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Hoc Khu Ware County 

Kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình 

 

Gia đình tham gia là gì? 
  Engagement gia đình là sự tham gia của phụ huynh và các thành viên gia đình trong giao tiếp thường 
xuyên, hai chiều và có ý nghĩa liên quan đến học tập học tập của học sinh và các hoạt động khác của 
trường, bao gồm cả việc đảm bảo:  

a) cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ việc học của con mình. 
b) cha mẹ được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con em mình. 
c) cha mẹ là đối tác đầy đủ trong giáo dục của con em mình và được bao gồm, khi thích hợp, trong 
các ủy ban ra quyết định để hỗ trợ việc giáo dục con em mình. 
d) thực hiện các hoạt động khác, chẳng hạn như các hoạt động được mô tả trong Phần 1116 của 
ESSA. 

 

Giới thiệu về kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình 
 

  Để hỗ trợ việc củng cố thành tích học tập của học sinh, Học Khu Ware County (WCSD) đã phát triển 
kế hoạch tham gia của phụ huynh này để thiết lập các kỳ vọng của học khu về sự tham gia của phụ huynh 
và hướng dẫn các chiến lược và tài nguyên giúp tăng cường sự hợp tác của trường và phụ huynh trong các 
trường Title I của học khu. Kế hoạch này sẽ mô tả cam kết của WCSD về việc tham gia các gia đình trong 
việc giáo dục con cái và xây dựng năng lực của các trường học để thực hiện các chiến lược và hoạt động 
tham gia của gia đình được thiết kế để đạt được các mục tiêu thành tích học tập của học khu và học sinh. 
  Khi trường học, gia đình và cộng đồng làm việc cùng nhau để hỗ trợ việc học, trẻ em có khuynh 
hướng làm tốt hơn ở trường, để ở lại trường lâu hơn và đến trường nhiều hơn. Tiêu đề I, Phần A cung cấp 
cho sự tham gia thực tế của gia đình ở mọi cấp độ của chương trình, chẳng hạn như trong việc xây dựng 
và thực hiện kế hoạch học khu và trường học, và trong việc thực hiện các điều khoản cải tiến của học khu 
và trường học. Mục 1116 của Đạo Luật Thành Công của Mọi Học Sinh (ESSA) có các yêu cầu Tiêu Đề I, 
Phần A chính cho các trường học và hệ thống trường học liên quan đến phụ huynh và các thành viên 
trong gia đình trong việc giáo dục con cái của họ. Phù hợp với Phần 1116, WCSD sẽ làm việc với các 
trường Title I để đảm bảo các kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình ở cấp trường đáp ứng các yêu 
cầu của Mục 1116 (b) và mỗi phần bao gồm, như một thành phần. Mục 1116 (d) của ESSA. 
 

Phát triển chung 
  Các cuộc điều tra các bên liên quan mùa xuân đã được tiến hành và các cuộc họp của các bên liên 
quan đã được tổ chức. Tất cả các phụ huynh đều được mời tham gia và đưa ra các đề nghị hoặc ý kiến để 
cải thiện kế hoạch tham gia phụ huynh và gia đình của học khu này cho năm học 2018‐2019. Phụ huynh 
nhận được tin nhắn văn bản, email và điện thoại gọi để thông báo cho họ về các cuộc họp và khảo sát. 
Ngoài ra, các cuộc họp đã được công bố trên báo và đăng trên các câu hỏi của trường. Trong cuộc họp 
này, phụ huynh cũng đã xem xét và thảo luận Kế Hoạch Cải Tiến LEA Toàn Diện (CLIP). 
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  Các bên liên quan được mời cung cấp ý kiến, ý kiến và phản hồi về kế hoạch bất kỳ lúc nào bằng cách 
gửi ý kiến bằng văn bản đến trường của con em mình hoặc bằng cách tham gia cuộc khảo sát của phụ 
huynh học khu. Tất cả các phản hồi nhận được trước ngày 1 tháng 6 năm 2018, được xem xét khi sửa đổi 
kế hoạch này. 
. 

  Sau khi sửa đổi lần cuối, phụ huynh học khu và kế hoạch tham gia gia đình đã được đưa vào CLIP đã 
được nộp cho tiểu bang. Phụ huynh được hoan nghênh để gửi ý kiến và phản hồi về chính sách bất cứ lúc 
nào trên trang web của khu học chánh hoặc bằng cách gửi ý kiến bằng văn bản đến trường của con quý vị. 
 
  Kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình của học khu được đăng trên các trang mạng của học khu 
và trường học, được phân phát trong các buổi họp thường niên Title I hàng năm được tổ chức vào đầu 
năm học và có sẵn tại văn phòng nhà trường hoặc các trung tâm phụ huynh. 

 

Tăng cường trường học của chúng tôi 
  Năm nay, điều phối viên tham gia gia đình huyện (FEC) sẽ hỗ trợ và hỗ trợ tất cả các trường Title I để 
đảm bảo các yêu cầu tham gia gia đình đang được hài lòng và các chiến lược và hoạt động tham gia của 
gia đình đang được thực hiện. Các trường Title I sẽ nhận được thông báo và tài nguyên từ học khu và FEC 
để giúp họ cải thiện và tăng cường sự tham gia của gia đình. Ngoài việc liên lạc thường xuyên và thăm 
viếng trường học, FEC học khu sẽ cung cấp đào tạo định kỳ cho các đại diện từ trường Title I. 
 
  Ngoài ra, học khu sẽ triệu tập một cuộc họp vào mùa xuân với các đại diện của trường để xem xét các 
yêu cầu về phụ huynh và gia đình, thảo luận các cơ hội cho các hoạt động tham gia gia đình và các hoạt 
động cho phần còn lại của năm học. 

 

Đặt trước tiền 
 WCSD sẽ dành một phần trăm từ tổng số tiền Title I nhận được trong FY19 để thực hiện các yêu cầu về 
phụ huynh và gia đình được liệt kê trong kế hoạch này và như được mô tả trong Phần 1116 của ESSA. Hơn 
nữa, WCSD sẽ phân phối 90 phần trăm số tiền dành cho các trường Title I để hỗ trợ các chương trình và 
hoạt động tham gia gia đình cấp địa phương của họ. Học khu sẽ cung cấp hướng dẫn và thông tin liên lạc rõ 
ràng để hỗ trợ mỗi trường Title I trong việc phát triển ngân sách tương tác gia đình đầy đủ nhằm giải quyết 
các đánh giá nhu cầu của họ và các khuyến nghị của phụ huynh. 
 
 Mỗi trường Title I sẽ tổ chức một Cuộc họp đầu vào của các bên liên quan trong mùa xuân cho phụ 
huynh để cung cấp các đề xuất về cách quỹ tham gia gia đình sẽ được sử dụng trong năm tới. Thẻ nhận xét 
và biên bản từ các cuộc họp này sẽ được xem xét để xác định các lĩnh vực cần thiết cho năm học sắp tới và 
xem xét các thay đổi đối với ngân sách tương tác của gia đình. 

 
Cơ hội cho tư vấn phụ huynh có ý nghĩa 

  Ý kiến đóng góp và ý kiến đóng góp của phụ huynh và các thành viên trong gia đình là một thành phần 
thiết yếu của kế hoạch cải tiến học khu và trường học được phát triển mỗi năm. Tất cả phụ huynh của học 
sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ Title I được mời tham dự hai cơ hội họp được mô tả trong phần này để 
chia sẻ ý kiến và đề nghị của họ để giúp học khu, trường học và học sinh đạt được các mục tiêu thành tích 
học tập của học sinh. 
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  Cuộc họp tham gia của phụ huynh huyện 
  Vào mùa xuân, tất cả phụ huynh được mời nghe những cập nhật mới nhất từ WCSD, cung cấp đầu vào 
cho nhóm 2018‐19 CLIP và tham gia vào việc sửa đổi kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình của học 
khu. Dữ liệu khảo sát mùa xuân cũng được chia sẻ trong cuộc họp. Bảng quảng cáo điện tử, tin nhắn điện 
tử và các bài báo là một số ví dụ về cách cuộc họp được quảng cáo. 
 

Cuộc họp cải tiến trường học 
  Mỗi trường Title I sẽ tổ chức một cuộc họp vào mùa xuân cho phụ huynh và các bên liên quan để tham 
gia vào việc sửa đổi kế hoạch, chương trình và ngân sách của phụ huynh và gia đình của trường và tham 
gia vào việc phát triển kế hoạch toàn trường. Các cuộc họp được công bố dưới nhiều hình thức như bảng 
quảng cáo điện tử, One Call Now, tờ rơi gửi về nhà với các sinh viên và các bài báo. Thẻ nhận xét và biên 
bản từ các cuộc họp này sẽ được xem xét để xác định các lĩnh vực cần thiết cho năm học sắp tới và xem 
xét các thay đổi đối với ngân sách tham gia của phụ huynh. 
 

