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Tôi, Audrey Chaffin, cam đoan rằng tất cả các sự kiện, con số, và các miêu tả trong đây là đúng sự thật, chính xác và phù 

hợp với các báo cáo bảo đảm về những miễn trừ. Hơn nữa, tất cả các quy chế, quy định và thủ tục hiện hành; các yêu 

cầu về quản trị và lập trình; và các thủ tục kiểm soát tài chính và duy trì hồ sơ sẽ được thực hiện để đảm bảo trách 

nhiệm giải trình phù hợp đối với việc chi ngân sách cho dự án này. Tất cả các hồ sơ cần thiết để chứng minh những yêu 

cầu này sẽ có sẵn để nhân viên liên bang và tiểu bang thích hợp xem xét. Tôi xác nhận thêm rằng tất cả các khoản chi sẽ 

bị bắt buộc vào hoặc sau ngày có hiệu lực và trước ngày kết thúc dự án. Các khoản giải ngân sẽ chỉ được báo cáo khi phù 

hợp với dự án này và sẽ không được sử dụng cho các khoản tiền phù hợp cho dự án này hoặc bất kỳ dự án đặc biệt nào, 

nếu bị cấm. 

Đảm Bảo 

• Nhà trường sẽ được điều chỉnh theo định nghĩa theo luật định của cha mẹ và sự tham gia của gia đình, và sẽ thực 
hiện các chương trình, hoạt động và thủ tục phù hợp với các định nghĩa nêu trong Mục 9101 (32), ESEA; 

• Sự tham gia của cha mẹ của những đứa trẻ nhận dịch vụ Title I, Part A trong các quyết định về cách chi tiêu của Title 
I, Part A cho sự tham gia của cha mẹ và gia đình [Phần 1118 (b) (1) và (c) (3)]; 

• Phối hợp xây dựng / điều chỉnh lại phụ huynh của trường về sự tham gia của gia đình và phân phối nó cho cha mẹ 
của trẻ em tham gia và cung cấp các kế hoạch phụ huynh và gia đình tham gia vào cộng đồng địa phương [Mục 
1118 (b) (1)]; 

• Phối hợp với phụ huynh, một cách có tổ chức, liên tục, và kịp thời, nằm trong quy hoạch, đánh giá và cải thiện các 
chương trình dưới phần này, bao gồm việc lập kế hoạch, đánh giá và cải thiện kế hoạch cha mẹ học và sự tham gia 
của gia đình và sự phát triển chung của kế hoạch cho toàn trường theo mục 1114 (b) (2) [Mục 1118 (c) (3)]; 

• Sử dụng các kết quả tìm hiểu về phụ huynh và kế hoạch tham gia của gia đình để xây dựng chiến lược hiệu quả hơn, 
và sửa đổi, nếu cần thiết, kế hoạch tham gia của gia đình [Mục 1118 (a) (E)]; 

• Nếu kế hoạch cho Tiêu đề I, Phần A, được phát triển theo Mục 1112, không hài lòng với phụ huynh của những đứa 
trẻ tham gia, nhà trường sẽ gửi ý kiến của phụ huynh cho cơ quan giáo dục địa phương [Mục 1118 (b) (4)]; 

• Cung cấp cho mỗi phụ huynh một báo cáo cá nhân của học sinh về thành tích của con họ trong bài đánh giá của tiểu 
bang trong ít nhất là toán học, ngôn ngữ và đọc [Phần 1111 (h) (6) (B) (I)]; 

• Cung cấp cho mỗi phụ huynh thông báo kịp thời khi con của họ đã 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 trong 34 CFR Phần 200.56 [Phần 1111 (h) 
(6) (B) (ii)]; và 

• Cung cấp thông tin thông báo kịp thời cho mỗi phụ huynh liên quan đến quyền yêu cầu thông tin về trình độ 
chuyên môn của giáo viên trong lớp và nhân viên phụ trách của học sinh [Mục (h) (6) (A)]. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________
Chữ ký của Hiệu Trường hoặc Người Chỉ Định                                                                                   Ngày ký 

Tuyến Bố Nhiệm Vụ 
100% học sinh thành công trong các mục tiêu cá nhân. 



Sự Tham Gia Của Phụ Huynh 
Starkey Elementary tin rằng sự tham gia của phụ huynh là công cụ trong tất cả các khía cạnh của chương trình Title I của 
chúng tôi, do đó trường chúng tôi sẽ khuyến khích phụ huynh trở thành thành viên tích cực của Hội đồng Cố vấn Trường 
học (SAC) của chúng tôi. Hơn 50 phần trăm thành viên của SAC phải là đại diện của phụ huynh (không phải là nhân viên). 
Hội đồng Cố vấn Trường học (SAC) của chúng tôi có trách nhiệm đánh giá các kế hoạch cấp trường khác nhau, bao gồm 
Kế hoạch Cải tiến Trường học (SIP) và Kế hoạch Gắn kết Gia đình và Phụ huynh (PFEP). Ngoài ra, phụ huynh có cơ hội 
xem xét các kế hoạch Thỏa thuận Nhà trường và Nhà trường của Phụ huynh (nhỏ gọn) và đưa ra ý kiến đóng góp trước 
khi được phê duyệt. Do đó, phụ huynh sẽ được tạo cơ hội để đóng góp ý kiến trong quá trình phát triển và ra quyết định 
đối với các hoạt động Title I liên quan đến nhà trường.  

