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Trang 1

4.1 Thùng
Sứ mệnh của chúng tôi: Đảm bảo mức độ học tập cao cho tất cả mọi người

Lời hứa về giá trị CCPS: Mọi trẻ em, mọi ngày, không có ngoại lệ!

CLOUD SPRINGS ELEMENTARY

CHÍNH SÁCH THAM GIA PHỤ HUYNH & GIA ĐÌNH

NGÀY TÁI TẠO ngày 13 tháng 4 năm 2021

NĂM HỌC 2021-2022

Tiêu đề I là gì

Cloud Springs Elementary được xác định

như một trường Title I như một phần của

Giáo dục Tiểu học và Trung học

Đạo luật năm 1965 (ESEA). Tiêu đề tôi được thiết kế

để hỗ trợ cải cách trường học của tiểu bang và địa phương

nỗ lực gắn liền với trạng thái thử thách

tiêu chuẩn học tập để

củng cố và nâng cao nỗ lực của

cải thiện thành tích của học sinh và

bao gồm các chiến lược để hỗ trợ cha mẹ và

sự tham gia của gia đình. Tất cả các trường Title I

phải cùng phát triển với tất cả các bậc cha mẹ

chính sách bằng văn bản. Đây là kế hoạch mà

mô tả cách CSE sẽ cung cấp

cơ hội để cải thiện phụ huynh và

sự tham gia của gia đình để hỗ trợ học sinh

học tập. CSE coi trọng những đóng góp

và sự tham gia của cha mẹ và gia đình

để thiết lập một quan hệ đối tác bình đẳng cho

mục tiêu chung của việc cải thiện học sinh

thành tích. Bạn có thể liên hệ với Kellie

Taylor, Hiệu trưởng, theo số 706-866-6640 hoặc

Chính sách của chúng tôi và đầu vào của phụ huynh

CSE đã phát triển / sửa đổi và cập nhật điều này

chính sách cùng với Đội LSGT, vào ngày 26 tháng 3,

2021, và với cha mẹ trong suốt cả năm, lúc

Các cuộc họp PAC và đang phân phối bằng cách gửi

nhà của tất cả phụ huynh của học sinh, và

cộng đồng, đăng trên Trang web, phân phối

nó tại các cuộc họp Đối tác, Catoosa Kids Day,

Catoosa County Collaborative, và nó có sẵn trong

Trung tâm Nguồn lực Gia đình. Đầu vào được trưng cầu

trong suốt cả năm tại mọi cuộc họp và vào

trang mạng. Việc sửa đổi các tài liệu này sẽ được

được thực hiện bởi Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Title I tại

cuối năm học để những

tài liệu có thể được phân phối ngay từ đầu

của năm học tiếp theo. Một ngoại lệ là

nhỏ gọn, được phát triển ở đầu

năm học. Cha mẹ và gia đình

chính sách cam kết, cấp lớp cụ thể

compacts, và kế hoạch toàn trường Title I là

có sẵn trên trang web CSE và trong Gia đình

Phòng Tài nguyên Cam kết, và được phân phối

tại mọi cuộc họp. Đó sẽ là thông lệ của chúng tôi để giữ

một cuộc họp Title I hàng năm mời phụ huynh và
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gửi email ktaylor@catoosa.k12.ga.us với

bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Tiêu đề I. Vui lòng

liên hệ với Catoosa County Title I

Điều phối viên, Gina Haynes liên quan đến

Khiếu nại Title I theo số 706-965-2297 hoặc

email ghaynes@catoosa.k12.ga.us

khuyến khích họ tham dự. Cuộc họp này sẽ

chỉ là một trong nhiều cách thông báo cho cha mẹ

về sự tham gia của CSE trong Tiêu đề I và giải thích

Title I, yêu cầu của nó, và quyền của cha mẹ để

biết và được tham gia. Nếu chính sách này và / hoặc

kế hoạch rộng trường là không thỏa đáng, xin vui lòng c-

liên hệ với Kellie Taylor, Hiệu trưởng theo số 706-866-6640

hoặc email ktaylor@catoosa.k12.ga.us

Trang 2

Quần áo nhỏ gọn

Quy tắc cấp lớp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Phụ huynh, học sinh và giáo viên ký tên vào sổ tay ghi rõ vai trò của mỗi người trong quá trình giáo dục.

