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PPAARREENNTTAALL  IINNVVOOLLVVEEMMEENNTT  PPOOLLIICCYY  

FFOORR  TTIITTLLEE  II  SSTTUUDDEENNTTSS  

  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  11111188  ooff  tthhee  NNoo  CChhiilldd  LLeefftt  BBeehhiinndd  AAcctt  ooff  22000011  ((““NNCCLLBB””)),,  

PPuubblliicc  AAcctt  110077--111100,,  iitt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  LLeebbaannoonn  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ttoo  pprroovviiddee  ppaarreennttss  

ooff  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  ssuubbssttaannttiiaall  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  

ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  wwiitthhiinn  tthheessee  pprrooggrraammss..    TToo  

ffaacciilliittaattee  ppaarreennttaall  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  tthhee  BBooaarrdd  eennccoouurraaggeess  ppaarreennttss  ooff  TTiittllee  II  eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss  

ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  rreegguullaarr  mmeeeettiinnggss,,  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  aanndd  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  wwiillll  iinnffoorrmm  tthheemm  

aabboouutt  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  TTiittllee  II  pprrooggrraammss,,  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ssuucchh  pprrooggrraammss  

aanndd  ttoo  hheellpp  iimmpprroovvee  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  pprrooggrreessss  wwiitthhiinn  tthheessee  pprrooggrraammss..  

  

TThhiiss  ppoolliiccyy  hhaass  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  jjooiinnttllyy  wwiitthh,,  aanndd  aaggrreeeedd  uuppoonn  bbyy,,  ppaarreennttss  ooff  cchhiillddrreenn  

ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  TTiittllee  II  pprrooggrraammss..      TThhee  ddiissttrriicctt  sshhaallll  ddiissttrriibbuuttee  tthhiiss  wwrriitttteenn  ppaarreennttaall  

iinnvvoollvveemmeenntt  ppoolliiccyy  ttoo  ppaarreennttss  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  ssttuuddeennttss  iinn  aann  uunnddeerrssttaannddaabbllee  aanndd  uunniiffoorrmm  

ffoorrmmaatt  aanndd,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  pprraaccttiiccaabbllee,,  iinn  aa  llaanngguuaaggee  tthhee  ppaarreennttss  ccaann  uunnddeerrssttaanndd..    TThhee  

ppoolliiccyy  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  uuppddaatteedd  ppeerriiooddiiccaallllyy,,  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  

ccaarrrryy  oouutt  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  11111188  ooff  NNCCLLBB..      

  

TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll,,  wwiitthh  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  TTiittllee  II  ppaarreennttss,,  ccoonndduucctt  aann  aannnnuuaall  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

tthhiiss  ppoolliiccyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  aasssseessss  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  iinnvvoollvviinngg  ppaarreennttss  iinn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  

tthhee  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  aanndd  ttoo  iiddeennttiiffyy  bbaarrrriieerrss  ttoo  ggrreeaatteerr  ppaarreenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  TTiittllee  II  

pprrooggrraamm  aaccttiivviittiieess..      

  

EEaacchh  yyeeaarr,,  eeaacchh  sscchhooooll  wwiitthhiinn  tthhee  ddiissttrriicctt  tthhaatt  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  sshhaallll  aallssoo  

ccoonndduucctt  aa  mmeeeettiinngg,,  aatt  aa  ccoonnvveenniieenntt  ttiimmee,,  ttoo  iinnvvoollvvee  ppaarreennttss  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg,,  rreevviieeww  aanndd  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  pprrooggrraammss  ffuunnddeedd  bbyy  TTiittllee  II..    AAllll  ppaarreennttss  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  cchhiillddrreenn  mmuusstt  bbee  

iinnvviitteedd  aanndd  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aatttteenndd..    AAtt  tthhiiss  mmeeeettiinngg,,  ppaarreennttss  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  aa  ddeessccrriippttiioonn  

aanndd  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  TTiittllee  II  pprrooggrraammss,,  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  iinn  uussee  aatt  tthhee  sscchhooooll,,  tthhee  ffoorrmmss  ooff  

aaccaaddeemmiicc  aasssseessssmmeenntt  uusseedd,,  tthhee  pprrooffiicciieennccyy  lleevveellss  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmeeeett  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt..      

