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Deklarata e qëllimit 

Caprac Elementary i kushtohet suksesit të të gjithë studentëve. Fakulteti dhe stafi besojnë në rëndësinë e të qenit një 

partner i rëndësishëm në arsimimin e fëmijës së familjes së tyre. Në Capark Elementary ne besojmë se përfshirja e 

prindërve është thelbësore për suksesin e fëmijëve tanë dhe ne mirëpresim mundësinë për të punuar për të krijuar 

një marrëdhënie pune me familjen tonë. 

Si një kampus ne jemi të përkushtuar për: 

● Respektoni prindërit si partnerë në edukimin e fëmijëve të tyre dhe respektoni rolin e mësuesit të parë 

dhe edukatorit për jetën e tyre; Rritni kapacitetin e stafit tonë të shkollës në partneritet me familjet e tyre 

● Presin arritje më të larta akademike për të gjithë studentët 

● Promovoni angazhimin e familjes përmes udhëheqjes së faqes dhe vendimmarrjes në partneritet  

● Nxitja e një ambienti mikpritës dhe të përgjegjshëm për të gjithë anëtarët e familjes 

● Vendosni dhe promovoni një komunikim të hapur midis stafit të Caprac Elementary dhe familjeve si një 

burim informacioni dhe besimi. 

● Siguroni mjete për familjet për të marrë pjesë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, aftësi të kufizuara 

angleze, aftësi të kufizuar ose statusin e imigracionit 

● Njofto familjet nëse fëmijët e tyre janë mësuar për katër ()) ose javë rresht nga një mësues që ka 

Rregulloren Përfundimtare të Titullit 1 (F 67. Reg. Reg. Dhjetor 2002) 

 

Përfshirja e prindërve dhe familjes përfshin përfshirjen e anëtarëve të familjes në një komunikim të rregullt, të 

dyanshëm dhe kuptimplotë që përfshin mësimin e studentëve dhe aktivitete të tjera shkollore, duke përfshirë 

sigurimin e:  

(A) Kjo do të thotë, familjet ndihmojnë fëmijët e tyre të marrin arsim 

(B) Familjet inkurajohen të marrin pjesë aktivisht në edukimin e fëmijëve të tyre në shkollë  

(C) Kjo do të thotë, familjet janë plotësisht të përfshira në arsimimin e fëmijëve të tyre dhe janë të përfshirë në 

komitetet këshilluese si vendime të përshtatshme për të mbështetur arsimimin e tyre. 

(D) Të kryejë veprimtari të tjera siç përshkruhet në Seksionin 111 të tjera të ESEA (Akti i Arsimit në Shkollën 

Fillore).  

 

Përfshirja e prindërve në zhvillimin e politikave 

Palët e interesuara Themelore të Caprac-it së bashku do të zhvillojnë, rishikojnë dhe rishikojnë Politikën e Përfshirjes 

Prindërore Themelore të Caprac-it. Palët e interesuara mund të përfshijnë: 

● Prindërit dhe anëtarët e familjes që përfaqësojnë komunitetin e shkollës në tërësi 

● Personeli i shkollës (mësuesit, administratorët, personeli, etj.) 

Përveç kësaj, të gjithë anëtarët ekzistues të familjes studentore do të ftohen të marrin pjesë në procesin e rishikimit 

dhe rishikimit në përgatitje për vitin e ardhshëm akademik në fund të vitit të ardhshëm akademik (Prill-Maj). 

 

Mundësitë për përfshirjen e prindërve 

Capric Elementary thekson përfshirjen zyrtare dhe joformale të familjeve në arsimimin e fëmijëve të tyre. Ka shumë 

mënyra që një familje mund të japë një kontribut domethënës në shtëpinë e një studenti, shkollën dhe në përgjithësi. Ne 

kërkojmë të koordinojmë dhe integrojmë mundësitë e angazhimit familjar me programet e tjera shkollore. Përveç kësaj, 

Caprac Elementary kërkon të rrisë aftësinë e shkollave dhe familjeve për të rritur angazhimin familjar. Këto përfshijnë, 

por nuk kufizohen në, pjesëmarrës në aktivitetet e mëposhtme: 

 



Takoni Workshopet e Edukimit të Prindërve gjatë Mësuesve Programet e Nivelit të Klasës së Muzikës   

  

Takime / Programe PTA Matematikë / Natë Shkence për Javën e Dasmës së Mamit dhe Babait    

Udhëtime të rrepta vullnetare për prindërit / ahengje pushimesh        

Festivalet e vjeshtës dhe pranverës zhvillojnë konferenca argëtuese për mësuesit      

  

Disa nga këto ngjarje do të ndodhin në të vërtetë për shkak të ndalimit të COVID-19.  

 

Fondi rezervë 

Shkolla Fillore Caprac do të sigurojë të paktën 1% të fondit të saj Titulli 1 për të mbështetur programin e saj të 

përfshirjes së prindërve. Administrata do të konsultohet me Komitetin e Reformës Arsimore të Kampusit (CEIC) mbi 

përdorimin e fondeve të caktuara për pjesëmarrjen e familjes. 

