  sa  pamamagitan  ng  mga  pagsusuri  at  survey.

(3)  Mag-advertise  ng  mga  insentibo  para  sa  mga  pamilyang  lumahok

(2)  Setyembre  Open  House

(1)  Title  1  August  Meeting  with  Counselors  8/29/2022  (2)  Magbabahagi  ang  

mga  guro  ng  impormasyon  sa  mga  magulang  sa  pamamagitan  ng  kanilang  syllabus  at  page  ng  Mga  Koponan  (3)  Sa  

mga  kumperensya  ng  magulang  at  guro,  ibabahagi  ng  mga  guro  ang  mga  hakbang  sa  pag-unlad  ng  mag-aaral,  mga  marka,  at  ipapakita  

sa  mga  magulang  kung  paano  para  ma-access  ang  mga  score.

(1)  Website  ng  paaralan  

(2)  Mga  Naka-print  na  Kopya  sa  Pook  ng  Mapagkukunan  ng  

Magulang  (3  Naka-print  na  Kopya  sa  ibang  wika  kapag  hiniling  sa  pangunahing  opisina.
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Ipaliwanag  kung  paano  kinasasangkutan  ng  paaralan  ang  mga  magulang  at  pamilya  sa  isang  organisado,  nagpapatuloy  at  napapanahong  

paraan  sa  pagpaplano,  pagsusuri,  at  pagpapabuti  ng  mga  programa  ng  Title  I  kasama  ang  paglahok  sa  paggawa  ng  desisyon  kung  paano  

ginagamit  ang  mga  pondo  ng  Title  I,  Part  A  sa  buong  paaralan  [ESEA  Section  1116(c )(3)].

Ang  mga  magulang  ay  makakatanggap  ng  imbitasyon  na  lumahok  sa  pagpaplano,  pagsusuri,  at  pagpapabuti  ng  Title  1  Programs  sa  buong  taon.  

Sa  buong  taon,  ang  mga  magulang  ay  iimbitahan  sa  mga  buwanang  pagpupulong  (SAC,  PTA,  at  iba  pang  Mga  Aktibidad  sa  Pakikipag-ugnayan  

ng  Magulang)  upang  suriin  ang  aming  pag-unlad  at  mag-alok  ng  feedback.

•  Transportasyon  -  Ibibigay  kapag  hiniling.  Kami  ay  mag-aanunsyo  at  hihilingin  sa  mga  pamilya  na  magparehistro  kung  kailangan  nila  ng  

transportasyon.  •  Pangangalaga  sa  Bata  -  Tutukuyin  ng  Landmark  Middle  ang  isang  kawani  na  magsisilbing  tagasubaybay  sa  

pangangalaga  ng  bata  para  sa  mga  pagpupulong  at  kaganapan  sa  Title  1  kung  kinakailangan.  magulang.  Pagsasama-samahin  din  namin  

ang  mga  petsa/kaganapan  ng  mga  pagpupulong  upang  hindi  na  kailangang  pumunta  ng  mga  magulang  sa  paaralan  para  sa  maraming  

kaganapan  sa  iba't  ibang  araw.

Paano  magbibigay  ang  paaralan,  ng  mga  pondo  ng  Title  I,  transportasyon,  pangangalaga  sa  bata,  o  mga  pagbisita  sa  bahay  ng  mga  

naturang  serbisyo  na  nauugnay  sa  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  upang  matiyak  na  maaalis  ang  mga  hadlang  upang  makalahok  

ang  mga  magulang  sa  mga  kaganapan  sa  pakikipag-ugnayan?  [ESEA  Seksyon  1116  (c)(2)]

Ang  mga  paaralang  tumatanggap  ng  Title  I,  Part  A  na  mga  pondo  ay  kinakailangan  na  magpatawag  ng  Taunang  Pagpupulong.  Ang  

pagpupulong  na  ito  ay  dapat  na  gaganapin  sa  isang  maginhawang  oras  para  sa  mga  magulang.  Ang  mga  magulang  ng  mga  kalahok  na  bata  sa  

paaralan  ay  dapat  anyayahan  at  bigyan  ng  sapat  na  paunawa  at  hinihikayat  na  dumalo  sa  Taunang  Pagpupulong.  Ipapaalam  ng  pulong  na  ito  sa  mga  

magulang  ang  partisipasyon  ng  kanilang  paaralan  sa  ilalim  ng  ESEA  Section  1116  at  ipapaliwanag  ang  mga  kinakailangan  ng  Title  I,  Part  A  grant  at  

kung  ano  ang  makukuha  ng  mga  magulang  at  ang  karapatan  ng  mga  magulang  na  makilahok.  [ESEA  Seksyon  1116  (c)  (1)]

PAGSASALI  NG  MGA  MAGULANG  at  PAMILYA

10

FLEXIBLE  MAGULANG  AT  PAMILYA  MEETING
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FLEXIBLE  FAMILY  MEETING

KINAKAILANGAN  ANG  TAUNANG  PAGTITIPON

ÿ  Mga  AM  Session  batay  sa  nakadokumentong  feedback  ng  magulang

Ilarawan  ang  mga  partikular  na  hakbang  na  gagawin  ng  iyong  paaralan  upang  maisagawa  ang  Simula  ng  Taon  na  Taunang  Pagpupulong  upang  

ipaalam  sa  mga  magulang  at  pamilya  ng  mga  kalahok  na  mag-aaral  ang  tungkol  sa  programa  ng  Title  I  ng  mga  paaralan  at  mga  aktibidad  sa  

pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  pamilya.  [ESEA  Seksyon  1116  (c)(1)]

