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PANGKALAHATANG-BUOD 
Ang Duval County Public School District Local Educational Agency (LEA) ay maaari lamang 
tumanggap ng Pamagat I, Magbahagi ng pondo kung patuloy nitong isinasagawa ang lahat ng 
magulang at kapamilya at programa sa pagpapatupad ng mga programa, aktibidad, at pamamaraan 
para sa pakikibahagi ng mga magulang at pamilya na naaayon sa Bahagi 1116 ng Elementarya at 
Pangalawang Edukasyon (ESEA) bilang suspetsa doon sa Bawat Mag-aaral (ESSA) ng ESSA) ng 
1965.  Ang mga programa, aktibidad, at pamamaraan ay ipinlano at ipatutupad nang may 
makabuluhang konsultasyon sa mga magulang ng pakikibahagi sa mga anak. 
 
Ang mga plano sa paaralan ay kailangang paunlarin sa input ng mga magulang at pamilya para 
mapagbuti ang tagumpay at pagtatanghal ng mga estudyante.  Ang proseso ng pagpaplano ay maaari 
ding magsama ng makabuluhang konsultasyon sa mga employer, lider ng negosyo, at mga 
organisasyong philanthropic.  Ang template na ito ay tutulong sa mga paaralan na may 
pinakamahusay na mga gawi na nakaayon sa pederal, estado, at lokal na inaasahan para sa 
pagsunod.  
 
Nasa ibaba ang isang paraan na magagamit para sa Magulang at Pamilya. 
 

 

Conduct a 
Comprehensive 

Needs Assesment

Identify Barriers to 
Parent and Family 

Engagement

Prioritize Barriers

Identify Strategies to 
Overcome Barriers 

to Parent and Family 
Engagement 

Develop a 
Parent and Family 

Communication Plan

Develop an 
Accessibility Plan to 

Include ALL 
Caregivers

Plan to Build the 
Capacity of Parents 

for Student 
Achievement

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

and Families 

Align Funding 
Sources and 

Collaborate Funding 
Sources

Partner with 
Community Partners, 
Business Partners, 

and Faith Based 
Partners

Implement 
Communication, 

Parent Engagement, 
and Staff 

Development Plans

Conduct Formative 
and Summative 
Evalautions and 

Amend as Needed
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"Tratuhin ang mga bata tulad nila ng kaibhan at kalooban 
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INSURANCE 
Ako, , dito ay nagpatunay na lahat ng katotohanan, numero, at representasyong ginawa sa 
Federal Parent and Family Engagement Plan ay totoo, tama, at naaayon sa pahayag ng mga 
katiyakan para sa mga waivers na ito. Bukod pa rito, lahat ng angkop na mga batas, 
regulasyon, at pamamaraan; mga kinakailangan sa pangangasiwa at programa; at ang mga 
pamamaraan para sa fiscal control at pagpapanatili ng mga talaan ay ipapatupad upang 
matiyak na wastong pananagutan ang paggastos ng pondo sa proyektong ito. Lahat ng 
talaang kailangan para mapatunayan ang mga requirement na ito ay makukuha sa 
pagrerepaso ng angkop na lokal, estado at pederal na tauhan. Pinatutunayan ko pa na lahat 
ng gastusin ay obligado o pagkatapos ng epektibong petsa at bago ang petsa ng 
pagwawakas ng proyekto. Ang mga disbursement ay irereport lamang kung angkop sa 
proyektong ito, at hindi gagamitin sa pagtutugma ng pondo sa proyektong ito o anumang 
espesyal na proyekto, kung saan ipinagbabawal.Cicely Tyson-White 

☒ 
Ang paaralan ay pamamahalaan ng estadistika ng pakahulugan ng magulang at pamilya, at 
isasagawa ang mga programa, aktibidad, at pamamaraan alinsunod sa kahulugan na 
nakasaad sa ESEA Seksyon 8101; 

☒ 
Makibahagi sa mga magulang at pamilya ng mga anak na naglingkod sa Title I, Part A sa 
mga desisyon kung paano ginugol ang Pamagat na I, Bahagi A funds na nakalaan para sa 
engagement ng pamilya [Bahagi 1116(b)( 1)at (c)(3); 

☒ 

Magkasanib na bumuo/ baguhin ang pamilya na may pag-iingat sa patakaran ng paaralan 
at patakaran ng pamilya at ipamahagi ito sa mga magulang ng pakikilahok na mga anak at 
ihanda ang planong gawin ng magulang at pamilya ang planong itaguyod ang lokal na 
komunidad [Bahagi 1116)(b); 

☒ 

Makipag-ugnayan sa mga magulang at pamilya, sa isang organisado, patuloy, at tamang-
tamang paraan, sa pagpaplano, pagrerepaso, at pagpapabuti ng mga programa sa ilalim 
ng bahaging ito, kabilang na ang pagpaplano, pagrerepaso, at pagpapabuti ng patakaran 
ng paaralan at ng kasukasuan ng paaralan sa ilalim ng bahagi 1114 (b)) 

☒ 

Gamitin ang mga natuklasan ng patakaran ng magulang at pamilya sa pagrerepaso ng mga 
estratehiya para sa mas epektibong pakikilahok ng magulang at pamilya, at upang bawiin, 
kung kinakailangan, ang magulang at pamilya ng engagement policy [Bahagi 1116)(a)(C); 

☒ 

Kung ang plano para sa Pamagat I, Part A, na binuo sa ilalim ng Bahagi 1112, ay hindi 
kasiya-siya sa mga magulang at pamilya ng pakikibahagi sa mga bata, ang paaralan ay 
magsusumite ng mga komento ng magulang at pamilya sa plano kapag isinumite ng 
paaralan ang plano sa lokal na edukasyon [Bahagi 1116);4); 

☒ 
Ibigay sa bawat magulang at pamilya ang isang indibiduwal na estudyante tungkol sa 
pagtatanghal ng kanilang anak sa assessment ng estado sa hindi bababa sa matematika, 
sining ng wika, at pagbabasa [Bahagi 1111(h)(h)(B)(i); 

☒ 

Bigyan ng oras ang bawat magulang at pamilya kapag naatasan o naturuan ang kanilang 
anak ng apat (4) o mas magkakasunod na linggo ng guro na hindi sertipikado sa loob ng  
kahulugan ng termino sa 34 CFR Section 2000. 56 [Bahagi 1112 (e)(1)(B)(ii)]; at 

☒ 
Bigyan ang bawat magulang at pamilya ng oras na paunawa tungkol sa kanilang 
karapatang humiling ng impormasyon tungkol sa mga propesyonal na kwalipikasyon ng 
mga guro sa silid-aralan at paraprofessional [Bahagi 1112)(1)(i)( I) at Seksyon112 (c)(a)(i). 