  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreedd  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg,,  aanndd  iiff  rreeqquueesstteedd  bbyy  ppaarreennttss,,  sscchhoooollss  wwiitthhiinn  

tthhee  ddiissttrriicctt  tthhaatt  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  sshhaallll  ooffffeerr  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  rreegguullaarr  

mmeeeettiinnggss  aatt  fflleexxiibbllee  ttiimmeess  ooff  tthhee  ddaayy  iinn  oorrddeerr  ttoo  aallllooww  ppaarreennttss  ttoo  ffoorrmmuullaattee  ssuuggggeessttiioonnss  

ffoorr  tthhee  BBooaarrdd’’ss  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  aanndd  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthheeiirr  cchhiilldd((rreenn))’’ss  pprrooggrraammss;;  aanndd  

ttoo  ppaarrttiicciippaattee,,  aass  aapppprroopprriiaattee,,  iinn  ddeecciissiioonnss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  eedduuccaattiioonn  ooff  tthheeiirr  cchhiillddrreenn..    

PPaarreennttss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  jjooiinntt  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  

TTiittllee  II  ppllaann,,  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  SSeeccttiioonn  11111122  ooff  NNCCLLBB,,  aanndd  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  aannyy  sscchhooooll  

rreevviieeww  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  sshhoouulldd  aa  sscchhooooll  ffaaiill  ttoo  mmaakkee  aaddeeqquuaattee  aannnnuuaall  pprrooggrreessss  aass  

rreeqquuiirreedd  bbyy  SSeeccttiioonn  11111166  ooff  NNCCLLBB..    AAtt  aannyy  ttiimmee,,  iiff  aa  ppaarreenntt  iiss  ddiissssaattiissffiieedd  wwiitthh  aa  sscchhooooll’’ss  

TTiittllee  II  pprrooggrraamm,,  hhee//sshhee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssuubbmmiitt  ccoommmmeennttss  ffoorr  rreevviieeww  aatt  tthhee  

ddiissttrriicctt  lleevveell..        
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TThhee  BBooaarrdd  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  ccoooorrddiinnaattiioonn,,  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  aanndd  ootthheerr  ssuuppppoorrtt  

nneecceessssaarryy  ttoo  aassssiisstt  TTiittllee  II  sscchhoooollss  iinn  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  eeffffeeccttiivvee  ppaarreenntt  

iinnvvoollvveemmeenntt..    PPaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  sshhaallll  bbee  ccoooorrddiinnaatteedd  wwiitthh  ppaarreennttaall  

iinnvvoollvveemmeenntt  ssttrraatteeggiieess  uunnddeerr  ootthheerr  ddiissttrriicctt  pprrooggrraammss..  

  

IInn  oorrddeerr  ttoo  bbuuiilldd  tthhee  sscchhoooollss’’  aanndd  ppaarreennttss’’  ccaappaacciittyy  ffoorr  ssttrroonngg  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt,,  tthhee  

BBooaarrdd  sshhaallll::  

  

11..  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  ttoo  ppaarreennttss  ooff  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  

iinn  uunnddeerrssttaannddiinngg  ttooppiiccss  rreellaatteedd  ttoo  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  pprrooggrreessss,,  ssuucchh  aass  

eexxppllaannaattiioonn  ooff  ssttaattee  aaccaaddeemmiicc  ssttaannddaarrddss  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ttoooollss,,  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  uunnddeerr  TTiittllee  II,,  aanndd  hhooww  ttoo  mmoonniittoorr  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  pprrooggrreessss;;  

  

22..  pprroovviiddee  mmaatteerriiaallss  aanndd  ttrraaiinniinngg  ttoo  hheellpp  ppaarreennttss  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  tthheeiirr  cchhiillddrreenn,,  

ssuucchh  aass  lliitteerraaccyy  ttrraaiinniinngg  aanndd  uussiinngg  tteecchhnnoollooggyy;;  

  

33..  eedduuccaattee  tteeaacchheerrss,,  ssttaaffff  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aabboouutt  hhooww  ttoo  bbeetttteerr  

ccoommmmuunniiccaattee  aanndd  wwoorrkk  wwiitthh  ppaarreennttss;;  

  