Makukuha  ang  input  ng  magulang  sa  pamamagitan  

ng:  (1)  Feedback  mula  sa  parent  meeting  

Feedback  mula  sa  electronic  survey

2.  Hakbang  2:  Mag-advertise  ng  Taunang  Pagpupulong  sa  Pangunahing  Tanggapan  

PowerPoint  3.  Hakbang  3:  Tiyaking  regular  na  ina-update  ang  silid  ng  magulang  at  mga  kalendaryo  ng  paaralan  sa  mga  

kasalukuyang  aktibidad  at  pagpupulong.

Gaano  ang  mga  flexible  na  pagpupulong  ay  iaalok  upang  mapaunlakan  ang  mga  magulang?  Suriin  ang  lahat  ng  naaangkop.

Paano  nakuha  ang  input  ng  magulang  mula  sa  karamihan  ng  mga  magulang  tungkol  sa  mga  oras  na  pinakamahusay  na  nakakatugon  sa  kanilang  

pangangailangan  para  sa  mga  pagpupulong  at  aktibidad  ng  pakikilahok  ng  magulang?  [ESEA  Seksyon  1116  (c)(2)]

ÿ  Iba  pa

ÿ  Pinaghalong  AM  at  PM  Session  (Ibibigay  ang  ilang  mga  pagpupulong  sa  umaga  at  gabi)

petsa  at  oras
1.  Hakbang  1:  Aabisuhan  ang  mga  magulang  sa  pamamagitan  ng  social  media  at  school  messenger  Annual  meeting

ÿ  AM  &  PM  Session  (LAHAT  ng  mga  pagpupulong  ay  ibibigay  sa  umaga  at  sa  gabi)

ÿ  Mga  Session  ng  PM  batay  sa  nakadokumentong  feedback  ng  magulang

4.  Hakbang  4:  Bumuo  ng  mga  agenda/sign-in  sheet  para  sa  lahat  ng  mga  pagpupulong/kaganapan  kasama  ng  isang  form  ng  pagsusuri  

para  sa  mga  magulang  upang  magbigay  ng  feedback.

Anong  dokumentasyon  ang  mayroon  ang  paaralan  na  kailangan  ng  magulang  para  sa  mga  oras  ng  pagpupulong,  mga  pangangailangan  sa  

transportasyon,  pangangalaga  sa  bata,  at  mga  pagbisita  sa  bahay  para  sa  pakikipag-ugnayan  ng  pamilya  ay  tinasa?

Panghuling  SAC/Title  1  Magulang  Meeting  sa  Mayo.
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KINAKAILANGAN  NA  PULONG  SA  DEVELOPMENTAL

Paano  titiyakin  ng  paaralan  na  ang  mga  magulang  na  walang  access  sa  teknolohiya  ay  makakatanggap  ng  abiso  ng  mga  kaganapan  ng  magulang,  

komunikasyon,  impormasyon  tungkol  sa  mga  kaganapan  ng  magulang,  mga  update  sa  paaralan,  at  mga  update  sa  pag-unlad  ng  mag-aaral?

Hakbang  3:  Makipagkita  sa  mga  magulang  sa  EOY  Developmental  Meeting  para  magplano  para  sa  susunod  na  taon.

Ilarawan  kung  paano  sasakupin  ng  Taunang  Pagpupulong  ang  (1)  sapat  na  taunang  pag-unlad  ng  mga  mag-aaral  na  pinaghiwa-hiwalay  ayon  sa  mga  

subgroup,  (2)  pagpili  ng  paaralan,  at  (3)  ang  mga  karapatan  ng  mga  magulang  kapag  ang  mga  paaralan  ay  tumanggap  ng  mga  pondo  ng  Title  I,  Part  

A.  Huwag  mag-atubiling  gamitin  ang  PowerPoint  sa  site  ng  Federal  Programs.

Hakbang  1:  Anunsyo  sa  Pagpupulong  Hakbang  

2:  Pag-post  ng  mga  materyales  sa  Landmark's  Title  1  Tab  ng  website  ng  paaralan.

(3)  Ang  mga  magulang  ay  papayuhan  ng  kanilang  mga  karapatan  na  humiling  at  tumanggap  ng  napapanahong  impormasyon  tungkol  sa  propesyonal  

na  kwalipikasyon  ng  guro  ng  kanilang  anak.  Matatanggap  ng  mga  magulang  ang  kanilang  Right-to-Know  notice  para  sa  mga  guro  sa  Landmark  Middle  

School  at  kung  sino  ang  dapat  nilang  kontakin  para  sa  karagdagang  impormasyon.

Gagamitin  ng  Landmark  Middle  School  ang  binuong  PowerPoint  ng  distrito  at  isasama  ang  lahat  ng  impormasyon  sa  buong  Paaralan  na  may  

kaugnayan  sa  pagpopondo  ng  Title  1  at  ang  epekto  sa  mga  stakeholder.