*i-klik para piliin ang bawat katiyakan, ang pahinang ito ay mangangailangan ng orihinal na lagda at isinumite sa 
District.__________ 
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Cicely Tyson-White___________________________  __9-27-2021__ 
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PANGANGAILANGAN NG ASSESSMENT 
Ang Needs Assessment ang pundasyon ng planong Pang-Engagement ng Magulang at ng 
Pamilya.  Kapag nakikipagpulong sa mga magulang at stakeholders, ang data mula sa 
proseso ng pagsusuri ay nagbibigay ng nakaraang taon at kalakaran na magagamit sa 
paggawa ng mga desisyon tungkol sa pagpapatupad ng plano para sa darating na taon.  Sa 
gayong paraan ang mga desisyon ay hindi arbitraryo ngunit data-drive at layunin.    
 

Nakaraang Taon Financial at Programmatic Resulta 

 Piskal pangkalahatang-anyo from ang Nakaraang Taon Fiscal  Taon  
(Ang bahaging ito ay hindi kailangan para sa bagong Pamagat I Schools) 

Kabuuang Lahi ng Magulang at 
Pamilya mula sa Nakaraang 

Taon  
Kabuuang Pondong Gastusin  Kabuuang Pondo na Natitira 

$0 $ $ 

Kung ang pondo ay nanatili sa katapusan ng taon, ipaliwanag kung bakit hindi lubos na gastusin 
ang pondo at paano gagastusin ang mga magulang sa plano para sa pondo na lubusang gastusin 
sa kasalukuyang taon ng plano 
Ang Landmark Middle School ay hindi isang Pamagat 1 paaralan noong nakaraang taon.  Sa mga 
kaganapan at aktibidad sa PFEP at sa Developmental Meeting, susuriin ng we ang mga magulang  
para  makuha ang kanilang input at mga mungkahi kung paano gagamitin ang PEP funds. 
 

Programmatic Overview from ang Nakaraang Taon Fiscal Taon 
(Ang bahaging ito ay hindi kailangan para sa bagong Pamagat I Schools) 

Buod ng Kukunang-Yaman ng Magulang 
Kabuuang Pagbisita sa Kuwartong 

Pintungan ng Magulang 
(Kailangang idokumento sa 

Resource Room Sign in Sheet) 
 

Kabuuang 
Resources 

Check out mula 
sa Kukunang-

yaman ng 
Magulang 

Anong mga plano ang kailangan ninyong lubos na 
gamitin ang Title I Parent Resource Room?  

(isama ang imbentaryo na hindi ibinalik o anumang 
iba pang impormasyon na nauuwi sa resource room 

ng magulang) 

Ang Landmark Middle ay hindi 
isang pamagat 1 paaralan 
noong nakaraang taon. 
 

 Ang mga magulang ay pahihintulutang tingnan 
ang mga mapagkukunan tulad ng pang-
edukasyon laro, kit o aklat sa pamamagitan ng 
sign-in at sign-out proseso. 

Buod ng mga Kaganapan sa Engagement ng Magulang mula sa Nakaraang Taon 
Pangalan ng Aktibidad 
 

Bilang ng mga 
Kalahok (ang 
numerong ito ay 
dapat pantay-
pantay ang 
bilang ng mga 
kalahok na 
nakalista sa mga 
sheet sa Digital 
Compliance) 

Mga Bunga ng Katibayan ng Pagiging 
 Epektibo (Alam ba ninyo na natutuhan ng 
mga magulang kung ano ang nilayon upang 
matustusan?  Ang mga sagot tulad ng mga 
sign-in sheet o mga resulta ng survey ay hindi 
sapat. ) 
 
 

Ang Landmark Middle ay hindi 
isang pamagat 1 paaralan 
noong nakaraang taon. 
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Ang mga paaralan ay maaaring magdagdag ng karagdagang mga linya ayon sa nakaayon sa Plano ng 
Magulang at Pamilya mula sa nakaraang taon – ang mga aktibidad ay dapat tumugma sa mga 
aktibidad na kasama  sa Parent at Family Engagement Plan mula sa nakaraang taon.  Kung hindi idinaos 
ang isang aktibidad, dapat isama ang 0 para sa "Bilang ng mga Kalahok" na may paliwanag kung bakit hindi 
idinaos ang kaganapan sa hanay na "Mga Resulta." 

 
 

Buod ng impormasyon sa pagsusuri at feedback ng magulang na nakolekta mula sa 
Developmental Meeting para suportahan ang pag-unlad ng Planong Ito ng Magulang at 
Pamilya. 

N/A 
Barriers 

Paggamit ng nakaraang taon pinansiyal at programa; distrito at paaralan klima data; data ng pang-
unawa ng magulang; data mula sa mga pulong ng SAC; datos ng pagdalo ng magulang; data ng 
obserbasyon; datos ng survey ng magulang; data mula sa Title I Developmental meeting; mga 
interbyu ng magulang at focus groups; feedback ng guro at tagapangasiwa; iba pang uri ng mga 
pangangailangan assessment data; at isagawa ang isang pangangailangan ng proseso ng 
pagtatasa.  Pagkatapos, ilarawan ang mga hadlang na humadlang sa pakikibahagi at pakikibahagi 
ng mga magulang at kapamilya noong nakaraang taon. 

1. Harang 1 - Oras ng mga Pagpupulong 
2. Harang 2 - Araw ng mga Pagpupulong 
3. Harang 3 - Kakulangan ng interes 

 
(1) Unahin ang tuktok tatlong hadlang (maaaring posibleng pagsamahin ang ilan)   
(2) Ilarawan ang mga hakbang na gagawin sa darating na taon ng paaralan upang madaig ang mga 
hadlang sa magulang at pamilya (kailangan - isama kung paano madaraig ng paaralan ang mga 
hadlang para sa mga estudyanteng may limitadong kahusayan sa Ingles, mga magulang at 
kapamilya na may mga kapansanan, at mga magulang at mga miyembro ng pamilya na may mga 
migranteng kapansanan sa ESSA1)(  

 Harang Hakbang o estratehiya na ipatupad upang maalis o mabawasan 
ang harang 

1) Kakulan
gan ng 
Interes 

Survey sa mga magulang upang makita kung anong mga aktibidad o 
kaganapan ang gusto nilang i-host sa LMS upang dagdagan ang 
engagement.  

