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        PHẦN I: YÊU CẦU CHUNG  

 

                                                 Nội Quy Phụ Huynh Tham Gia 2017-2018  

 

                                                              Bản sửa: (9/22/2017) 

  

Trường: _______Morrow High School__________ Quận/LEA: ___Clayton__________  
 

Trong việc hỗ trợ để làm vững mạnh thành tích học tập của học sinh, mỗi trường nhận ngân quỹ Title I, Phần A phải triển 

khai mối liên kết, thỏa thuận và phân phối đến với phụ huynh-học sinh văn bản nội quy phụ huynh tham gia được phụ 

huynh chấp thuận, bao gồm những thông tin do mục 1118 (b)(1) thuộc Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học năm 

1965 (ESEA) yêu cầu. Nội quy lập ra yêu cầu của trường cho phụ huynh tham gia và mô tả cách thức trường thực hiện 

một số những hoạt động phụ huynh đặc trưng, và kết hợp chặt chẽ với chương trình của trường để gởi đến cơ quan giáo 

dục địa phương (LEA).  

 

Trường sẽ thi hành những yêu cầu theo luật như sau:  

 Mời gọi phụ huynh dự phần, trong trật tự, liên tục, và thời gian thuận tiện, trong kế hoạch, xem xét, và chương trình cải 

thiện dưới Title I, Phần A, bao gồm kế hoạch, xem xét, và cải thiện nội quy phụ huynh tham gia và triển khai kế hoạch 

chương trình liên kết toàn trường dưới mục 1114 (b)(2) thuộc Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học năm 1965 

(ESEA).  

 Cập nhật nội quy phụ huynh tham gia hàng quý để đáp ứng nhu cầu thay đổi của phụ huynh và nhà trường, phân phối 

cho phụ huynh-học sinh, và tạo nội quy phụ huynh tham gia luôn có sẵn cho cộng đồng địa phương.  

 Cung cấp cơ hội trọn vẹn, thực tế, cho phụ huynh-tham gia bị hạn chế tiếng Anh, phụ huynh có khuyết tật, và phụ 

huynh của học sinh di trú, bao gồm cung cấp thông tin và báo cáo của trường được yêu cầu dưới mục 1111 của ESEA 

trong sự dể hiểu và đồng khuôn mẫu, bao gồm điều chỉnh những khuôn mẫu theo yêu cầu và, thực tế, trong ngôn ngữ mà 

phụ huynh có thể hiểu được.  

 Nếu phụ huynh-học sinh không hài lòng với kế hoạch chương trình toàn trường dưới mục 1114 (b)(2) của ESEA, gởi 

bất kỳ ý kiến của phụ huynh về kế hoạch khi nhà trường lập ra kế hoạch đến cho cơ quan giáo dục địa phương.  

 Những định nghĩa về phụ huynh tham gia sau đây được điều chỉnh bởi quy luật và sẽ thực hiện những chương trình, 

sinh hoạt, và thủ tục căn cứ theo những định nghĩa này:  

 

Phụ huynh tham gia có nghĩa là sự tham gia của phụ huynh theo cách thông dụng, hai chiều, và tương giao hữu ích dự 

phần vào học tập của học sinh và những hoạt động trong học đường, chắc chắn bao gồm:  

(A) Phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh trong học tập  

 
(B) Khuyến khích phụ huynh dự phần tích cực trong giáo dục con em mình tại trường.  

(C) Phụ huynh là người đối tác trọn vẹn trong giáo dục con em mình, và được dự phần khi thích hợp trong quyết định và 
trong ủy ban góp ý để hỗ trợ cho giáo dục học sinh.  
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(D) Thực hiện những hoạt động khác, như đã mô tả trong mục 1118 của ESEA.  

 

PHẦN II. MÔ TẢ CÁCH THỨC NHÀ TRƯỜNG SẼ THỰC HIỆN CÁC THÀNH PHẦN TRONG YÊU CẦU NỘI 

QUY PHỤ HUYNH THAM GIA TOÀN TRƯỜNG  
 

1. Trường Morrow High School sẽ thực hiện những điều sau để mời gọi phụ huynh dự phần trong việc tổ chức, liên tục, 

và thời gian thuận tiện trong việc lập kế hoạch, xem xét, và cải thiện chương trình Title I, bao gồm dự phần quyết định 
liên quan đến ngân quỹ của phụ huynh tham gia sẽ được sử dụng.  

 Tạo điều kiện tương tác cho cuộc họp hàng năm Title I, mà phụ huynh sẽ có cơ hội để đóng góp ý kiến về tất cả các tài 

liệu liên quan đến Title 1 (tức là Kế hoạch và Chính sách Phụ huynh Tham gia, Khế ước Phụ huynh - Trường học, vv).  