44..  eennssuurree  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  sscchhooooll  aanndd  ppaarreenntt  pprrooggrraammss,,  mmeeeettiinnggss  

aanndd  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  iiss  sseenntt  ttoo  ppaarrttiicciippaattiinngg  ppaarreennttss  iinn  aa  ffoorrmmaatt  aanndd,,  ttoo  tthhee  

eexxtteenntt  pprraaccttiiccaabbllee,,  iinn  aa  llaanngguuaaggee  tthhee  ppaarreennttss  ccaann  uunnddeerrssttaanndd;;  

  

55..  pprroovviiddee  ssuucchh  ootthheerr  rreeaassoonnaabbllee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  aaccttiivviittiieess  

aass  ppaarreennttss  mmaayy  rreeqquueesstt;;  aanndd  

  

66..  iinnffoorrmm  ppaarreennttss  aanndd  ppaarreennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee  aanndd  ppuurrppoossee  

ooff  ppaarreenntt  rreessoouurrccee  cceenntteerrss  wwiitthhiinn  tthhee  SSttaattee..  

  

SScchhooooll--PPaarreenntt  CCoommppaacctt  

  

TThhiiss  ppoolliiccyy  ffuurrtthheerr  rreeqquuiirreess  tthhaatt  eeaacchh  sscchhooooll  iinnvvoollvveedd  iinn  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  sshhaallll  jjooiinnttllyy  

ddeevveelloopp  wwiitthh  ppaarreennttss  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  cchhiillddrreenn  aa  sscchhooooll--ppaarreenntt  ccoommppaacctt  tthhaatt  oouuttlliinneess  hhooww  

ppaarreennttss,,  ssttaaffff,,  aanndd  ssttuuddeennttss  wwiillll  sshhaarree  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iimmpprroovveedd  ssttuuddeenntt  aaccaaddeemmiicc  

aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  tthhee  mmeeaannss  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  sscchhooooll  aanndd  ppaarreennttss  wwiillll  bbuuiilldd  aanndd  ddeevveelloopp  aa  

ppaarrttnneerrsshhiipp  ttoo  hheellpp  cchhiillddrreenn  aacchhiieevvee  tthhee  SSttaattee’’ss  hhiigghh  ssttaannddaarrddss..    TThhee  sscchhooooll--ppaarreenntt  

ccoommppaacctt  sshhaallll::  

  

11..  ddeessccrriibbee  tthhee  sscchhooooll’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  hhiigghh--qquuaalliittyy  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  

iinnssttrruuccttiioonn  iinn  aa  ssuuppppoorrttiivvee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  lleeaarrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  

eennaabblleess  TTiittllee  II  ssttuuddeennttss  ttoo  mmeeeett  tthhee  SSttaattee’’ss  ssttuuddeenntt  aaccaaddeemmiicc  

aacchhiieevveemmeenntt  ssttaannddaarrddss;;  

  

22..  iinnddiiccaattee  tthhee  wwaayyss  iinn  wwhhiicchh  eeaacchh  ppaarreenntt  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssuuppppoorrttiinngg  

tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  lleeaarrnniinngg,,  ssuucchh  aass  mmoonniittoorriinngg  aatttteennddaannccee,,  hhoommeewwoorrkk  

ccoommpplleettiioonn,,  aanndd  tteelleevviissiioonn  wwaattcchhiinngg;;  vvoolluunntteeeerriinngg  iinn  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  

ccllaassssrroooomm;;  aanndd  ppaarrttiicciippaattiinngg,,  aass  aapppprroopprriiaattee,,  iinn  ddeecciissiioonnss  rreellaatteedd  tthheeiirr  

cchhiilldd’’ss  eedduuccaattiioonn  aanndd  ppoossiittiivvee  uussee  ooff  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  ttiimmee;;  
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33..  ssttrreessss  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  oonnggooiinngg  tteeaacchheerr--ppaarreenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tthhrroouugghh  

ppaarreenntt--tteeaacchheerr  ccoonnffeerreenncceess,,  ffrreeqquueenntt  rreeppoorrttss  ttoo  ppaarreennttss,,  rreeaassoonnaabbllee  

aacccceessss  ttoo  sscchhooooll  ssttaaffff,,  aanndd  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  vvoolluunntteeeerr,,  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aanndd  

oobbsseerrvvee  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  ccllaassssrroooomm  aaccttiivviittiieess..  