Ilarawan  ang  mga  hakbang  at  diskarte  na  ipapatupad  upang  maisagawa  ang  End  of  Year  Developmental  Meeting  upang  suriin  ang  

Parent  and  Family  Engagement  na  naganap  sa  loob  ng  taon  at  upang  maghanda  para  sa  darating  na  taon  kung  ang  paaralan  ay  patuloy  na  magiging  

kwalipikado  para  sa  Title  I,  Part  A  na  pagpopondo.

(2)  Ipapaalam  sa  mga  magulang  ang  kanilang  mga  pagpipilian  sa  pagpili  ng  paaralan  at  ang  kanilang  mga  karapatan  para  sa  mga  estudyanteng  na-

zone  para  sa  LMS.  Ang  mga  magulang  ay  bibigyan  ng  impormasyon  tungkol  sa  paglipat  ng  paaralan.

Hakbang  4:  Suriin  ang  feedback  mula  sa  pulong/survey  Hakbang  5:  

Isama  at  bumuo  ng  mga  mungkahi  sa  plano  para  sa  susunod  na  taon.

Ilarawan  ang  katangian  ng  Title  I,  Part  A  Schoolwide  na  programa  na  ibabahagi  sa  mga  magulang  sa  Taunang  Pagpupulong.  Huwag  mag-atubiling  gamitin  

ang  PowerPoint  sa  site  ng  Federal  Programs.

Magpapadala  ang  Landmark  Middle  School  ng  impormasyon  sa  pamamagitan  ng  messenger  ng  paaralan,  mga  kopya  ng  papel  (makukuha  sa  pangunahing  

opisina),  PowerPoint  display  sa  pangunahing  opisina,  school  marquee,  at  lugar  ng  mapagkukunan  ng  magulang.

(1)  Susuriin  ng  Landmark  Middle  ang  AYP  para  sa  bawat  subgroup  kasama  ang  mga  inaasahang  layunin  para  sa  bawat  subgroup  sa  Taunang  Title  1  

Meeting.

Ang  Developmental  Meeting  ay  gaganapin  sa  katapusan  ng  taon.  Maaari  itong  tingnan  bilang  isang  Pagsusuri  sa  

Katapusan  ng  Taon  ng  iyong  Pamagat  I,  Bahagi  A  na  proseso  ng  Magulang  at  Pakikipag-ugnayan  sa  Pamilya.  Bilang  

karagdagan,  ito  ay  isang  pagkakataon  upang  kumonekta  sa  mga  magulang  upang  simulan  ang  pagpaplano  para  sa  paparating  

na  taon.  Kahit  na  ang  iyong  paaralan  ay  hindi  Title  I  sa  susunod  na  taon,  ang  pinakamahusay  na  kasanayan  ng  pakikipag-

ugnayan  ng  magulang  ay  dapat  magpatuloy.  Dapat  suriin  ng  pulong  na  ito  kung  gaano  kahusay  nabawasan  o  inalis  ang  mga  

hadlang  at  ipagdiwang  ang  mga  tagumpay  ng  taon.
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Kapag  ang  isang  paaralan  ay  nakatanggap  ng  Title  I,  Part  A  na  pondo,  ito  ay  may  pananagutan  sa  pagbuo  ng  kakayahan  ng  bawat  

magulang  na  mapabuti  ang  akademikong  tagumpay  ng  kanilang  anak.  Kabilang  dito  ang  mga  aktibidad  at  estratehiya  para  sa  mga  

magulang  na  maunawaan  ang  mapaghamong  mga  pamantayang  pang-akademiko  ng  Estado;  Mga  pagtatasa  ng  estado  at  lokal;  

kung  paano  subaybayan  ang  pag-unlad  at  trabaho  ng  kanilang  anak;  pagsasanay  sa  pagbasa  at  pagsulat;  paano  gamitin  ang  

teknolohiya;  at  iba  pang  estratehiya  kung  paano  matutulungan  ng  mga  magulang  ang  kanilang  anak  sa  proseso  ng  pag-aaral.  Ang  

lahat  ng  mga  pondong  ginagastos  sa  ilalim  ng  seksyong  ito  ay  dapat  na  nakaayon  sa  seksyong  ito  at  sa  pagkamit  ng  mga  layunin  sa  

Title  I  Schoolwide  na  plano  sa  pamamagitan  ng  pakikipag-ugnayan  sa  mga  magulang  at  pamilya.  [ESEA  Seksyon  1116  (e)]

14

PAGTATAYO  NG  KAPASIDAD  NG  MGA  MAGULANG  AT  MIYEMBRO  NG  PAMILYA

(1)  School  Counselor  Resource  Night  (2)  Open  house  

(3)  Honors  Academy  Parent  Night  (4)  AVID  Night  (5)  

STEM  Night  (6)  Transition  to  HS  Night

Sasanayin  din  ang  mga  kawani  ng  opisina  kung  paano  mag-log/subaybayan  ang  pag-check-out  ng  mga  materyales.

(3)  Ang  mga  guro  at  kawani  ay  sasanayin  sa  maagang  pagpapalaya.  Sa  oras  na  ito,  ipapakilala  namin  sa  kanila  ang  lugar  ng  
mapagkukunan  at  kung  paano  ito  maa-access  ng  kanilang  mga  mag-aaral  at  pamilya  at  ang  mga  mapagkukunang  magagamit.