Thông thường, cha mẹ đóng góp ý kiến vào vai trò của họ bắt đầu từ nhà mở. Giáo viên được thông báo về phần của họ

trong tài liệu và sau đó ghi lại cách họ sẽ thông báo cho phụ huynh. Trong năm, các cuộc khảo sát nhỏ gọn

được chia sẻ với các giáo viên tại các cuộc họp. Giáo viên làm việc với học sinh để hướng dẫn các em viết

hứa hẹn trong việc đạt được những điều tốt nhất của họ. Tập hợp cụ thể cho từng lớp được phát triển và phụ huynh xem xét, điều chỉnh và

phê duyệt chúng. Các hợp đồng chính thức được thông qua tại cuộc họp mùa thu của Hội đồng Cố vấn Gia đình / Phụ huynh của CSE.

Sau đó, máy nén sẽ được phân phát để lấy chữ ký và trả lại trước ngày 31 tháng 10. Nên sử dụng máy nén ở nhà

và ở trường trong các cuộc họp phụ huynh hoặc học sinh. Máy nén bao gồm các mục như:

.

• Giao tiếp

Chương trình và hoạt động tương tác giữa cha mẹ và gia đình

Các cuộc họp dành cho phụ huynh sẽ được sắp xếp vào nhiều thời điểm khác nhau để phụ huynh có thể linh hoạt phù hợp với lịch trình của họ.

CSE sẽ đăng biên bản cuộc họp qua Remind, School Cast, gửi qua đường bưu điện, gửi về nhà cho học sinh và đăng trên trang web.

Khi cần, Quỹ Title I của CSE sẽ được sử dụng để đưa đón, giữ trẻ chỉ dành cho học sinh K-5 tuổi đi học, hoặc

thăm nhà để vượt qua các rào cản có thể ngăn cha mẹ tham gia vào giáo dục của con em mình

trong trường Title I chỉ này. Chúng tôi tìm kiếm để phụ huynh đóng trong một, liên tục, kịp thời tổ chức trong việc lập kế hoạch, sửa đổi, và

cải tiến chương trình Title I. Điều này bao gồm Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh của trường, và Nhà trường

Kế hoạch rộng được xem xét lại hàng năm. Một cuộc khảo sát hàng năm sẽ được thu thập vào tháng 3 và thông tin từ những

khảo sát sẽ được sử dụng trong quá trình sửa đổi. Trong Covid này sẽ được thực hiện bằng kỹ thuật số / hầu.

Cloud Springs Elementary sẽ điều phối và hòa nhập gia đình

các chương trình tương tác với chương trình mầm non địa phương và các chương trình khác

các chương trình mầm non do liên bang và tiểu bang tài trợ trực tiếp bằng cách mời giảng viên, nhân viên và gia đình từ những

chương trình tham dự các cuộc họp tập trung vào các hoạt động gắn kết gia đình. CSE cũng sẽ phối hợp với

các chương trình để đảm bảo rằng phụ huynh được thông báo về các nguồn sẵn có, các chương trình khác và thông tin về địa điểm

trong Trung tâm Tài nguyên Phòng 204. Điều này sẽ bao gồm việc làm việc với các học sinh ESOL. Chuyển tiếp sang Mẫu giáo và

từ lớp 5 đến lớp 6 .
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• Tham dự các cuộc họp phụ huynh

• Hỗ trợ các hoạt động của trường

• Giúp làm bài tập về nhà

Trang 3

Kế hoạch Hoạt động cho Năm học 2021-2022 là:

Open House - ngày 5 tháng 8 năm 2021

Họp Tiêu đề Thường niên I hầu như trước ngày 1 tháng 11

Cuộc họp Dữ liệu Bộ lạc (Mùa thu) 9-30–2021

Cuộc họp của Hội đồng cố vấn phụ huynh mùa thu (PAC) (Virtual / F2F) ngày 4 tháng 10 năm 2021

Cổng thông tin dành cho cha mẹ (Đào tạo ảo / F2F) TBD

Các mốc quan trọng của Georgia (Ảo / F2F) ngày 4 tháng 11 năm 2021

Cuộc họp Dữ liệu Bộ lạc (Mùa đông) ngày 17 tháng 2 năm 2022

Cuộc họp của Hội đồng cố vấn dành cho phụ huynh vào mùa xuân (PAC) (Virtual / F2F) ngày 13 tháng 4 năm 2022

Chuyển tiếp trước lớp 5 & lớp 5 TBD 2022

Kế hoạch của Trường cho Thành tích Chung của Học sinh

Nó là gì?

