
CATOOSA COUNTY TITLE I 2021/2022 ĐÁNH GIÁ
Trường Tiểu Học Cloud Springs

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Vui lòng hoàn thành bản khảo sát này để cung cấp các đề xuất của bạn cho nỗ lực của chúng tôi nhằm giúp bạn hỗ
trợ thành công trong học tập và giáo dục của con em mình.
Vui lòng phản hồi của bạn.  Các khảo sát phải được gửi lại cho giáo viên của con bạn hoặc điều phối viên tham gia của phụ
huynh. Nếu muốn, bạn có thể gửi thư này đến (GA 30741..., Nếu quý vị có con em theo học các trường khác nhau trong Khu Học
Chánh Quận Catoosa, chúng tôi yêu cầu quý vị hoàn thành các khảo sát riêng cho từng trường mà con em quý vị theo học. Chúng tôi
cảm kích những phản hồi của bạn. Nó sẽ giúp cải thiện sự tham gia của cha mẹ và gia đình.

Ngân sách Gắn kết Gia đình
Hệ thống trường học của chúng tôi nhận được $ 344.317 tiền liên bang được gọi là “Title I, Part A” tài trợ cho các trường Title I để
thu hút phụ huynh và các thành viên trong gia đình tham gia vào việc giáo dục con cái của họ.

1. Số tiền này đã mang lại hiệu quả như thế nào sau đây?
Hiệu

quả thấp
nhất

Tương đối
hiệu quả

Hiệu
quả

nhất

A. Phát triển chuyên môn cho giáo viên và quản trị viên dạy họ cách thu hút
sự tham gia của gia đình vào việc giáo dục con cái củaPowwows / PLC

B. tiếp cận phụ huynh và các thành viên gia đình tại nhà, trong cộng đồng và
tại trường học—Cộng tác- Gia sư-

C. Phân phối thông tin về cách tốt nhất để thu hút tất cả các gia đình tham gia
vào việc giáo dục con cái củaSend home w / student / Email / Remind
Mesg.

D. Giúp nhà trường hợp tác với cộng đồng hoặc các tổ chức khác hoặc người
sử dụng lao động hỗ trợ sự tham gia của gia đình-- GA Hope, Partnership,
LSGT, Link @ Y, Collaborative

E. Các hoạt động và chiến lược khác được xác định là cần thiết từ Chính sách
tương tác của phụ huynh và gia đình—Một bộ lạc / Các cột mốc / Hội nghị
của GA

2. Thêm nhận xét của bạn về điều nào ở trên là quan trọng hơn và các nhận xét khác về việc sử dụng tiền Title l để đáp ứng
các nhu cầu của bạn khi bạn giúp con mình đạt được kết quả tốt nhất:

Điều Tôi Muốn Nhân viên Nhà trường Biết
về Xây dựng Quan hệ Đối tác / Làm việc với Gia đình:

3. Bạn muốn giáo viên và nhân viên biết gì về việc thu hút các gia đình cải thiện thành tích học sinh ở trường?
Đánh giá mức độ quan trọng:

Không
quan

trọng
Quan
trọng

Rất quan
trọng

A. Đánh giá cao và sử dụng các đề xuất của cha mẹ khi đưa ra quyết định
B. Tiếp cận, giao tiếp và làm việc với cha mẹ với tư cách là đối tác bình đẳng
C. Thực hiện và điều phối các chương trình / hoạt động / sự kiện tham gia của cha mẹ

CÓ KHÔN
G

4. Bạn có sẵn sàng thực hiện một phần trong việc đào tạo nhân viên của trường?



5. Vui lòng giúp nhà trường phát triển các hoạt động học tập chuyên môn cho giáo viên, hiệu trưởng, các lãnh đạo khác và
nhân viên khác bằng cách viết những suy nghĩ của bạn:

Tôi Muốn Nhà Trường Liên Lạc Với Tôi

6. (Các) hình thức liên lạc nào bạn thích khi nói đến thông tin về việc học của con mình? (Đánh tất cả các
câu phù hợp)

của Con tôi Trường Catoosa Trường Học khu
□ Email
□ được ghi âm trước / Cuộc gọi từ Robo
□ Email hàng loạt
□ Ghi chú / Tin nhắn bằng văn bản được gửi về nhà

cùng với học sinh
□ Tin nhắn văn bản
□ Đăng trên trang web
□ Truyền thông xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter, DoJo, Nhắc

nhở)
□ Cuộc điện thoại cá nhân từ giáo viên
□ Khác

□ Email
□ được ghi âm trước / Cuộc gọi
□ Email hàng loạt
□ Ghi chú / Tin nhắn bằng văn bản được gửi về nhà

cùng với sinh viên
□ Tin nhắn văn bản
□ Đăng trên trang web
□ Truyền thông xã hội (ví dụ: Facebook, Twitted…)
□ Khác

