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1. Danh sách khác nhau chiến lược truyền thông được sử dụng trong trường học của bạn để cung cấp thêm thông tin cho cha mẹ
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tăng sự tham gia của cha mẹ trong việc hỗ trợ giảng dạy trong lớp.
Nhà trường sẽ phân phát các thông báo hàng ngày trên trang web của trường bao gồm tin tức nhà trường và một
lịch hoạt động của trường. Laura Copelin, Matt Nix, tháng 8 năm 2016
Nhà trường sẽ tổ chức một trang web để nhà trang web lớp học cho mỗi giáo viên. Giáo viên có thể sử dụng
Website của các bạn dành cho trang cá nhân riêng của họ, hoặc họ có thể xây dựng riêng của họ. Bài tập về nhà
bài tập và thông tin lớp học thích hợp sẽ có sẵn trên các trang web lớp học. Cũng thế,
cha mẹ có thể truy cập vào các lớp và học sinh đi học của họ thông qua một cổng thông tin cha mẹ trên PAC, các
công ty con mẹ của TAC. Cha mẹ đã đưa ra thông tin này trên làm thế nào để truy cập thông tin tại
đầu năm học. Cục Công nghệ, tháng 8 năm 2016
Giáo viên sẽ thường xuyên liên lạc với cha mẹ trên cơ sở cá nhân để liên lạc về con của họ
tiến bộ, và các bậc cha mẹ có thể sử dụng e-mail để liên lạc với các thành viên của các nhân viên nhà trường. Giáo viên,
Tháng 8 năm 2016
Nhà trường sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ với các báo cáo cấp mỗi 4-5 tuần với thông tin
liên quan đến quá trình học tập của con em mình. Giáo viên / Karla Wheaton, ngày 12 tháng 10 năm 2016; tháng mười hai
16 năm 2016; 10 tháng 3 năm 2017; May 26, 2017
Nhà trường sẽ gửi thư vào đầu năm học, từ Bộ Arkansas
Giáo dục, giải thích kết quả xét nghiệm của con em mình và điểm kiểm tra chuẩn hóa. Sharman Bell,
2016
2. Danh sách các đề nghị cha mẹ cuộc họp, hội nghị và các hoạt động thường xuyên trong suốt năm nay và ngày
cung cấp các lần họp linh hoạt mà bạn đã lên kế hoạch tăng cường sự tham gia của cha mẹ và xây dựng đội ngũ nhân viên và
công suất phụ huynh để tham gia vào các loại nỗ lực. (Phải bao gồm 2 nhà nước bắt buộc phụ huynh / giáo viên
hội nghị mỗi năm.)
Nhà trường sẽ tổ chức một nhà mở cho tăng học sinh lớp 7 để chào đón họ trong việc xây dựng và
thích nghi với gia đình của họ để xây dựng và phương pháp của nó. Ashley Ziegler, Kathy Byrd; Tháng năm 2017.
Nhà trường sẽ tổ chức gia đình cho cả một lớp 7 và 8 đêm định hướng lớp, làm cho gia đình
nhận thức được những kỳ vọng của nhà trường. Học sinh, cũng như cha mẹ, được giới thiệu cho các giáo viên của họ;
cha mẹ có được đặt câu hỏi về năm học và được tất cả các thông tin cần thiết để
có một năm học thành công; học sinh được tủ giữ đồ đạc của họ trong suốt
năm; sinh viên được giới thiệu đến các câu lạc bộ và cơ hội mà họ có ở trường học của chúng tôi. David
Shipman, năm 2016.
Giáo viên sẽ tổ chức hai buổi họp phụ huynh-giáo viên trong suốt năm học. Những điều này sẽ được tổ chức
giữa chừng trong quý đầu tiên và vào cuối quý III. David Shimpan, ngày 20 tháng 10,
năm 2016; 16 tháng 3 năm 2017.
Phụ huynh sẽ được cung cấp một bản tóm tắt các điểm thi của học sinh và một lời giải thích của AIP của học sinh
và can thiệp giáo viên được sử dụng để hỗ trợ trẻ trong việc đạt được mục tiêu thành tích. Sharman
Bell, tháng 8 năm 2016.
Nhà trường sẽ khuyến khích các bậc cha mẹ trong các loại sau đây của các vai trò và hoạt động của họ để tăng
sự tham gia và hỗ trợ cho sinh viên học tập: Trường ngày tình nguyện viên, các ủy ban khác nhau, thuế TNCN
Crew tình nguyện viên và các thành viên. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, 2016-2017.
3. Làm thế nào nhà trường sẽ cung cấp thông tin cho phụ huynh về các cơ hội tình nguyện (phải bao gồm nhà nước
bắt buộc huấn luyện phụ huynh)?
