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CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
FALL Parent Advisory Council (PAC)

Ngày 4 tháng 10 năm 2021 8 giờ sáng & 4 giờ chiều 
Trường tiểu học Cloud Springs

 
●     Chào mừng Kellie Taylor và Kathy Honeycutt

 
●     Giải thích Mục đích Cuộc họp — Công việc chính của cuộc họp Hội đồng Cố vấn Phụ huynh là:

 
       Thảo luận và thu thập thông tin đầu vào về chính sách trường học và các quy trình

 
       Phê duyệt máy nén

 
●     Giới thiệu nhân viên và thành viên của PAC

 
●     Chia sẻ và thảo luận về kết quả khảo sát mùa thu

 
●     Thảo luận về Kế hoạch hành động lưu ý các đề xuất tham gia của phụ huynh và gia đình cho năm học này

 
●     Phân phối và nhận thông tin đầu vào về Chính sách của Trường và Học khu

 
●     Thảo luận về kế hoạch cải tiến toàn trường —thành phố, huấn luyện viên hoặc AP

 
●     Thảo luận về kiểm tra trường học và dữ liệu điểm chuẩn

 
●     Thảo luận và phê duyệt các bản thu gọn theo cấp lớp

 
●     Nhận ý kiến đóng góp của phụ huynh về việc xây dựng năng lực của nhân viên— Chúng ta có thể làm gì để giúp nhân viên nhà

trường đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ huynh và gia đình?
 

●     Chọn ít nhất hai đại diện cho DAC
 

●     Giải thích và thảo luận về Tiêu đề I Chi tiêu
▪       chúng tôi hoan nghênh ý kiến và đề xuất của bạn. Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc thắc mắc về Title I và cách sử dụng tiền

của Title I, vui lòng trao đổi với điều phối viên hoặc hiệu trưởng về sự tham gia của phụ huynh. 
▪       Đây là cách chi tiêu tiền của phụ huynh và gia đình trong Title I trong năm học này:

 Ngân sách Tiêu đề I 169.000,00

Nhân viên 150.124,00

Hướng dẫn 15.465,00

Đào tạo hướng dẫn 0,00

Dịch vụ cải tiến 2.460,00

Dịch vụ học sinh có sự tham gia của phụ
huynh

800,00

 

 

●     Tài liệu phát:
•         Chính sách trường học phân phối / đầu vào-
•         Chính sách cấp huyện được phân phối / đầu vào--
•         Tiêu chuẩn
•         Biên bản họp thường niên
•         Thử nghiệm ở Georgia
•         Các thành phần của Toàn trường
•         Chính sách gấp ba
•         Cách giao tiếp với giáo viên của con bạn
•         Tiêu chuẩn xuất sắc của Georgia
•         Thẻ đầu vào
●     Thu gọn thông tin đầu vào của bạn --- Các câu hỏi và thảo luận
●     Khác
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Đánh giá cuộc họp
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