Khu Học Chánh Garland
Kheế Ước Phụ huynh Tham gia
2017-2018

Khu Học Chánh Garland sẽ hợp tác với phụ huynh trong sự phát
triển của Kế hoạch Cải tiến Học khu, Kế hoạch Chương trình Title I,
Khế Ước Phụ huynh Tham gia, và việc duyệ t lạ i trường học và
phương phá p cải tiến.
•

•

•

Khu Học Chánh Garland cùng nhau phát triển và phê duyệt kế hoạch cải
tiến học khu với phụ huynh qua Ủy ban Cải tiến Giáo dục Học khu.
Ủy ban Cố vấn Phụ huynh của học khu sẽ tham gia vào sự phát triển và
phê duyệt Kế hoạch Chương trình Title I và Khế Ước Phụ huynh Tham
gia Title I của Học khu.
Kế hoạch Cải tiến Nhà trường cùng phát triển với phụ huynh qua các Đội
Cải tiến Nhà trường gồm các nhân viên trong trường, phụ huynh, và các
thành viên cộng đồng.

Khu Học Chánh Garland sẽ yểm trợ các trường Title I trong việc lập
kế hoạch và thực hiện các hoạt động phụ huynh tham gia có hiệu quả
để cải thiện thành tích học vấn của học sinh và khả năng trong lớp
học.
•

•
•

Sở Tham gia của Gia đình và Cộng đồng (FACE) cung cấp yểm trợ cho
các sở và các trường học trong nỗ lực gắn kết gia đình của họ theo yêu
cầu (huấn luyện và tư vấn).
Sở FACE cung cấp trợ giúp với việc đánh giá các kế hoạch phụ huynh
tham gia trường học qua một cuộc khảo sát hàng năm.
Sở FACE cung cấp huấn luyện cho nhân viên và phụ huynh trong việc
phát triển các kế hoạch phụ huynh tham gia trong trường, hỗ trợ các
trường trong việc xác định thực hành phụ huynh tham gia có hiệu quả, và
cung cấp các bài thuyết trình cho cộng đồng.
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Khu Học Chánh Garland sẽ xây dựng khả năng cho các trường và phụ
huynh để làm sự tham gia của phụ huynh được mạnh mẽ.
•

Phụ huynh có thể được giúp đỡ trong việc tìm hiểu các tiêu chuẩn tiểu
bang, đánh giá khu học chánh và trường học, và làm thế nào để theo dõi
sự tiến bộ của con em trong những cách sau đây:
o GISD sẽ cung cấp cho phụ huynh các hội thảo để giải thích những
đánh giá và cách sử dụng để đo sự tiến bộ của học sinh.
o Học khu sẽ cung cấp Lịch Kiểm tra trực tuyến để phụ huynh có
được thông tin về lịch trình kiểm tra.
o Chương trình Giáo dục Cao cấp cung cấp các hội thảo cho phụ
huynh để thông báo cho phụ huynh các đánh giá quốc gia cho học
sinh, kết quả sử dụng thế nào, và làm thế nào phụ huynh có thể
giúp đỡ con cái của. Phụ huynh được thông tin của những sự kiện
này qua trường của con em họ.
o GISD giúp phụ huynh trong việc theo dõi sự tiến bộ của con em họ
qua Skyward và những báo cáo thường xuyên về sự tiến bộ của
học sinh. Sẽ có huấn luyện cho Skyward qua trường học địa
phương.
o Học khu sẽ cung cấp một trang đánh giá trên trang web của học
khu để hỗ trợ phụ huynh trong việc tìm hiểu những đánh giá được
đưa ra, đo những gì, và các trường học và gia đình sẽ sử dụng nó
như thế nào để đo sự tiến bộ giáo dục và sắp đặt của học sinh.
o Mỗi Trường Title I tiến hành các hoạt động để giúp phụ huynh
trong việc tìm hiểu đánh giá của tiểu bang và học khu và tiêu chuẩn
thành đạt.
o Mỗi trường sẽ gửi thông tin cho phụ huynh về những tiêu chuẩn
đánh giá để giúp họ hiểu được kết quả xét nghiệm của con em họ.
o GISD sẽ cung cấp các chương trình cho phụ huynh gồm có chủ đề
như hỗ trợ học sinh, vai trò cha mẹ, và hợp tác với các trường.

•

Khu Học Chánh Garland sẽ cung cấp tài liệu và huấn luyện để giúp phụ
huynh làm việc với con của họ, chẳng hạn như dạy chữ và sử dụng công
nghệ.
o Mỗi Trường Title I cung cấp huấn luyện cho phụ huynh theo kết
quả của Đánh giá Nhu cầu Toàn diện. Điều này có thể bao gồm
các công nghệ và huấn luyện văn hoá cũng như các chủ đề khác
được xác định.
o Chương trình Bước Đầu tiên (First Steps) cung cấp dạy chữ cho
phụ huynh có con nhỏ để họ có thể giúp con họ tập đọc và để
chuẩn bị đi học.
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o Chương trình Đọc sách Mùa hè sẽ cung cấp sách cho tất cả học
sinh trước Mẫu giáo đến Lớp 1 để khuyến khích đọc sách chung ở
nhà.
o Sở Tham gia của Gia đình và Cộng đồng cung cấp nguồn lực cho
các trường và tạo điều kiện cho các cuộc hội thảo cho phụ huynh
để phù hợp với các tiêu chuẩn Toàn quốc PTA về sự tham gia của
gia đình.
o Học khu tiến hành các sự kiện công nghệ cho phụ huynh toàn khu
vực để giới thiệu các công cụ và nguồn lực mà các gia đình có thể
dùng để giúp trong việc học ở nhà.
•