2) Pagpupu
long 
Days 

Konsolidate kaganapan upang mabawasan ang bilang ng mga 
kaganapan sa loob ng isang linggo.  

3) Oras ng 
Pagpup
ulong 

Mag-alok ng mga oras ng miting na kaakit-akit para sa mga 
magulang.  
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Overarching Outcomes /Goals for the Current School Year 
Kung isasaalang-alang ang iyong mga hadlang at estratehiya na nilayong bawasan o alisin ang 
mga ito, ano ang mga kinalabasan/mga mithiin para sa kasalukuyang taon ng paaralan para sa 
magulang at pamilya? 

Dagdagan ang partisipasyon ng magulang sa sumusunod na mga aspeto:  
• Ikonekta ang mga kaganapan sa mga kaganapan sa paaralan (STEM, AVID, Honors 

Academy at atbp.) 
• Volunteering (akademiko at suporta sa paaralan) 
• Bumuo ng positibong guro ng magulang-guro rapport 
• Asosasyon sa Paaralan (dagdagan ang partisipasyon ng magulang sa PTA at SAC) 
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KOMUNIKASYON AT ACCESSIBILITY 
 

 
Ang komunikasyon ay isang ekstensiyon ng Mga Pangangailangan Bilang kalakaran data ay 
ipinapakita na ang mga magulang komento na ang mga proseso ng komunikasyon ay dapat 
na mapabuti upang sila ay ganap na makibahagi.  
 
Accessibility 
Ilarawan kung paano magbibigay ng buong pagkakataon ang paaralan para sa lahat ng  magulang 
at pamilya (na isinasaisip ang iba't ibang pampaganda ng ika-21 Siglo) na makibahagi sa lahat ng 
aktibidad ng magulang at pamilya.  Kabilang dito ang mga  estratehiya para sa mga magulang 
na may partikular na mga pangangailangan tulad ng mga magulang na may espesyal na 
pangangailangan sa transportasyon, mga magulang na nagtatrabaho nang maraming trabaho, 
hukuman, mga magulang na may kapansanan, mga magulang na nagsasalita ng Ingles bilang 
pangalawang wika, migranteng magulang, magulang na may maraming anak sa maraming 
paaralan, guardian, guardian na may maraming estudyante sa isang tahanan, atbp.  Partikular, ang 
mga hadlang ay aalisin upang matiyak na ang mga magulang/tagapag-alaga/pamilya ay bahagi 
ng edukasyon ng kanilang anak? 
LMS ay magkakaroon ng ESOL-para-para-para sa mga magulang na ang unang wika ay 
hindi Ingles.  Ang palatandaan ay magpapasigla sa iba pang mga miting at pulong ng 
magulang sa isang araw para madagdagan ang pagdalo.  

Ilarawan kung paano magbabahagi ng impormasyon ang paaralan sa paaralan at mga programa 
ng magulang at pamilya, mga miting, ulat sa paaralan, at iba pang mga aktibidad sa maunawaan, 
unipormeng format at sa mga wikang mauunawaan ng mga magulang at pamilya?  
Ang Landmark Middle School ay gagamit ng maraming platform at pamamaraan upang makipag-
ugnayan sa mga magulang. LMS ay gagamit ng social media (Facebook), School messenger 
(telepono, email, at app notification), at marque 

Ano ang iba't ibang wikang sinasalita ng mga estudyante, magulang at pamilya sa inyong 
paaralan? 
 
BENGALI, Bangla, Bulgarian, CAMBODIAN, Khmer, Cebuano, Tsino, Zhongwen, FARSI, Persian, 
Persian, HINDI, Jamaican Creole (at Patois), Japanese, Nihongo, Kurdish, Zimany Kurdy, 
LAOTIAN, LAOTIAN, Phaa Xa Lao, Russian, Serbian, Serpski, SERBO-CROATIAN, Singhales, 
TAGALOG, Turkish, Turkish, Vietnames, 
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KOMUNIKASYON 
(1) Ilarawan kung paano ngang ang paaralan ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa 
Pamagat I, Part A programs at aktibidad sa buong taon.  (2) Paano mangyayari ang 
komunikasyon para sa mga magulang sa iba't ibang wikang binanggit sa tanong sa itaas kung 
angkop?  (3 ) Isama ang mga kasangkapan at resources na gagamitin para sa komunikasyon.    
(1) Maggamit ng sugo ng paaralan/website/at social media 
(2) Setyembre Open House 
(3) Advertise insentibo para sa mga pamilyang lumahok  

Paano ilalarawan at ipaliliwanag ng paaralan (1) ang kurikulum sa paaralan (2) ang mga anyo ng 
assessment na ginagamit para masukat ang pag-unlad ng estudyante (3) ang mga antas ng 
tagumpay ng mga mag-aaral ay inaasahang makakuha? (4) sa lahat ng angkop na wika? 
(1)  Teachers ay magbabahagi ng impormasyon sa mga magulang sa pamamagitan ng kanilang 
syllabus at Koponan pahina 
(2)  Sa mga guro ng mga kumperensya ng mga magulang ay magbabahagi ng mga sukatan ng 
pag-unlad ng estudyante, marka, at magpapakita sa mga magulang kung paano mag-access ng 
mga puntos.  
(3)  Ang paaralan ay magpapadala ng mga personalized mid-year update sa mga magulang na 
may mga mithiin sa pagganap at pagtatasa ng mga mithiin.  
(4) Ang impormasyon ay ibibigay sa angkop na mga wika.  
 