Paano  ipapatupad  ng  paaralan  ang  mga  aktibidad  na  bubuo  ng  ugnayan  sa  komunidad  upang  mapabuti  ang  tagumpay  ng  mag-aaral?

(2)  Ang  lugar  ay  ia-advertise  sa  mga  magulang  sa  pamamagitan  ng  mga  sumusunod  na  pamamaraan:  Signage  sa  pangunahing  opisina  

na  nagsasaad  ng  Parent  Resource  Area,  robo-call,  email,  at  Title  1  na  tab  sa  aming  website  ng  paaralan.

(3)  Ipaliwanag  kung  paano  sinanay  ang  mga  kawani  ng  paaralan  (mga  guro  at  kawani  ng  opisina)  kung  paano  gamitin  ang  Parent  

Resource  Room  kasama  ang  mga  magulang.

Magpapatupad  ang  paaralan  ng  mga  aktibidad  na  magpapaunlad  ng  kapasidad  batay  sa  mga  pangangailangan  ng  magulang/mag-aaral  

gamit  ang  sumusunod  na  datos:  •  Survey  ng  Magulang  •  Mga  Layunin  sa  Pagpapatupad  ng  Programa  sa  Malawak  na  Paaralan  (Honors  

Academy,  STEM,  at  AVID)  •  Feedback  mula  sa  Feedback  ng  Faculty  at  Staff  mula  sa  SAC/PTA

(1)  Ang  parent  resource  area  ay  nasa  pangunahing  opisina.  Ang  lugar  na  ito  ay  magbibigay  sa  mga  magulang  at  pamilya  ng  access  

sa  teknolohiya  upang  suriin  ang  pag-unlad  ng  mag-aaral  sa  Focus,  kumpletuhin  ang  online  na  pagpaparehistro,  at  mag-print  ng  mga  

dokumento.  Ang  mga  magulang  ay  magkakaroon  din  ng  access  sa  mga  akademikong  tulong  sa  pag-aaral,  mga  libro,  at  impormasyon  sa  

iba  pang  mga  mapagkukunan  at  programa.

(1)  Paano  ipapatupad  ng  paaralan  ang  Title  I  Parent  Resource  Room  upang  suportahan  ang  Parent  and  Family  Engagement?  (2)  

Ipaliwanag  kung  paano  ini-advertise  ang  Parent  and  Family  Engagement  Room  sa  mga  magulang.

Sa  pagninilay-nilay  sa  proseso  ng  pagtatasa  ng  mga  pangangailangan,  ano  ang  pangkalahatang-ideya  kung  paano  

ipapatupad  ng  paaralan  ang  mga  aktibidad  na  bubuo  ng  kapasidad  para  sa  makabuluhang  pakikipag-ugnayan  ng  magulang  at  pamilya?

BUILDING  CAPACITY
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•  Gagamitin  ang  inflatable  screen  para  sa  mga  outdoor/indoor  na  aktibidad.  Ang  screen  na  ito  ay  magbibigay-daan  sa  amin  upang  mas  

mahusay  na  makipag-ugnayan  sa  mga  magulang  upang  ang  LAHAT  ng  mga  magulang  ay  maaaring  makita  kung  ano  ang  ipinapakita  

sa  screen.  Gagamitin  namin  ang  screen  upang  ipakita  ang  data  ng  mag-aaral,  data  sa  buong  paaralan,  at  manood  ng  mga  pelikula  mula  

sa  nobelang  pag-aaral.

•  Ang  mga  mag-aaral  sa  ika-6  na  Baitang  ay  magkakaroon  ng  ilang  random  na  Legos  sa  isang  balde  kung  saan  makukumpleto  

nila  ang  bagay  na  ipinapakita  sa  isang  screen/monitor.

ang  karera  ng  robot  laban  sa  iba  pang  mga  koponan.

•  Pahihintulutan  ang  mga  magulang  na  tingnan  ang  mga  mapagkukunan  tulad  ng  isang  larong  pang-edukasyon  o  libro  sa  pamamagitan  

ng  proseso  ng  pag-sign-in  at  pag-sign  out.  •  Ang  mga  mapagkukunan  ay  makukuha  sa  ibang  mga  wika  kapag  hiniling.  •  Sa  

panahon  ng  Lego  Build  Challenge,  matututo  ang  mga  magulang  na  magprograma  ng  robot  at  ilapat  ang  kanilang  natutunan  upang  

magawa  ang  isang  gawain  sa  isang  serye  ng  mga  istasyon  upang  bumuo  ng  coding  literacy.