  

TThhee  BBooaarrdd  aauutthhoorriizzeess  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  oorr  hhiiss//hheerr  ddeessiiggnneeee,,  ttoo  ddeevveelloopp  aa  sscchhooooll--

ppaarreenntt  ccoommppaacctt  aanndd  ootthheerr  pprroocceedduurreess  ssuucchh  aass  tthhoossee  rreellaattiinngg  ttoo  mmeeeettiinnggss,,  ppaarreenntt  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  aaccttiivviittiieess,,  aass  hhee//sshhee  ddeeeemmss  nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  

ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  

TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  iinncclluuddee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  

aaccttiioonnss  ttaakkeenn  ttoo  iimmpprroovvee  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt,,  iinn  tthhee  ssttrraatteeggiicc  sscchhooooll  pprrooffiillee  hhee  oorr  sshhee  

ssuubbmmiittss  aannnnuuaallllyy  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  CCoommmmiissssiioonneerr  ooff  EEdduuccaattiioonn..    SSuucchh  

aaccttiioonnss  ttoo  iimmpprroovvee  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  mmaayy  iinncclluuddee  mmeetthhooddss  ttoo  eennggaaggee  ppaarreennttss  iinn  tthhee  

ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  sscchhooooll  pprrooggrraammss  aanndd  ttoo  iinnccrreeaassee  ssuuppppoorrtt  ttoo  ppaarreennttss  

wwoorrkkiinngg  aatt  hhoommee  wwiitthh  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  oonn  lleeaarrnniinngg  aaccttiivviittiieess..  

  

  

  

  

CCoonnnneeccttiiccuutt  GGeenneerraall  SSttaattuutteess::  

  

  1100--222200((cc))  DDuuttiieess  ooff  BBooaarrddss  ooff  EEdduuccaattiioonn  

  

FFeeddeerraall  LLaaww::  

  

  2200  UU..SS..CC..  §§  66331188..    PPaarreennttaall  IInnvvoollvveemmeenntt  

  2200  UU..SS..CC..  §§  77880011..    DDeeffiinniittiioonnss  



[[IInnsseerrtt  SScchhooooll  LLeetttteerrhheeaadd]]  

  

  

[[PPaarreennttss  NNaammee]]  

[[PPaarreennttss  AAddddrreessss]]  

  [[DDaattee]]  

  

RRee::    

[[IInnsseerrtt  SScchhooooll  LLeetttteerrhheeaadd]]  

  

[[PPaarreennttss  NNaammee]]  

[[PPaarreennttss  AAddddrreessss]]  

  

  

  [[DDaattee]]  

  

RRee::MMeeeettiinngg  ffoorr  PPaarreennttss  ooff  SSttuuddeennttss  PPaarrttiicciippaattiinngg  iinn  TTiittllee  II  PPrrooggrraammss  

  

  

DDeeaarr  [[iinnsseerrtt  ppaarreenntt  nnaammee]]::  

  

EEaacchh  yyeeaarr,,  [[iinnsseerrtt  nnaammee  ooff  sscchhooooll]]  mmuusstt  ccoonndduucctt  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  iinnvvoollvvee  ppaarreennttss  ooff  

ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  pprrooggrraammss  ccoonndduucctteedd  uunnddeerr  TTiittllee  II  ooff  tthhee  NNoo  CChhiilldd  LLeefftt  BBeehhiinndd  

AAcctt  ooff  22000011  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg,,  rreevviieeww  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  pprrooggrraammss  ffuunnddeedd  bbyy  TTiittllee  II..    TThhiiss  

yyeeaarr,,  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  [[iinnsseerrtt  ddaattee,,  ttiimmee]]  aatt  [[iinnsseerrtt  llooccaattiioonn  ooff  mmeeeettiinngg]]..      

  

AAtt  tthhiiss  mmeeeettiinngg,,  ppaarreennttss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  aa  ddeessccrriippttiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  TTiittllee  II  

pprrooggrraammss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  iinn  uussee  aatt  tthhee  sscchhooooll,,  tthhee  ffoorrmmss  ooff  

aaccaaddeemmiicc  aasssseessssmmeenntt  uusseedd,,  tthhee  pprrooffiicciieennccyy  lleevveellss  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmeeeett  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt..    WWee  wweellccoommee  tthhiiss  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssppeeaakk  wwiitthh  ppaarreennttss  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  ssttuuddeennttss  aanndd  ttoo  iinnffoorrmm  yyoouu  ooff  tthhee  

iimmppoorrttaanntt  wwoorrkk  bbeeiinngg  ddoonnee  wwiitthhiinn  oouurr  sscchhooooll..    AAllll  ppaarreennttss  ooff  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  

TTiittllee  II  pprrooggrraammss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aatttteenndd  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn..  