Đánh giá hàng năm sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát do các bên liên quan hoàn thành. Kết quả sẽ 
được phân tích để đánh giá hiệu quả của chương trình có sự tham gia của phụ huynh của trường. Các kết quả này được 
sử dụng để lập Kế hoạch Gắn kết Gia đình và Phụ huynh (PFEP) của chúng tôi. Kết quả của cuộc khảo sát đã được SAC 
xem xét để xác định những thay đổi cần thiết. PTA của chúng tôi cũng xem xét và phê duyệt PFEP nhỏ gọn và cập nhật 
của chúng tôi.    

Phụ huynh có thể yêu cầu hỗ trợ thêm hoặc trực tiếp thông qua giáo viên hoặc ban quản trị trường. Phụ huynh cũng có 
thể yêu cầu hỗ trợ trong các cuộc họp SAC hoặc PTA được lên lịch thường xuyên. Phụ huynh đã được khảo sát vào cuối 
năm học trước để tìm kiếm ý kiến đóng góp của họ về các hoạt động, khóa đào tạo và tài liệu cần thiết để giúp đỡ con 
cái của họ.   

Để nâng cao năng lực của phụ huynh, chúng tôi sẽ tổ chức Gặp gỡ giáo viên, Định hướng cho trẻ mẫu giáo, Họp mặt 

hàng năm Title I/ Đêm tựu trường, Khóa đào tạo tình nguyện, Quà tặng với ông bà, Bánh rán với bố, Bánh nướng xốp 

với mẹ, Đêm toán học, Sẵn sàng cho mẫu giáo! (phần giới thiệu dành cho các gia đình có trẻ mới nhập học mẫu giáo), 

Đêm đọc chữ, Buổi giới thiệu buổi tối học tập của học sinh, SAC, PTA, Quán cà phê tình nguyện, Các ông bố chuyên 

nghiệp và Chuyến tham quan trường học. Chúng tôi cũng phối hợp với các chương trình liên bang khác như VPK và 

IDEA. 

Kế hoạch Gắn Kết với Gia Đình (PFEP) có trên trang mạng của trường. 
 

Điều Phối và Kết Hợp 

 

Số Chương trình Điều Phối 

1 VPK Trường Tiểu Học Starkey và văn phòng VPK sẽ làm việc cùng nhau để điều phối các chương trình 
chuyển tiếp cho học sinh vào chương trình trường công thông thường. Các hoạt động có thể 
bao gồm các cuộc họp phối hợp với phụ huynh, giáo viên VPK và giáo viên mẫu giáo để thảo 
luận về nhu cầu học tập cụ thể của học sinh, họp phụ huynh chung để thảo luận về việc chuyển 
tiếp, v.v. 

2 Cá nhân với nhu cầu học 
tập đặc biệt 
(IDEA) 

Hỗ trợ giảng dạy bổ sung (nghĩa là Chương trình Học tập Mở rộng, Học Thêm Promise Time và / 
hoặc học nâng cao, v.v.) do Title I cung cấp sẽ được thảo luận với phụ huynh trong quá trình phát 
triển IEP của học sinh. 

3 Chuẩn Bị cho 

Mẫu Giáo 

Trường Tiểu Học Starkey sẽ tổ chức một buổi hướng dẫn cho học sinh Pre-K chuyển tiếp vào 
Mẫu giáo. Kỹ năng cần thiết sẽ được chuẩn bị và các lựa chọn tốt cho các đặc điểm xã hội và học 
tập sẽ được trình bày. Tài liệu sẽ có sẵn, cũng như nhiều chủ đề nuôi dạy con hữu ích khác nhau, 
từ các kỹ năng nuôi dạy con cái, giúp làm bài tập về nhà và đọc sách ở nhà 

4 Title l, Part A Chương Trình Title I cho toàn trường 

5 Nhóm thiết kế Kế Hoạch 
Cải Thiện Trường 

Nhóm quản lý mục tiêu cải tiến trường học này bao gồm các nhân viên từ các cấp lớp. Họ sẽ điều 
phối các chương trình cho phụ huynh nhắm vào các kỹ năng học tập trong suốt năm học. Họ cũng 
sẽ truyền sự Tham gia và Gắn kết của Gia đình vào các sự kiện khác tại trường (chẳng hạn như: 
Quà tặng với Ông bà, Bánh rán với Bố, Bánh nướng xốp với Mẹ). 