 
 
 
(1) Anong mga oportunidad ang magagamit ng mga magulang sa paaralan?  (2) Paano 
makikipag-ugnayan ang paaralan para makabahagi ang mga magulang sa paggawa ng 
desisyon?     
(1)  Paaralan Advisory Council: Ang mga magulang ay aanyayahang makibahagi  sa SAC sa 
Open House.  Sila ay tatanggap ng notification mula sa lingguhang update mula sa Principal 
(Facebook at School Messenger) 
(2)  Pamagat 1 Pagpupulong at Survey 
(3) Ang PTA Meeting-Parents ay aanyayahang makibahagi sa Open House. Sila ay tatanggap 
ng notification mula sa lingguhang update mula sa Principal (Facebook at School Messenger) 

 
 
Paano isusumite ng paaralan ang mga komento ng mga magulang at pamilya sa district Title I 
office kung may mga alalahanin ang magulang tungkol sa pagpapatupad ng plano ng pamagat 
na malawak kong plano na hindi kasiya-siya sa kanila? [ESEA Section 1116] 

  Ang mga magulang ay magkakaroon ng pagkakataong magsumite ng mga komento o alalahanin 
sa sumusunod na mga paraan: 

(1) I-email ang punong-guro, Dr. Tyson-White (tysonc@duvalschools.org) 
(2) Tinig alalahanin sa anumang kaganapan sa Pamamagitan ng ebalwasyon at survey. 

Ang mga alalahanin at tugon ng magulang ay ibabahagi sa distrito mula sa Principal sa 

pamamagitan ng Title 1 Plan Review. 

mailto:tysonc@duvalschools.org
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(1) Paano ilalathala at ipaaalam ito sa paaralan na kailangan Kong Titulo, Bahagi A Parent and 
Family Engagement Plan sa mga Magulang at pamilya (ang teknolohiya ay hindi maaaring ang 
tanging opsiyon).  (2) Paano maipapaalam ang planong ito sa lahat ng wikang angkop sa inyong 
paaralan? 

(1) Website ng Paaralan 
(2) Nakalimbag na mga Kopya sa Lugar ng Magulang 
(3) Nakalimbag na mga Kopya sa iba pang mga wika sa kahilingan sa pangunahing opisina.  
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NABALUKTOT NA MGA MITING NG  
MAGULANG AT PAMILYA 
Ang mga paaralang tumatanggap ng Pamagat I, Bahagi A funds ay kailangan upang magbigay ng 
maginoo taunang Miting.  Ang pulong na ito ay dapat idaos sa maginhawang panahon para sa mga 
magulang.  Ang mga magulang na nakikibahagi sa mga bata sa paaralan ay aanyayahan at ibibigay 
nang may sapat na paunawa at hinikayat na dumalo sa Taunang Miting.  Ang pulong na ito ay 
magpapaalam sa mga magulang ng partisipasyon ng kanilang paaralan sa ilalim ng ESEA Section 
1116 at ipaliwanag ang mga hinihingi ng Titulong I, Bahagi A grant at kung ano ang makukuha ng 
mga magulang at karapatan ng mga magulang na makibahagi.  [ESEA Section 1116 (c) (1)] 

PAKIKIBAHAGI SA MGA MAGULANG AT PAMILYA 
Ipaliwanag kung paano isinasali ng paaralan ang mga magulang at pamilya sa isang organisado, 
patuloy at maayos na paraan sa pagpaplano, pagrerepaso, at pagpapabuti ng mga programang 
Pamagat kabilang na ang paggawa ng desisyon kung paano ginagamit ang Title I, Part A 
Schoolwide funds [ESEA Section 1116(c)).  
Ang mga magulang ay tatanggap ng imbitasyong makilahok sa pagpaplano, pagrerepaso, at 
pagpapabuti ng Title 1 Programs sa buong taon. Sa buong taon, ang mga magulang ay 
aanyayahan buwan-buwan sa mga miting (SAC, PTA, at iba pang mga Aktibidad ng Magulang) 
para repasuhin ang ating pag-unlad at mag-alok ng feedback.  

Paano magbibigay ng pondo ang paaralan, kasama ang Title I funds, transportasyon, pag-aalaga 
ng bata, o tahanan sa gayong mga serbisyo na may kinalaman sa pakikilahok ng magulang upang 
matiyak na ang mga hadlang ay inalis upang ang mga magulang ay makalahok sa mga kaganapan 
sa engagement? [ESEA Section 1116 (c)( 2)] 

• Transportasyon -Ay ibibigay sa kahilingan. Mag-aanunsyo tayo at hihilingin sa mga pamilya 
na magrehistro kung kailangan nila ng transportasyon. 

• Childcare -Landmark Middle ay tutukoy sa isang kawani na magsilbing childcare monitor 
para sa Title 1 meeting at mga kaganapan kung kinakailangan 

• Karagdagang mga Serbisyo upang alisin ang mga hadlang upang hikayatin ang pagdalo sa 
kaganapan -LMS ay siguraduhin na may isang ESOL para/indibidwal upang tumulong sa 
pagsasalin para sa mga magulang. Pupunuin din natin ang mga miting / mga kaganapan 
para hindi na makapasok ang mga magulang sa paaralan para sa maraming kaganapan sa 
iba't ibang araw.  
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NABALUKTOT NA MGA MITING NG PAMILYA 
Paano natamo ng magulang ang karamihan sa mga magulang tungkol sa mga panahong 
pinakamainam na natugunan ang kanilang pangangailangan sa mga miting at aktibidad ng 
magulang? [ESEA Section 1116 (c)( 2)] 
Ang input ng magulang ay matatamo sa pamamagitan ng: 

(1) Feedback mula sa pulong ng magulang 
(2) Feedback mula sa electronic survey 

Ano ang mga dokumento ng paaralan na kailangan ng magulang para sa mga oras ng miting, 
transportasyon, pag-aalaga ng bata, at pagbisita sa tahanan para sa pamilya? 

Isang survey ng magulang ang ipinadala sa lahat ng magulang upang makumpleto sa 
pamamagitan ng sugo ng paaralan at social media.  

Gaano kababaluktot ang mga miting para matugunan ang mga magulang?  Lagyan ng tsek ang 
lahat ng angkop.  
 