Nettleton Junior High School viên tư vấn sẽ làm việc với Trường trung học Nettleton để giúp cung cấp một
trình chuyển đổi từ một trường học để tiếp theo bằng cách nâng cao nhận thức của cha mẹ các thủ tục và
các hoạt động liên quan. Nhà trường sẽ tổ chức một chương trình định hướng cho phụ huynh và học sinh để giúp với
quá trình chuyển đổi. Phụ huynh sẽ có cơ hội gặp gỡ các giáo viên mới. Sharman Bell / Ashley
Ziegler / Robin Nichols, tháng, năm 2017.
Yêu cầu nhà nước: Là nguồn vốn trở nên có sẵn, thông tin sẽ được đặt tại Trung tâm Phụ Huynh
TAC cung cấp thông tin cho các bậc phụ huynh về cách kết hợp phát triển thích hợp
hoạt động học tập trong môi trường gia đình, thảo luận về các vấn đề teen với con em mình, và làm thế nào để truy cập
Bộ Giáo dục công cụ trang web cho cha mẹ. Karla Wheaton, tháng 8 năm 2016.
Yêu cầu nhà nước: (Nhân sự) Ban Nhà nước về tiêu chuẩn Giáo dục cho Accreditation
các huyện Trường Công Arkansas và học đòi hỏi hai (2) giờ phát triển chuyên nghiệp
cho giáo viên thiết kế để tăng cường sự hiểu biết về chiến lược phụ huynh tham gia có hiệu quả và
ba (3) giờ phát triển chuyên nghiệp cho các quản trị viên thiết kế để tăng cường sự hiểu biết
của chiến lược phụ huynh tham gia có hiệu quả và tầm quan trọng của lãnh đạo hành chính trong việc thiết
mong đợi và tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự tham gia của cha mẹ. David Shipman, tháng 5 năm 2017.

4. Làm thế nào sẽ làm việc học của bạn với cha mẹ để tạo ra một trường-Chánh-Compact?
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Nhân viên nhà trường, phụ huynh và sinh viên sẽ phát triển một nhỏ gọn trường phụ huynh-học sinh. Ý chí nhỏ gọn này
đề ra phương cách phụ huynh, nhân viên nhà trường và học sinh chia sẻ trách nhiệm để cải thiện sinh viên
thành tích học tập và các phương tiện mà các trường học và phụ huynh sẽ xây dựng và phát triển một
hợp tác để giúp các em đạt tiêu chuẩn học thuật cao của nhà nước. Tất cả các bên liên quan sẽ ký
nhỏ gọn. Ashley Ziegler, tháng 8 năm 2016.
5. Làm thế nào nhà trường sẽ cung cấp cơ hội cho các bậc cha mẹ để được tham gia vào sự phát triển, thực hiện
và đánh giá các kế hoạch cải tiến trường học rộng trường học, và Hội nghị Title I hàng năm để tham gia vào chúng
trong quá trình ra quyết định liên quan đến Title I của trường, Phần Chương trình A?
Nhà trường sẽ liên quan đến cha mẹ về ủy ban kế hoạch phát triển của trường. Kathy Byrd, October
Năm 2016.
Yêu cầu nhà nước: Để tận dụng các nguồn lực của cộng đồng, các trường học đã tạo ra
Nettleton Quỹ Giáo dục, trong đó bao gồm các cựu sinh viên từ các thành viên nhà trường và cộng đồng,
để tạo ra một tổ chức để cung cấp thêm nguồn vốn cho phát triển của trường. Nhiều trong số các
hoạt động tài trợ liên quan đến cha mẹ. James Dunivan, tháng 5 năm 2017
Yêu cầu Nhà nước: Nhà trường đã thành lập một Hội Phụ Huynh Giáo viên gọi là phi hành đoàn TNCN
(Tham Gia Đội mẹ) sẽ thúc đẩy sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng trong các trường học.
Ashley Ziegler, Kathy Byrd, tháng 8 năm 2016.
6. Làm thế nào nhà trường sẽ cung cấp nguồn lực cho cha mẹ?
Phụ huynh có thể kiểm tra các tài liệu, sử dụng máy tính để kiểm tra các lớp, và ghé thăm giáo dục
các trang web. Nhà trường sẽ mở trung tâm truyền thông vào các giờ được thuận tiện theo yêu cầu của
cha mẹ. Lynette Thetford, tháng 8 năm 2016.