6 Luyện Tập Hồi Phục Luyện tập bắt buộc cho tất cả nhân viên giảng dạy/đánh giá tầm quan trọng của việc xây dựng mối 
quan hệ với học sinh (và gia đình), cung cấp các cách để tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân 
và các kết nối xã hội trong trường học của chúng ta, để tăng cường hiểu biết về phong cách học 
tập và văn hóa và thiết lập các cấu trúc này trong các lớp học. 

 

 
Họp Phụ Huynh Thường Niên 

 
Số Các Hoạt Động/Nhiệm Vụ  Người Chịu Trách Nhiệm Thời Điểm Bằng Chứng Cho Các Hiệu Quả 

1 Phát triển chương trình làm việc, 
tài liệu phát tay và tài liệu trình bày 
power point đề cập đến các thành 

phần bắt buộc cho Cuộc họp 
thường niên Title 1 

 Hiệu trưởng, Hiệu 
phó và Người Quản 

Lý giấy tờ Title I 

Tháng 8 năm 
2020 

Chương trình nghị sự, Power Point, Bản 
sao của chương trình làm việc, Tài liệu 

phát tay về các điểm thảo luận của Đề 1 
và tài liệu về sự kiện 

2 Quảng cáo / công khai sự kiện  Hiệu trưởng, Hiệu 
phó và Người Quản 

Lý giấy tờ Title I 

Tháng 8 năm 
2020 

Tờ rơi (với ngày gửi về nhà), cuộc gọi tự 
động, chứng thư, trang web, nhãn bảng 

kế hoạch, bản tin giáo viên 

3 Phát triển và gửi lời mời  Hiệu trưởng, Hiệu 
phó và Người Quản 

Lý giấy tờ Title I, 
Giáo Viên 

Tháng 8 năm 
2020 

Bản sao lời mời 

4 Phát triển tờ đăng nhập  Người Quản Lý giấy 
tờ Title I 

Tháng 8 năm 
2020 

Bảng đăng nhập ở các lớp học 

5 Thông báo cuộc họp thường niên bị bỏ  Người Quản Lý giấy 
tờ Title I 

Tháng 8 năm 
2020 

thư của phụ huynh được đăng trên trang 
web Title I (cho các gia đình đã bỏ lỡ sự 

kiện) 

6 

Cuộc họp thường niên Title I Tài liệu 
phát thảo để thông báo cho phụ huynh 

về tất cả thông tin Title I 

 Người Quản Lý giấy 
tờ Title I 

Tháng 8 năm 
2020 

Tài liệu Title I về các điểm thảo luận 
trong cuộc họp thường niên, được 

đăng trên trang web của trường 

7 
Duy trì tài liệu  Hiệu trưởng, Hiệu 

phó và Người Quản 
Lý giấy tờ Title I  

Liên tục tiếp 
diễn 

Tải lên hộp kiểm tra điện tử Title I và duy 
trì tại trường 

 
Họp Phụ Huynh Linh Hoạt 

 
Tại Trường Tiểu Học Starkey, sự tham gia của phụ huynh là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra một số biện 
pháp để đáp ứng nhu cầu lịch trình bận rộn của cha mẹ chúng tôi. Một số hội thảo và hoạt động của chúng tôi được tổ 
chức trước, trong và sau giờ học, trong và ngoài khuôn viên trường, cũng như vào buổi tối. 

Chúng tôi tổ chức Gặp gỡ Giáo viên vào buổi chiều và các khóa đào tạo về chương trình giảng dạy vào các thời điểm và 
ngày trong tuần khác nhau trong suốt năm học. Các cuộc họp PTA và SAC của chúng tôi được tổ chức với thông báo qua 
trang web của chúng tôi, bản tin giáo viên, bảng điểm của trường và lời nhắc trong người lập kế hoạch chương trình nghị 
sự. Năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức Đêm Văn, Đêm Toán và Buổi Trưng bày Học tập của Học sinh. Các cuộc họp phụ 
huynh-giáo viên được tổ chức vào những thời điểm linh hoạt và có thể diễn ra trước, trong hoặc sau giờ học. 

Hiệu trưởng của chúng tôi cung cấp các chuyến tham quan thông tin theo lịch trình hàng ngày và linh hoạt để đáp ứng 
nhu cầu kịp thời của phụ huynh. Các chuyến tham quan này được cung cấp cho phụ huynh ghi danh của học sinh tại 
Starkey để bắt đầu quá trình giao tiếp một cách tích cực. 

 



Xây Dựng Năng Lực 

 

Số Nội dung và 
các hoạt động 

Người Chịu Trách 
Nhiệm 

Tác động dự kiến trên thành tích của 
học sinh 

Thời Điểm Bằng Chứng Cho 
Hiệu Quả 

1 Gặp Gỡ Giáo 
Viên 

Hiệu trưởng, 
Hiệu phó, giáo 
viên đứng lớp 

Phụ huynh và học sinh có thể đến 
trường xem lớp học và gặp gỡ giáo viên 
của mình. Điều này sẽ giúp tạo ra một 

quá trình chuyển tiếp suôn sẻ vào ngày 
đầu tiên đi học. 