☐     AM Session batay sa dokumentado feedback ng magulang 
 
☒     PM Session batay sa dokumentadong feedback ng magulang 
 
☐     Timpla ng AM & PM Sessions (Ang ilang mga pulong ay ibibigay sa umaga at gabi) 
 
☐     AM & PM Sessions (Lahat ng pagpupulong ay ibibigay kapwa sa umaga sa gabi) 
 
☐     Iba pang ______ 
 

KAILANGANG TAUNANG MITING 
Ilarawan ang partikular na mga hakbang na gagawin ng inyong paaralan para maipaalam sa mga 
magulang at pamilya ang mga estudyante tungkol sa mga paaralan na Pinamagatang I program at 
mga aktibidad ng pamilya. [ESEA Section 1116 (c)) 

1. Hakbang 1: Ang mga magulang ay aabisuhan sa pamamagitan ng social media at school 
messenger Taunang petsa ng pagpupulong at oras 

2. Hakbang 2: Advertise Annual Meeting sa Main Office PowerPoint 
3. Hakbang 3: Tiyaking regular na na-update ang mga kalendaryo ng magulang at mga 

kalendaryo sa paaralan sa kasalukuyang mga aktibidad at miting. 
4. Hakbang 4: Bumuo ng mga adyenda/sign-in sheet para sa lahat ng miting / kaganapan 

kasama ang isang evaluation form para sa mga magulang na magbigay ng feedback. 
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Ilarawan ang katangian ng Title I, Part A Schoolwide program na ibabahagi sa mga magulang sa 
taunang Miting. Huwag mag-atubiling gamitin ang PowerPoint sa site ng Federal Programs.   
 
Gagamitin ng Landmark Middle School ang distrito na binuo ng PowerPoint at isama ang lahat ng 
impormasyong may kaugnayan sa Title 1 funding at ang epekto sa mga stakeholder.  

 
Ilarawan kung paano sasakop ng Taunang Miting (1) sapat na taon ang pag-unlad ng mga mag-
aaral, (2) pagpipilian sa paaralan, at (3) karapatan ng mga magulang kapag tumatanggap ng Title I, 
Part A funds. Huwag mag-atubiling gamitin ang PowerPoint sa site ng Federal Programs. 
(1)  Rerepasuhin ng Landmark Middle ang AYP para sa bawat subgroup kasama ang mga layunin 
ng proyekto para sa bawat subgroup sa taunang Title 1 Meeting.  
(2)  Ang mga magulang ay ipaalam sa kanilang mga pagpipilian sa paaralan at ang kanilang mga 
karapatan para sa mga mag-aaral zoned para sa LMS. Bibigyan ng impormasyon ang mga 
magulang tungkol sa paglipat ng paaralan.  
(3) Ang mga magulang ay papayuhan ng kanilang karapatang humiling at tumanggap ng 
impormasyon tungkol sa propesyonal na kwalipikasyon ng guro ng kanilang anak. Matatanggap ng 
mga magulang ang kanilang Karapatan-to-Know na paunawa para sa mga guro sa Landmark 
Middle School at kung sino ang dapat nilang kontakin para sa karagdagang impormasyon.  
 
Paano titiyakin ng paaralan na ang mga magulang na walang access sa teknolohiya ay tatanggap 
ng notification ng mga kaganapan, komunikasyon, impormasyon tungkol sa mga kaganapan ng 
magulang, update sa paaralan, at pag-unlad ng estudyante? 

 
Ang Landmark Middle School ay magpapadala ng impormasyon sa pamamagitan ng sugo ng 
paaralan, mga kopya ng papel (makukuha sa pangunahing opisina), PowerPoint display sa 
pangunahing opisina, paaralan, at magulang.  
 
 

 
 

KINAKAILANGANG PAGPUPULONG SA PAG-UNLAD 
Ang Developmental Meeting ay idinaraos sa pagtatapos ng taon.  Maaari itong tingnan bilang 
Katapusan ng Taon ng ebalwasyon ng iyong Pamagat, Bahagi A Parent and Family 
Engagement process.  Bukod pa rito, pagkakataon ito para makaugnay ang mga magulang 
sa mga magulang para simulan ang pagpaplano para sa darating na taon.  Kahit hindi 
pamagat ng inyong paaralan ang susunod na taon, dapat magpatuloy ang pinakamagandang 
gawi ng pagiging magulang.  Dapat suriin ng pulong na ito kung gaano kahusay na 
nabawasan o naalis ang mga hadlang at ipagdiwang ang mga tagumpay ng taon.   
 

Ilarawan ang mga hakbang at istratehiya na  ipatutupad upang maisagawa ang End of Year 
DevelopmentAl Meeting para suriin ang Magulang at Family Engagement na nangyari sa buong 
taon at maghanda  para sa darating na taon kung patuloy na magiging  karapat-dapat ang 
paaralan para sa Title I, Part A funding.   
Hakbang 1: Pahayag sa Pagpupulong 
Hakbang 2: Pag-post ng mga materyales sa Pamagat ng Landmark 1 Tab ng website ng paaralan.  
Hakbang 3: Makipagkita sa mga magulang sa EOY Developmental Meeting para magplano para sa 

susunod na taon.  
Hakbang 4: Repasuhin ang feedback mula sa miting/survey 
Hakbang 5: Isama at bumuo ng mga mungkahi sa plano para sa susunod na taon.  
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PAGBUO NG KAPASIDAD 
Kapag tumanggap ng Titulo ang isang paaralan, ang Bahagi A funds, ang responsable sa 
pagtatayo ng kakayahan ng bawat magulang na pagbutihin ang tagumpay ng kanilang anak.  
Kabilang dito ang mga aktibidad at estratehiya para maunawaan ng mga magulang ang 
mahihirap na pamantayan ng Estado sa akademiko; Estado at lokal na pagtatasa; paano 
subaybayan ang pag-unlad at paggawa ng kanilang anak; pagsasanay sa kaalaman sa 
pagbasa at pagsulat; paano gamitin ang teknolohiya; at iba pang mga estratehiya kung 
paano matutulungan ng mga magulang ang kanilang anak sa proseso ng pagkatuto.  Lahat 
ng pondong gastusin sa ilalim ng bahaging ito ay dapat iayon sa bahaging ito at upang 
makamit ang mga mithiin sa plano ng Title I School sa pamamagitan ng pakikipag-ayos sa 
mga magulang at pamilya.   [ESEA Section 1116 (e)] 

PAGTATAYO NG KAKAYAHAN NG MGA MAGULANG AT KAPAMILYA 
Habang pinag-iisipan ang proseso ng pagsusuri sa mga pangangailangan, ano ang buod ng 
paraan ng pagsasagawa ng paaralan na magtatayo ng kakayahan para sa makabuluhang 
magulang at pamilya?  
Ang paaralan ay magpapatupad ng mga aktibidad na magtatayo ng kapasidad batay sa mga 
pangangailangan ng magulang/mga mag-aaral na gumagawa ng sumusunod na data:  

• Survey ng Magulang 
• Mga Mithiin sa Pagpapatupad ng Paaralan (Honors Academy, STEM, at AVID) 
• Feedback mula sa Faculty at Staff 
• Feedback mula sa SAC /PTA 

Paano maisasagawa ng paaralan ang mga aktibidad na bumubuo sa komunidad para mapabuti 
ang tagumpay ng mga mag-aaral? 

