
Chính sách gắn kết gia đình của trường trung học East Jefferson 2019-2020  
Để hỗ trợ củng cố thành tích học tập của học sinh, trường trung học East Jefferson nhận 

được các quỹ Title I, Part A. Kèm theo là chính sách tham gia của gia đình chúng tôi có chứa 

thông tin theo yêu cầu của phần 1118 của Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESEA). 

 
* * * * *  
PHẦN I. MỞ RỘNG CHUNG  
Trường trung học East Jefferson đồng ý thực hiện các yêu cầu theo luật định sau:  
Phù hợp với mục 1118, nhà trường sẽ làm việc để đảm bảo rằng các chính sách tham gia gia 

đình ở cấp trường bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu của phần 1118 của ESEA, và mỗi 

phần bao gồm, như một thành phần, một phụ huynh học sinh phù hợp với phần 1118 (d) của 

ESEA. (Xem Nhỏ gọn 19-20)  
Các trường sẽ thông báo cho phụ huynh về chính sách theo một định dạng dễ hiểu và thống 

nhất và, ở mức độ có thể thực hiện được, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu. Chính 

sách này sẽ được cung cấp cho cộng đồng địa phương và được cập nhật định kỳ để đáp 

ứng nhu cầu thay đổi của phụ huynh và nhà trường.  
Khi thực hiện Tiêu đề I, Phần A, các yêu cầu về sự tham gia của gia đình, trong phạm vi có thể 

thực hiện được, nhà trường sẽ cung cấp cơ hội đầy đủ cho sự tham gia của phụ huynh có 

trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết tật và phụ huynh của trẻ em di cư, bao gồm cung 

cấp thông tin và trường học các báo cáo được yêu cầu theo mục 1111 của ESEA theo định 

dạng dễ hiểu và thống nhất và bao gồm các định dạng thay thế theo yêu cầu và, ở mức độ có 

thể thực hiện được, theo ngôn ngữ mà phụ huynh hiểu.  
Nếu kế hoạch chương trình toàn trường cho Tiêu đề I, Phần A, được phát triển theo mục 1114  
(b) của ESEA, không thỏa đáng với phụ huynh của những đứa trẻ tham gia, nhà trường sẽ 

gửi bất kỳ nhận xét nào của phụ huynh với kế hoạch khi nhà trường nộp kế hoạch cho cơ 

quan giáo dục địa phương (trường học).  
Nhà trường sẽ liên quan đến phụ huynh của trẻ em được phục vụ trong Tiêu đề I, Phần A 

trong các quyết định về cách 1 phần trăm của Tiêu đề I, Phần A dành cho sự tham gia của gia 

đình được chi tiêu và sẽ đảm bảo rằng không dưới 95 phần trăm của 1 phần trăm dành riêng 

đi trực tiếp đến các trường học.  
Nhà trường sẽ xây dựng năng lực của riêng mình và phụ huynh để gắn kết gia đình mạnh 

mẽ, nhằm đảm bảo sự tham gia hiệu quả của gia đình và hỗ trợ sự hợp tác giữa nhà trường, 

phụ huynh và cộng đồng để cải thiện thành tích học tập của học sinh.  
Nhà trường sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý khác cho các hoạt động gắn kết gia đình theo mục 

1118 của ESEA như phụ huynh có thể yêu cầu.  
Nhà trường sẽ chịu sự chi phối của định nghĩa luật định sau đây về sự tham gia của gia đình 

và sẽ thực hiện các chương trình, hoạt động và thủ tục theo định nghĩa này:  
Sự tham gia của gia đình có nghĩa là sự tham gia của cha mẹ trong giao tiếp thường xuyên, hai 

chiều và có ý nghĩa liên quan đến việc học tập của học sinh và các hoạt động khác của trường, 

bao gồm cả việc đảm bảo  
(A) rằng cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ việc học tập của con họ;  
(B) rằng phụ huynh được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con của họ ở 

trường; 



(C) rằng cha mẹ là đối tác đầy đủ trong giáo dục con của họ và được đưa vào, khi thích 

hợp, trong việc ra quyết định và trong các ủy ban tư vấn để hỗ trợ giáo dục con cái họ;  
(D) thực hiện các hoạt động khác, như các hoạt động được mô tả trong phần 1118 của ESEA.  
PHẦN II. MÔ TẢ CÁC TRƯỜNG HỌC S IM THỰC HIỆN CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH SÁCH  
GIA ĐÌNH YÊU CẦU CỦA TRƯỜNG 

 

Trường trung học East Jefferson sẽ thực hiện các hành động sau đây để lôi kéo phụ huynh 

tham gia vào kế hoạch phát triển gia đình chung của trường theo mục 1118 của ESEA: 

 

Tổ chức nhiều Đêm gắn kết gia đình cho phụ huynh, người giám hộ và học sinh về các chủ 

đề có liên quan 
 
Tổ chức hội nghị phụ huynh giáo viên hai lần mỗi năm  
Tổ chức định hướng sinh viên năm nhất cho các gia đình mới gia nhập 

