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Garland ISD sẽ tăng cường sự tham gia của phụ huynh trong quá trình xây dựng Kế
hoạch cải thiện Khu học chánh, Kế hoạch thực hiện chương trình Title I, Chính sách
gắn kết phụ huynh và quy trình đánh giá, cải tiến chất lượng trường học.
● Garland ISD cùng phối hợp với phụ huynh phát triển và phê duyệt kế hoạch cải tiến chất
lượng Khu học chánh thông qua Ủy ban cải thiện chất lượng giáo dục Khu học chánh.
● Ủy ban tư vấn phụ huynh Khu học chánh sẽ được tham gia vào quá trình xây dựng, phê
duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Title I cũng như Chính sách gắn kết phụ huynh theo
Title I.
● Kế hoạch cải thiện trường được phát triển phối hợp với phụ huynh thông qua Nhóm cải
thiện trường, bao gồm nhân viên trường, phụ huynh và các thành viên cộng đồng.

Garland ISD sẽ hỗ trợ các trường Title I trong quá trình lập kế hoạch và triển khai
các hoạt động có hiệu quả về gắn kết phụ huynh để cải thiện thành tích học tập và kỹ
năng của học sinh.

● Garland ISD cung cấp hỗ trợ cho các khoa và trường trong các hoạt động gắn kết phụ huynh
theo yêu cầu (đào tạo và tư vấn)
● Garland ISD hỗ trợ đánh giá kế hoạch gắn kết phụ huynh trong trường bằng cách thực hiện
khảo sát hàng năm.
● Garland ISD hướng dẫn cho nhân viên và phụ huynh về cách xây dựng kế hoạch gắn kết phụ
huynh trong trường, hỗ trợ các trường xác định các thực hành hiệu quả về gắn kết phụ
huynh cũng như tiến hành thuyết trình trong cộng đồng.
● Garland ISD hỗ trợ phát triển chuyên môn và các hỗ trợ khác cho nhân viên nhà trường
mục tiêu để đảm bảo rằng các trường có thể thực hiện được các sáng kiến gắn kết phụ
huynh dựa trên kết quả nghiên cứu.

Garland ISD sẽ tăng cường kỹ năng gắn kết phụ huynh hiệu quả cho nhà trường và
phụ huynh.

● Phụ huynh sẽ được hỗ trợ để hiểu rõ các tiêu chuẩn của tiểu bang, các đánh giá của trường
và Khu học chánh, cũng như cách theo dõi sự tiến bộ của trẻ bằng những cách sau:
o Garland ISD sẽ cung cấp Lịch kiểm tra trực tuyến để phụ huynh có thể nắm được lịch
kiểm tra.
o Garland ISD tổ chức các hội thảo cho phụ huynh để thông báo các đánh giá
quốc gia dành cho học sinh, phương pháp sử dụng kết quả đánh giá và cách
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phụ huynh có thể hỗ trợ con họ. Phụ huynh được thông báo thông qua những sự
kiện này tại nhà trường của học sinh.
Garland ISD hỗ trợ phụ huynh theo dõi mức độ tiến bộ của con họ thông qua
Skyward và các báo cáo thường xuyên về tiến bộ của học sinh. Mỗi trường đều
tổ chức hướng dẫn sử dụng Skyward.
Khu học chánh thiết lập một trang đánh giá trên trang web của mình để giúp phụ
huynh hiểu các đánh giá được thực hiện, chỉ số đánh giá và phương pháp sử
dụng kết quả đánh giá của trường học và phụ huynh để đo lường tiến bộ học tập
và xác định chương trình học tập của các em.
Mỗi trường Title I thực hiện các hoạt động hỗ trợ để phụ huynh hiểu được các
đánh giá, tiêu chuẩn kết quả học tập của tiểu bang và Khu học chánh.
Mỗi trường gửi thông tin cho phụ huynh về các đánh giá tiêu chuẩn hóa nhằm
giúp họ hiểu kết quả kiểm tra của con mình.
Garland ISD sẽ tổ chức các chương trình dành cho phụ huynh bao gồm nhiều
chủ đề khác nhau như hỗ trợ học sinh, kỹ năng nuôi dạy con cái và phối hợp với
nhà trường.
Garland ISD tổ chức hướng dẫn chuyên nghiệp cho các trường để xây dựng một
môi trường thân thiện cho phụ huynh.