Kung  ang  mga  kaganapan  sa  Pakikipag-ugnayan  ng  Magulang  at  Pamilya  ay  pinondohan  ng  mga  pondo  ng  Title  I,  Part  A,  dapat  ay  

pandagdag  ang  mga  ito  at  hindi  maaaring  palitan  ang  mga  aktibidad  na  pinondohan  ng  mga  pondo  ng  estado  at  lokal.  Bilang  karagdagan,  ang  mga  

kaganapan  ay  dapat  mag-ambag  sa  pagkamit  ng  mga  layunin  na  nakabalangkas  sa  Title  I  Schoolwide  Plan.

kumpletuhin  ang  isang  simpleng  code  upang  sundin  ng  robot  ang  isang  utos.  •  Ang  mga  

mag-aaral  sa  ika-8  Baitang  ay  gagawa  ng  isang  simpleng  programa  upang  makipagkumpitensya  laban  sa  iba  pang  mga  koponan  sa  paggawa

Kung  may  mga  karagdagang  paraan  na  ibinibigay  ang  mga  mapagkukunan  para  sa  mga  magulang  sa  pamamagitan  ng  paggamit  ng  mga  

pondo  ng  Title  I,  Part  A,  paano  ibinibigay  ang  mga  ito  at  anong  mga  pagsasanay  ang  ibinibigay  upang  sapat  na  maihanda  ang  mga  magulang  
na  gamitin  ang  mga  mapagkukunan  at  materyales  sa  bahay  kasama  ang  kanilang  mga  anak?

•  Ang  mga  mag-aaral  sa  ika-7  Baitang  ay  magkakaroon  ng  "brick"  kung  saan  sila  makikipagtulungan  sa  kanilang  magulang  (team).
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Mag-sign-in;  Pagsusuri/  Feedback;  Nakumpleto  ng  screen  

shot  ng  magulang  ang  pahina  ng  magulang  ng  FASFA;  

Katibayan  ng  isang  nakumpletong  aplikasyon  ng  scholarship  

pagkatapos  ng  mga  linggo;  Nakumpleto  ang  parent  worksheet

magsaliksik  sa  mga  website  ng  kolehiyo

para  sa

Paano  kumpletuhin  
ang  mga  bahagi  ng  magulang  ng  
FASFA  Paano

pataas

Principal  Brad

gumamit  ng  OneDrive  at  Focus

estado  at  sa  labas  ng  estado  na  mga  

kinakailangan  sa  pagpasok  

sa  kolehiyo

mga  tagapagpahiwatig  ng  pagtatapos

mga  tip

Halimbawa:  FASFA  at  Scholarship  Writing  Night

para  sa  kung  ano  ang  kailangan  

ng  kanilang  anak  para  sa  pagpasok

Paano

Oktubre  2022,  Pebrero  2023

sa

pagtanggap  ng  pondo

Pitt

ng

sa

pinakasikat  na  mga  website  ng  scholarship  at

Matututuhan  ng  mga  magulang  ang:  

1.

ng

panatilihin  sa

Tungkol  sa

para  sa
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3
3.

4.

2.

Cicely  Tyson  
White

Pagpupulong  

(kinakailangan)

Pagpupulong  

(kinakailangan)

Tao

Matututuhan  ng  mga  

magulang  ang:  1.  

Kilalanin  ang  mga  

Tagapayo  2.  Mga  

Tungkulin  at  Responsibilidad

Pamagat  I

Cicely  Tyson

Agosto  2022Luya

es  

3.  Mga  

kumperensya  ng  guro  ng  magulang

Pangalan  ng Katibayan  ng  

Pagkabisa  -  paano  mo  

malalaman  na  natutunan  
ng  mga  magulang  ang  

nais  nilang  matutunan?

Tagapayo

Setyembre  2022

Puti

Rohrbaugh

Ano  ang  matututunan  ng  
mga  magulang  na  

magkakaroon  ng  masusukat,

Form  ng  Feedback

Form  ng  Feedback

Form  ng  FeedbackPag-unlad

Aktibidad

Paaralan

Punong-guro,  Dr. Matututuhan  ng  mga  

magulang  ang:  1.  Ano  

ang  Pamagat  1  2.  

Paano  naaapektuhan  

ng  Pamagat  1  ang  

pag-aaral  ng  

kanilang  mga  mag-
aaral  @  LMS  

Available  Resources  

Matututuhan  ng  mga  Magulang  

1.  PFEP  2.  Mga  Plano  

para  sa  Landmark  3.  Pag-

aralan  ang  mga  

Harang  sa  Paglahok.

Magaganap  ang  Buwan  
na  Aktibidad

Punong-guro  Dr

Mga  mapagkukunan

Inaasahang  epekto  sa  
tagumpay  ng  mag-

aaral

Setyembre  2022  Sign-in  Sheet

Sign-in  Sheet

Sign-in  SheetPamagat  I  Taunang

Responsable

Q  at  A

Q  at  A

Q  at  A
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Ika-  8  Baitang

1.  Mga  Bahagi  ng  
STEM  

Department  

(Tech  Design/

Gree

V.  Clark

Tao

Academy

Magaganap  ang  Buwan  
na  Aktibidad

Form  ng  Feedback

Q  at  A

A.  Collier

n

Pangalan  ng

s  6.  504/IEP/ELL

Sign-in  Sheet

4.  Mga  

Pinaghalong  
Platform  ng  

Pag-aaral  5.  