 

 

Takimi vjetor 

Caprac Elementary organizon netë mësuesish / kursesh në dy javët e para të vitit shkollor. Këtu: 

1. Titulli 1 do të përshkruajë programin dhe do të ndajë informacion mbi performancën e shkollës. 

2. Politika e përfshirjes prindërore do të shpërndahet, diskutohet dhe rishikohet 

3. Do të diskutohet për kurrikulën shkollore dhe format e vlerësimit arsimor të përdorura për të matur 

përparimin e fëmijëve. 

4. Rishikohen nivelet e aftësive që studentët mund të arrijnë. 

5. Mundësitë për përfshirjen e familjes do të paraqiten dhe shpjegohen. Anëtarët e familjes do të inkurajohen 

të marrin pjesë në organet vendimmarrëse të shkollës. 

Takimet shtesë të Titullit 1 mbahen në periudha të ndryshme gjatë vitit dhe të gjitha familjet janë të mirëseardhura dhe 

inkurajuar të marrin pjesë. Sugjerimet dhe kontributet e marra në këto takime do të merren parasysh gjatë 

vendimmarrjes së vitit dhe momenteve praktike bazuar në natyrën e sugjerimeve / kontributeve. Familjet do të 

njoftohen përmes postës elektronike, faqes në internet të shkollës, mesazheve shkollore, gazetave dhe / ose 

njoftimeve të dërguara në shtëpi me studentët. 

 

Marrëveshja ndërmjet shkollës dhe prindit 

Caprick Elementary punon me familjet, stafin e kampusit dhe administratën e kampusit në bazë vjetore për të zhvilluar, 

rishikuar dhe rishikuar përbërjet mbi baza shkollore. Kjo kompakt identifikon përgjegjësinë e shkollës për të siguruar 

një nivel të lartë të kurrikulës dhe udhëzimit, pritjet e prindërve për të identifikuar dhe pritjet e studentëve për të 

marrë përgjegjësi personale për të mësuarit e tyre. Kompaktet do të shpërndahen në faqet e internetit të shkollës 

dhe / ose do të dërgohen në shtëpi me studentët dhe do të diskutohen në konferencën e tyre të parë prindër-

mësues. 

 

Vlerësimi 

Me përfshirjen e familjeve, Shkolla Fillore CAPRAC do të vlerësojë përmbajtjen dhe vlerën vjetore të politikës së 

përfshirjes së prindërve në shkollë mbi nivelin e përfshirjes së familjes dhe perceptimin e suksesit. Ky vlerësim 

përfshin identifikimin e pengesave për pjesëmarrje më të madhe të familjes. Shkolla përdor rezultatet e vlerësimit për 

të hartuar strategji për një programim më efektiv të përfshirjes së prindërve dhe, nëse është e nevojshme, për të 

rishikuar politikat e saj të përfshirjes në familje. Procesi i vlerësimit përfshin sa vijon: 

● Kontributet nga Kampusi CEIC dhe anëtarët e tij 

● Kryerja e sondazheve vjetore të familjeve për të përcaktuar nivelin e pjesëmarrjes dhe identifikimin e 

pengesave për pjesëmarrje (Anketa vjetore e Kënaqësisë së Familjes do të jetë një version online i 

disponueshëm në familje në një gjuhë kur kuptohet praktikisht);  



● Përdorni rezultatet e sondazhit, bazat e të dhënave vullnetare dhe burime të tjera çdo vit si të dhëna 

themelore për vitin e ardhshëm (analiza përdoret për të ndryshuar me kalimin e viteve); 

● Vendosni qëllimet e angazhimit familjar për vitin e ardhshëm shkollor; 

● Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive për të rritur pjesëmarrjen e familjes bazuar në rezultatet e vlerësimit.  

 

Përfundim 

Caprac Elementary është e përkushtuar për suksesin e të gjithë studentëve. Ne do të punojmë me familjet dhe 

komunitetet tona për të monitoruar efektivitetin e programeve tona Titulli I dhe Angazhimi Prindëror me qëllimin për t'i 

siguruar secilit nga studentët tanë përsosmëri në arsim. 

 

Miratuar 

Kjo politikë e përfshirjes prindërore është hartuar dhe rënë dakord në bashkëpunim me familjet e Caprac Elementary 

(Ofruesi i Programit Titulli I Gjithë Kampusin), i vërtetuar nga ftesat dhe përgjigjet nga familjet, sugjerimet për 

ndryshime nga ekspertët e angazhimit. Njoh me kërkesat e shtetit. Dhe nënshkrimi më poshtë. 

 

Kjo politikë e përfshirjes së prindërve u miratua nga Shkolla Fillore Capark në Qershor 2020 dhe do të zbatohet për 

vitin shkollor 2020-2012. Shkolla do ta shpërndajë këtë politikë te të gjitha familjet përpara 1 Tetorit 2016. 

 

Shkolla Fillore Caprac  