(1) Open house 
(2) Iginagalang ang Academy Magulang Gabi 
(3) ADvid gabi 
(4) STEM GABI 
(5) Paglipat sa HS Gabi 
(6) Hamon ng Magulang ng Prinsipal 
(1) Paano ipatutupad ng paaralan ang Title I Parent Resource Room para suportahan ang 
Magulang at Pamilya?  (2) Ipaliwanag kung paano inaanunsyo ang Silid ng Magulang at Pamilya 
sa mga magulang.  (3) Ipaliwanag kung paano sinanay ang mga tauhan ng paaralan (mga guro at 
opisina) kung paano gamitin ang Kuwarto ng Magulang sa mga magulang.   
(1)  Ang lugar na mapagkukunan ng magulang ay nasa pangunahing opisina. Ang lugar na ito ay 
nagbibigay sa mga magulang at pamilya ng access sa teknolohiya upang suriin ang pag-unlad 
ng estudyante sa Focus, kumpletuhin ang online registration, at i-print ang mga dokumento. 
Magkakaroon din ng access ang mga magulang sa mga tulong sa pag-aaral sa akademiko, 
aklat, at impormasyon tungkol sa iba pang mga mapagkukunan at programa.  
(2)  Ang lugar ay advertised sa mga magulang sa pamamagitan ng mga sumusunod na 
pamamaraan: Mag-sign in sa pangunahing opisina na nagsasaad ng Parent Resource Area, 
robo-call, email, at Title 1 tab sa aming website sa paaralan.  
(3)  Ang mga guro at tauhan ay sanayin sa maagang pag-release. Sa panahong ito, ipapakilala 
natin sila sa resource area at kung paano ito maa-access ng kanilang mga estudyante at pamilya 
at makukuha ang mga resources. Ang mga tauhan ng opisina ay isasasagawa rin kung paano 
mag-log/subaybayan ang mga materyales check-out.  
Kung may karagdagang mga paraan na inilaan ang mga mapagkukunan para sa mga magulang 
sa pamamagitan ng paggamit ng Title I, Part A funds, paano sila inilaan at anong mga training 
ang inilaan para maihanda ang mga magulang na gamitin ang mga mapagkukunan at materyal 
sa bahay kasama ang kanilang mga anak?   
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• Ang Pamagat na Pondo   ko ay gagamitin upang bumili ng mga mapagkukunan ng 
Quick Tips  sa Ingles at Espanyol  na magbibigay sa mga magulang ng 
mahahalagang ideya kung paano sila makakatulong sa kanilang paaralan upang 
mas mapabuti ang edukasyon ng mga mag-aaral. 

• Ang pamagat na pondo ko ay gagamitin upang bumili ng mga suplay  at resources para 
suportahan ang STEM education bilang mga suplay na gagamitin sa pagpupulong at mga 
kaganapan sa kasalukuyang taon ng paaralan 

• Ang mga magulang ay pahihintulutang tingnan ang mga mapagkukunan tulad ng pang-
edukasyon laro, kit o aklat sa pamamagitan ng sign-in at sign-out proseso.  

MGA KAGANAPAN SA ENGAGEMENT NG MAGULANG AT PAMILYA 
 
Kung ang mga kaganapan sa Magulang at Pamilya ay pinopondohan ng Title I, Bahagi A funds, dapat 
itong suplemento at hindi maipalantad ang mga aktibidad na pinopondohan ng estado at lokal na 
pondo.  Bukod pa riyan, ang mga kaganapan ay dapat mag-ambag sa tagumpay ng mga mithiing 
nakabalangkas sa Title I Schoolwide Plan. 
 
Pangalan ng 

Aktibidad 
 

Taong 
Responsable 

Ano ang matututuhan ng mga 
magulang na magkakaroon ng 

masusukat, 
Inaasahang epekto sa mga 

mag-aaral makamit 

Ang Buwanang 
Aktibidad ay 
magaganap 

Katibayan ng 
Pagiging Epektibo 

Pamagat na 
Taunang Miting 
(kailangan) 

Punong-guro, 
Dr. Cicely 
Tyson-White 

Matututuhan ng mga 
magulang:  
1. Ano ang Pamagat  
2. Paano naaapektuhan ng 

Pamagat 1 ang kanilang 
mga mag-aaral @ LMS 

3. Magagamit na mga 
Mapagkukunan 

Setyembre 
2021 

1. I-sign-in sheet  
2. Feedback Form 
3. Q at A  

AVID Magulang 
Gabi 

Jo Ann 
Bonsell 

1. Ano ang ADvid 
2. Paano mapapahusay ng 

mga Estratehiya ng 
ADVI/WICOR ang pag-
aaral ng estudyante sa 
lahat ng content area at 
grado. 

Pagtuturo sa mga magulang 
sa iba't ibang antas ng 
pagtatanong upang 
makatulong na bumuo ng mas 
mataas na pagkakasunud-
sunod ng pag-iisip sa bahay 
upang madagdagan ang 
malalim na pag-iisip. 