 Đưa những lời đề nghị xem xét hàng năm vào kế hoạch khi áp dụng và cung cấp các cá nhân và tổ chức lời giải thích 
khi có thể, nếu đề nghị này không thuộc vào nguyên tắc chỉ đạo Title 1 hoặc hỗ trợ các kế hoạch cải thiện trường học.  

 Thiết lập một "hộp thư góp ý" tại trung tâm Parent Resource Center để tiếp tục nhận thông tin phản hồi để đảm bảo các 

"tài liệu sống" vẫn tồn tại với nhu cầu của học sinh.  

 Khuyến khích phụ huynh tham gia trong tiểu bang, học khu, và các cuộc thăm dò ý kiến cấp trường học để đảm bảo 
mối quan tâm của phụ huynh được công nhận và ghi lại.  

 Liên tục duy trì thông tin liên lạc cho tất cả các bên.  

 

2. Trường Morrow High School sẽ thực hiện những buổi họp hàng năm, vào thời gian thuận tiện và khuyến khích và mời 

tất cả phụ huynh-học sinh tham dự để thông báo cho phụ huynh biết về Title I, tính chất của chương trình Title I, yêu cầu 

của phụ huynh, nội quy phụ huynh tham gia của trường, kế hoạch toàn trường, và khế ước nhà trường-phụ huynh.  

 

 Thông báo cho phụ huynh và stakeholders về cuộc họp nói trên thông qua một loạt các phương tiện truyền thông bao 

gồm, nhưng không giới hạn đến mặt đối mặt, gởi thông báo về nhà, bản dán ở cổng trường, gọi thông báo từ trường, 

email, hệ thống màn hình chỉ dẫn trong các trường học, vv.  

 Yêu cầu thông dịch viên cho các cuộc họp để giúp phụ huynh của các học sinh ELL/ESOLcủa chúng tôi.  

 Cung cấp giữ trẻ.  

 Đảm bảo các địa điểm đủ rộng và thoải mái.  

 Chuẩn bị trình bày cần thiết về Title I power point.  

 Làm chương trình và có đủ các bản sao của chương trình và thẻ góp ý.  

 Nếu có thể cung cấp phần ăn nhẹ.  

 

3. Trường Morrow High School sẽ thực hiện nhiều buổi họp mặt linh hoạt, như vào buổi sáng hoặc buổi trưa, và có thể sử 

dụng ngân quỹ Title I để cung cấp dịch vụ chuyên chở, giữ trẻ hoặc viếng thăm gia đình, những dịch vụ liên quan đến phụ 

huynh tham gia.  

 

 Phối hợp với giáo viên và chuyên gia truyền thông để giúp đỡ giữ trẻ em.  

 Cung cấp thông tin cho những người không thể tham dự trong cuộc họp của học khu hoặc cấp trường.  

 Cung cấp buổi họp bù vào ban ngày và buổi tối cho những người không có thể đến tham dự theo giờ họp được ấn định.  

 

Bản sao của tất cả các buổi họp sẽ được gởi email cho những người không thể nghỉ làm hoặc không xe đưa đón đến địa 

điểm họp.  

 Nếu cần thiết, có một hội thảo nhỏ tại một địa điểm khác trong cộng đồng,  
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4. Trường Morrow High School sẽ thực hiện để cung cấp cho phụ huynh-học sinh như sau:  

 Thông tin kịp thời về các chương trình Title I.  

 Mô tả và giải thích về chương trình giảng dạy được sử dụng trong trường học, các hình thức đánh giá học tập được sử 

dụng để đo lường mức tiến bộ của học sinh, và trình độ học sinh phải đáp ứng.  

 Cơ hội cho các cuộc họp thường xuyên, nếu phụ huynh yêu cầu, để góp ý xây dựng và dự phần, một cách thích hợp 

trong các quyết định liên quan đến việc học tập của con em quý vị và đáp ứng với bất kỳ lời đề nghị nào ngay khi có thể 

làm được.  

 

I. Cung cấp các buổi họp bàn tròn về Title I hang quý trong suốt năm học để đảm bảo các nhu cầu thay đổi của phụ huynh 

và học sinh liên tục được đáp ứng.  

II. Có được sự hỗ trợ của nhân viên cấp học khu để tạo điều kiện cho các buổi hội thảo Title 1tại địa phương.  

III. Đăng tải bản sao của tất cả các văn bản Title I trên trang web của trường.  

Duy trì bản sao của tất cả các văn bản Title I tại trung tâm Parent Resource Center cho những người không có phương tiện 

máy tính.  

5. Trường Morrow High School sẽ triển khai mối liên kết với phụ huynh-học sinh những nguyên tắc chung trong khế ước 

nhà trường-phụ huynh về cách thức phụ huynh, nhân viên trong toàn trường và học sinh chia sẻ tinh thần trách nhiệm để 

trau dồi thành tích học tập của học sinh và có nghĩa là nhà trường và phụ huynh sẽ xây dựng và triển khai mối quan hệ đối 

tác để giúp học sinh đạt được tiêu chuẩn cao của tiểu bang.  

