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Đây KHÔNG phải là toàn bộ Chính Sách Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia của trường này. Đây là bản tóm tắt 
nhằm cung cấp thông tin cơ bản có trong Chính Sách. Nếu đây không phải là tiếng Anh, nó đã được Google 

Translate tự động dịch và có thể có lỗi. Vui lòng liên hệ với trường học của con quý vị nếu quý vị có bất kỳ thắc 
mắc nào về thông tin được cung cấp bên dưới hoặc để nhận được đầy đủ nội dung của Chính Sách Phụ Huynh 

và Gia Đình Tham Gia.

Cách chúng tôi phát triển chính sách này và các chương trình tham gia của phụ huynh và 
gia đình với đầu vào phụ huynh:

Vào mùa xuân, phụ huynh được khuyến khích tham dự một cuộc họp trong đó họ có thể xem xét và đưa ra đầu 
vào vào tài liệu này cũng như nhỏ gọn. Cuộc họp đầu vào của Phụ huynh Spring Spring năm nay được tổ chức 
vào ngày 7 tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, phụ huynh cung cấp đầu vào và có cơ hội tham gia vào các quyết định 
liên quan đến các chương trình Tiêu đề 1 và đưa ra đề xuất liên quan đến việc cải thiện giáo dục cho con và tất 
cả trẻ em sau:
Hội đồng tư vấn trường học (SAC) - Hàng tháng
Các cuộc họp về nhà và trường học - hàng tháng
Trà với Hiệu trưởng và/hoặc Tòa thị chính ảo (hai tháng một lần)

Thông tin về cuộc họp phụ huynh tiêu đề hàng năm của chúng tôi:
Chúng tôi tổ chức một tiêu đề hàng năm tôi gặp mỗi năm vào mùa thu vào đêm học. Cuộc họp năm nay sẽ diễn 
ra vào tháng 9, nơi chúng tôi sẽ mời tất cả các bậc cha mẹ tham gia. Trong cuộc họp này, chúng tôi sẽ thông 
báo cho họ về chương trình Tiêu đề I, các yêu cầu của Tiêu đề I Phần A, Trình độ giáo viên và Quyền phụ 
huynh để biết, Tiêu chuẩn và Đánh giá nội dung học thuật của tiểu bang, cách giám sát sự tiến bộ của học sinh 
và làm việc với các nhà giáo dục. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp và gửi về nhà một bản sao của chính sách tham 
gia của phụ huynh và gia đình cũng như nhỏ gọn tại thời điểm đó. Phụ huynh sẽ được thông báo về cuộc họp 
của Flyer, Lịch hàng tháng và Messenger của trường.

Làm thế nào bạn có thể mong đợi nhà trường giao tiếp với bạn về sự tham gia của phụ 
huynh và gia đình cũng như các thông tin quan trọng khác:

Phụ huynh được thông báo về các cuộc họp qua email, bản tin trực tuyến hàng tuần của chúng tôi, lịch học 
hàng tháng và Messenger trường học. Các cuộc họp được tổ chức cả vào buổi sáng và buổi tối (TEA W/ Hiệu 
trưởng-AM; Home & School và Sac-PM). Tất cả thông tin có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và bằng ngôn ngữ thân 
thiện với phụ huynh để đáp ứng nhu cầu gia đình. Chính sách tham gia và tương tác của gia đình phụ huynh sẽ 
được phân phối cho tất cả các gia đình trong các nhà hoạch định học sinh của chúng tôi và được đăng trên 
trang web của trường chúng tôi. Một số phụ huynh Wasy có thể mong đợi được nghe từ chúng tôi là thông qua 
bản tin điện tử hàng tuần, các cuộc gọi điện thoại/tin nhắn văn bản từ nhân viên, các cuộc gọi điện thoại tự 
động, báo cáo tiến độ của học sinh và thông qua Porta phụ huynh. Bản dịch có sẵn theo yêu cầu.