Khu Học Chánh Garland sẽ, với sự hỗ trợ của phụ huynh, giáo huấn các
hiệu trưởng, giáo viên và các nhân viên khác để họ nhận thấy giá trị và
hữu ích của sự đóng góp của phụ huynh, làm thế nào để tiếp cận, giao
tiếp với, và làm việc với phụ huynh là đối tác bình đẳng, làm thế nào để
thực hiện và phối hợp phụ huynh các chương trình, và làm thế nào để xây
dựng mối quan hệ giữa phụ huynh và trường học.
o Các trường học sẽ cung cấp huấn luyện về việc phát triển kế
hoạch tham gia của phụ huynh.
o Mỗi trường địa phương sẽ cung cấp huấn luyện, với sự hỗ trợ của
phụ huynh, cho nhân viên liên quan đến sự tham gia của phụ
huynh.
o Sở Tham gia của Gia đình và Cộng đồng cung cấp các buổi phát
triển nghề nghiệp cho nhân viên nhà trường, phù hợp với các tiêu
chuẩn Toàn quốc PTA cho sự tham gia của gia đình.
o Học khu chỉ định Tháng Mười Một mỗi năm là Tháng Tham gia của
Gia đình để nhấn mạnh sự quan trọng của cộng tác giữa gia đình
và nhà trường.

•

Khu Học Chánh Garland sẽ bảo đảm rằng các thông tin liên quan đến
chương trình học và phụ huynh, các cuộc họp, và các hoạt động khác
được gửi đến phụ huynh trong một định dạng và ngôn ngữ các phụ huynh
có thể hiểu bất cứ khi nào có thể.
o Thông tin và tài liệu quan trọng cho phụ huynh và gia đình được
đặt trên trang web của học khu bằng những ngôn ngữ thích hợp.
o Mỗi trường Title I bắt buộc phải ghi lại cách thức đã được thông
báo cho phụ huynh trong một ngôn ngữ và định dạng dễ hiểu.
o Sở FACE thông báo phụ huynh các sự kiện cho phụ huynh bằng
tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt.
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•

Khu Học Chánh Garland sẽ cung cấp yểm trợ hợp lý cho các phụ huynh
tham gia hoạt động.
o Khu Học Chánh Garland yểm trợ Hội đồng PTA của học khu.
o Mỗi trường Title I có một ban PTA / PTSA mà thường xuyên họp
để yểm trợ các mối quan hệ giữa phụ huynh và trường học.
o Các hội Booster và các tổ chức cho phụ huynh có thể nhận được
yểm trợ cho các hoạt động qua các trường học trong khu vực.
o Theo yêu cầu, sở FACE sẽ cung cấp thông dịch tiếng Tây Ban Nha
và tiếng Việt cho các sự kiện ở học khu.

Khu Học Chánh Garland sẽ phối hợp và kết hợp chiến lược phụ
huynh tham gia với chương trình tham gia của phụ huynh khác ở địa
phương.
•
•

First Steps sẽ cộng tác với Head Start để tuyển dụng các phụ huynh.
Trường học sẽ làm việc với các chương trình phụ huynh tham gia của địa
phương để bao gồm chúng trong phụ huynh tham gia hoạt động của họ
nếu thích hợp.

Khu Học Chánh Garland sẽ phát triển vai trò thích hợp cho các tổ
chức và doanh nghiệp dựa vào cộng đồng để tham gia vào các phụ
huynh tham gia hoạt động.
•

•

Nền tảng Giáo dục GISD làm việc với các doanh nghiệp và cộng đồng để
họ tham gia vào các phụ huynh tham gia hoạt động ở cấp trường và cấp
học khu.
GISD sẽ phát triển một website tình nguyện để cải tiến thông tin liên lạc
giữa nhà trường và các đối tác cộng đồng để liên kết các nguồn lực theo
nhu cầu.

Khu Học Chánh Garland sẽ tiến hành việc đánh giá hàng năm các nội
dung và hiệu quả của khế ước phụ huynh tham gia trong việc nâng
cao chất lượng học hành của các trường Title I. Việc đánh giá này,
phân phối cho phụ huynh, sẽ tìm cách xác định những rào cản nào
đó mà hạn chế sự tham gia nhiều hơn của phụ huynh. Những phát
hiện này sẽ được sử dụng để thiết kế các chiến lược cho phụ huynh
tham gia có hiệu quả hơn, và khế ước phụ huynh tham gia sẽ được
sửa đổi khi cần thiết..
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