Tháng 8 năm 2020 Cuộc gọi tự động, 
đăng nhập từ các 

lớp học 

2 Hướng Dẫn vào 
Mẫu Giáo 

Hiệu trưởng, 
Hiệu phó, giáo 
viên mầm non, 
giáo viên mẫu 

giáo, chuyên gia 

Phụ huynh và học sinh sẽ được mời 

tham dự định hướng để tìm hiểu thêm 

về Starkey. Các gia đình sẽ được xem 

lớp học, Gặp gỡ Giáo viên, tìm hiểu về 

việc đến và tan học, cung cấp Thông tin 

quan trọng về trẻ cho giáo viên và xây 

dựng sự thoải mái để giúp chuyển tiếp 

suôn sẻ sang giai đoạn mới của trường 

học. 

Tháng 8 năm 2020 Cuộc gọi tự động, 
đăng nhập từ các 

lớp học 

3 Họp Title I hàng 
năm / Đêm tựu 

trường 

Hiệu trường, Hiệu 
phó, quản lý Title 
I, giáo viên đứng 

lớp 

Tổng quan về chương trình Title I và 
các thành phần, thảo luận về các kỳ 

vọng trong lớp học, kiểm tra, mục tiêu, 
thông tin và tài nguyên để giúp học sinh 

đạt được. 

Tháng 9 năm 2020 

Trang đăng nhập, 
Power point, tài liệu 
và chương trình, các 
đơn báo cáo về cuộc 
họp bị nhỡ, khảo sát 

4 Đào tạo tình 
nguyện viên 

Người phối hợp 
các sự kiện của 

cộng đồng- 
Victoria Shively 

Người phối hợp sự kiện cộng đồng của 
chúng tôi sẽ cung cấp đào tạo để giúp 
chuẩn bị cho các tình nguyện viên tiềm 

năng để giúp đỡ trong lớp học và 
trường học. 

Tháng 8 năm 2020 Trang đăng nhập 

5 Quà tặng với 
ông bà, bánh 

rán với bố, bánh 
xốp với mẹ 

Hiệu trường, 
PTA, giáo viên 

đứng lớp 

Cơ hội tham gia cho phụ huynh để 
tăng ý thức cộng đồng. Gia đình sẽ 

được cung cấp thông tin để hỗ trợ việc 
đọc với học sinh của họ. 

Thông Báo Sau Trang đăng nhập 

6 Huấn luyện 
chương trình 
Toán cho phụ 

huynh 

 

Erica Austin 

 
Các hoạt động thực hành về toán học 
nhằm thu hút học sinh và gia đình của 

họ hiểu rõ hơn về toán học. 

Tháng 11 năm 2020 Trang đăng nhập,        

khảo sát phụ huynh 

7 Chuẩn bị cho 
mẫu giáo 

Hiệu trường, giáo 
viên mẫu giáo 

Trường tiểu học Starkey sẽ tổ chức một 
buổi hướng dẫn cho học sinh Pre-K 

chuyển tiếp vào Mẫu giáo. Kỹ năng sẵn 
sàng sẽ được nhấn mạnh và các lựa 

chọn tốt cho các đặc điểm xã hội và học 
tập sẽ được trình bày. Sẽ có sẵn các tài 

liệu cũng như nhiều chủ đề nuôi dạy 
con hữu ích khác nhau, từ các kỹ năng 
nuôi dạy con cái, giúp làm bài tập về 

nhà và đọc sách ở nhà. 

Tháng 1 năm 2021 Trang đăng nhập, 
quảng cáo, 

Power Point, 
"bãi đậu xe" 



8 Huấn luyện 
chương trình 
đọc cho phụ 

huynh 

Jennifer Burke 
Tamara Sasso 

Cung cấp cho phụ huynh và con cái của 
họ các chiến lược hữu ích để viết, đọc 
và chia sẻ ý tưởng của họ để cải thiện 

khả năng hiểu và từ vựng. 

Tháng 1, 2021 Trang đăng nhập,        

khảo sát phụ huynh 

9 Đêm trưng bày 
về học tập của 

học sinh 

Deanne Stevens 
Kaitlyn Grasso 

Học sinh sẽ tổ chức các buổi hội thảo 
giới thiệu sự tiến bộ, công việc và mục 
tiêu của các em để cho phụ huynh thấy 
các em đang học như thế nào ở trường. 

Tháng 2, 2021 

Trang đăng nhập,        

khảo sát phụ huynh 

10 Trưng bày khoa 
học 

Debora Bailey Các dự án khoa học do học sinh thực 
hiện sẽ được trưng bày để các gia đình 
tìm hiểu và yêu thích việc học của học 

sinh. 

