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Trưòng Tiểu Học Parkview quan tâm đến sự thành công của tất cả học sinh. Các giáo viên và nhân viên tin vào tầm quan
trọng của gia đình như là đối tác của chúng tôi trong việc giáo dục con cái của họ. Ở Trưòng Tiểu Học Parkview, chúng tôi
tin rằng sự tham gia của phụ huynh là điều cần thiết cho sự thành công của các cháu và hoan nghênh cơ hội làm việc
hướng tới việc thiết lập một mối quan hệ với gia đình.
Về phía nhà trường, chúng tôi cam kết:
• Tôn trọng quý phụ huynh như các đối tác trong việc giáo dục con cái của họ và tôn vinh vai trò của họ như là giáo viên
đầu tiên và suốt đời; tăng cường năng lực của nhân viên nhà trường để hợp tác với gia đình.
• Mong mỏi các học sinh đạt được thành tích học tập cao.
• Thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh thông qua việc hướng dẫn trang mạng và dựa trên các quyết định hợp tác.
• Thúc đẩy một môi trường thân thiện và đáp ứng cho tất cả các thành viên gia đình
• Thiết lập và thúc đẩy mở rộng giao tiếp như một nguồn thông tin và tin tưởng giữa các nhân viên Trường Parkview và gia
đình
• Cung cấp các phương tiện đến các gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế, có trẻ em khuyết tật, hoặc tình trạng di cư, bất
cứ khi nào có thể, để họ có điều kiện tham gia trong khuôn khổ nhưng không giới hạn,
• Thông báo cho gia đình nếu con em của họ đã được dạy trong bốn (4) hoặc nhiều tuần liên tiếp là một giáo viên không
đủ trình độ trong ý nghĩa của thuật ngữ trong phần 200.56 của Quy chế Cuối của Tiêu đề 1 (67 Fed. Reg. 71.710,
December 2, 2002)
Sự tham gia của phụ huynh có nghĩa là sự tham gia thường xuyên, hai chiều của các thành viên trong gia đình, và thông
tin liên lạc có ý nghĩa liên quan đến việc học và hoạt động khác ở trường của học sinh, chắc chắn bao gồm:
(A) gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học tập của con em mình
(B) gia đình được khuyến khích tham gia tích cực trong việc giáo dục con em mình tại trường học
(C) gia đình là đối tác hỗ trợ đầy đủ trong việc giáo dục các cháu bao gồm việc quyết định và trong vai trò ủy ban cố vấn.
(D) thực hiện các hoạt động khác như mô tả trong phần 1118 của ESEA (Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học).

Sự tham gia của phụ huynh trong việc phát triển chính sách
Các bên liên quan của Trường Tiểu học Parkview sẽ cùng nhau phát triển, xem xét và sửa đổi các Quy Chế Tham Gia Của
Phụ Huynh Trường Parkview. Các bên liên quan có thể bao gồm:
• Phụ huynh và các thành viên gia đình là đại diện của tập thể cộng đồng nhà trường.
• Nhân viên nhà trường (giáo viên, Ban giám hiệu, nhân viên, vv)
Ngoài ra, tất cả các thành viên gia đình của các học sinh hiện tại sẽ được mời tham gia vào một quá trình xem xét và điều
chỉnh vào cuối mỗi năm học (tháng Tư - Năm) để chuẩn bị cho năm sau.

Cơ Hội Phụ Huynh Tham Gia
Trường Parkview đánh giá cao quan hệ đối tác chính thức và không chính thức của các gia đình trong việc giáo dục con em
mình. Có nhiều cách để gia đình có thể đóng góp đáng kể vào sự thành công của học sinh ở nhà, ở trường, và mọi nơi nói
chung. Chúng tôi tìm cách phối hợp và đồng nhất các cơ hội để phụ huynh tham gia vào các chương trình khác của trường.
Ngoài ra, Trường Tiểu Học Parkview sẽ tìm cách tăng cường năng lực của nhà trường và gia đình để tăng sự tham gia của gia
đình.

Đặt Quỹ Dự Phòng
Trường tiểu học Parkview sẽ dành ít nhất 1% của quỹ Title 1 của mình với mục đích hỗ trợ các chương trình tham gia của phụ
huynh. Ban Giám Hiệu sẽ tham khảo ý kiến với Ủy ban Cải thiện Giáo dục cấp Cơ sở (CEIC) liên quan đến việc sử dụng kinh
phí dành cho các phụ huynh tham gia.