Tổ chức Open House cho tất cả các gia đình (trước đây và hiện tại) 
 
Giao tiếp qua trang web, Twitter và Facebook tới các gia đình và cộng đồng 

 

Trường trung học East Jefferson sẽ thực hiện các hành động sau đây để lôi kéo phụ huynh 

vào quá trình đánh giá và cải tiến trường học theo mục 1116 của ESEA: 

 

Tổ chức một cuộc họp thông tin về Tiêu đề I vào tháng 9 năm 2019 để xem xét và tìm kiếm 

đầu vào để cải thiện trường học và tham gia gia đình tốt hơn 
 
Tổ chức các cuộc họp Tiêu đề I hàng tháng để cập nhật tất cả các bên liên quan (chính 

quyền, giáo viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng) trong tiến trình hướng tới mục tiêu 
 
Khảo sát tất cả các bên liên quan (chính quyền, giáo viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng) 

vào mùa xuân năm 2020 để đánh giá hiệu quả của Kế hoạch cải tiến trường học và tiến tới 

mục tiêu. 

 

Trường trung học East Jefferson sẽ cung cấp cho mỗi phụ huynh một cá nhân học sinh báo 

cáo về kết quả học tập của con em mình theo đánh giá của Bang về ít nhất là môn toán, nghệ 

thuật ngôn ngữ và đọc bằng cách: 

 

Điểm số LEAP 2025, điểm ELPT điểm PSAT và điểm ACT sẽ được cung cấp phù hợp cho 

các gia đình khi có sẵn 

 

Trường trung học East Jefferson sẽ thực hiện các hành động sau đây để thông báo kịp thời cho 

mỗi phụ huynh khi con họ được chỉ định hoặc được dạy trong bốn (4) tuần liên tiếp bởi một 

giáo viên không có trình độ cao theo nghĩa của thuật ngữ này trong phần 200,56 của Quy định 

cuối cùng của Tiêu đề I (67 Fed. Reg 71710, ngày 2 tháng 12 năm 2002) bởi: 

 

Quản trị sẽ liên lạc với phụ huynh và người giám hộ của các học sinh bị ảnh hưởng bởi 

những người thay thế dài hạn hoặc giáo viên làm việc hướng tới chứng nhận 



 

PHẦN III. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH SÁCH GIAO DỊCH GIA ĐÌNH 

 

liên quan đến phụ huynh trong việc phát triển đào tạo cho giáo viên, hiệu trưởng và các 

nhà giáo dục khác để nâng cao hiệu quả của khóa đào tạo đó; 
 
cung cấp đào tạo kiến thức cần thiết cho phụ huynh từ các quỹ Title I, Phần A, nếu khu học 

chánh đã sử dụng hết tất cả các nguồn tài trợ hợp lý có sẵn khác cho khóa đào tạo đó; 

thanh toán các chi phí hợp lý và cần thiết liên quan đến các hoạt động tham gia của gia 

đình, bao gồm chi phí vận chuyển và chăm sóc trẻ em, để cho phép phụ huynh tham gia vào 

các cuộc họp và các buổi đào tạo liên quan đến trường; 
 
đào tạo cha mẹ để tăng cường sự tham gia của các phụ huynh khác;  
sắp xếp các cuộc họp ở trường vào nhiều thời điểm, hoặc tổ chức các cuộc hội thảo tại nhà 

giữa các giáo viên hoặc các nhà giáo dục khác làm việc trực tiếp với trẻ em tham gia, sắp xếp 

các cuộc họp với phụ huynh không thể tham dự các hội nghị ở trường để tối đa hóa sự tham 

gia của gia đình và sự tham gia của con cái họ giáo dục; 
 
áp dụng và thực hiện các phương pháp mô hình để cải thiện sự tham gia của gia đình;  
thành lập một hội đồng tư vấn phụ huynh của trường để cung cấp lời khuyên về tất cả các 

vấn đề liên quan đến sự tham gia của gia đình trong các chương trình Tiêu đề I, Phần A; 
 
phát triển vai trò phù hợp cho các tổ chức và doanh nghiệp dựa trên cộng đồng, bao gồm 

các tổ chức dựa trên đức tin, trong các hoạt động gắn kết gia đình. 

 

* * * * *  
PHẦN IV. QUẢNG CÁO 

 

Chính sách gắn kết gia đình của trường này đã được xây dựng cùng và thống nhất với phụ 

huynh có con tham gia các chương trình Tiêu đề I, Phần A. 

 

Chính sách này đã được trường trung học East Jefferson áp dụng vào ngày 6 tháng 9 năm 

2019 và sẽ có hiệu lực trong giai đoạn năm học này. Nhà trường sẽ phân phối chính sách 

này cho tất cả phụ huynh tham gia Title I, Phần A cho trẻ em vào hoặc trước ngày 13 tháng 9 

năm 2019. 

 

 

Ngày mai  
Benjamin Moscona, Hiệu trưởng 

 

Ngày mai 

(Ngày) 