  

FFoorr  yyoouurr  ccoonnvveenniieennccee  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  eenncclloosseedd  wwiitthh  tthhiiss  lleetttteerr  iiss  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  [[iinnsseerrtt  

ttoowwnn]]  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn’’ss  PPaarreennttaall  IInnvvoollvveemmeenntt  PPoolliiccyy  ffoorr  TTiittllee  II  SSttuuddeennttss..    WWee  llooookk  

ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeeeiinngg  yyoouu  oonn  [[iinnsseerrtt  ddaattee  aanndd  ttiimmee]]..  

  

SSiinncceerreellyy,,  

  

  

  [[iinnsseerrtt  nnaammee  ooff  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall]]  

  

EEnncclloossuurree  

  

CCcc::[[iinnsseerrtt  nnaammee  ooff  SSuuppeerriinntteennddeenntt]],,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  SScchhoooollss  
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DDeeaarr  [[iinnsseerrtt  ppaarreenntt  nnaammee]]::  

  

EEaacchh  yyeeaarr,,  [[iinnsseerrtt  nnaammee  ooff  sscchhooooll]]  mmuusstt  ccoonndduucctt  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  iinnvvoollvvee  ppaarreennttss  ooff  

ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  pprrooggrraammss  ccoonndduucctteedd  uunnddeerr  TTiittllee  II  ooff  tthhee  NNoo  CChhiilldd  LLeefftt  BBeehhiinndd  

AAcctt  ooff  22000011  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg,,  rreevviieeww  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  pprrooggrraammss  ffuunnddeedd  bbyy  TTiittllee  II..    TThhiiss  

yyeeaarr,,  tthhee  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  [[iinnsseerrtt  ddaattee,,  ttiimmee]]  aatt  [[iinnsseerrtt  llooccaattiioonn  ooff  mmeeeettiinngg]]..      

  

AAtt  tthhiiss  mmeeeettiinngg,,  ppaarreennttss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  aa  ddeessccrriippttiioonn  aanndd  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  TTiittllee  II  

pprrooggrraammss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  iinn  uussee  aatt  tthhee  sscchhooooll,,  tthhee  ffoorrmmss  ooff  

aaccaaddeemmiicc  aasssseessssmmeenntt  uusseedd,,  tthhee  pprrooffiicciieennccyy  lleevveellss  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmeeeett  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt..    WWee  wweellccoommee  tthhiiss  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssppeeaakk  wwiitthh  ppaarreennttss  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  ssttuuddeennttss  aanndd  ttoo  iinnffoorrmm  yyoouu  ooff  tthhee  

iimmppoorrttaanntt  wwoorrkk  bbeeiinngg  ddoonnee  wwiitthhiinn  oouurr  sscchhooooll..    AAllll  ppaarreennttss  ooff  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  

TTiittllee  II  pprrooggrraammss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aatttteenndd  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn..  

  

FFoorr  yyoouurr  ccoonnvveenniieennccee  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  eenncclloosseedd  wwiitthh  tthhiiss  lleetttteerr  iiss  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  [[iinnsseerrtt  

ttoowwnn]]  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn’’ss  PPaarreennttaall  IInnvvoollvveemmeenntt  PPoolliiccyy  ffoorr  TTiittllee  II  SSttuuddeennttss..    WWee  llooookk  

ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeeeiinngg  yyoouu  oonn  [[iinnsseerrtt  ddaattee  aanndd  ttiimmee]]..  

    

SSiinncceerreellyy,,  

  

  

  

[[iinnsseerrtt  nnaammee  ooff  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall]]  

  

EEnncclloossuurree  

  

CCcc::[[iinnsseerrtt  nnaammee  ooff  SSuuppeerriinntteennddeenntt]],,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  SScchhoooollss  
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SAMPLE 

 
[Note:  This compact must be developed jointly with parents of students participating in Title I programs.  

Districts must work jointly with parents to develop more specific strategies to foster a strong alliance among 

parents, teachers and students in order to improve academic achievement.] 