Yêu cầu Nhà nước: Nhà trường sẽ phân phối thông tin các gói mỗi năm bao gồm một bản sao
kế hoạch phụ huynh tham gia của nhà trường, khảo sát cho lợi ích tình nguyện viên, các đề xuất cách
cha mẹ có thể tham gia vào giáo dục của con em mình, các hoạt động sự tham gia của cha mẹ lên kế hoạch cho
năm học hiện tại và thông tin về hệ thống sẽ được sử dụng để cho phép các bậc cha mẹ và
giáo viên để giao tiếp (ghi chú, gọi điện thoại, e-mail ...). Sharman Bell, tháng 8 năm 2016.
Nhà trường sẽ duy trì một tủ sách của các tài liệu thông tin mà cha mẹ làm mất liên quan
vấn đề thiếu niên. Sharman Bell, tháng 8 năm 2016
Yêu cầu nhà nước: Sổ tay chính sách của nhà trường sẽ liên quan quá trình của nhà trường để giải quyết
mối quan tâm của cha mẹ, bao gồm làm thế nào để xác định một vấn đề, người tiếp cận đầu tiên, và làm thế nào để phát triển
các giải pháp. David Shipman, tháng 8 năm 2016.
Yêu cầu nhà nước: Hiệu trưởng của mỗi trường trong học khu đã được chỉ định một nhân viên chứng nhận
thành viên người phục vụ như là một điều phối sự tham gia của cha mẹ. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, August
Năm 2016.
7. Làm thế nào trường của bạn sẽ tham gia vào các bậc cha mẹ trong việc đánh giá những nỗ lực của phụ huynh tham gia của
bạn?
Nhà trường sẽ tham gia vào cha mẹ trong việc đánh giá hàng năm của những nỗ lực của chúng tôi chương trình tham gia của cha mẹ
thông qua một đánh giá hàng năm trên 21 Tháng 4 năm 2017, sử dụng một đánh giá nhu cầu toàn diện
hoàn thành bởi các giáo viên, phụ huynh và nhân viên nhà trường. Ban phụ huynh tham gia, tạo thành
giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhân viên nhà trường, sẽ gặp nhau để xác định hiệu quả của
kế hoạch phụ huynh tham gia và thực hiện thay đổi cần thiết. Trong khi thu thập chứng cứ về sự hài lòng
với chương trình và những nỗ lực của nhà trường để tăng cường sự tham gia của cha mẹ sẽ là một phần của
đánh giá, khảo sát cũng sẽ thu thập thông tin cụ thể về (1) tăng trưởng về số lượng của các bậc cha mẹ
tham gia các hội thảo và các cuộc họp; (2) các nhu cầu cụ thể của cha mẹ; (3) Hiệu quả của cụ
chiến lược; và (4) sự tham gia của cha mẹ trong các hoạt động để hỗ trợ tăng trưởng học tập của sinh viên. Ashley
Ziegler, Kathy Byrd, 21 tháng 4 năm 2017.
8. Làm thế nào trường của bạn sẽ sử dụng các cuộc điều tra quan tâm cha mẹ để lựa chọn, kế hoạch và thực hiện sự tham gia của
các
cha hoạt
mẹ động sẽ được cung cấp trong năm?
Nhà trường sẽ yêu cầu phụ huynh phải điền vào một cuộc điều tra quan tâm cha mẹ trong quý đầu tiên của mỗi học
năm để có được thông tin từ các bậc phụ huynh liên quan đến các hoạt động mà họ cảm thấy sẽ có lợi nhất trong
nỗ lực để hỗ trợ con em mình học tập. Ashley Ziegler, tháng 10 năm 2017.
Nhà trường sẽ sử dụng kết quả của cuộc khảo sát quan tâm cha mẹ để lập kế hoạch có sự tham gia của cha mẹ
các hoạt động trong năm. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, tháng 10 năm 2017.
Các trường sẽ đánh giá các hoạt động đã được đề xuất bởi các phụ huynh vào cuối năm nay như
một phần của kế hoạch đánh giá sự tham gia của cha mẹ hàng năm. Ashley Ziegler, Kathy Byrd, April 21,
Năm 2017.
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9. Khi trường học của bạn sẽ lập kế hoạch cuộc họp tôi đề hàng năm phải được tiến hành một cách riêng biệt? (Nó có thể không
kết
hợp
với bất kỳ cuộc họp hoặc các hoạt động khác.)
được
tổ chức
Nettleton Junior High School không phải là một trường tôi Tiêu đề để các cuộc họp phụ huynh sẽ được tổ chức trong thời gian mở
Nhà đầu của trường và thông qua các cuộc thảo luận với phụ huynh về AIP của con em mình.
* Sau khi hoàn thành các hình thức này, nhà trường nên in và nộp cho huyện để xem xét và phê duyệt. Một lần
đã được phê duyệt, các trường phải gửi kế hoạch Chánh Trường của họ trên trang web của họ.

Trang 5 của 5