Kinakailangan  sa  Pag-promote

Form  ng  Feedback

Pebrero/Marso  2022

Ano  ang  matututunan  ng  
mga  magulang  na  

magkakaroon  ng  masusukat,

2.  Kahalagahan  ng  
STEM  3.  

paglalapat  ng  proseso  

ng  disenyo  ng  

engineering  (pag-

iisip  nang  kritikal)  

4.  paggamit  ng  

mga  karanasan  
sa  totoong  buhay  upang  

kumonekta  sa  pag-
aaral  sa  paaralan

A.  Matututuhan  ng  mga  Magulang  ng  Kellam:  1.  

Matugunan  ang  mga  

Guro  2.  Mga  

Inaasahan  sa  

Programa  3.  Mga  

Istratehiya  para  sa  mga  

Mag-aaral  na  

Mahuhusay  at  May  
Talento  sa  

Akademikong  

Matututuhan  ng  mga  Magulang:

2022/Enero  2023

Form  ng  Feedback

Karangalan

Aktibidad

Gabi  ng  Transisyon

STEM  Night

Katibayan  ng  

Pagkabisa  -  paano  mo  

malalaman  na  natutunan  
ng  mga  magulang  ang  

nais  nilang  matutunan?

Q  at  A

1.  Mga  Kinakailangan  

para  sa  High  
School  2.  Mga  

Programa  at  Opsyon  

sa  High  School

Inaasahang  epekto  sa  
tagumpay  ng  mag-

aaral

Oktubre/Nobyembre  

2022

Sign-in  Sheet

Q  at  A

Arkitektura,  

Coding,  at  

Keyboarding)

Sign-in  Sheet

Responsable

Gabi  ng  Magulang

Disyembre
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Ano  ang  matututunan  ng  
mga  magulang  na  

magkakaroon  ng  masusukat,

Pangalan  ng

5.  Mga  landas  sa  
karera  na  

nauugnay  sa  

STEM  at  mga  

interes  ng  mag-

aaral  na  

nauugnay  sa  

STEM  6.  Bumuo  ng  

kaguluhan  sa  

buong  paaralan  

tungkol  sa  STEM

1.  Ano  ang  AVID.

Sign-in  Sheet

Pamilya  AVID

Magaganap  ang  
Buwan  na  Aktibidad

Q  at  A

Sign-in  Sheet

Tao

Nobyembre/Disyembre  

2022

Aktibidad

2.  Mga  Istratehiya  ng  WICOR  3.  

Mga  Pathway  sa  Kolehiyo  at  

Mga  Opsyon  sa  Pagpopondo  

Matututuhan  ng  mga  magulang  

ang  tungkol  sa  mga  pamantayan  

ng  PINAKAMAHUSAY  na  ELA  

at  kung  paano  ito  gagamitin  sa  
fiction/nonfiction  na  teksto.

Gabi

J.  Bonsell

Q  at  A

E.  Hysesani

Katibayan  ng  

Pagkabisa  -  paano  mo  

malalaman  na  natutunan  
ng  mga  magulang  ang  

nais  nilang  matutunan?

Responsable

Form  ng  Feedback

Literacy  Night

Inaasahang  epekto  sa  
tagumpay  ng  mag-

aaral

Form  ng  Feedback
Pebrero/Marso  2023

Maaaring  magdagdag  ang  mga  paaralan kailangan.  o  alisin  ang  mga  hilera  bilang
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Titiyakin  ng  LEA  na  ang  bawat  kalahok  na  paaralan,  kasabay  ng  mga  magulang  ng  mga  kalahok  na  mag-
aaral,  ay  sama-samang  bumuo  ng  isang  kasunduan  ng  magulang-paaralan  na  naglalarawan  sa  
responsibilidad  ng  paaralan  na  magbigay  ng  mataas  na  kalidad  na  kurikulum  at  pagtuturo  sa  isang  sumusuporta  
at  epektibong  kapaligiran  sa  pag-aaral;  tinutugunan  ang  kahalagahan  ng  patuloy  na  komunikasyon  sa  pagitan  ng  
mga  guro  at  magulang;  inilalarawan  ang  mga  paraan  kung  paano  magiging  responsable  ang  bawat  magulang  sa  
pagsuporta  sa  pag-aaral  ng  kanilang  anak;  at  tinatalakay  sa  mga  magulang  ng  mga  mag-aaral  na  nasa  elementarya.
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Magbibigay  ang  Landmark  Middle  ng:

1.  Conference  Sign-in  Sheet  2.  Signed  

Parent  Compact  Forms

Paano  titiyakin  ng  punong-guro  na  maipapatupad  ang  mga  kinakailangang  kumperensya  kasama  ang  LAHAT  ng  mga  

magulang  na  may  kinalaman  sa  pagpapaliwanag  sa  Parent  Compact  gamit  ang  wika  o  mga  kaluwagan  para  sa  mga  

magulang  na  kailangan?

Bilang  isang  paaralan  ng  Title  I,  anong  katibayan  ang  ibibigay  mo  na  magpapakita  na  sama-sama  kayong  nakabuo  ng  

isang  kasunduan  sa  magulang  ng  paaralan  at  na  ang  mga  kumperensya  ay  ginanap  kasama  ng  mga  magulang  na  

naglalarawan  sa  kasunduan?  (Tandaan  na  ito  ay  maaaring  isama  sa  Developmental  Meeting  –  kailangan  ang  dokumentasyon  

ng  pagdalo  sa  pulong  –  flier,  sign  in,  agenda,  minuto,  at  pagsusuri)

Sa  panahon  ng  mga  kumperensya  ng  magulang  at  guro,  ang  mga  magulang  ay  magkakaroon  ng  pagkakataon  na  suriin  ang  

school  compact  at  magbigay  ng  feedback  sa  impormasyong  nakabalangkas  sa  dokumento.