 

Parent-School Compact 
  

  

  

PPaarreennttss,,  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff  iinnvvoollvveedd  iinn  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  wwiitthhiinn  tthhee  LLeebbaannoonn  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  aaggrreeee  

ttoo  sshhaarree  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iimmpprroovviinngg  ssttuuddeenntt  aaccaaddeemmiicc  aacchhiieevveemmeenntt..    IInn  ffuurrtthheerraannccee  ooff  tthhiiss  

aaggrreeeemmeenntt,,  tthheessee  ppaarrttiieess  aaggrreeee  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

  

TThhee  __________________sscchhooooll  [[oorr  sscchhooooll  ddiissttrriicctt]]  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr::  

  

  pprroovviiddiinngg  hhiigghh--qquuaalliittyy  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  iinnssttrruuccttiioonn  iinn  aa  ssuuppppoorrttiivvee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  

lleeaarrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  eennaabblleess  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  [[nnaammee  ooff  sscchhooooll]]  TTiittllee  II  

pprrooggrraamm  ttoo  mmeeeett  ssttaattee  aaccaaddeemmiicc  aacchhiieevveemmeenntt  ssttaannddaarrddss;;  

  

  ccoommmmuunniiccaattiinngg  wwiitthh  ppaarreennttss  rreeggaarrddiinngg  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  pprrooggrreessss  aanndd  pprroovviiddiinngg  ttiimmeellyy  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ttoooollss;;  

  

  

              eennccoouurraaggiinngg  oonnggooiinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tteeaacchheerrss  aanndd  ppaarreennttss;;  

  

                  eedduuccaattiinngg  ssttaaffff  aabboouutt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt;;  

  

                    pprroovviiddiinngg,,  aatt  mmiinniimmuumm,,  aannnnuuaall  ppaarreenntt--tteeaacchheerr  ccoonnffeerreenncceess  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthhee  

sscchhooooll--ppaarreenntt  ccoommppaacctt  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aass  iitt  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  cchhiilldd’’ss  

aacchhiieevveemmeenntt;;  

  

                                          pprroovviiddiinngg  ffrreeqquueenntt  rreeppoorrttss  ttoo  ppaarreennttss  oonn  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  pprrooggrreessss;;  

  

                                          pprroovviiddiinngg  rreeaassoonnaabbllee  aacccceessss  ttoo  sscchhooooll  ssttaaffff;;  

  

  pprroovviiddiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ppaarreennttss  ttoo  vvoolluunntteeeerr,,  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aanndd  oobbsseerrvvee  tthheeiirr  

cchhiilldd’’ss  ccllaassssrroooomm  aaccttiivviittiieess..  

  

  TTeeaacchheerrss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  TTiittllee  II  pprrooggrraammss  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr::  

  

    ccoommmmuunniiccaattiinngg  wwiitthh  ppaarreennttss  oonn  aann  oonnggooiinngg  bbaassiiss;;  

  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  ppaarreenntt--tteeaacchheerr  ccoonnffeerreenncceess,,  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  tthhee  

sscchhooooll--ppaarreenntt  ccoommppaacctt  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aass  iitt  rreellaatteess  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  cchhiilldd’’ss  

aacchhiieevveemmeenntt;;  

    pprroovviiddiinngg  ffrreeqquueenntt  rreeppoorrttss  ttoo  ppaarreennttss  oonn  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  pprrooggrreessss;;  

  pprroovviiddiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ppaarreennttss  ttoo  vvoolluunntteeeerr,,  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  oobbsseerrvvee  tthheeiirr  

cchhiilldd’’ss  ccllaassssrroooomm  aaccttiivviittiieess..  
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  PPaarreennttss  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssuuppppoorrttiinngg  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  lleeaarrnniinngg  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayyss::  

  

 monitoring their child’s attendance; 

  mmoonniittoorriinngg  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  hhoommeewwoorrkk  ccoommpplleettiioonn  aanndd  tteelleevviissiioonn  wwaattcchhiinngg;;  

    vvoolluunntteeeerriinngg  iinn  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  ccllaassssrroooomm;;  

  eennccoouurraaggiinngg  ppoossiittiivvee  uussee  ooff  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  ttiimmee;;  aanndd  

 participating, as appropriate, in decisions relating to their child’s education. 

  

  


