
Trường Tiểu học Longfellow
Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh của

Phần 1: Kỳ vọng Chung
Trường Tiểu học Longfellow đồng ý thực hiện cácluật định sau
yêu cầu:

Trường sẽ đưa vào hoạt động các chương trình, hoạt động và thủ tục đểvào các
chương trình

phụ huynh tham giaĐề 1, Phần A, phù hợp với
Mục 1118 của Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESEA). Các
chương trình, hoạt động và thủ tục đó sẽ được lập kế hoạch và vận hành với
sự tham vấn ý nghĩa của phụ huynh có trẻ em tham gia.

Phù hợp với mục 1118, Trường Tiểu học Longfellow sẽ làm việc để đảm bảo
rằng các

chính sách về sự tham gia bắt buộc của phụ huynh ở cấp trường đáp ứng yêu
cầu của

mục 1118 (b) của ESEA, và mỗi chính sách bao gồm, như một thành phần, phụ
huynh học sinh nhất quán với mục 1118 ( b) của ESEA.

Trường Tiểu học Longfellow sẽ kết hợpGia đình và Phụ huynh của địa điểm
trường này

Chính sách Gắn kếtvào kế hoạch học khu được phát triển theo mục 1112 của
ESEA.

Khi thực hiện Tiêu đề 1, Phần A các yêu cầu về sự tham gia của phụ huynh,
trong

phạm vi có thể thực hiện được, Trường Tiểu học Longfellow sẽ cung cấp đầy đủ
cơ hội cho sự

tham gia của phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết tật
và phụ huynh của trẻ em di cư, bao gồm cung cấp thông tin vàtrường học
báo cáođược yêu cầu theo mục 1111 của ESEA ởdễ hiểu và
định dạngthống nhất, bao gồm các định dạng thay thế theo yêu cầu, và trong

phạm vi có thể
thực hiện được, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được.

Nếu kế hoạch địa điểm trong toàn trường không hài lòng với phụ huynh của
nhữngtham gia

trẻ emchương trình Đề 1, Phần A, nhà trường sẽ gửi bất kỳnào của phụ huynh
ý kiếnvề kế hoạch đó khi khu học chánh đệ trình kế hoạch lênTiểu bang
Bộ Giáo dục.



Nhà trường sẽ liên quan đến phụ huynh của những đứa trẻ được phục vụ với
quỹ Title 1, Part A trong các

quyết định về cách phân bổ các quỹ dành riêng theo điểm (A) cho
các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh. (Mục 1118)

Các trường học sẽ thông báo cho phụ huynh về chính sách này bằng một định
dạng dễ hiểu và thống nhất

và, trong chừng mực có thể, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được.này
Chính sáchsẽ được cung cấp cho cộng đồng địa phương và cập nhật định kỳ để
đáp ứng các nhu cầu thay đổi của phụ huynh và nhà trường.

Nếu kế hoạch chương trình toàn trường cho Tiêu đề 1, Phần A, được phát triển
theo mục

1114 (b) của ESEA, không hài lòng với phụ huynh của những trẻ em tham gia,
Trường Tiểu học Longfellow sẽ gửi bất kỳ ý kiến   nào của phụ huynh về kế hoạch

đó khi nhà
trường gửi kế hoạch cho Khu Học Chánh Công Lập LEA Alva.

Nhà trường sẽ được điều chỉnh theo định nghĩa luật định sau đây về sựcủa cha
tham giamẹ,và sẽ thực hiện các chương trình, hoạt động và thủ tục
phùhợp với định nghĩa này:

sự tham gia của cha mẹ có nghĩa là sự tham gia của phụ huynh trong thường
xuyên, TwoWay, và thông tin liên lạc có ý nghĩa liên quan đến học tập học sinh
và
các hoạt động khác của nhà trường, bao gồm cả việc đảm bảo-

(a) Cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ việc học tập của
con họ

(b) Cha mẹ được khuyến khích tham gia tích cực vào việccon mình
giáo dụcở trường
(c) Cha mẹ là những người đồng hành đầy đủ trong việc giáo dục con họ và
Được bao gồm, khi thích hợp, trong việc ra quyết định và trong các ủy ban tư

vấn
để hỗ trợ việc giáo dục con cái của họ;
(d) việc thực hiện các hoạt động khác, chẳng hạn như những hoạt động được

mô tả trong
Phần 1118 của ESEA

Phần II. Triển khai



Trường Tiểu học Longfellow sẽ hành động để phụ huynh tham gia vào việc phát
triển
kế hoạch tham gia của phụ huynh tại địa điểm theo mục 1118 của ESEA.
MộtTiêu đề trang
ủy bansẽ được tổ chức với các thành viên tham gia với Trường Tiểu học
Longfellow. Nó sẽ bao gồm phụ huynh của các học sinh tham gia từ mỗi lớp, một
giáo viên từ mỗi lớp, giáo viên Title 1, giám đốc Title 1 và quản lý trường học, có
liên quan đến trường của chúng tôi để tổ chức và viết kế hoạch của chúng tôi.
Ủy ban này sẽ được
thành lập vào mùa thu.

