
 
 

 
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC STEPHEN GIRARD  
Chính Sách Phụ Huynh Và Gia Đình Tham Gia  

Niên Học 2020-2021 
Ngày Hiệu Chỉnh: 9/6/2020 

 
Để hỗ trợ việc củng cố thành tích học tập của học sinh, TRƯỜNG TIỂU HỌC STEPHEN GIRARD                  
nhận được ngân sách Title I, Part A và do đó phải cùng nhau phát triển, đồng ý và phân phát chính sách                       
tham gia cho phụ huynh và thành viên gia đình. Chính sách này có thông tin theo quy định của mục                     
1116 (b) và (c) của Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công (ESSA). Chính sách này thiết lập những                    
kỳ vọng của nhà trường về sự tham gia của phụ huynh và gia đình và mô tả cách thức mà trường sẽ                       
thực hiện một số hoạt động tham gia cụ thể của phụ huynh và gia đình, và nó được đưa vào kế hoạch                       
của nhà trường và được gửi cho cơ quan giáo dục địa phương (LEA). 
 

Trường Tiểu Học Stephen Girard đồng ý sẽ thực hiện những quy định theo nội dung của Phần 1116                   
như sau: 
 

● Lôi cuốn các phụ huynh, một cách có tổ chức, liên tục và kịp thời, trong việc lập kế hoạch, xem                     
xét và cải thiện các chương trình theo Chương Trình Title I, Phần A, bao gồm việc lập kế hoạch,                    
xem xét và cải thiện chính sách tham gia của phụ huynh và gia đình của trường và cùng phát                    
triển kế hoạch chương trình toàn trường theo Mục 1114 (b) của Đạo Luật Mỗi Học Sinh Đều                  
Thành Công (ESSA). 

● Cập nhật định kỳ chính sách phụ huynh và gia đình tham gia để đáp ứng nhu cầu thay đổi của                     
phụ huynh và nhà trường, phân phát chính sách này cho phụ huynh, và làm cho chính sách phụ                   
huynh và gia đình có sẵn cho cộng đồng địa phương. 

● Khi thực hiện những quy định về phụ huynh tham gia theo như phần 1111 của ESEA, nhà                  
trường sẽ tạo cơ hội cho phụ huynh có trình độ hạn chế về tiếng Anh, phụ huynh khuyết tật,                    
phụ huynh của trẻ em di dân có được những thông tin và báo cáo được viết dưới hình thức dễ                     
hiểu và đồng nhất kể cả những hình thức khác và bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu                    
được. 

● Nếu kế hoạch của toàn trường theo phần 1114 (b) của ESEA, không làm phụ huynh hài lòng,                  
Hãy đệ trình bất kỳ ý kiến nào của phụ huynh vào kế hoạch này khi nộp kế hoạch cho cơ quan                      
giáo dục địa phương. 

● Sở Giáo Dục sẽ hoạt động dựa theo định nghĩa sau đây về sự tham gia của phụ huynh, và sẽ                     
thực hiện các chương trình, hoạt động và thủ tục phù hợp với định nghĩa này: 
Sự tham gia của phụ huynh có nghĩa là phụ huynh liên lạc thường xuyên, hai chiều về việc học                    
tập của học sinh và các hoạt động khác của nhà trường, đảm bảo — 

(A)rằng phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ việc học tập của con em                   
mình;  

(B) rằng phụ huynh được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con em mình ở                  
trường;  

(C) rằng phụ huynh là những đối tác trong việc giáo dục con em mình và được bao gồm, nếu                   
thích hợp, là ủy viên của ủy ban cố vấn để hỗ trợ cho việc giáo dục con em mình;  
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(D) thực hiện các hoạt động khác như được mô tả trong phần 1116 của ESEA. 
 

 
 

MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP MÀ TRƯỜNG SẼ THỰC HIỆN  
CÁC THÀNH PHẦN TRONG CHÍNH SÁCH THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH 

 
Phần A: CÙNG TRIỂN KHAI  
Trường Tiểu Học Stephen Girard sẽ thực hiện các hành động sau đây để lôi cuốn phụ huynh một                   
cách có tổ chức, liên tục và kịp thời trong việc lập kế hoạch, xem xét và cải thiện các Chương Trình                      
Title 1, bao gồm các cuộc họp thường lệ, theo yêu cầu của phụ huynh, đề xuất và tham gia, nếu thích                      
hợp, trong những quyết định liên quan đến việc giáo dục con em của họ và trả lời bất kỳ đề xuất như                       
vậy càng sớm càng tốt. 
 