Enero 2022 1. I-sign-in sheet 
2. Pre/Post 

Aktibidad 
3. Ebalwasyon/ 

Survey 

Gabi/Mid-Year 
Stakeholder's 
Meeting 

luya 
Rohrbaugh 

1. Panggitnang Paaralan 
Promotional Requirements 

2. Mga Kurso sa High School 
sa Middle School 

3. Mga Kinakailangan sa 
Pagtatapos sa High School 

4. Impormasyon sa 
Hinaharap FL Bright 
Futures 

Pebrero 2022 1. I-sign-in sheet 
2. Feedback Form 

Q at A 
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5. Mga Programa sa 
Aceleration ng High School 

6. Impormasyon sa PSAT 

8ika-grado ang mga Aktibidad 
STEM 
Magulang Gabi 

Ms. Collier 1. Mga bahagi ng STEM 
Department (Tech 
Design/Green Arkitektura, 
Coding, at Keyboarding)   

2. Kahalagahan ng STEM    
3. nag-aaplyado ng proseso 

ng engineering disenyo 
(pag-iisip kritikal)     

4. gamitin ang tunay na mga 
karanasan sa buhay upang 
kumonekta sa pag-aaral ng 
paaralan    

5. Career landas na kaugnay 
sa STEM at mag-aaral 
interes na kaugnay sa 
STEM   

6. Bumuo ng paaralan sa 
buong paaralan tungkol sa 
STEM  

Marso 2022 1. I-sign-in sheet 
2. Feedback Form 
3. Q at A 

Pamagat ng I 
DevelopmentAl 
Meeting 
(kailangan) 

Dr. Cicely 
Tyson-White 

Si Marso Magulang ay 
magtatrabaho upang bumuo 
ng suriin at pag-isipan ang 
2021—22 Title 1 PFEP 
 

Marso 2022 Katibayan ng 
Pagiging Epektibo ay 
ang magulang-sign in 
sheet, survey, at draft 
na bersyon ng 2022-
23 PFEP 

Ang mga paaralan ay maaaring magdagdag o magtanggal ng mga hanay kung kinakailangan.   
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COMPACT NG MAGULANG 
Titiyakin ng LEA na bawat kalahok na paaralan, kasabay ng mga magulang ng pakikibahagi 
sa mga mag-aaral, ay sama-samang nagkaroon ng compact sa paaralan na naglalarawan sa 
responsibilidad ng paaralan na magbigay ng mataas na kurikulum at tagubilin sa isang 
suporta at epektibong kapaligiran sa pag-aaral; tinalakay ang kahalagahan ng patuloy na 
komunikasyon sa pagitan ng mga guro at magulang; inilalarawan ang mga paraan na 
magiging responsable ang bawat magulang sa pagsuporta sa pagkatuto ng kanilang anak; at 
tinatalakay sa mga magulang ng mga elementarya na may kaakibat na mga estudyante. 
 

Bilang Pamagat na paaralan, anong katibayan ang ibibigay ninyo na sama-samang bumuo 
ng isang school-parent compact at ang mga kumperensyang iyon ay idinaos kasama ng 
mga magulang na naglalarawan ng compact?   
Landmark Middle ay magbibigay ng:  

1. Conference Sign-in Sheet 
2. Nilagdaang mga Form ng Kompanya ng Magulang 

 

Sa mga kumperensya ng mga magulang, magkakaroon ng pagkakataon ang mga magulang 
na repasuhin ang kompanya ng paaralan at magbigay ng feedback tungkol sa 
impormasyong nakasaad sa dokumento.  

Paano masisiguro ng punong-guro na kailangan ang mga kumperensya sa lahat ng 
magulang na nauuwi sa pagpapaliwanag ng Compact ng Magulang?     
Ang mga dean ay magkakaroon ng form  ng kumperensya na ibibigay sa mga magulang 
kapag ginamit nila ang silid ng magulang para sa mga kumperensya.  
Sa mga kumperensya, rerepasuhin ng admin at dean ang kompanya ng paaralan sa mga 
magulang.  
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PAGTUTURO NG MGA TAUHAN 
Titiyakin ng LEA na bawat paaralan na nagpapatupad ng isang programa ng Pamagat I ay 
naglalaan ng sapat na mga mapagkukunan upang epektibong maisagawa ang mataas na 
kalidad at patuloy na propesyonal na pag-unlad para sa mga guro, prinsipal, at 
paraprofessionals at, kung angkop, mga tauhan ng mag-aaral, magulang, at iba pang mga 
tauhan upang matugunan ang mga pamantayan ng akademikong tagumpay ng estado. 
 
Titiyakin ng LEA na lahat ng mga tauhan sa pagtuturo na nagtatrabaho sa mga paaralan, 
pinondohan nang buo o bahagi sa Pamagat I, Bahagi A, ay matugunan ang mga hinihingi ng 
estado. Ang LEA ay dapat siguraduhin na ang mga parapropesional paraprofessionals 
gumagana sa ilalim ng pamamahala ng isang guro.  
 
Kung ang LEA ay umuupa ng mga guro o parapropesionals upang magbigay ng mga 
serbisyo ng Title I sa mga pribadong paaralan, titiyakin ng LEA na ang mga guro ay estado 
sertipikado at paraprofessionals ay lubhang kwalipikado. Titiyakin ng LEA na ang mga 
paraprofessional na nagbibigay ng direktang tagubilin sa paglahok ng mga mag-aaral ay 
nasa ilalim ng pamamahala at sa malapit at madalas na proxy sa isang guro ng 
pampublikong paaralan . 
 

Bilang Pamagat, anong katibayan ang ibibigay ninyo na magpapatunay sa inyo (1)  
notification na ipinaaalam sa mga magulang na ang kanilang anak ay inatasan o 
tinuruan para sa apat o higit pang magkakasunod na linggo ng isang guro na hindi 
nalisensyahan o inendorso (2) naglaan ng listahan ng mga gurong hindi epektibo, out-of-
field, o walang karanasan ayon sa mga kahulugan ng estado na inilarawan sa Florida 
Naaprubahan ESSA State Plan.  
Ang mga magulang ay tatanggap ng apat na Linggo ng Paunawa at prinsipal na atestasyon  
na  nagsasaad ng mga gurong wala sa larangan, hindi epektibo, at/o kung ang mga mag-
aaral ay tinuturuan ng mga guro na hindi lisensyado o inendorso sa isang partikular na 
larangan.  
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PAGTATAYO NG KAPASIDAD NG MGA GURO AT TAUHAN 
Kapag ang paaralan ay tumatanggap ng Pamagat I, Bahagi Ng Pondo, ito ay responsable sa 
edukasyon ng mga guro, mga dalubhasang tauhan ng suporta ng mga magulang, 
tagapangasiwa, at iba pang mga tauhan, sa tulong ng mga magulang, sa kahalagahan at 
utility ng mga kontribusyon ng mga magulang, at kung paano tumulong, makipag-ugnayan sa 
mga magulang, at makipagtulungan sa mga magulang bilang pantay na katuwang, at 
koordinasyon ng mga magulang,  at bumuo ng mga kliyal sa pagitan ng mga magulang at ng 
paaralan.  Hangga't maaari, ang mga magulang ay dapat makibahagi sa pagpapaunlad ng 
pagsasanay para sa mga guro at tagapagturo upang mapabuti ang pagiging epektibo ng 
pagsasanay.  [ESEA Section 1116 (e)(3)] 
 