Bubuo  ang  Admin  at  Deans  ng  conference  form  na  ipapakita  sa  mga  magulang  kapag  ginamit  nila  ang  parent  involvement  room  para  

sa  mga  conference.

Sa  panahon  ng  mga  kumperensya,  susuriin  ng  admin  at  mga  dean  ang  kasunduan  ng  paaralan  kasama  ang  mga  magulang.

MAGULANG  COMPACT

Machine Translated by Google



Titiyakin  ng  LEA  na  ang  bawat  paaralan  na  nagpapatupad  ng  isang  Title  I  na  programa  ay  naglalaan  ng  sapat  na  

mapagkukunan  upang  epektibong  maisakatuparan  ang  mataas  na  kalidad  at  patuloy  na  propesyonal  na  pag-unlad  para  sa  

mga  guro,  punong-guro,  at  parapropesyonal  at,  kung  naaangkop,  mga  tauhan  ng  serbisyo  ng  mag-aaral,  mga  magulang,  at  

iba  pang  mga  kawani  upang  bigyang-daan  ang  lahat  ng  mga  mag-aaral.  upang  matugunan  ang  mga  pamantayan  ng  
akademikong  tagumpay  ng  estado.

Dapat  tiyakin  ng  LEA  na  ang  lahat  ng  kawani  ng  pagtuturo  na  nagtatrabaho  sa  mga  paaralan,  na  pinondohan  nang  buo  o  

bahagi  ng  Titulo  I,  Bahagi  A,  ay  nakakatugon  sa  mga  kinakailangan  ayon  sa  batas  ng  pagiging  sertipikado  ng  estado.  Dapat  

tiyakin  ng  LEA  na  gumagana  ang  mga  paraprofessional  sa  pagtuturo  sa  ilalim  ng  direktang  pangangasiwa  ng  isang  guro.

Kung  kukuha  ang  LEA  ng  mga  guro  o  parapropesyonal  upang  magbigay  ng  mga  serbisyo  ng  Title  I  sa  mga  mag-aaral  ng  

pribadong  paaralan,  dapat  tiyakin  ng  LEA  na  ang  mga  guro  ay  sertipikado  ng  estado  at  ang  mga  paraprofessional  ay  lubos  

na  kwalipikado.  Dapat  tiyakin  ng  LEA  na  ang  mga  paraprofessional  na  nagbibigay  ng  direktang  pagtuturo  sa  mga  kalahok  na  

estudyante  ay  nasa  ilalim  ng  direktang  pangangasiwa  at  malapit  at  madalas  na  malapit  sa  isang  guro  ng  pampublikong  paaralan  na  

sertipikado  ng  estado.

20

Bilang  isang  paaralan  ng  Title  I,  anong  ebidensya  ang  ibibigay  mo  na  magpapakita  na  ikaw  ay  (1)  abiso  na  nagpapaalam  

sa  mga  magulang  na  ang  kanilang  anak  ay  itinalaga  o  tinuruan  sa  loob  ng  apat  o  higit  pang  magkakasunod  na  linggo  ng  

isang  guro  na  hindi  wastong  nabigyan  ng  lisensya  o  inendorso  (2)  na  ibinigay  isang  listahan  ng  mga  guro  na  hindi  epektibo,  wala  

sa  larangan,  o  walang  karanasan  ayon  sa  mga  depinisyon  sa  buong  estado  na  inilarawan  sa  Inaprubahang  Plano  ng  Estado  ng  
ESSA  ng  Florida.

Ang  mga  magulang  ay  makakatanggap  ng  Apat  na  Linggo  na  Paunawa  at  Principal  Attestation  na  liham  na  nagbabalangkas  

sa  mga  guro  na  wala  sa  larangan,  hindi  epektibo,  at/o  kung  ang  mga  mag-aaral  ay  tinuturuan  ng  mga  gurong  hindi  

lisensiyado  o  inendorso  sa  isang  partikular  na  larangan.

INSTRUCTIONAL  STAFF
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3.  Pagpapatupad  at  pag-uugnay  ng  mga  programa  ng  magulang  at  pamilya  at  pagbuo  ng  mga  ugnayan  sa  pagitan  

ng  magulang  at  pamilya  at  ng  paaralan.

Lugar

Achievement

Pangalan  ng  Aktibidad

Pakikipagtulungan  
sa  mga  Magulang

Mag-aaral

Pagsasanay

Ilarawan  ang  mga  aktibidad  sa  pag-unlad  ng  propesyon  na  ibibigay  ng  paaralan  upang  turuan  ang  mga  guro,  espesyal  

na  tauhan  ng  suporta  sa  pagtuturo,  mga  punong-guro,  at  iba  pang  mga  pinuno  ng  paaralan  at  iba  pang  kawani  sa…

Responsable

Ago  
2022

Pagbutihin  
ang  mga  relasyon  

sa  komunikasyon  
sa  pagitan  ng  mga  
magulang  at  guro

Tao

Dr.  Tyson  
White

Aktibidad  
ang  

kukuha

Sa  kultura Sign-in  Sheets  at  Follow  up  na  

pagsasanay  kasama  ng  mga  guro.