Vào mùa xuân năm 2020, các phụ huynh được khuyến khích tham dự một cuộc họp mà họ có                   
thể xem xét và đóng góp vào Chính Sách Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia, cũng như Bản                   
Hiệp Ước. Cuộc họp này được tổ chức vào ngày 9 tháng 6 năm 2020. Phụ huynh được thông                   
báo về cuộc họp này bằng điện thoại và liên lạc từ Liên Lạc Viên Gia Đình và Cộng Đồng. 

Phần B: HỌP TITLE 1 HÀNG NĂM 
Trường Tiểu Học Stephen Girard sẽ thực hiện các hành động sau đây để tổ chức một cuộc họp                   
thường niên, vào một thời điểm thuận tiện, khuyến khích và mời tất cả phụ huynh để thông báo cho họ                     
về Chương Trình Title I của trường, bản chất của Chương Trình Title I, quy định đối với phụ huynh,                    
chính sách tham gia của phụ huynh học sinh và gia đình, kế hoạch toàn trường, và Hiệp Ước Giữa Phụ                     
Huynh Và Nhà Trường. 
 

Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp Title I hàng năm tại Đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm vào                    
tháng 9 năm 2020, là thời gian mà chúng tôi sẽ mời tất cả phụ huynh tham gia. Trong cuộc                    
họp này, chúng tôi sẽ cho họ biết về Chương Trình Title I, các quy định của Title I phần A,                     
làm việc với các nhà giáo dục như là đối tác bình đẳng, theo dõi và giám sát sự tiến bộ của học                       
sinh, quyền của phụ huynh được biết về chất lượng của giáo viên, thông tin về chương trình                  
học, các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang và các kỳ thi (PSSA). Chúng tôi cũng sẽ cung cấp và                     
gửi về nhà bản sao Chính Sách Tham Gia của Phụ Huynh và Gia Đình vào thời gian đó. Phụ                    
huynh sẽ được thông báo bằng tờ rơi, lịch hàng tháng và cuộc gọi robo về Đêm Họp Phụ                   
Huynh Đầu Năm. 
 

Phần C: THÔNG TIN LIÊN LẠC 
Trường Tiểu Học Stephen Girard sẽ thực hiện các hành động sau đây để cung cấp cho phụ huynh (1)                    
Thông tin kịp thời về các chương trình Title I, (2) số cuộc họp linh hoạt, chẳng hạn như các cuộc họp                      
vào buổi sáng hoặc buổi tối, (3) việc vận chuyển, giữ trẻ hoặc thăm nhà, các dịch vụ như vậy liên quan                      
đến sự tham gia của phụ huynh và gia đình và có thể sử dụng quỹ Title I và (4) thông tin liên quan đến                         
trường học và các chương trình, cuộc họp và các hoạt động khác của phụ huynh được gởi cho phụ                    
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huynh bằng hình thức dễ hiểu và đồng nhất bao gồm các hình thức thay thế theo yêu cầu và trong                     
phạm vi có thể thực hiện được bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được. 
 

Phụ huynh sẽ được cung cấp Chính Sách Tham Gia Của Phụ Huynh và Bản Hiệp Ước trong                  
Đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm cũng như học sinh mang về nhà trong Tập Hồ Sơ Thông Tin                   
của chúng. Những tài liệu này cũng được tải lên trang web của chúng tôi. Phụ huynh được                  
thông báo về các cuộc họp, hội họp và sự kiện khác nhau trong năm học qua tờ rơi và lịch                     
hàng tháng gửi về nhà với học sinh cũng như bằng điện thoại. Các cuộc họp, đào tạo và hội                    
thảo được tổ chức tại những thời điểm khác nhau trong ngày để phù hợp với lịch trình của tất                    
cả các gia đình. Tất cả các thông tin liên lạc gửi về nhà đều bằng ngôn ngữ của gia đình. Bất                      
kỳ bản dịch nào cũng có thể được cung cấp theo yêu cầu. thông tin liên lạc phụ huynh được                    
gửi về nhà trong các túi hồ sơ bài làm của học sinh, được đăng trên trang web của trường, và                     
gửi đến phụ huynh thông qua ứng dụng Class Dojo. 