Hội Nghị Thường Niên
Trường Parkview sẽ tổ chức Đêm giáo viên / Chương Trình Giảng Dạy trong hai tuần đầu tiên của năm học. Tại đây:
1. chương trình Title 1 sẽ được mô tả và chia sẻ thông tin tiến độ học tập
2. Quy chế Tham Gia của Phụ Huynh sẽ được phân phối, thảo luận và xem xét
3. chương trình học và các hình thức kiểm tra trong học đường được sử dụng để đo lường tiến bộ của trẻ em sẽ được
thảo luận
4. độ mà học sinh được dự kiến sẽ đạt được xem xét
5. cơ hội tham gia của gia đình sẽ được trình bày và giải thích. Các thành viên trong gia đình sẽ được khuyến khích thể
hiện sự quan tâm trong việc phục vụ như một thành viên quyết định của trường.
Các cuộc họp khác của Tiêu đề 1 sẽ được tổ chức trong suốt cả năm vào các thời điểm khác nhau và tất cả các gia đình được
chào đón và khuyến khích tham dự. Các đề nghị thực hiện nhận được trong các cuộc họp này sẽ được xem xét nhằm đặt ra
quyết định trong suốt cả năm và vào những thời điểm thực tế dựa trên bản chất của những lời đề nghị. Các gia đình sẽ được
thông báo về các cuộc họp qua thư điện tử, trang mạng của trường, tin nhắn, bản tin, và / hoặc thông báo gửi cho học sinh.

Thỏa Thuận giữa Trường học và Phụ Huynh
Trường Parkview sẽ làm việc với gia đình, nhân viên nhà trường, và ban giám hiệu trường để phát triển, xem xét và sửa đổi
hàng năm Thỏa thuận giữa Nhà trường-Phụ huynh. Thỏa thuận này sẽ xác định trách nhiệm của nhà trường nhằm cung cấp
chương trình giảng dạy và hướng dẫn cấp cao, sự mong đợi cha mẹ cung cấp hỗ trợ trong việc học tập của con em mình, và
sự mong đợi học sinh phải tự chịu trách nhiệm trong việc học tập của mình. Thỏa thuận này sẽ được phân phối trên các trang
mạng của trường học và / hoặc gửi học sinh mang về nhà, và sẽ được thảo luận tại buổi họp phụ huynh-giáo viên đầu tiên của
quý vị.

Đánh giá
Với sự tham gia của phụ Huynh, Trường Tiểu Học Parkview sẽ tiến hành đánh giá hàng năm về nội dung và thành công của
chính sách phụ huynh tham gia vào trường học về mức độ tham gia và nhận thức của gia đình. Việc đánh giá này sẽ bao gồm
việc xác định các rào cản để phát triển sự tham gia của các gia đình nhiều hơn. Nhà trường sẽ sử dụng kết quả đánh giá để
thiết kế các chiến lược hiệu quả hơn để phụ huynh tham gia chương trình đồng thời sửa đổi, nếu cần thiết, chính sách tham
gia của gia đình. Thủ tục đánh giá bao gồm:
• thông tin nhận được từ CEIC và các thành viên
• tham vấn hàng năm từ gia đình để xác định mức độ tham gia và xác định các rào cản đã ngăn cản sự tham gia (tham vấn
sự hài lòng của gia đình hàng năm sẽ là một phiên bản trực tuyến được cung cấp bằng một ngôn ngữ bất cứ gia đình nào
cũng hiểu được khi áp dụng);
•
sử dụng kết quả khảo sát hàng năm, cơ sở dữ liệu tình nguyện, và các nguồn khác như là dữ liệu ban đầu cho năm tới
(phân tích được sử dụng trong việc đưa ra những thay đổi từ năm này sang năm khác);
• thiết lập một mục tiêu tham gia của gia đình cho năm học sắp tới;
• phát triển và thực hiện các chiến lược để tăng sự tham gia của gia đình dựa trên kết quả đánh giá.

Kết luận
Trường Tiểu Học Parkview cam kết sự thành công của tất cả học sinh. Chúng tôi sẽ làm việc cùng với gia đình và cộng đồng
để theo dõi hiệu quả của chương trình các phụ huynh tham gia và chương trình Title I với mục tiêu cung cấp nền giáo dục xuất
sắc cho từng học sinh của chúng tôi.

Thông qua
Quy chế Phụ Huynh Tham Gia này đã được phát triển cùng thỏa thuận với các gia đình của Trường Tiểu Học Parkview (Cơ sở
cung cấp chương trình Title I mở rộng), bằng chứng là lời mời và phản ứng của gia đình, góp ý cho thay đổi từ chuyên gia
chương trình phụ huynh tham gia dựa trên yêu cầu nhà nước , và chữ ký bên dưới.
Quy chế Phụ Huynh Tham Gia này đã được Trường tiểu học Parkview công nhận vào ngày 3 tháng Ba 2020 và sẽ có hiệu lực trong
suốt năm học 2020-2021. Nhà trường sẽ phân phối các chính sách này cho tất cả các gia đình vào trước ngày 10 31 2020.
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