7. Vui lòng điền vào bảng cho các câu hỏi sau:
Có Khô

ng
Không chắc / Không

áp dụng

a. Thông tin liên lạc với nhà trường được cung cấp, dịch hoặc
thông dịch bằng một ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được.

b. Trường tổ chức các cuộc họp theo các hình thức khác nhau như trực tiếp và trực
tuyến—Các cuộc họp PAC, hội nghị / Họp Bộ lạc, Các cột mốc quan trọng của GA
c. Nhà trường tổ chức họp phụ huynh vào thời gian thuận tiện trong ngày / đêm.

8. KHI NÀO HOẶC BAO LÂU Thời điểm tốt nhất để bạn tham gia một cuộc họp phụ huynh?
□ Trực tuyến
□ Trước giờ học (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Trong giờ học, trước khi ăn trưa (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Trong giờ học, sau bữa trưa (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Ngay sau giờ học (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Buổi tối (Thứ Hai-Thứ Sáu)
□ Thứ Bảy

Ngày / giờ ưu tiên (vui lòng cho biết ):

______________________________________________________________________

9. Lý do có khả năng nhất khiến bạn không tham dự sự kiện gắn kết gia đình là gì?
□ Tôi thích các cuộc họp và thuyết trình trực tuyến hơn.
□ Không nhận thức được sự kiện đang diễn ra.
□ Sự kiện diễn ra vào những thời điểm / ngày tháng không thuận tiện.
□ Vị trí của sự kiện không thuận tiện.
□ Tôi không cảm thấy rằng các sự kiện có liên quan đến tôi và (các) học sinh của tôi.



□ Thiếu phương tiện đi lại.
□ Thiếu người trông trẻ cho học sinh trong độ tuổi đi học.
□ Các sự kiện không phải bằng ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được.

Khác:

10. Điều gì sẽ cải thiện sự tham gia của bạn vào các sự kiện / hoạt động gắn kết gia đình của con bạn:

Những Điều Tôi Cần Biết Để Giúp Con Tôi Chuyển Tiếp Sang Các Bước Tiếp
Theo

11. Bạn muốn trường cung cấp dịch vụ chuyển tiếp nào cho các gia đình? (Đánh dấu vào tất cả các câu
thích hợp)

□ Từ Mầm non đến Mẫu giáo
□ Tiểu học đến Trung học
□ Trung học Cơ sở đến Trung học Phổ thông
□ / tốt nghiệp
□ Định hướng học sinh mới cho các thành viên trong gia đình

Khác:

12. Trường học của bạn nên hợp tác với các tổ chức hoặc doanh nghiệp dựa vào cộng đồng nào để cung cấp dịch
vụ cho con bạn (ví dụ: PTA / PTO, United Way, các khoản đóng góp kinh doanh, các chuyến đi thực tế tại cơ
sở, các hoạt động khác…)?

Những Điều Tôi Muốn Biết Về Việc Học Tập Của Con Tôi

13. Bạn đã được cung cấp những thông tin sau đây chưa?
Thông tin Có Khô

ng
Tôi muốn biết thêm

thông tin về chủ đề này:
Đánh giá Các mốc quan trọng của Georgia (Đêm quan trọng)
Các đánh giá khác được sử dụng để đánh giá theo thành tích và sự tiến bộ của trẻ (Đêm

A Tribe, STAR Reading và Math, EasyCBM, v.v.)
Các Đánh giá Thay thế dành cho học sinh đặc biệt nhu cầu (Bài kiểm tra ở
Georgia, v.v.)
Tiêu chuẩn Học tập của Tiểu bang (Bộ ba Tiêu chuẩn Xuất sắc của Georgia)
Giải thích về chương trình giảng dạy hoặc những gì con tôi đang học trong lớp (A
Tribe Nights)
Cách giúp con tôi làm toán (A Tribe Nights, tập sách nhỏ tại trung tâm gia đình)