 Họp Phụ Huynh-Giáo viên thường xuyên.  

 Thực tập vào đêm chương trình học tập cho tất cả các môn học.  

 Hội thảo công nghệ để đảm bảo gia đình hòa hợp và hiểu được tầm quan trọng của công nghệ trong và ngoài lớp học 

liên quan đến học tập,  

6. Trường Morrow High School sẽ xây dựng năng lực của trường và phụ huynh cho phụ huynh tham gia vững mạnh để 

bảo đảm phụ huynh tham gia hiệu quả và hỗ trợ tinh thần đối tác giữa sự tham gia của trường, phụ huynh, và cộng đồng 

để cải thiện thành tích học tập của học sinh qua những hoạt động đặc trưng được mô tả dưới đây.  

 Kỷ niệm ngày đem phụ huynh đến trường National Bring Your Parent to School Day.  

 Cho phép cha mẹ để hỗ trợ và/hoặc tạo điều kiện cho các cuộc hội thảo về nuôi dạy con cái thành công, tôi khuyến 

khích thế nào để con tôi thành công, vv  

 Các lớp học nhận thức về Giấc mơ của người Mỹ.  

 Xây dựng cơ sở tình nguyện vững mạnh.  

A. Trường Morrow High School sẽ cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh-học sinh cách thích hợp để hiểu những đề tài sau đây 

bằng cách giải thích trong các đoạn sau:  

 Nội dung học tập chuẩn của tiểu bang.  
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 Thành tích học tập chuẩn của tiểu bang.  

 Bài kiểm tra đáng giá của tiểu bang và địa phương bao gồm các bài kiểm thay thế.  

 Yêu cầu của phần A.  

 Cách nào để giám sát tiến bộ của học sinh.  

 Cách nào để hợp tác với giáo viên  

 
I. Nhóm giáo viên – Phụ huynh bài tập lập những bài thực tập trong các cuộc họp PTSA, đêm chương trình giảng dạy.  

II. Cung cấp các hội thảo nhỏ cho giáo viên trong các cuộc họp liên quan đến phụ huynh, để phụ huynh nhận ra được sự 

thành công của con em mình, đặc những câu hỏi đúng thích hợp về con em. Cung cấp các hội thảo nhỏ về cách thức họp 

mặt phụ huynh giáo viên có hiệu quả hơn, hỏi giáo viên những câu hỏi đúng thích hợp về con em mình, làm thế nào để tin 

cậy giáo viên của con tôi.  

 

B. Trường Morrow High School sẽ cung cấp tài liệu và huấn luyện để giúp phụ huynh cùng làm việc với con em mình để 

cải thiện thành tích của các em, như huấn luyện biết đọc-viết và sử dụng kỷ thuật cách thích hợp nhằm nuôi dưỡng phụ 

huynh tham gia bằng cách:  

 

 “Parents on Board” Ăn trưa & Học vụ, mua bởi các nhà xuất bản Parenting Active.  

 Tái lập và mở rộng các hội thảo huấn luyện Parent Boot Camp về Đánh giá và Tiêu chuẩn Common Core Standard.  

 Các lớp Parent Academy American Dream hang tháng.  

 Huấn luyện phụ huynh về việc sử dụng Study Island, Accelerated Reader, và các học khu khác, trang mạng trực tuyến 

đánh giá gia đình thân thiện.  

 

C. Trường Morrow High School sẽ cung cấp huấn luyện cho các giáo viên, nhân viên phục vụ học sinh, hiệu trưởng và 

các nhân viên khác, về cách nào để nối kết, giao tiếp, và làm việc với phụ huynh như là một đối tác bình đẳng, đóng góp 

của phụ huynh rất giá trị và hữu ít và trong cách nào thực hiện và hợp tác chương trình phụ huynh và tạo mối thắt chặt chẽ 

giữa phụ huynh và nhà trường bằng cách:  

 Tiếp tục kết nối với cộng đồng và qua các bản tin trường học và các thông tin cần thiết khác liên quan đến sự thành 

công của toàn trường.  

 Mở rộng các đối tác trong chương trình giáo dục để đạt được sự ủng hộ của cộng đồng.  

 Liên minh với các quan chức thành phố, quận, và tiểu bang.  

 

D. Trường Morrow High School sẽ nới rộng những điều thích hợp và có thể làm được, hợp tác và thống nhất chương trình 

phụ huynh tham gia với Head Start, Even Start, chương trình giáo dục tại nhà cho trẻ mầm non, chương trình phụ huynh 

cũng là giáo viên, và trường mầm non công lập và các chương trình khác, và thực hiện những hoạt động, như trung tâm 

phụ huynh để khuyến khích và hỗ trợ phụ huynh tham gia trọn vẹn hơn trong giáo dục con em mình bằng cách:  

 Cung cấp kỹ năng tìm việc và viết hồ sơ lý lịch với sự giúp đỡ của người làm việc địa phương.  

 Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ với các nhà cung cấp khu vực như Comcast làm việc để đảm bảo rằng mạng internet và 

máy tính đang ở trong nhà của học sinh chúng tôi với một chi phí hợp lý.  

 Cung cấp các cơ hội và các tài liệu cho phụ huynh vay mượn để trang bị cho phụ huynh giúp con em làm bài tập, biết 

cách sử dụng bộ dụng cụ toán học và khoa học qua vay mượn về nhà từ Hands to Minds, Common Core sách bài tập, bộ 

dụng cụ đa năng, vv.  

 

E. Trường Morrow High School sẽ bảo đảm những thông tin liên quan đến trường và chương trình phụ huynh, các buổi 

họp, và các hoạt động khác, được gởi về cho phụ huynh-học sinh có thể hiểu và đồng khuôn mẫu, bao gồm cả những 

khuôn mẫu thay thế theo yêu cầu, và thực tế, trong ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được:  
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 Làm việc liên tục với giáo viên ESOL của chúng tôi, trưởng ban DES để đảm bảo rằng các phụ huynh của tất cả các 

học sinh được thông báo.  

 Sử dụng Trung tâm Quốc tế để hỗ trợ phiên dịch của tất cả các văn bảng  

Cung cấp các dịch vụ phiên dịch tại tất cả các buổi họp phụ huynh và các cuộc họp để mọi người có một sự hiểu biết rõ 
ràng về các nội dung.  

F. Trường Morrow High School sẽ cung cấp những điều hợp lý khác hỗ trợ cho những sinh hoạt của phụ huynh tham gia 

dưới mục 1118, phụ huynh có thể yêu cầu:  

 Việc sử dụng các nhân viên cố vấn trường học, nhân viên xã hội trường học và nhân viên cấp huyện khi cần đến.  

 Đảm bảo rằng Hội đồng trường và các cuộc họp được công bố công khai và các cuộc họp này dành cho tất cả.  

 Thiết lập một ủy ban tư vấn chuyên làm việc với các nhân viên Liên hệ Phụ huynh để đảm bảo đại diện cho tiếng nói 

của tất cả các gia đình và các vùng lân cận.  

 Duy trì tiếng nói của học sinh bằng cách đảm bảo thành lập Student Council/Government (toàn trường hoặc ít nhất là 

cấp lớp).  

 

PHẦN III. TÙY NGHI THỰC HIỆN TRONG THÀNH PHẦN  

NỘI QUY PHỤ HUYNH THAM GIA  

Những thành phần trong nội quy phụ huynh tham gia được tùy nghi thực hiện ghi rõ dưới đây mà nhà trường sẽ thực hiện 

để cải thiện phụ huynh tham gia  

□ Mời phụ huynh dự phần triển khai việc huấn luyện nghiệp vụ cho giáo viên, hiệu trưởng, và các nhân viên giáo dục 

khác để cải thiện huấn luyện cách hiệu quả.  

□ Cung cấp huấn luyện biết đọc-viết cần thiết cho phụ huynh từ ngân quỹ Title I, Phần A nếu trường đã sử dụng hết tất 

cả những nguồn ngân quỹ hỗ trợ thích hợp khác cho việc huấn luyện.  

□ Chi trả các dịch vụ hợp lý và cần thiết liên quan với hoạt động phụ huynh tham gia, bao gồm chuyên chở và lệ phí giữ 

trẻ, để phụ huynh có thể tham dự các buổi họp của trường và các buổi huấn luyện.  

□ Huấn luyện phụ huynh để động viên các phụ huynh khác tham gia.  

□ Tối đa hóa phụ huynh dự phần và tham gia trong giáo dục con em mình, sắp xếp các buổi họp của trường vào những 

thời gian khác nhau và thực hiện các buổi họp tại nhà với giáo viên và các nhà giáo khác là người trực tiếp giảng dạy học 

sinh và những phụ huynh nào không thể đến họp tại trường.  

□ Thông qua và thực hiện các phương pháp tiếp cận để cải thiện phụ huynh tham gia;  

□ Thiết lập Hội Đồng Góp Ý toàn trường để cho lời khuyên trên tất cả vấn đề liên quan đến phụ huynh tham gia trong 

chương trình Title I, Phần A.  

□ Triển khai vai trò thích hợp cho các cơ quan cộng đồng và thương nghiệp, bao gồm các hội đoàn tôn giáo, trong các 

hoạt động phụ huynh tham gia  



“Excellence Without Excuses” 
~A Georgia School of Excellence~ 

 

 

 