Tháng 2, 2021 

Trang đăng nhập,        

khảo sát phụ huynh 

11 SAC Hiệu trưởng, 
Ủy ban SAC 

Phụ huynh tham gia xem xét chi tiêu và 
cung cấp ý kiến về việc thực hiện mục 

tiêu SIP. 

Họp mỗi tháng 
trong năm học 

2020-2021 

Trang đăng nhập, số 
phút 

12 PTA Hiệu trưởng, quản 
lý PTA 

Phụ huynh được cung cấp thông tin để 
giúp học sinh của họ ở nhà. Phụ huynh 
có cơ hội tham gia nhiều sự kiện toàn 

trường. 

Họp thường 
xuyên trong 

năm học 2020-
2021 

Trang đăng nhập, số 
phút 

13 Tình nguyện 
viên "Café" 

Người phối hợp 
sự kiện cộng 

đồng- 
Victoria Shively 

Phụ huynh / tình nguyện viên có thể 
tham gia vào một "quán cà phê" hàng 
tháng, nơi các dự án khác nhau được 
hoàn thành cho giáo viên và lớp học. 

Họp mỗi tháng 
trong năm học 

2020-2021 

Trang đăng nhập 

14 Chuyến tham 
quan trường 

học 

Hiệu Trưởng Các chuyến tham quan theo lịch trình 
hàng ngày của trường chúng tôi để đáp 

ứng nhu cầu kịp thời của phụ huynh. 
Các chuyến tham quan này được cung 
cấp cho phụ huynh ghi danh của học 
sinh tại Starkey để bắt đầu quá trình 

giao tiếp một cách tích cực. 

Tiếp diễn liên tục 

Trang đăng nhập 

15 Các ông bố đưa 
con đến trường 

Hiệu Trưởng Một buổi sáng dành riêng để mời các 
ông bố đưa con đến trường và dành 

thời gian trong lớp học. 
Tháng 9, 2020 

Trang đăng nhập 

 
 
 



 

Huấn Luyện Cho Nhân Viên 

 

Số 

Nội dung và các 
hoạt động 

Người chịu trách 
nhiệm 

Tác động dự kiến trên thành tích 
của học sinh 

Thời điểm Bằng Chứng Cho 
Hiệu Quả 

1 Huấn luyện cân 
bằng 

Hiệu trưởng, hiệu 
phó, giáo viên 

Đào tạo bắt buộc đối với nhân viên giảng 
dạy để giúp nhận ra những lỗ hổng trong 

giáo dục và đào tạo nhân viên để cung 
cấp hiệu quả công bằng cho tất cả học 

sinh. 

Thông báo sau Tờ đăng nhập, phát 
tài liệu 

2 Luyện tập phục 
hồi, bao gồm 6 

M 

Hiệu trưởng, ủy 
ban báo cáo sớm 

Đào tạo bắt buộc cho tất cả nhân viên 
giảng dạy để giảng dạy / đánh giá tầm 

quan trọng của việc xây dựng mối quan 
hệ với học sinh (và gia đình), cung cấp 
các cách để tăng cường mối quan hệ 
giữa các cá nhân và các kết nối xã hội 

trong trường học của chúng ta, để tăng 
cường hiểu biết về phong cách học tập 
và văn hóa và thiết lập các cấu trúc này 

trong các lớp học thông qua việc sử 
dụng 6 M. 

Nằm trong huấn 
luyện cân bằng hang 

tháng 

Tờ đăng nhập, phát 
tài liệu 

3 Đào tạo sức 
khỏe tâm lý 

Mạng học tập 
chuyên nghiệp 

(PLN) 

Đào tạo bắt buộc cho nhân viên hướng 
dẫn để dạy nhân viên nhận ra các dấu 

hiệu của mối quan tâm về tinh thần, cách 
giải quyết mối quan tâm và các nguồn lực 

sẵn có để giúp đỡ. 

Tiếp diễn liên tục 
trên mạng 

Mạng học tập chuyên 
nghiệp (PLN) 

4 Huấn luyện về 
trẻ em bị lạm 

dụng 

Mạng học tập 
chuyên nghiệp 

(PLN) 

Đào tạo bắt buộc cho nhân viên hướng 
dẫn để dạy nhân viên nhận biết các dấu 
hiệu lạm dụng trẻ em, cách báo cáo lạm 

dụng và các nguồn lực sẵn có để giúp đỡ. 

Tiếp diễn liên tục 
trên mạng 

Mạng học tập chuyên 
nghiệp (PLN) 

5 Phòng ngừa tự 
tử 

Mạng học tập 
chuyên nghiệp 

(PLN) 

Đào tạo bắt buộc đối với nhân viên 
hướng dẫn để dạy nhân viên nhận biết 
các dấu hiệu của người có ý định tự sát, 

cách báo cáo các mối quan tâm/dấu hiệu 
và các nguồn lực sẵn có để giúp đỡ. 