Ilarawan ang mga propesyonal na aktibidad sa pag-unlad ng paaralan ay magbibigay sa mga 
guro, dalubhasa sa pagtuturo ng mga tauhan, prinsipal, at iba pang mga lider ng paaralan at iba 
pang mga tauhan sa paaralan ... 

1. Ang tulong ng mga magulang at pamilya at sa kahalagahan ng kanilang mga kontribusyon. 
2. Paano tumulong, makipag-ugnayan, at makipag-ugnayan sa mga magulang at pamilya bilang 

pantay na magkatuwang. 
3. Pagsasagawa at pag-uugnay ng mga programa ng magulang at ng pamilya at pagtatayo ng 

mga ugnayan sa pagitan ng mga magulang at pamilya at ng paaralan. 
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Pangalan ng 

Aktibidad 
 

Taong 
Responsable 

Kaukulang Koreo 
sa Tagumpay ng 

Estudyante 

Ang 
Buwanang 
Aktibidad 

ay 
magagana

p 

Katibayan ng Pagiging 
Epektibo 

Simulasyon ng 
Kahirapan sa 
Pamagat I Team 

Mr Black Pinahusay na 
kakayahan ng mga 
tauhan na 
makipagtulungan sa 
mga magulang at 
pamilya 

Disyembre 
2021 

Mga sign-in sheet, ebalwasyon 
sheet, mag-follow-up sa mga 
guro 

Culturally 
Responsableng 
Pagsasanay sa 
Pagtuturo  

Punong-guro, 
Tyson-White 

Pagbutihin ang 
kamalayan ng guro 
sa kultura  

Setyembre 
2021 

Mag-sign-in Sheet at Mag-
follow-up ng training sa mga 
guro.  
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PAKIKIPAGTULUNGAN NG MGA PONDO 
 

Piliin ang 
lahat ng 
angkop 

Grant Project, Pinagmumulan 
ng Pondo, o Programa 

Ipaliwanag kung paano nakikipag-ugnayan at nagsasama-
sama ang mga koordinadong paaralan sa paaralan ng   

Mga Magulang at Pamilya sa iba pang pondo at 
Programa. [ESEA Section (a)(2)(C)] 

 
☒ 
 

IDEYA - Ang mga Indibidwal na 
May Kapansanan sa 
Pagpapabuti ng Edukasyon  

Lahat ng estudyante at pamilya ay kasali sa bawat 
aktibidad na nakikibahagi  ang pangkalahatang edukasyon 
at pamilya. Ang mga magulang ay hinihikayat na maging 
mas kasangkot sa pagpaplano, paglutas ng problema, 
paggawa ng desisyon at paggawa ng | Input |EP sa mga 
kumperensya ng magulang at mga gabi ng engagement ng 
pamilya.  

☐ 
 

VPK - Boluntaryong Pre-
Kindergarten 

 

☒ 
 
 

Pamagat I, Bahagi D – 
Prevention at interbensyon 
programa para sa mga bata at 
kabataan na Neglected, 
Delinquent o Sa Risk. 

Ang Prevention and Interbensyon Programa para sa 

 
☒ 
 
 

Ang Pamagat IX, Bahagi A - 
Ang McKinney-Vento Homeless 
Assistance Act ay nagbibigay 
ng pantay na mga pagkakataon 
sa mga bata at kabataan na 
dumanas ng walang tirahan. 

Pinahintulutan ng McKinney-Vento Homeless Assistance 
Act ang pederal na Edukasyon para sa mga Batang 
Walang Tahanan at Kabataan (EHCY) Program at ito ang 
pangunahing piraso ng pederal na batas na may 
kaugnayan sa edukasyon ng mga bata at kabataan na 
dumaranas ng walang tirahan. Ang pamagat na hangad 
kong maglaan ng mga pamilyang may resources at training 
kung paano tutulungan ang kanilang mga anak na maging 
akademiko at pag-uugali sa paaralan. 

☒ 
 
 

SAI - Supplemental Academic 
Instruction – Super Categorical 
pondo na nilikha upang 
tumulong sa mga distrito at 
paaralan magbigay ng 
karagdagang mga pagkakataon 
sa pagtuturo.   

SAI pondo ay ginagamit upang magbigay sa mga mag-
aaral na may karagdagang mga serbisyo ng tutoring na 
dagdagan ang kahusayan. Nag-aalok din kami ng tutoring 
sa pamamagitan ng SAI pagpopondo para sa mga mag-
aaral sa lahat ng content area. 

☒ 
 

Pamagat II, Bahagi A – 
Pagsuporta sa Epektibong 
Tagubilin sa pamamagitan ng 
propesyonal na pag-unlad 
target sa mga administrator at 
guro. 

Sa pamamagitan ng gawain ng mga propesyonal na pag-
aaral ng mga komunidad, faculty meeting, at maagang 
pagtanggi sa mga workshop, ang mga guro ay tatanggap 
ng propesyonal na pag-unlad sa kultura at kung paano 
lumikha ng positibong pag-uugali upang isama ang mga 
pamilya at stakeholders. 

☒ 
 

Title III, Bahagi A – Pagtulong 
sa mga Mag-aaral ng Ingles na 
makamit ang kahusayan sa 
Ingles 

Mayroon kaming isang magulang resource center na nag-
aalok ng mga handout at book list para sa mga magulang 
at akademikong tip. Responsibilidad ng mga counselor sa 
paaralan na tulungan ang mga magulang at sa Guidance 
Office. Nag-aalok din kami ng tutoring sa pamamagitan ng 
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SAI pagpopondo para sa mga mag-aaral sa lahat ng 
content area. 

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