Cách chúng tôi phát triển compact cha mẹ trường học với đầu vào phụ huynh:



Vào mùa xuân, phụ huynh được khuyến khích tham dự một cuộc họp trong đó họ có cơ hội xem xét và đưa ra 
đầu vào vào tài liệu này, cũng như nhỏ gọn. Phụ huynh đã được thông báo về cuộc họp này thông qua bản tin 
trực tuyến của chúng tôi, trang web của trường và thông qua Messenger của trường. Cuộc họp đầu vào phụ 
huynh này được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2022.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin ngân sách Tiêu đề I với cha mẹ và đưa vào đầu vào của 
phụ huynh vào cách chi tiêu tiêu đề 1% I của phụ huynh:

Trong cuộc họp mùa đông, được tổ chức vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, phụ huynh đã có cơ hội cung cấp đầu 
vào và đưa ra đề xuất về kế hoạch và ngân sách của trường. Vào thời điểm này, cha mẹ đã đưa ra đầu vào về 
cách họ muốn thấy các quỹ tham gia của phụ huynh được chi tiêu và cung cấp phản hồi về loại hỗ trợ mà họ 
muốn thấy được ban hành. Sự tham gia của phụ huynh sẽ được dành cho việc cung cấp đào tạo cho phụ huynh 
và tập sách cho trung tâm chào mừng của chúng tôi.

Cách chúng tôi sẽ làm việc với các doanh nghiệp và các đối tác cộng đồng khác để cung 
cấp tài nguyên cho các gia đình:

• Đêm đại học: Sự kiện này kéo theo các đại diện từ các trường đại học địa phương khác nhau để giúp học sinh 
trung học của chúng tôi đưa ra lựa chọn sáng suốt về giáo dục đại học.
• Gena - Hiệp hội khu phố Girard East là một tổ chức khu phố tình nguyện giúp bảo tồn và nâng cao chất 
lượng cuộc sống trong khu phố của chúng tôi. Chúng tôi làm việc với tổ chức này để ủng hộ cộng đồng, bao 
gồm cả sinh viên của chúng tôi và duy trì một nhà thanh toán bù trừ thông tin và các sự kiện cộng đồng.
• Nhà hát đèn lồng
• Drexel
• Đại học Pennsylvania
• Thiết bị (Hiệp hội nhà ở Girard Estates)
• Trung tâm Kimmel
• Nhà hát Walnut Street
• Câu lạc bộ CLEF
• Philly Pops
Các tổ chức này cung cấp hỗ trợ cho sinh viên, và đôi khi, cho các gia đình.

Cách chúng tôi sẽ xây dựng năng lực của cha mẹ để hỗ trợ thành công trong học tập của 
con bạn:

Các hội thảo và đào tạo khác nhau được cung cấp cho phụ huynh trong suốt năm học. Một trong những chủ đề 
được đề cập là sử dụng Infinite Campus (Sổ học trực tuyến và sử dụng cổng thông tin sinh viên để xem tài 
nguyên có sẵn). Trong cuộc họp tiêu đề hàng năm, được tổ chức vào mỗi tháng 9, chúng tôi chia sẻ với phụ 
huynh các yêu cầu của Tiêu đề I, Phần A, Tiêu chuẩn học tập của bang và các đánh giá học tập địa phương. Có 
ba hội nghị thẻ báo cáo trong suốt năm học, tháng 11, tháng 2 và tháng 4, với một hội nghị buổi tối được cung 
cấp mỗi lần. Trong các hội nghị này, các giáo viên thảo luận với phụ huynh, cách làm việc với các nhà giáo 
dục và theo dõi tiến trình của con họ. Phụ huynh cũng sẽ nhận được thông tin này trong Định hướng lớp 5, 6 và 
9 cho phụ huynh và học sinh.

Cách chúng tôi sẽ đào tạo nhân viên nhà trường với đầu vào phụ huynh để giao tiếp và 
làm việc với phụ huynh với tư cách là đối tác bình đẳng:



Các cuộc khảo sát được cung cấp cho phụ huynh trong tất cả các sự kiện, cuộc họp và hội nghị. Kết quả của 
các cuộc khảo sát phụ huynh được tính toán và chia sẻ với nhân viên trong quá trình phát triển chuyên nghiệp 
trong suốt năm học. Vào tháng 8, nhân viên sẽ được đào tạo về cách giao tiếp và cộng tác tốt nhất với phụ 
huynh với tư cách là đối tác trong học tập của học sinh.

Những cách khác mà chúng tôi sẽ hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh và gia đình:
Hội nghị phụ huynh khi cần thiết
Trà với Hiệu trưởng (hai tháng một lần)
Các cuộc họp về nhà và trường học
Các cuộc họp SAC