Kế hoạch này mô tả cách CSE sẽ cung cấp các cơ hội để cải thiện sự tham gia của cha mẹ và gia đình để hỗ trợ

Học sinh học tập. Cloud Springs Elementary đánh giá cao sự đóng góp và tham gia của các bậc cha mẹ và gia đình trong

để thiết lập quan hệ đối tác bình đẳng vì mục tiêu chung là nâng cao thành tích của học sinh. CSE sẽ

cung cấp tài liệu và đào tạo để giúp cha mẹ làm việc với con cái của họ để cải thiện thành tích của con họ,

chẳng hạn như đào tạo đọc viết và sử dụng công nghệ khi thích hợp, để thúc đẩy sự tham gia của cha mẹ và gia đình. Điều này

sẽ bao gồm việc giáo dục phụ huynh và học sinh về tác hại của vi phạm bản quyền. Kế hoạch này mô tả

các cách khác nhau mà CSE sẽ hỗ trợ sự tham gia của cha mẹ và gia đình cũng như cách cha mẹ và gia đình có thể giúp lập kế hoạch

và tham gia vào các hoạt động và sự kiện để thúc đẩy việc học tập của học sinh ở trường và ở nhà. Vật liệu và

thông tin liên lạc sẽ được trình bày ở định dạng có thể đọc được.

Nó được phát triển như thế nào?

Cloud Springs hoan nghênh ý kiến đóng góp và nhận xét của phụ huynh và gia đình bất cứ lúc nào về kế hoạch. Tất cả cha mẹ và

phản hồi của gia đình sẽ được sử dụng để sửa đổi kế hoạch cho năm tới. Kế hoạch được đăng trên trang web của trường chúng tôi cho



Tiêu đề I là gì Trường tiểu học Cloud Springs được xác định là trường Tiêu đề I như một phần của Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học

https://translate.googleusercontent.com/translate_f[1/25/2022 12:40:16 PM]

phụ huynh và gia đình để xem và đăng phản hồi trong suốt năm. Chúng tôi cũng phân phối một cuộc khảo sát hàng năm

hỏi ý kiến của cha mẹ và gia đình về kế hoạch và việc sử dụng quỹ dành cho cha mẹ và gia đình

hôn ước. Phụ huynh cũng có thể đưa ra phản hồi bất kỳ lúc nào tại Trung tâm Phụ huynh và Gia đình, văn phòng trường học hoặc bất kỳ

hoạt động tham gia của cha mẹ và gia đình.

Nó dành cho ai?

Tất cả các bậc cha mẹ và gia đình được khuyến khích và mời tham gia đầy đủ vào các cơ hội được mô tả trong tài liệu này

kế hoạch. CSE sẽ cung cấp đầy đủ cơ hội cho sự tham gia của phụ huynh và gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế,

cha mẹ và gia đình người khuyết tật và cha mẹ và gia đình của trẻ em di cư. Các tài liệu chính sẽ được

được dịch bằng ngôn ngữ gia đình, bất cứ khi nào có thể.

Nó có sẵn ở đâu?

Kế hoạch này có sẵn tại tất cả các cuộc họp tham gia của phụ huynh và gia đình, trên trang web tại cse.catoosa.k12.ga.us.

Cha mẹ, gia đình và các thành viên cộng đồng có thể nhận được một bản sao của kế hoạch trong Tài nguyên dành cho Cha mẹ và Gia đình

Trung tâm.

Trang 4

Mục tiêu cho giai đoạn 2021-2022

Mục tiêu của Học khu Catoosa:

• Để cải thiện tỷ lệ học sinh đạt điểm thành thạo (cấp độ 3, 4) từ lớp 3 đến lớp 8.

• Nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông

Các Mục tiêu của Trường Tiểu học Cloud Springs:

• Mục tiêu Đọc hiểu: Sử dụng điểm Lexile của Các mốc quan trọng GA năm 2022, học sinh lớp 3, 4 và 5 sẽ có

tăng 3% khi đạt đến điểm giữa của dải Lexile cấp lớp so với dữ liệu từ

Mùa xuân năm 2021

• Mục tiêu ELA: Sử dụng điểm số ELA của Các mốc quan trọng GA năm 2022, học sinh lớp 3, 4 và 5 sẽ có 3%

tăng điểm “Thành thạo trở lên” so với dữ liệu từ Mùa xuân năm 2021

• Mục tiêu môn Toán: Sử dụng điểm Toán của các mốc GA năm 2022, học sinh lớp 3, 4 và 5 sẽ có

Tăng 3% điểm số “Thành thạo trở lên” so với dữ liệu từ Mùa xuân năm 2021

• Mục tiêu Khoa học Lớp 5 : Sử dụng điểm số GA, 30% học sinh lớp 5 sẽ đạt điểm

“Thành thạo và Cao hơn”.

Phổ biến thông tin cho phụ huynh và gia đình một cách kịp thời và bằng ngôn ngữ cho phụ huynh và gia đình

có thể hiểu về:

• Các chương trình Title I trong trường

• Kết quả đánh giá hàng năm trên toàn tiểu bang bao gồm hồ sơ thành tích của trường
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• Kết quả đánh giá cá nhân học sinh và giải thích về những kết quả đó

• Các bài đánh giá khác được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của học sinh và mức độ thông thạo của học sinh

dự kiến sẽ gặp

• Cơ hội cho các cuộc họp thường xuyên để hình thành các đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia vào

quyết định liên quan đến việc giáo dục con cái của họ

• Mô tả và giải thích về chương trình giảng dạy của trường

• Trả lời các đề xuất của phụ huynh và gia đình

• Thu thập tất cả các nhận xét không hài lòng của phụ huynh và gia đình về kế hoạch toàn trường và đính kèm

những nhận xét đó cho kế hoạch toàn trường sau đó được nộp cho Văn phòng Title I của Quận Catoosa

Để phù hợp với ý nghĩa của việc trở thành một trường Title I và để xây dựng năng lực, CSE sẽ cung cấp hỗ trợ

cho cha mẹ và gia đình trong các lĩnh vực như:

• Tiêu chuẩn của tiểu bang

• Tình trạng và hành động cải tiến trường học

• Các thành phần của kế hoạch toàn trường

• Đánh giá của tiểu bang

• Yêu cầu của Tiêu đề I

• Cách theo dõi sự tiến bộ của con cái họ

• Cách thức tham gia vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con cái của họ

• Các cuộc họp của Bộ lạc “A” (Học thuật) được tổ chức vào Mùa Thu và Mùa Đông - thông tin dữ liệu về sự tiến bộ của học sinh và

hội nghị

Trang 5

Trường Tiểu Học Cloud Springs cam kết cung cấp chương trình giảng dạy và giảng dạy chất lượng

cho phép học sinh được phục vụ theo Tiêu đề I để đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động trong một quá trình học tập hiệu quả

môi trường. Phụ huynh và Gia đình tại CSE chịu trách nhiệm hỗ trợ việc học tập của con em mình trong

những cách sau:

Điều này sẽ được thực hiện thông qua:

• Các bài báo

• Phương tiện truyền thông khác

• Lịch

• Tờ rơi quảng cáo

• Bản tin

• Bức thư

• Thông báo

• Tài liệu phát tay

• Hội thảo dành cho Cha mẹ & Gia đình - A

Họp tộc, Cổng thông tin dành cho cha mẹ

Night, Georgia Milestones Night,

Cuộc họp ảo
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• hoàn thành bài tập về nhà

• theo dõi thói quen xem tivi

• tình nguyện trong lớp học của trẻ (nếu có thể)

• tham gia vào việc ra quyết định trong việc giáo dục con cái của họ

• giám sát việc sử dụng tích cực thời gian ngoại khóa

• giám sát việc sử dụng công nghệ một cách tích cực

Trường Tiểu Học Cloud Springs khuyến khích giao tiếp tốt giữa phụ huynh / gia đình và

giáo viên trên cơ sở liên tục thông qua:

• các cuộc họp phụ huynh / gia đình, ít nhất hàng năm, trong đó bản tóm tắt được thảo luận và nó liên quan như thế nào