Trường Tiểu Học Longfellow sẽ tổ chức các cuộc họp của ủy ban ít nhất hai lần
một năm, một lần vào mùa thu (họp phụ huynh để cung cấp thông tin) và một lần
vào mùa xuân để xem xét và sửa đổi kế hoạch toàn trường. Các cuộc họp này
sẽ phù hợp với phụ huynh bằng cách được tổ chức vào ban ngày hoặc buổi tối.
Điều này sẽ cho phép phụ huynh tham gia vào quá trình xem xét và cải tiến
trường học theo mục 1118 của ESEA.

Trường Tiểu học Longfellow sẽ cung cấp sự phối hợp cần thiết, hỗ trợ kỹ thuật
và hỗ trợ khác trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động có sự tham
gia hiệu quả của phụ huynh để cải thiện thành tích học tập của học sinh và thành
tích của trường. Trường Tiểu học Longfellow sẽ mời phụ huynh tham gia Đêm
tựu trường, Họp Phụ huynh Thông tin Thường niên, Hội nghị Giáo viên Phụ
huynh và Đêm Kiến thức Gia đình. Các cuộc họp này được tổ chức vào đầu mỗi
năm học. Hàng năm “Back to school night”, “Family Literacy Night” và
Hội nghị dành cho giáo viên được tổ chức vào buổi tối để cho phép các phụ
huynh đang đi làm
có cơ hội tham dự. Cuộc họp Phụ huynh Thông tin Đề 1 được thiết kế để
giới thiệu với phụ huynh về các giáo viên Đề 1 và sau đó cho phép các giáo viên
giải thích về chương trình, mục tiêu và quy trình của nó. Thông tin khác về cách
phụ huynh
và giáo viên, làm việc theo nhóm, có thể giúp con họ tiến bộ và đạt được
mục tiêu sẽ được cung cấp trong suốt cả năm theo những cách sau: bản tin,
diễn giả, hội nghị, báo cáo tiến độ hàng quý, thư viện tài nguyên dành cho phụ
huynh và
các hoạt động được gửi về nhà. Tin nhắn trên phương tiện truyền thông xã hội
(ví dụ: Facebook), các nền tảng khác nhau (ví dụ: Chú thích từ học khu) và trang
web của trường cũng được cung cấp để thông báo cho phụ huynh.



Trường Công lập Alva sẽ cung cấp một trang web sẽ thông báo cho phụ huynh
có con tại mỗi địa điểm tiểu học về các chương trình Title 1, lịch và các dịch vụ
khác, các cuộc họp phụ huynh của học khu và địa điểm, liên kết đến các nguồn
bổ sung dành cho phụ huynh, bản đồ chương trình giảng dạy, tiêu chuẩn của
tiểu bang, Kế hoạch Toàn trường và Phụ huynh và Chính sách Gắn kết Gia đình.

Trường Tiểu học Longfellow sẽ tiến hành khảo sát đánh giá nhu cầu hàng năm
của chương trình Title 1 từ phụ huynh và giáo viên vào cuối năm. Các kết quả
này sẽ được kiểm tra và kết quả sẽ được sử dụng để xác định bất kỳ điểm mạnh
và / hoặc điểm yếu nào và sau đó sẽ đưa ra các quyết định nhằm nâng cao
Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh của chúng tôi. Vào đầu năm, trong
quá trình ghi danh, một bản di chúc nhỏ gọn có chữ ký của phụ huynh, hiệu
trưởng, giáo viên và học sinh ghi lại sự hợp tác của chúng tôi giữa nhà trường
và nhà trường thay mặt cho sự thành công của học sinh.

Phần III Tùy ý
Khi điền vào mẫu đánh giá nhu cầu, phụ huynh và giáo viên có

cơ hội viết nhận xét về chương trình Đề 1. Điều này sẽ cho phép những người tham gia
tự do hơn để bày tỏ ý kiến   của họ. Tại tất cả các cuộc họp, những người tham gia được
khuyến khích
đặt câu hỏi.