  Phụ huynh tham gia vào việc sử dụng các quỹ Title I để hỗ trợ các chương trình tham gia của phụ 
huynh cũng có thể được cung cấp qua khảo sát hàng năm của phụ huynh. Cuộc khảo sát sẽ chứa các câu 
hỏi liên quan đến ngân sách tham gia của phụ huynh cũng như một phần dành cho phụ huynh để cung 
cấp các bình luận của họ. 

Không thể tham dự các cuộc họp này? Gửi nhận xét và đề xuất qua email cho  
hiệu trưởng trường học của bạn hoặc Dean Moody theo địa chỉ dmoody@ware.k12.ga.us. 

 
Xây dựng năng lực 

  WCSD sẽ xây dựng năng lực trường học và phụ huynh cho sự tham gia mạnh mẽ của gia đình. Khả 
năng này sẽ đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ huynh và các thành viên trong gia đình trong việc hỗ 
trợ quan hệ đối tác giữa các trường Title I, phụ huynh và cộng đồng với mục tiêu cải thiện thành tích học 
tập của học sinh. Giáo viên và gia đình thiết lập mục tiêu học tập của học sinh để được giải quyết thông 
qua các hoạt động và chiến lược học tập tại nhà. 

  Của Cha Mẹ ‐ WCSD sẽ làm việc thông qua các trường Title I để hỗ trợ phụ huynh hiểu thông tin học 

tập của tiểu bang và học khu liên quan đến việc học tập và tiến bộ của học sinh, và thông tin liên quan đến 
chương trình Title I. WCSD sẽ cung cấp cơ hội cho phụ huynh để đạt được kiến thức trong việc cải thiện 
giao tiếp giữa nhà trường và nhà và trong việc hỗ trợ học sinh ở nhà. Thông tin về các cơ hội sẽ được đăng 
trên các trang web của trường, gửi về nhà cùng với học sinh và được quảng cáo trên báo địa phương. 
  WCSD cũng sẽ hỗ trợ các trường Title I đăng tải lên các tài nguyên và tài liệu trên trang web của 
trường, bao gồm hướng dẫn phụ huynh, hướng dẫn học tập và đánh giá thực hành để giúp phụ huynh làm 
việc với con cái của họ ở nhà. Bản sao của các tài liệu này sẽ được cung cấp tại tất cả các trường Title I cho 
những gia đình có thể truy cập internet bị hạn chế, bao gồm các bản sao bằng các ngôn ngữ khác theo yêu 
cầu. Để giúp phụ huynh hiểu về hệ thống thông tin học sinh trực tuyến và các tài nguyên giáo dục kỹ thuật 
số khác (bao gồm giáo dục về tác hại của vi phạm bản quyền), WCSD sẽ hợp tác với tất cả các trường để 
cung cấp thông tin cho phụ huynh. Ngày và giờ cho các buổi hội thảo này sẽ được xác định và công bố bởi 
mỗi trường và được cung cấp cho phụ huynh. 
  WCSD có một Hội Đồng Cố Vấn Phụ Huynh toàn huyện gồm các đại diện phụ huynh gồm các lãnh đạo 
cộng đồng và các đối tác kinh doanh để cung cấp đầu vào về mọi vấn đề liên quan đến sự tham gia của gia 
đình trong các chương trình Title I, Part A và các chương trình khác của trường. 
 



 

4 

  WCSD cùng với các trường Title I sẽ phối hợp và lồng ghép các chương trình tham 
gia gia đình của học khu với chương trình mầm non địa phương và các chương trình mầm non do liên 
bang và tiểu bang tài trợ khác trong học khu bằng cách mời giảng viên và nhân viên từ các chương trình 
đó tham dự các cuộc họp lập kế hoạch. hoạt động. Vào mùa xuân, các trường học sẽ tổ chức các sự kiện 
chuyển tiếp cho các học sinh mẫu giáo tăng lên, các học sinh lớp sáu tăng lên, và các học sinh lớp chín 
tăng lên. 