 

Phần D: HIỆP ƯỚC GIỮA PHỤ HUYNH VÀ NHÀ TRƯỜNG  
Trường Tiểu Học Stephen Girard sẽ thực hiện các hành động sau đây để cùng với phụ huynh triển                   
khai một hiệp ước giữa phụ huynh và nhà trường nêu rõ cách thức phụ huynh, toàn thể nhân viên nhà                     
trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm về việc cải thiện thành tích học tập của học sinh và phương                      
pháp mà nhà trường và phụ huynh sẽ xây dựng và phát triển quan hệ đối tác để giúp trẻ em đạt được                       
các tiêu chuẩn cao của tiểu bang. 
 

Vào mùa xuân năm 2020, các phụ huynh được khuyến khích tham dự một cuộc họp mà họ có                   
thể xem xét và đóng góp vào Bản Hiệp Ước. Cuộc họp này được tổ chức vào ngày 9 tháng 6                     
năm 2020. Phụ huynh được thông báo về cuộc họp này qua hệ thống nhắn tin của trường và                   
Liên Lạc Viên của Gia Đình và Cộng Đồng. 

 

Phần E: NGÂN SÁCH DỰ TRỮ 
Trường Tiểu Học Stephen Girard sẽ thực hiện các hành động sau đây liên quan đến phụ huynh có                   
con em học tại các trường Title I, Part A vào việc quyết định sử dụng 1% ngân sách của Title I, Phần A                        
dành cho phụ huynh và gia đình được chi tiêu bởi: 
 

Hàng năm phụ huynh được khuyến khích tham dự một cuộc họp ngân sách. Tại phiên họp                 
này, phụ huynh có thể đóng góp ý kiến về cách thức chi tiêu các quỹ tham gia của phụ huynh.                     
Cuộc họp thu thập ý kiến đóng góp cho kế hoạch và ngân sách của trường năm nay, kể cả                    
Ngân Sách Phụ Huynh Tham Gia, được tổ chức tại phiên họp Title I Mùa Đông vào ngày 10                   
tháng 12 năm 2019. Dựa trên ý kiến đóng góp của phụ huynh từ cuộc họp năm nay, quỹ dành                    
cho phụ huynh tham gia sẽ được sử dụng để mua sách mùa hè để tránh việc học sinh quên                    
lãng kỹ năng học tập trong mùa hè cũng như hợp tác với Book Trust để bảo đảm cho học sinh                     
chúng ta có được sách vở thích hợp.  

 
Phần F: PHỐI HỢP CÁC DỊCH VỤ  
Trường Tiểu Học Stephen Girard sẽ, trong phạm vi khả thi và phù hợp, phối hợp các chương trình và                    
hoạt động của phụ huynh và gia đình với các chương trình khác của liên bang, tiểu bang và địa                    
phương, bao gồm các chương trình mầm non công lập và thực hiện các hoạt động khác, chẳng hạn như                    
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trung tâm trợ giúp phụ huynh, khuyến khích và hỗ trợ phụ huynh tham gia đầy đủ hơn vào việc giáo                     
dục con cái của họ bằng cách: 
 

Các học sinh của Trường Prep Charter đến hai lần một tuần để hướng dẫn cho các học sinh                   
nào cần được giúp đỡ thêm. Ban giám hiệu / nhân viên phối hợp với các cơ quan nhà trẻ                    
Pre-K địa phương mời các học sinh tương lai và gia đình họ tham gia vào hai buổi tham quan                    
vào mùa xuân, hôm đó họ sẽ thảo luận các quy định và ghé tham quan lớp học.  

 

 
 
 
 
Phần G: XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO PHỤ HUYNH 
Trường Tiểu Học Stephen Girard sẽ xây dựng năng lực cho phụ huynh để sự tham gia của phụ                   
huynh và gia đình được mạnh mẽ và hiệu quả và để hỗ trợ sự hợp tác giữa nhà trường và cộng đồng để                        
cải thiện thành tích học tập của học sinh thông qua những điều sau đây: 

1. Trình bày và giải thích cho phụ huynh về chương trình giảng dạy được sử dụng tại trường, các                   
hình thức đánh giá học tập được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của học sinh, và mức độ thành                      
tích của các tiêu chuẩn học tập đầy thách thức của Tiểu Bang; và 

