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Vùng Vermilion nhận thấy rằng, để giúp cho học sinh thành công trong trường học và xã hội, nhà trường, gia đình, và 

cộng đồng cần phải hợp tác và làm việc với nhau. Hoạt động của Vermilion Parish School System (hệ thống trường học 
vùng Vermilion) Học khu nhằm xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình, và cộng đồng.  Nghiên cứu cho thấy khi ba 
thành phần này hợp tác làm việc với nhau thì việc giáo dục các em, sự phát triển tri thức, hạnh kiểm, và sự tiến bộ của các 
em rất khả quan. Giúp cho các em trong toàn học khu đạt được hiệu quả giáo dục tất nhất là mục đích chính và là hàng đầu 
của chúng tôi. Khởi đầu mỗi năm học, sự kết hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường, sẽ phác họa lên những điều mà 
nhà trường, giáo viên, phụ huynh, và học sinh sẽ cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau để giúp các em tiến bộ, là mục tiêu, 
quyết tâm khi chúng ta cùng hợp tác với nhau. 

Phụ huynh/gia đình cùng tham gia là sự hợp tác gữa trường học và gia đình, cũng là công tác trong việc giáo dục cho 
con em của mình trong đời sống. Đó là mối quan hệ được xây dựng trên sự tin tưởng lẫn nhau và giao tiếp hai chiều. đem 
lại lợi ích cho cả đôi bên.  Học khu lên kế hoạch cho phụ huynh/gia đình cũng cùng tham gia.  Phụ huynh có nghĩa là bất cứ 
ai đang nuôi dưỡng và săn sóc các em, bao gồm cha mẹ ruột, ông bà, cô, chủ, cậu, cha mẹ nuôi, cha mẹ ghẻ, v.v 

Đạo luật 2015, Tất Cả Học Sinh Đều Thành Công (Every Student Succeeds Act (ESSA) of 2015) chi ra rằng nghành 
giáo dục gặp sự thách thức thức đối mặt với những cộng đồng nghèo.  Chương trình Title 1 của chính phủ được đặt ra để 
đảm bảo rằng tất cả học sinh được đối xử công bằng và có cơ hội được hưởng nền giáo dục chất lượng tốt về cao học tiểu 
bang. 

Hiện tại, 13 trường phục vụ lớp mẫu giáo đến lớp mười hai nhận được tài trợ Title I. Một tỷ lệ tài trợ được phân bổ cho 
sự tham gia của phụ huynh vào 18 trường. Trước khi bắt đầu mỗi năm học, kế toán thông báo cho mỗi trường về ngân sách 
của họ và tất cả các thủ tục kế toán. Các trường cũng được cung cấp thông tin về chi tiêu cho phép cho ngân sách. Phòng 
chương trình liên bang quận giúp đỡ bằng cách cung cấp sự phối hợp, hỗ trợ và hỗ trợ cho mỗi trường trong việc xây dựng 
năng lực cho sự tham gia mạnh mẽ của gia đình. 

Vermilion Parish District Title I Parent/Family Engagement Policy đặt kỳ vọng và thiết lập khuôn khổ cho sự tham gia 
của phụ huynh vào tất cả các trường Title I. Sau đây là những đảm bảo và hướng dẫn: 
 
* Chính sách của huyện được xây dựng và thực hiện với sự bao gồm của tất cả các gia đình và vượt ra ngoài các rào cản 

về văn hóa, ngôn ngữ, khuyết tật và nghèo đói. Nó được bao gồm trong tất cả các sổ tay học sinh-phụ huynh để đảm 
bảo rằng mọi phụ huynh đều nhận được một bản sao. Các thành viên ủy ban phụ huynh / gia đình của học khu họp 
hàng năm để xem xét kế hoạch cũng như các hoạt động, chiến lược và chương trình học tập của con họ phù hợp với 
các mục tiêu của trường. Tất cả các trường bao gồm phụ huynh trong việc ra quyết định về Kế hoạch toàn trường, Kế 
hoạch kỷ luật chính, Nhóm hỗ trợ hệ thống nhiều tầng, v.v. 