  Của Nhân viên nhà trường ‐ WCSD sẽ tiến hành đào tạo định kỳ với các đại diện từ tất cả các 

trường để thúc đẩy và gia tăng sự tham gia của gia đình, giao tiếp gia đình trong trường học và các mối 
quan hệ cộng đồng. Đào tạo sẽ được gửi lại cho các giảng viên và nhân viên của các trường Title I. 
 
  Để đảm bảo rằng thông tin liên quan đến các chương trình và hoạt động của phụ huynh và học khu có 
sẵn cho tất cả phụ huynh, mỗi trường Title I được yêu cầu gửi về nhà và gửi thông tin trang web của 
trường cho phụ huynh và thành viên gia đình bằng ngôn ngữ dễ hiểu và định dạng thống nhất. Vào đầu 
năm, nhân viên nhà trường sẽ được đào tạo về năng lực tham gia của phụ huynh. One Call Now, các trang 
web của học khu và trường học, phương tiện truyền thông địa phương, và các hệ thống tin nhắn khác của 
trường sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin cho phụ huynh và gia đình. 

 

Đánh giá tham gia của phụ huynh và gia đình 
  Vào mùa xuân mỗi năm, WCSD sẽ tiến hành đánh giá nội dung và hiệu quả của kế hoạch tham gia của 
phụ huynh và gia đình và các hoạt động để nâng cao chất lượng học tập của các trường Title I thông qua 
cuộc khảo sát hàng năm của phụ huynh và các cuộc họp đầu vào của các bên liên quan. 
  Mỗi trường Title I sẽ tiến hành một cuộc khảo sát để thu thập ý kiến phản hồi và ý kiến đóng góp về các hoạt động và 
chương trình tham gia của phụ huynh và gia đình. Ngoài khảo sát hàng năm, mỗi trường Title I cũng sẽ lên lịch các cuộc họp đầu 
vào của các bên liên quan để thảo luận về các nhu cầu của phụ huynh của trẻ đủ điều kiện nhận các dịch vụ Title I để thiết kế các 
chiến lược cho sự tham gia gia đình hiệu quả hơn. Khảo sát sẽ được đăng trên các trang web của trường và đặt nhà với học sinh. 
Một cuộc gọi sẽ được sử dụng để thông báo cho phụ huynh về cuộc khảo sát và nhắc nhở phụ huynh về cơ hội tham gia. Thông 
báo về các cuộc họp đầu vào của các bên liên quan sẽ được gửi về nhà với các sinh viên, được đăng trên các trang web của 
trường và các vùng chọn, và được quảng cáo trên báo. 
  WCSD sẽ sử dụng các kết quả từ các cuộc họp của trường và khu học chánh và các cuộc điều tra của học khu để thiết kế các 
chiến lược nhằm cải thiện sự tham gia của gia đình một cách hiệu quả, để loại bỏ các rào cản có thể xảy ra cho phụ huynh tham 
gia. 
 

Trợ năng 
 

  Nhận con nuôi 
 

Khi thực hiện các yêu cầu về phụ huynh và 
gia đình được thành lập theo Mục 1116 của 
ESSA, điều phối viên tham gia đình (FEC) sẽ 
liên lạc và cộng tác với Văn phòng Dịch vụ 
Sinh viên để đảm bảo cơ hội đầy đủ cho sự 
tham gia của phụ huynh. khuyết tật và cha 
mẹ của trẻ em di cư bao gồm cung cấp 
thông tin và báo cáo trường học bằng ngôn 
ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được 

  Kế hoạch tham gia phụ huynh và gia đình trên toàn 
học khu này đã được phối hợp với phụ huynh và các 
thành viên gia đình của các học sinh tham gia vào các 
chương trình Title I Part A được chứng minh bằng sự 
hợp tác của phụ huynh, các bên liên quan và nhân 
viên của trường và khu học chánh. Kế hoạch này đã 
được WCSD thông qua vào ngày 1 tháng 6 năm 2018 
và sẽ có hiệu lực trong năm học 2018 ‐ 2019. Khu học 
chánh sẽ phân phát chương trình này theo nhiều 
cách cho tất cả phụ huynh tham gia Title I, Part A cho 
trẻ em vào hoặc trước ngày 1 tháng 10 năm 2018. 
 

 