Cách liên hệ với giáo viên / trường học của con tôi (chính sách, tài liệu nhỏ gọn, trang
web)
Cách truy cập điểm của con tôi (Cổng thông tin dành cho phụ huynh)
Mẹo học tập và làm bài tập về nhà (Hội thảo Ăn trưa và Học hỏi, tài liệu quảng cáo
trung tâm gia đình, sách, bản tin giáo viên…)
Cách sử dụng công nghệ để giúp con tôi (liên kết trang web và liên kết trường mua)



Cuộc họp nơi tôi được thông báo về tiến bộ học tập của con tôi so với những người
khác trong lớp và nơi đưa ra ý kiến   về cách khắc phục iation hoặc làm phong phú thêm
các mục tiêu giáo dục (A Tribe Nights)
Thông tin về tác hại của
vi phạm bản quyền (áp phích trong trung tâm gia đình)
Làm thế nào để giúp con tôi tự rèn luyện kỹ năng đọc
(thông tin GED, tập sách mỏng của Trung tâm Học tập Quận Catoosa, đêm đọc sách,
Đêm hội bộ lạc, tài liệu quảng cáo tại trung tâm gia đình))
Chương trình “Title I, Part A” (Họp thường niên Title I, Các cuộc họp PAC, tài liệu phát
tại mỗi cuộc họp hoặc sự kiện)

14. Nhà trường / giáo viên nên làm gì để hỗ trợ bạn trong việc giúp (các) trẻ đạt kết quả học tập?

Những Điều Tôi Biết Về Kế Hoạch Gắn Kết Gia Đình của Trường

15. Vui lòng trả lời những câu hỏi sau:
Thông tin Có Kh

ông
Đề xuất

A. Trườngtôi đã gửi cho tôi phản hồi về kế hoạch / chính sách gắn kết gia đình và phụ huynh
của trường. (tại mọi cuộc họp ngoại trừ Cuộc họp Thường niên)

B. Nhà trường cung cấp cho cộng đồng địa phương kế hoạch / chính sách gắn kết gia
đình và phụ huynh của trường. Hợp tác, Đối tác, LSGT

C. Nhà trường cập nhật, ít nhất hàng năm, kế hoạch / chính sách tham gia của phụ huynh và
gia đình để đáp ứng nhu cầu thay đổi của phụ huynh và nhà trường. (Spring PAC)

D. Nếu Kế hoạch Toàn trường Title I không hài lòng với phụ huynh, nhà trường sẽ gửi bất
kỳ ý kiến   nào của phụ huynh đến văn phòng Title I của học khu. (Bà Taylors và Bà
Haynes thông tin trong chính sách)

E. Nếu phụ huynh yêu cầu, nhà trường sẽ tổ chức các buổi họp định kỳ. (trong các bản tin và
tại các cuộc họp khác)

F. Nhà trường giải thích Hiệp định giữa Phụ huynh và Trường học là gì và phụ huynh, toàn
bộ nhân viên nhà trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm đối với việc cải thiện thành
tích học tập của học sinh. (nói chung, tại PAC mùa thu, tại Hội nghị Thường niên, nhà
mở, Đêm hội Bộ lạc, và Hội nghị)

G. Tôi cảm thấy như tôi đã có cơ hội để cung cấp phản hồi về và tham gia vào việc ra quyết
định về việc học của con tôi. (mọi cuộc họp, bản tin, trang web)

16. Sau đây là danh sách các hoạt động gắn kết gia đình đã được cung cấp. Vui lòng đánh giá, thêm nhận xét và
đưa ra đề xuất cho từng loại.

Hoạt động Không
tham gia

Không
hữu ích

Một phần
nào đó
hữu ích

Rất hữu ích

A. Tiêu đề hàng năm I Gặp gỡ trực tuyến ảo
B. Fall PAC (Hội đồng cố vấn dành cho phụ huynh)
C. Định hướng tình nguyện
D. Nhà mở (đầu vào nhỏ gọn)
E. TRÒ CHƠI Bộ lạc VÀO ngày 30 tháng 9 năm 2021
F. Các cột mốc GA Đêm
G. A Trò chơi Đêm Bộ lạc BẬT Tiếp theo Tháng 2 năm 2022 ,



17. Chúng tôi đánh giá rất cao sự tham gia của bạn trong cuộc khảo sát này. Chúng tôi mong

muốn được xem xét phản hồi của bạn và sử dụng thông tin đó để cải thiện chất lượng

của mối quan hệ đối tác giữa nhà trường và gia đình của chúng ta. Vui lòng thêm bất kỳ
nhận xét, đề xuất hoặc câu hỏi bổ sung nào bên dưới. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng cung

cấp thông tin liên hệ để biết cách liên hệ với bạn.