* Học khu sẽ hỗ trợ các trường thiết kế các bài thuyết trình và thông tin cho phụ huynh về việc hiểu các chủ đề thành tích 
của học sinh như kiểm tra nhà nước, chủ đề trách nhiệm, cách theo dõi tiến bộ của con họ và cách làm việc với các nhà 
giáo dục để cải thiện thành tích của trẻ. Các trường học sẽ tăng sự tham gia của gia đình bằng cách cung cấp hội thảo 
và đào tạo tại nhiều thời điểm cùng với truyền thông đa phương tiện được gửi về nhà trong suốt cả năm để giáo dục các 
gia đình về cách hỗ trợ giáo dục con cái của họ thông qua sự hiểu biết tốt hơn về: 

• Tầm quan trọng của việc liên lạc chủ động, liên tục với nhân viên nhà trường 
• Hiểu chương trình giảng dạy cho các môn học chính là đọc, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội 
• Hỗ trợ làm bài tập về nhà 
• Theo dõi tiến độ học tập của con cái họ (Trung tâm tiến bộ học sinh, báo cáo tiến độ, thẻ báo cáo) 
• Đánh giá sự hiểu biết, cả địa phương và tiểu bang, được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của học sinh, cũng 

như mức độ thành thạo mà học sinh sẽ đáp ứng 
• Lên lịch và tham gia các hội nghị phụ huynh / giáo viên hàng năm hiệu quả 
• Hiểu Đạo luật Thành công của Mỗi Học sinh 2015 (The Every Student Succeeds Act (ESSA) of 2015) 

*  Trang web Louisiana Believes (www.louisianabelief.com) có nhiều tài nguyên cho tất cả các gia đình, cũng như trang 
web Hệ thống Trường học Thuộc học vùng Vermilion (www.vpsb.net). Mỗi trường đều có một trang web bao gồm 
thông tin kịp thời và phù hợp cho các gia đình. 

 * Học khu sẽ hỗ trợ các trường học một cuộc họp thường niên được tổ chức vào đầu năm học. Nhà trường sẽ tự nhận 
mình là trường Title I, giải thích các quyền của phụ huynh và thông báo cho phụ huynh về các yêu cầu của trường liên 
quan đến Title I. Trong suốt năm học, nhiều cơ hội được cung cấp cho phụ huynh tham gia vào giáo dục trẻ con của họ. 
Một số hoạt động bao gồm Gặp gỡ và chào hỏi(Meet and Greet), Nhà mở(Open House), Ngày AR(AR Day), Đêm kiểm 
tra tiêu chuẩn(Standardized Testing Night), Đọc trên khắp nước Mỹ(Read Across America), Bánh kếp với phụ 



huynh(Pancakes with Parents), Ngày toán học(Math Day), Ngày đọc sách(Reading Day), Ngày thứ 100 của 
trường(100th Day of School), và Đêm đọc sách của gia đình(Family Reading Night). 

* Học khu giúp đảm bảo rằng mỗi trường Title I, khi thực hiện các yêu cầu tham gia của phụ huynh / gia đình, sẽ cung 
cấp cơ hội đầy đủ cho sự tham gia của phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế hoặc khuyết tật. Tất cả phụ huynh 
học viên tiếng Anh(All English Learner) sẽ được cung cấp bản dịch theo yêu cầu. 

* Các trường trong vùng (Vermilion Parish) cung cấp các lớp học mầm non LA4, Title 1 và 8(g) trên toàn giáo xứ.  Có 
3 hội nghị phụ huynh-giáo viên được lên lịch mỗi mười hai tuần. Phụ huynh của các chương trình Head Start được 
mời tham dự tất cả các hội thảo. 

* Các hoạt động và các cuộc họp được tổ chức cả ban ngày và ban đêm để cho phép nhiều gia đình tham dự. Các 
trường học được khuyến khích cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em để cho phép phụ huynh tham dự các hoạt động của 
trường. Các chi phí hợp lý và cần thiết liên quan đến các hoạt động tham gia của phụ huynh như vận chuyển sẽ được 
cung cấp khi cần thiết. 

* Nhân viên quận và trường học cung cấp cho các gia đình các nguồn lực cộng đồng hữu ích khi cần thiết. 
* Nhân viên của học khu và trường học cần đến thăm nhà khi cần thiết để hỗ trợ thêm/liên lạc với gia đình. 
Chính sách của học khu này được phát triển cùng với và được thỏa thuận với phụ huynh có con tham gia các trường Title I, 
những người này là thành viên của Ủy ban Phụ huynh / Gia đình của Học khu(District Parent/Family Engagement 
Committee). 