đến thành tích của trẻ em

• báo cáo tiến độ cho cha mẹ / gia đình về sự tiến bộ của con cái họ

• bản tin

• cơ hội tình nguyện và tham gia vào lớp học của con họ

• trang web của trường

• thư / ghi chú được gửi về nhà

• Nhắc nhở hoặc Trường học

• Các cuộc họp sẽ được tổ chức theo các định dạng khác nhau, chẳng hạn như vào các thời điểm khác nhau, đăng trên trang web

biên bản, chương trình làm việc, lời mời, v.v. cùng với việc được gửi về nhà với sinh viên, Cuộc họp ảo

• Phụ huynh sẽ có cơ hội yêu cầu gặp gỡ thường xuyên thông qua khảo sát, liên hệ

giáo viên, nhân viên, email, và tại các cuộc họp khác, v.v.

• Các cuộc họp / giới thiệu của Bộ lạc “A” - cung cấp cho phụ huynh thông tin dữ liệu về sự thành công của học sinh.

Tổng quan về Đọc / Toán thông qua dữ liệu Điểm chuẩn / MAP, Đọc theo sao, v.v. và phụ huynh có thể tham khảo

hoạt động ở nhà mà họ có thể sử dụng để giúp học sinh của họ ở nhà. Học sinh giới thiệu công việc của họ, thông qua dữ liệu

sổ ghi chép, video và hội nghị đã được lên lịch.

Trang 6

Nhân viên của trường sẽ được giáo dục về:

• Cuộc họp khoa giải quyết quy trình nhỏ gọn

• Họp nhân viên về việc sử dụng máy nén

• Phân phối Mẹo dành cho giáo viên cho tất cả nhân viên qua Google Lớp học / Email

• Giá trị và công dụng của các khoản đóng góp của cha mẹ và gia đình

• Cách tiếp cận, giao tiếp và làm việc với cha mẹ và gia đình như những đối tác bình đẳng, xây dựng

năng lực của nhân viên / phụ huynh, tình nguyện viên báo cáo cho Điều phối viên về sự tham gia của phụ huynh

• Thực hiện các chương trình tham gia của cha mẹ và gia đình

• Xây dựng mối quan hệ giữa gia đình và trường học

Chúng tôi muốn đầu vào của bạn. Vui lòng lấy tài liệu này và đưa ra các đề xuất bên dưới hoặc trên tài liệu

chinh no. Chúng tôi muốn cải thiện sự Tương tác của Phụ huynh và Gia đình tại CSE. Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào tôi có thể Title
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làm một công việc tốt hơn. Nếu có bất kỳ phần nào của kế hoạch / chính sách này mà bạn cảm thấy không

Thỏa mãn các mục tiêu của học sinh và nhà trường về thành tích học tập, vui lòng cung cấp cho chúng tôi

Bình luận bên dưới. Ngoài ra, hãy liệt kê bất kỳ ý tưởng nào bạn có hoặc bất kỳ đề xuất nào về cách sử dụng Quỹ Title I (Ngân sách

Đầu vào). Gửi lại tài liệu này cho Điều phối viên Gắn kết Gia đình và Phụ huynh của bạn hoặc cho văn phòng trường học.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Chung tôi cân sự giup đơ của bạn

Chúng tôi cần nghe ý kiến của bạn về những gì chúng tôi có thể làm để cải thiện việc học của con bạn. Kiểm tra bên dưới cách chúng tôi có thể làm điều đó

tốt nhất:

Tôi muốn có một cuộc họp với giáo viên của con tôi.

Tôi cần thêm thông tin về những gì con tôi học được trong năm nay.

Tôi muốn biết tiền Title I được sử dụng như thế nào cho việc học của con tôi.

Tôi muốn đưa ra đề xuất sau về cách tiêu tiền của Title I:

Khác: _______________________________________________________

Tên học sinh: ________________________________________________

Tên tôi là: __________________________________________________

Vai trò (ví dụ: Mẹ / Cha / Người giám hộ) ______________________________

Điện thoại: ______________________________________________________

Email: _______________________________________________________

Trở lại Trung tâm Tài nguyên Gắn kết Phụ huynh & Gia đình hoặc giáo viên của con bạn.
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