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Chính sách gắn kết phụ huynh / gia đình 
của2019-2020 

 
trường trung học HillviewTrường trung cấp Hillview hiểu rằng phụ huynh / gia đình là một đối 
tác quan trọng trong việc giáo dục con cái của họ. Trong nỗ lực khuyến khích phụ huynh / gia 
đình tham gia và thông báo, nhà trường của chúng tôi sẽ thực hiện như sau:  
 

1. Tham gia vào phụ huynh / gia đình trong việc lập kế hoạch, xem xét và cải thiện chính 
sách tham gia của phụ huynh / gia đình của trường trong một tổ chức, đang diễn ra và 
cách kịp thời. Phụ huynh / gia đình sẽ có cơ hội tham gia Cuộc họp thông tin vào tháng 
5.  

 
2. Trường Trung cấp Hillview sẽ cung cấp cho phụ huynh / gia đình một bản sao của chính 

sách tham gia của phụ huynh / gia đình. Họ có thể đưa ra gợi ý của mình cho các giáo 
viên Title I trong các cuộc họp hoặc bằng cách liên hệ với các giáo viên Title I thông qua 
e-mail, điện thoại hoặc tại một cuộc họp thường niên.  

 
3. Phụ huynh / gia đình sẽ nhận được một giáo viên phụ huynh nhỏ gọn cho thấy toàn bộ 

nhân viên sẽ chia sẻ trách nhiệm đối với thành tích học sinh được cải thiện.  
 

4. Tổ chức một cuộc họp thường niên để thông báo cho phụ huynh / gia đình về sự tham 
gia của trường trong chương trình Title I. Thông tin sẽ được trình bày theo định dạng 
giúp phụ huynh / gia đình hiểu rõ nhất về Tiêu đề I và vai trò của nó trong việc giáo dục 
con cái.  

 
5. Cung cấp thông tin kịp thời cho phụ huynh / gia đình về Tiêu đề I, Phần A bao gồm mô 

tả và giải thích về chương trình giảng dạy của trường, các hình thức đánh giá học thuật 
được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của trẻ em và mức độ thành thạo mà học sinh sẽ 
đáp ứng.  

 
6. Theo yêu cầu của cha mẹ / gia đình, tạo cơ hội cho các cuộc họp thường xuyên cho cha 

mẹ / gia đình để đưa ra các đề xuất, và tham gia, khi thích hợp, trong các quyết định về 
giáo dục con cái của họ. Nhà trường sẽ trả lời bất kỳ đề nghị như vậy càng sớm càng 
tốt.  

 
7. Cung cấp cho mỗi phụ huynh / gia đình một cá nhân học sinh báo cáo về hiệu suất của 

con họ trong ít nhất là toán và đọc. Thẻ báo cáo được gửi về nhà mỗi 9 tuần. Tiêu đề 
Tôi sẽ gửi báo cáo tiến độ về nhà mỗi 9 tuần và Tyler, một cuốn sách lớp trực tuyến, có 
sẵn cho phụ huynh để theo dõi công việc được phân loại của con họ trong mỗi lớp học. 
(Điều này được cập nhật hàng tuần.).  

 
8. Cho phép phụ huynh / gia đình cơ hội kiểm tra trình độ của giáo viên của con họ bằng 

cách liên hệ với hiệu trưởng tòa nhà. Hồ sơ giáo viên có thể được truy cập trong văn 
phòng.  

 



9. Giúp xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với cha mẹ / gia đình để giúp con cái 
họ đạt được các tiêu chuẩn học tập cao của tiểu bang. Phụ huynh / gia đình sẽ được 
gửi một phụ huynh, giáo viên và học sinh nhỏ gọn trong một nỗ lực để đảm bảo tinh 
thần đồng đội trong việc giáo dục con cái của họ.  

 
10. Cung cấp cho phụ huynh / gia đình cơ hội tham dự các hội nghị giáo viên phụ huynh sẽ 

được tổ chức vào nhiều thời điểm khác nhau trong suốt năm học. Cuộc họp Phụ huynh / 
Gia đình Title I sẽ được tổ chức / được tổ chức vào tháng Chín. Có một cuộc họp vào 
mùa thu và mùa xuân để phụ huynh nhận được hướng dẫn về cách giúp đỡ học sinh tốt 
nhất. Hội nghị phụ huynh sẽ được tổ chức vào tháng 1 với sự linh hoạt cho những 
người cần đến vào một thời điểm khác.  

 
11. Thông báo cho cha mẹ / gia đình rằng quỹ Title I có thể được sử dụng để thanh toán 

các chi phí hợp lý và cần thiết liên quan đến các hoạt động gắn kết của cha mẹ / gia 
đình.  