2. Tài liệu và đào tạo để giúp phụ huynh làm việc với con mình nhằm cải thiện thành tích của                    
chúng, chẳng hạn như đào tạo phương pháp đọc viết và sử dụng công nghệ (bao gồm cả giáo                   
dục về tác hại của vi phạm bản quyền), cho cha mẹ nuôi và sự tham gia của gia đình 

3. Hỗ trợ cho phụ huynh, khi thích hợp, được hiểu biết về các chủ đề như sau: 
a. Các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang,  
b. Các kỳ thi đánh giá học tập của tiểu bang địa phương kể cả các kỳ thi thay thế,  
c. Các quy định của Title I-Phần A,  
d. Phương pháp để theo dõi sự tiến bộ của con em họ. 
e. Phương pháp làm việc với các giáo viên để cải thiện thành tích học sinh của họ. 

Nhiều khóa hội thảo và đào tạo khác nhau được cung cấp cho phụ huynh trong suốt năm học.                   
Một số chủ đề được đề cập đến là Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh và Hội Chợ Các                    
Nguồn Tài Liệu Vào Đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm. Trong cuộc họp thường niên Title I,                 
được tổ chức vào mỗi tháng 9, chúng tôi chia sẻ với phụ huynh các quy định của Title I, Phần                     
A, các tiêu chuẩn học tập của Tiểu bang và các kỳ thi đánh giá học tập trong địa phương. Có                     
ba cuộc họp phụ huynh đến nhận phiếu điểm trong suốt năm học, tháng 11, tháng 2 và tháng                   
4, mỗi lần đều có một phiên họp vào buổi tối. Trong các buổi hội thảo, các giáo viên sẽ thảo                     
luận với phụ huynh về cách theo dõi sự tiến bộ của con em họ và cách làm việc với các nhà                      
giáo dục, cũng như cung cấp thông tin về chương trình giảng dạy của trường. 

 

Phần H: XÂY DỰNG KHẢ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN TRƯỜNG  
 

Trường Tiểu Học Stephen Girard, với sự hỗ trợ của phụ huynh, sẽ đào tạo để giáo dục giáo viên,                    
nhân viên hỗ trợ giảng dạy chuyên môn, hiệu trưởng, và các lãnh đạo nhà trường, và các nhân viên                    
khác, về giá trị và tiện ích của sự đóng góp của phụ huynh, và cách tiếp cận, giao tiếp, và làm việc với                        
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phụ huynh như là đối tác bình đẳng, thực hiện và phối hợp các chương trình phụ huynh, và xây dựng                     
mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường bằng cách: 

Các cuộc khảo sát ý kiến được cung cấp cho phụ huynh tại tất cả các sự kiện, hội họp và hội                      
nghị. Kết quả của cuộc khảo sát ý kiến phụ huynh sẽ được chia sẻ với nhân viên tại các buổi                     
huấn luyện chuyên môn vào mùa thu/đông. Buổi huấn luyện chuyên môn này sẽ cung cấp cho                 
nhân viên trường những phương pháp giao tiếp với phụ huynh. 

Trường Tiểu Học Stephen Girard sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý khác cho các hoạt động tham gia của                    
phụ huynh và gia đình theo Mục 1116 vì phụ huynh có thể yêu cầu bằng cách: 
 

Chúng tôi sẽ xem xét và sử dụng dữ liệu từ cuộc Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh / Giám Hộ Title                      
I và Khảo Sát SPR để thiết kế các buổi Hội Thảo Phụ Huynh nhằm đáp ứng được nhu cầu của                     
các gia đình mà chúng tôi đang phục vụ. Hỗ trợ nhu cầu của gia đình là chìa khóa cho sự                     
thành công của học sinh. Khi chúng tôi lên kế hoạch cho các cuộc họp này, chúng tôi sẽ liên                    
tục thay đổi ngày / giờ của các cuộc họp để chúng tôi có thể đáp ứng được lịch làm việc và tạo                       
thuận tiện cho các gia đình tham dự. Những sự kiện này sẽ được đăng trên lịch hàng tháng -                    
những lịch này sẽ được gửi về nhà và đăng trên trang web. Các lịch trình này sẽ được dịch                    
nếu cần. 
 
____________________________ ______________________ 
       Chữ Ký Hiệu Trưởng                                 Ngày  
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