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1.1.          CSE Fall 21 phút PAC

Cuộc họp Hội đồng cố vấn dành cho phụ huynh của CSE (PAC)
Ngày 4 tháng 10 năm 2021 8 giờ sáng & 4 giờ chiều   

Phút
8 giờ sáng cuộc họp

 Cuộc họp đã được Kathy Honeycutt, Điều phối viên về Sự tham gia của Phụ huynh, gọi để sắp xếp vào khoảng 8:05. Bà
Honeycutt và Bà Kellie Taylor, Hiệu trưởng, đã chào mừng mọi người đến buổi họp, và mời họ đồ uống giải khát, do PTO cung cấp. Mọi
người được yêu cầu đăng nhập và bà Honeycutt giải thích mục đích của cuộc họp và công việc chính của cuộc họp PAC là thảo luận và
thu thập ý kiến đóng góp liên quan đến chính sách trường học, thu gọn, ngân sách và cải tiến trường học. Bà cũng tuyên bố rằng họ sẽ
thông qua các Hiệp ước và yêu cầu hội đồng thông qua.       

 Bà Honeycutt yêu cầu các nhân viên khác và mọi người tham dự giới thiệu bản thân và cho biết (các) con của họ đang học lớp
mấy. Trong khi mọi người tự giới thiệu, bà Honeycutt đưa ra một bản sao của tất cả các cấp lớp, chính sách của trường và quận, mùa thu.
kết quả khảo sát, thông tin Tiêu đề I hàng năm, thông tin đầu vào ngân sách cùng với các tài liệu khác. Sau đó, bà Honeycutt đã thảo luận
và chia sẻ thông tin từ kết quả Khảo sát Mùa thu và Kế hoạch Hành động ghi nhận các cơ hội gắn kết của phụ huynh và gia đình. Bà
Honeycutt đã xem qua Chính sách của Trường và Quận, yêu cầu mỗi thành viên đọc qua và đưa ra bất kỳ ý kiến đóng góp, đề xuất hoặc
câu hỏi nào mà họ có thể có liên quan đến các chính sách này.        Bà Honeycutt yêu cầu các thành viên xem lại các Hiệp định, họ thảo
luận, sửa đổi, phát triển và đưa ra ý kiến đóng góp trong Open House. Cô ấy hỏi các thành viên xem họ có chấp thuận không, và tất cả
những người có mặt đều chấp thuận. Sau đó, bà Honeycutt thảo luận về ý kiến đóng góp của phụ huynh về việc xây dựng năng lực cho
nhân viên, “Chúng tôi có thể làm gì để giúp nhân viên nhà trường đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ huynh và gia đình”. Bà Honeycutt
khuyên họ cần bầu hai (2) thành viên Hội đồng Cố vấn Quận, David Cordell, và Natalie Brown đã được bầu và chấp thuận, với Kathy
Watkins là đại diện dự phòng.      

 Bà Honeycutt chuyển cuộc họp sang bà Taylor, người đã thảo luận về Kế hoạch Cải tiến Toàn trường (SIP), Dữ liệu Kiểm tra và
Điểm chuẩn, cùng với Chi tiêu Đề mục I. Cô ấy khuyên rằng các bài kiểm tra MAP và Điểm chuẩn sẽ được thực hiện nhiều lần trong
năm, và những điểm số này sẽ cho biết học sinh đang ở đâu và cung cấp thông tin như những gì cần phải làm để đạt được sự cải thiện. Cô
ấy đã xem xét SIP và cách mọi người đang làm việc để đạt được trình độ thông thạo cho tất cả học sinh. Bà Taylor đã thảo luận về Ngân
sách và chi tiêu của Title I, giải thích phần lớn số tiền được chi cho Huấn luyện viên Học thuật, Điều phối viên Tham gia của Phụ huynh,
và các giáo viên phụ, cũng như các dịch vụ cải tiến hướng dẫn và dịch vụ học sinh. Cô hoan nghênh các nhận xét và đề xuất, đồng thời
đóng góp ý kiến về cách sử dụng quỹ Title I. Cuộc họp kết thúc vào khoảng 9:15 sáng         

4:00 chiều cuộc họp

 Cuộc họp đã được Kathy Honeycutt, Điều phối viên về Sự tham gia của Phụ huynh, gọi để sắp xếp vào khoảng 4:10. Bà
Honeycutt và Bà Kellie Taylor, Hiệu trưởng, đã chào mừng mọi người đến buổi họp, và mời họ đồ uống giải khát, do PTO cung cấp. Mọi
người được yêu cầu đăng nhập và bà Honeycutt giải thích mục đích của cuộc họp và công việc chính của cuộc họp PAC là thảo luận và
thu thập ý kiến đóng góp liên quan đến chính sách trường học, thu gọn, ngân sách và cải tiến trường học. Bà cũng tuyên bố rằng họ sẽ
thông qua các Hiệp ước và yêu cầu hội đồng thông qua như họ đã thông qua trong cuộc họp buổi sáng.    

 Mọi người tự giới thiệu bản thân và đồ uống giải khát do PTO cung cấp. Bà Honeycutt đã thảo luận về kết quả Khảo sát Mùa
thu, Chính sách của Trường và Quận, yêu cầu các thành viên đọc qua và nếu họ có bất kỳ đề xuất hoặc nhận xét nào. Cô đã thảo luận về
ý kiến đóng góp của phụ huynh về việc xây dựng năng lực cho nhân viên, “chúng tôi có thể làm gì để giúp nhân viên nhà trường đáp ứng
tốt hơn nhu cầu của phụ huynh và gia đình”. Họ đã thảo luận, xem xét và thông qua các Hiệp định cho năm học 2021/2022. Bà Honeycutt
đã thảo luận về việc bầu (2) hai DAC, Hội đồng Cố vấn Quận, thành viên tại cuộc họp lúc 8:00 và bà hỏi họ có chấp thuận hoặc có bất kỳ
khuyến nghị nào khác không. Bà Honeycutt chuyển cuộc họp sang bà Taylor, người đã thảo luận về Kế hoạch Cải tiến Toàn trường
(SIP), Dữ liệu Kiểm tra và Điểm chuẩn, cùng với Chi tiêu Đề mục I. Cô ấy khuyên rằng các bài kiểm tra MAP và Điểm chuẩn sẽ được
thực hiện nhiều lần trong năm, và những điểm số này sẽ cho biết học sinh đang ở đâu và cung cấp thông tin như những gì cần phải làm để
đạt được sự cải thiện. Cô ấy đã xem xét SIP và cách mọi người đang làm việc để đạt được trình độ thông thạo cho tất cả học sinh. Bà
Taylor đã thảo luận về Ngân sách và chi tiêu của Title I, giải thích phần lớn số tiền được chi cho Huấn luyện viên Học thuật, Điều phối
viên Tham gia của Phụ huynh, và các giáo viên phụ, cũng như các dịch vụ cải tiến hướng dẫn và dịch vụ học sinh. Cô hoan nghênh các
nhận xét và đề xuất, đồng thời đóng góp ý kiến về cách sử dụng quỹ Title I. Cuộc họp kết thúc vào khoảng 5 giờ 15 chiều.                 
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