
3.2.1 Biên bản họp Tiêu đề I hàng năm của CSE

trường tiểu học Cloud Springs

họp Tiêu đề I hàng năm

Biên bản

ngày 4
tháng

- 8
của

Trực tuyến ảo

Thông tin cuộc họp Tiêu đề Hàng năm I đã được đăng trực tuyến cho một cuộc họp ảo.

Cuộc họp trực tuyến ảo được lên kế hoạch từ ngày 4
tháng

đến ngày 8
10

. Lời mời đã được gửi

về nhà cho tất cả phụ huynh vào ngày 28 tháng 9 năm 2021. Phụ huynh được yêu cầu truy

cập trang web CSE, cse@catoosa.k12.ga.us và nhấp vào phần Tiêu đề I, sau đó nhấp vào

Cuộc họp Tiêu đề I hàng năm để xem video , xem các tài liệu phát và thực hiện khảo sát /

đánh giá. Mã QR cũng được đính kèm vào lời mời để họ sử dụng cùng với mã QR cho cuộc

khảo sát. Cuộc họp trực tuyến ảo đã thảo luận về “Tiêu đề I là gì”, ai nhận được lợi ích của

Tiêu đề I, ngân sách Tiêu đề I của CSE, cách chi tiêu tiền của Tiêu đề I, tài nguyên công

nghệ, các yêu cầu và mục tiêu của Tiêu đề I, mục tiêu toàn trường, các chương trình để
giúp trẻ em, chương trình giảng dạy và bài kiểm tra, mức độ thông thạo mà trẻ em dự kiến

  sẽ đáp ứng, cách phụ huynh có thể truy cập thành tích của con mình (cổng thông tin dành

cho phụ huynh), báo cáo điểm của trường GA, giáo viên có trình độ cao, sự tham gia của phụ
huynh và gia đình và cơ hội tham gia và tình nguyện , Chính sách của Quận và Chính sách của

Trường, Các Hiệp định, cách phụ huynh có thể đóng góp ý kiến   trong việc ra quyết định,

cách khiếu nại, và nhà trường sẽ phản hồi như thế nào khi liên hệ với nhân viên. Cuộc họp

kết thúc khi kết thúc video và phụ huynh tham gia khảo sát / đánh giá.