Tiếp diễn liên tục 
trên mạng 

Mạng học tập chuyên 
nghiệp (PLN) 

 
 
 
 

Các Hoạt Động Khác 

 
Trường Tiểu Học Starkey sẽ duy trì một hệ thống để cung cấp nguồn lực cho phụ huynh, cũng như thông báo về tình 
trạng sẵn có của họ. Chúng tôi đang làm việc cùng với phụ huynh để cập nhật địa chỉ liên hệ qua email trong Focus và 
làm việc với giáo viên để hỗ trợ giao tiếp giữa giáo viên và phụ huynh qua email và học trực tuyến. 
 
Trường TIểu Học Starkey có Trạm Phụ huynh Title I ở văn phòng. Phụ huynh có thể thu thập thông tin về cách giúp học 
sinh của họ ở nhà. Chúng tôi quảng bá Trung tâm Nguồn lực dành cho Phụ huynh của Quận đặt tại Trung tâm Title I, nơi 
cung cấp cho phụ huynh các cơ hội và tài liệu miễn phí. Các sự kiện khác nhau do PTA tạo điều kiện (Spring Fling, 
Valentine Dance, v.v.) sẽ tạo cơ hội cho phụ huynh tham gia nhiều hơn vào trường học của con mình. Phụ huynh cũng có 



thể truy cập thông tin toàn trường và cộng đồng (Hội chợ Sức khỏe, Hội chợ An toàn, Nguồn lực Cộng đồng) thông qua 
các trang web của trường và quận của chúng tôi. 
 
 
 

Thông Tin Liên Lạc 

Trường Tiểu Học Starkey sẽ thông báo cho các gia đình về Cuộc Họp Title 1 Thường niên và Đêm tựu trường thông qua 

cuộc gọi điện thoại di động, thông tin về bảng xếp hạng, nhãn trong bảng kế hoạch, lời mời và tờ rơi gửi về nhà, bản tin 

lớp học và trang web của trường. Tại cuộc họp phụ huynh Title I thường niên (kết hợp với Đêm Quạy Lại Trường) vào 

tháng 9, thông tin sẽ được trình bày về chương trình Title I, chương trình giảng dạy và đánh giá học tập. Phụ huynh sẽ 

tìm hiểu về chương trình Tiêu đề 1 trong toàn trường của chúng tôi, Quyền được biết của Phụ huynh, Ngân sách Title 1, 

cách lên lịch họp giáo viên và cách tham gia vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con cái của họ. Giáo viên sẽ 

duy trì các trang đăng nhập và cung cấp một bản sao cho điều phối viên Title I, người cũng sẽ duy trì tài liệu về việc phổ 

biến thông tin, phương pháp phân phối và tiến trình. Phụ huynh sẽ được cung cấp một bản khảo sát để hoàn thành để 

cung cấp đầu vào hoặc đặt câu hỏi. Hiệu trưởng sẽ trả lời qua email cho tất cả các câu hỏi còn lại. Thông tin cập nhật 

cũng sẽ được lưu giữ tại "Trạm phụ huynh" đặt tại văn phòng để thuận tiện cho phụ huynh. Nếu bạn nhỡ một buổi họp, 

một lá thư sẽ được gửi về nhà cho các gia đình không tham dự để cung cấp thông tin cho họ. 

Nếu phụ huynh không hài lòng với kế hoạch chương trình toàn trường theo Mục 1114 (b) (2), họ sẽ được yêu cầu cung 

cấp ý kiến của họ cho Hiệu trưởng, người sau đó sẽ cung cấp ý kiến cho văn phòng Title I.   

Chúng tôi sẽ liên lạc thường xuyên với phụ huynh bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như bản tin lớp học, 

nhãn / ghi chú kế hoạch, cuộc gọi tự động, tin nhắn Peach jar, e-mail, TEAMS, FOCUS và trang web của trường. Chúng tôi 

sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho phụ huynh thông tin với ngôn ngữ và hình thức dễ hiểu. 

 
 
Cách Thức Tiếp Cận 

 
Bản in PFEP của chúng tôi sẽ có sẵn trong Trạm Phụ huynh Title 1 ở văn phòng và sẽ được sao chép theo yêu cầu của phụ 
huynh. PFEP hoàn chỉnh sẽ được đăng trên trang web của trường. Bản dịch sẽ được cung cấp cho phụ huynh cần theo 
yêu cầu. 
Các đơn, chính sách và kế hoạch của Quận và trường học có thể được yêu cầu dịch, nếu cần, sang các ngôn ngữ 
khác. 