2.  Paano  makipag-ugnayan,  makipag-ugnayan  sa,  at  sa  magulang  at  pamilya  bilang  pantay  na  kasosyo.

1.  Ang  tulong  ng  mga  magulang  at  pamilya  at  sa  halaga  ng  kanilang  mga  kontribusyon.

Buwan  na  Katibayan  ng  Pagkabisa

Pagbutihin  ang  guro  Set  kultural  
2022

kamalayanPagtuturo

Kaugnayan  sa

Tumutugon

L.  Hawkins

21

PAGBUO  NG  KAPASIDAD  NG  MGA  GURO  AT  MGA  KAWANI

Pinahusay  na  kakayahan  para  sa

mga  magulang  at  pamilya  Dis  2022

Itim

Pamagat

Poverty  Simulation  with

Ginoo.

ang
Mga  sign-in  sheet,  evaluation  
sheet,  follow  up  na  mga  guro

nagtatrabaho  ang  mga  tauhan  sa

team  ko

Mga  sign-in  sheet,  evaluation  
sheet,  follow  up  na  mga  guro

Kapag  ang  isang  paaralan  ay  nakatanggap  ng  Title  I,  Part  A  na  mga  pondo,  ito  ay  may  pananagutan  para  sa  

pagtuturo  sa  mga  guro,  espesyal  na  tauhan  ng  suporta  sa  pagtuturo,  mga  administrador,  at  iba  pang  kawani,  

sa  tulong  ng  mga  magulang,  sa  halaga  at  pakinabang  ng  mga  kontribusyon  ng  mga  magulang,  at  sa  kung  paano  

maabot  out  sa,  makipag-usap  sa,  at  makipagtulungan  sa  mga  magulang  bilang  pantay  na  kasosyo,  ipatupad  at  coordinate  

ang  mga  programa  ng  magulang,  at  bumuo  ng  mga  ugnayan  sa  pagitan  ng  mga  magulang  at  ng  paaralan.  Hangga't  

maaari,  ang  mga  magulang  ay  dapat  na  kasangkot  sa  pagbuo  ng  pagsasanay  para  sa  mga  guro  at  tagapagturo  upang  

mapabuti  ang  pagiging  epektibo  ng  pagsasanay.  [ESEA  Seksyon  1116(e)(3)]
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Title  I,  Part  D  –  Mga  programa  sa  pag-

iwas  at  interbensyon  para  sa  mga  bata  

at  kabataan  na  Napabayaan,  

Delingkwente  o  Nanganganib.

Hikayatin  ang  mga  magulang  na  maging  mas  kasangkot  sa  

pagpaplano,  paglutas  ng  problema,  paggawa  ng  desisyon  at  |I|EP  input  sa  mga  

kumperensya  ng  magulang-guro  at  mga  gabi  ng  pakikipag-ugnayan  ng  pamilya.

Lahat  ng  mag-aaral  at  pamilya  ay  kasangkot  sa  bawat  aktibidad  na  nilalahukan  

ng  mga  estudyante  at  pamilya  sa  pangkalahatang  edukasyon.

IDEA  -  Ang  mga  Indibidwal  na  may

Pamagat  II,  Bahagi  A  –  Pagsuporta  

sa  Epektibong  Pagtuturo  sa  

pamamagitan  ng  propesyonal  na  pag-
unlad  para  sa  mga  administrador  at  guro.

ÿ

Improvement  Act

SAI  -  Supplemental  Academic  Instruction  

-  Super  Categorical  para  sa  mga  

karagdagang  pagkakataon  sa  pagtuturo.

[ESEA  Seksyon  (a)(2)(C)]

VPK  -  Kusang-loob

Kahusayan  sa  Ingles

Ipaliwanag  kung  paano  nag-coordinate  at  nagsasama  ang  paaralan  ng  mga  

pondo,  programa,  at  aktibidad  ng  Parent  and  Family  Engagement  sa  antas  ng  

paaralan  sa  ibang  mga  Pondo  at  Programa.

Nakamit  ng  mga  Nag-aaral  ng  Wika

Pamagat  III,  Bahagi  A  –  Pagtulong  sa  Inglesÿ

ÿ

ÿ

Grant  Project,  Funding  Source,  o  Program
Piliin  ang  

lahat  ng  

naaangkop

Bago  magkindergarten

Pamagat  IV,  Bahagi  A  –  Pagbibigay  

ng  Karagdagang  Suporta  at  
Pagpapayaman  sa  Akademiko  para  

sa  mga  mag-aaral.

Edukasyon  sa  mga  Kapansanan

Title  IX,  Part  A  -  Ang  McKinney  Vento  
Homeless  Assistance  Act  ay  nagbibigay  

ng  mga  pantay  na  pagkakataon  sa  mga  

bata  at  kabataan  na  nakakaranas  ng  

kawalan  ng  tirahan.

Ang  mga  pondo  ng  SAI  ay  ginagamit  upang  mabigyan  ang  mga  mag-aaral  ng  

karagdagang  mga  serbisyo  sa  pagtuturo  na  magpapataas  ng  kasanayan.
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ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

kailangan.  bilangMaaaring  magdagdag  ng  mga  linya  ang  mga  paaralan

PAGTULUNGAN  NG  MGA  PONDO
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