● Garland ISD sẽ cung cấp tài liệu và tổ chức đào tạo để giúp cha mẹ cùng tham
gia học tập với con, chẳng hạn như đào tạo về đọc viết và sử dụng công nghệ.
o Chương trình Đọc sách Mùa hè sẽ cung cấp sách cho tất cả học sinh Mầm non
đến Lớp Một để hỗ trợ việc đọc chung ở nhà.
o Garland ISD cung cấp tài nguyên cho các trường và hỗ trợ tổ chức các hội thảo
cho phụ huynh phù hợp với các yêu cầu của tiểu bang và liên bang cho sự kết
hợp của gia đình
o Garland ISD thực hiện các sự kiện về công nghệ cho phụ huynh trong toàn học
khu để nêu bật các công cụ và tài nguyên mà các gia đình có thể tiếp cận để hỗ
trợ việc học tập ở nhà.
o Garland ISD đào tạo cho các gia đình về khả năng đọc viết, tiếp cận gia đình, và
thực hiện hoạt động đào tạo khác để hỗ trợ các phụ huynh và gia đình trong
chương trình English Language Learners trở thành những người tham gia tích
cực trong việc giáo dục của con mình.
● Garland ISD, với sự hỗ trợ của phụ huynh, sẽ hướng dẫn để hiệu trưởng, giáo
viên và nhân viên nhà trường hiểu rõ giá trị và mức độ đóng góp của phụ huynh;
cách thức tiếp cận, giao tiếp và làm việc với phụ huyn như những đối tác bình
đẳng; cách thức thực hiện, phối hợp các chương trình dành cho phụ huynh và
cách thức xây dựng mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường.
o Các trường được đào tạo về kỹ năng xây dựng kế hoạch gắn kết phụ huynh.
o Với sự hỗ trợ của phụ huynh, mỗi trường học ở địa phương tổ chức đào tạo cho
nhân viên phụ trách gắn kết phụ huynh.
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o Garland ISD tổ chức các buổi phát triển chuyên môn cho nhân viên nhà trường
để hỗ trợ các hoạt động tốt nhất về gắn kết phụ huynh.
● Garland ISD sẽ đảm bảo rằng thông tin liên quan đến các chương trình, cuộc
họp, hoạt động khác của trường và liên quan đến phụ huynh sẽ được gửi cho
phụ huynh theo định dạng và ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được.
o Được chuẩn bị bằng một số ngôn ngữ, các thông tin, tài liệu quan trọng đối với
phụ huynh và gia đình học sinh được đăng tải lên trang web của Khu học chánh.
o Mỗi trường Title I cần tổng hợp cách thức thông báo cho phụ huynh bằng ngôn
ngữ và định dạng dễ hiểu.

Garland ISD sẽ phối hợp và kết hợp các chiến lược gắn kết phụ huynh với các
chương trình gắn kết phụ huynh địa phương.

● Garland ISD sẽ cung cấp hỗ trợ phù hợp cho các hoạt động tham gia của phụ
huynh.
o Mỗi trường Title I đều có một hội đồng Phụ huynh-Giáo viên/Phụ huynh-Giáo
viên-Học sinh hoặc các tổ chức đại diện cho phụ huynh/học sinh thường xuyên
gặp gỡ để hỗ trợ mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường.

Garland ISD sẽ xác định vai trò phù hợp cho các tổ chức và doanh nghiệp cộng đồng
tham gia vào các hoạt động gắn kết phụ huynh.

● Quỹ Giáo dục GISD phối hợp với doanh nghiệp và cộng đồng trong các hoạt động
gắn kết phụ huynh ở cấp trường và Khu học chánh.
● Garland ISD sẽ phát triển trang web các hoạt động tình nguyện để tăng cường trao
đổi giữa nhà trường và các đối tác cộng đồng, qua đó kết nối các nguồn lực với nhu
cầu.

Garland ISD sẽ tiến hành đánh giá hàng năm về nội dung và hiệu quả của chính sách
gắn kết phụ huynh trong việc cải thiện chất lượng học tập của các trường Title I.
Đánh giá này có tiêu đề: khảo sát mức độ gắn kết phụ huynh Title I và được gửi đến
Quý phụ huynh để xác định các rào cản ngăn cản đối với sự tham gia của phụ huynh.
Những phát hiện sẽ được sử dụng để thiết kế hiệu quả hơn các chiến lược tăng
cường sự tham gia của phụ huynh và chính sách gắn kết phụ huynh sẽ được sửa đổi
nếu cần thiết.
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