Trường TIểu Học Starkey sẽ gửi tài liệu đến văn phòng học khu để cung cấp bản dịch. Kết quả Khảo sát Ngôn ngữ 
Tiếng Anh có thể được sử dụng để xác định nhu cầu cụ thể về bản dịch sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh 

Học khu có Hội Ủng Hộ và Hỗ Trợ phụ huynh để hỗ trợ phụ huynh khi cần  

Theo yêu cầu của phụ huynh, một phiên dịch viên sẽ có mặt tại các cuộc họp phụ huynh và tại văn phòng trường để 
cung cấp dịch vụ phiên dịch nhằm đảm bảo rằng phụ huynh có thể tham gia đầy đủ các cuộc họp phụ huynh. Thông 
dịch viên luôn có sẵn cho các bậc cha mẹ bị điếc hoặc khiếm thính và cần trợ giúp để hiểu các cuộc họp phụ huynh, 
hội thảo gia đình và đào tạo. Phụ huynh có khuyết tật về thể chất sẽ được hỗ trợ khi cần thiết. Các tiện ích khác nhau 
sẽ được cung cấp dựa trên nhu cầu của phụ huynh. 

Tuyển dụng và duy trì một đội ngũ nhân viên đa văn hóa cũng giúp đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng đa dạng của 
chúng ta. 

 



 

Các Hoạt Động Tùy Ý 
Các thành phần chính sách về sự tham gia của phụ huynh ở cấp trường  

Đánh dấu nếu nhà trường không có kế hoạch triển khai các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh.  

Đánh dấu tất cả các hoạt động mà nhà trường có kế hoạch thực hiện:  

Đánh dấu X nếu không phù hợp 

 

 

 

 

Tải Lên Bằng Chứng Đóng Góp Của Phụ Huynh (trong mục tin Audit Box KIA) 

Tải lên bằng chứng về ý kiến đóng góp của phụ huynh trong quá trình phát triển kế hoạch 

 

 

Tải Lên Parent-School Compact (trong mục tin Audit Box KIA) 

 
Ghi chú: Là một thành phần của kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình ở cấp trường, mỗi trường sẽ cùng phát 
triển, với các phụ huynh cho tất cả trẻ em được phục vụ trong phần này, một bản tóm tắt giữa phụ huynh và trường học 
phác thảo cách thức mà phụ huynh, toàn bộ nhân viên nhà trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm đối với thành tích 
học tập được cải thiện của học sinh Mục 1118 (d)]. 
 
Tải lên phiên bản điện tử của Parent-School Compact bằng tất cả các ngôn ngữ có hiện diện tại trường học.  
 
 
 

 

Tải lên bằng chứng về sự tham gia của phụ huynh trong việc phát triển Parent-School 
Compact (trong mục tin Audit Box KIA) 

 
Ghi chú: Là một thành phần của kế hoạch tham gia của phụ huynh và gia đình ở cấp trường, mỗi trường sẽ cùng phát 
triển, với các phụ huynh cho tất cả trẻ em được phục vụ trong phần này, một bản tóm tắt giữa phụ huynh và trường học 
phác thảo cách thức mà phụ huynh, toàn bộ nhân viên nhà trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm đối với thành tích 
học tập được cải thiện của học sinh Mục 1118 (d)]. 
 
Tải lên bằng chứng về sự tham gia của phụ huynh trong phát triển Parent-School Compact. 
 
 

 
 

Tóm Tắt Xây Dựng Năng Lực 

Cung cấp bản tóm tắt các hoạt động được cung cấp trong năm học trước được thiết kế để xây dựng năng lực của cha mẹ 

trong việc giúp đỡ con cái của họ [Mục 1118 (e) (1-2)]. Bao gồm dữ liệu tham gia vào cuộc họp thường niên Title I. 

Số Nội dung và hoạt động Số hoạt 
động 

Số người 
tham dự 

Tác động dự kiến lên thành tích của học sinh 



1 Họp Title I thường niên 
(kết hợp với Đêm Quay Lại Trường) 

1 
720 

Cung cấp cho phụ huynh thông tin về Tiêu đề I. Tăng sự 
tham gia của phụ huynh và thành tích của học sinh. 

2 Quà Tặng Với Ông Bà 1 286 ông bà Tăng sự tham gia của phụ huynh và thành tích của học 
sinh. 

3 AVID CRT 1 45 Tăng cường hiểu biết về thực tiễn giảng dạy phù hợp với 
văn hóa để hiểu sâu hơn về nền tảng của sinh viên 

4 Bánh Rán Với Bố 1 256 Tăng sự tham gia của phụ huynh và thành tích của học 
sinh. 

5 Bố Đưa Con Tới Trường 1 109 ông bố Tăng sự tham gia của phụ huynh và thành tích của học 
sinh. 

6 Chuẩn Bị Cho Mẫu Giáo! 

 

1 42 gia đình Định hướng cho các gia đình chuyển từ VPK sang Mẫu 
Giáo. 

7 Đêm Đọc Chữ  1 106 Tăng sự tham gia của phụ huynh và thành tích của học 
sinh. 

Cung cấp các hoạt động đọc xóa mù chữ và đào tạo cho 
các gia đình. 

8 Đêm Toán  1 142 Tăng sự tham gia của phụ huynh và thành tích của học 
sinh. 

Cung cấp các hoạt động và ý tưởng Toán học cho gia đình. 

9 Đêm Trưng Bày Về Học Tập  1 959 Tăng sự tham gia của phụ huynh, kết nối của phụ huynh 
với các mục tiêu học tập và thành tích của học sinh. 

10 Họp PTA  2 20 Tăng sự tham gia của phụ huynh. 

11 Họp SAC  Mỗi 
tháng 

7 Tăng sự tham gia của Phụ huynh và thành tích của học 
sinh. 

12 Đào tạo tình nguyện viên  1 18 Tăng sự tham gia của cộng đồng và gia đình và thành tích 
của học sinh. 

 

13 Tình nguyện viên "Café" Mỗi 
tháng 

6 Tăng cường sự tham gia của phụ huynh và thành tích của 
học sinh. 

Cung cấp nguồn lực cho giáo viên. 

 
 

 
Tóm Tắt Đào Tạo Nhân Viên 

 

Số Nội dung và hoạt động  Số hoạt 
động 

Số người tham gia Tác động dự kiến lên thành tích của học sinh 

1 Xem xét dữ liệu khảo sát dành 
cho phụ huynh 

1 45 Hiệu trưởng trình bày số liệu từ khảo sát phụ huynh. Nhân 
viên làm việc cùng nhau để phân tích nhu cầu của phụ 

huynh từ dữ liệu được trình bày. 



2 Luyện tập phục hồi, bao gồm 6 
M 

Tiếp diễn 
liên tục 

45 Đào tạo bắt buộc cho tất cả nhân viên giảng dạy để giảng 
dạy/đánh giá tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan 

hệ với học sinh (và gia đình), cung cấp các cách để tăng 
cường mối quan hệ giữa các cá nhân và các kết nối xã hội 

trong trường học của chúng ta, để tăng cường hiểu biết về 
phong cách học tập và văn hóa và thiết lập các cấu trúc này 

trong lớp học 

3 Huấn luyện cân bằng Tiếp diễn 
liên tục 

45 Đào tạo bắt buộc cho nhân viên giảng dạy để giúp nhận ra 

những lỗ hổng trong giáo dục và đào tạo nhân viên để cung 

cấp hiệu quả công bằng cho tất cả học sinh. 

4 Hội Nghị Đào Tạo và Fishbowl 1 45 Hướng dẫn và mẫu được cung cấp về việc tiến hành một 

cuộc họp phụ huynh và giáo viên. Ví dụ về các hình thức hội 

nghị đã được chia sẻ. Mong đợi về những gì sẽ bao gồm 

trong một hội nghị đối với giáo viên, cũng như ngày đến hạn 

để nộp các đơn của hội nghị và tài khoản. 

5 Họp PLC Tiếp diễn 
liên tục 

45 
Các giáo viên làm việc cùng nhau để phân tích dữ liệu để lập 

kế hoạch giảng dạy khác biệt, học sinh mục tiêu, kế hoạch 

bài học và giải quyết vấn đề về hành vi trong lớp học. 

 
 
 
Các Hạn Chế 

 
Số Hạn chế 

(Bao gồm các nhóm cụ thể) 
Các bước giúp trường vượt qua 

1 Lịch làm việc Lên lịch họp vào thời điểm và ngày khác nhau trong tuần để phù hợp với lịch làm 
việc của phụ huynh. Lịch về các sự kiện hàng năm sẽ được chia sẻ vào đầu năm 

học để các gia đình có thể lên kế hoạch tham dự phù hợp. 
Phát trực tuyến hoặc ghi lại các cuộc họp để có thêm khả năng truy cập cho phụ 

huynh. Cung cấp các cuộc họp ảo khi có thể. 
2 Không có người trông trẻ Chúng tôi sẽ làm việc với YMCA để cung cấp dịch vụ trông trẻ cho các sự kiện vào 

buổi tối. 

3 Thiếu phương tiện đi lại Chúng tôi sẽ làm việc với phụ huynh để tạo cơ hội cho các cuộc họp qua điện thoại 
hoặc hội nghị trực tuyến, gia đình không tham dự trực tiếp vì thiếu phương tiện đi 

lại. 

4 Không chắc chắn về cách giao tiếp với 
nhân viên 

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng nhiều cách khác nhau để các gia đình liên lạc với nhân 
viên. Những cách này bao gồm e-mail, FOCUS, TEAMS, Class Dojo, Remind, Google 

Voice và planner. Nhân viên sẽ thông báo các cách để các gia đình có thể liên lạc với 
họ thường xuyên hơn. Nhân viên sẽ khảo sát phụ huynh để tìm ra cách tốt nhất để 

họ liên lạc với phụ huynh. 

 