 
12. Cung cấp chương trình giảng dạy và hướng dẫn chất lượng cao trong môi trường học 

tập hỗ trợ và hiệu quả cho phép trẻ em tham gia đáp ứng các tiêu chuẩn thành tích học 
tập của học sinh như sau: Học sinh tham gia chương trình Title I sẽ được cung cấp 
chương trình giảng dạy và giảng dạy chất lượng cao. Điều này sẽ được thực hiện trong 
một môi trường học tập hỗ trợ và hiệu quả. Chương trình và phương pháp được sử 
dụng bởi nhân viên Title I có cơ sở khoa học. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Đọc tự nhiên để 
tăng lưu loát, Chuyển tiếp nhanh được sử dụng để tăng xử lý thính giác và Reading 
Plus được sử dụng để tăng khả năng hiểu và theo dõi trực quan. Ba chương trình này 
đã được triển khai trong lớp Title I. Chúng tôi cũng sử dụng các hoạt động phù hợp với 
Chuỗi Đọc của Hành trình và Chuỗi Toán học của tôi. Khi dạy hiểu, chúng tôi sử dụng 
các phương pháp như đọc hướng dẫn, đọc đối tác và giảng dạy đối ứng. Dạy học đối 
ứng là một phương pháp giảng dạy sử dụng dự đoán, tóm tắt, đặt câu hỏi và làm rõ 
trong các nhóm để thảo luận về nội dung của những gì họ đang đọc. Chúng tôi sử dụng 
hỗn hợp tiểu thuyết và phi hư cấu để dạy các kỹ năng khác nhau liên quan đến việc 
hiểu. Đối với môn toán, học sinh thực hành các sự kiện cơ bản cùng với việc xem xét 
các khái niệm được dạy trong lớp học thông thường. Mỗi hoạt động dựa trên một mục 
tiêu theo tiêu chuẩn nhà nước và nhu cầu cá nhân. Một trong những khía cạnh quan 
trọng nhất của lớp học là hướng dẫn nhóm nhỏ không chỉ cho phép sinh viên tham gia 
thường xuyên hơn mà còn cho phép sinh viên và nhân viên xây dựng mối quan hệ thúc 
đẩy sự thoải mái và tin tưởng. Với sự thoải mái và tin tưởng đó, sinh viên có thể có cơ 
hội khi trả lời và thảo luận về nội dung trong bài học.  

 
13. Cung cấp cho cha mẹ / gia đình các hoạt động bổ sung. Nhà mở của Hillview được tổ 

chức vào tháng 8, các cuộc họp PTO hàng tháng, Đêm đính hôn của phụ huynh / gia 
đình Title I vào mùa thu và mùa xuân và Math Madness vào tháng 3.  

 

14. Cung cấp cho cha mẹ / gia đình cơ hội tình nguyện. Vào đầu mỗi năm, phụ huynh / gia 
đình nhận được lời mời tình nguyện trong trường. Họ có thể chỉ định khả năng họ muốn 
giúp đỡ, cho dù đó là làm việc với sinh viên hay giúp đỡ những việc như bảng thông 
báo. PTO cũng cung cấp nhiều cách khác nhau mà phụ huynh / gia đình có thể tình 
nguyện và tham gia vào các hoạt động tại trường. Tiêu đề Tôi cũng sử dụng tình 
nguyện viên phụ huynh / gia đình theo nhiều cách khác nhau. Một cách khác mà phụ 



huynh / gia đình có thể tham gia là tham gia một nhóm như Nhóm tư vấn phụ huynh của 
Hillview.  

 
15. Cung cấp tài liệu và xe lửa để giúp cha mẹ / gia đình làm việc với con cái để cải thiện 

thành tích của con cái họ, chẳng hạn như đào tạo xóa mù chữ và sử dụng công nghệ 
khi thích hợp. Chủ đề cụ thể cho đào tạo phụ huynh / gia đình và các tài liệu liên quan 
đến các khóa đào tạo như vậy sẽ được phân phối khi chúng có sẵn.  

 
16. Trung tâm Trung cấp Hillview sẽ đảm bảo rằng thông tin liên quan đến các chương trình 

của trường và phụ huynh / gia đình, các cuộc họp và các hoạt động khác được gửi đến 
phụ huynh / gia đình của trẻ tham gia theo định dạng và, ở mức độ có thể thực hiện 
được, bằng ngôn ngữ mà cha mẹ / gia đình có thể hiểu Chúng tôi sẽ tranh thủ các dịch 
vụ của giáo viên dạy tiếng Anh hoặc các cơ quan bên ngoài khi cần thiết.  

 
17. ngôn ngữ mà cha mẹ / gia đình có thể hiểu. Các tờ rơi được gửi về nhà sẽ được cung 

cấp bằng một ngôn ngữ phù hợp cho các gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế. Sắp 
xếp phương tiện đi lại hoặc thăm nhà sẽ được lên kế hoạch nếu khả năng tiếp cận các 
cuộc họp hoặc chức năng của trường là một vấn đề đối với các gia đình. Phụ huynh / 
gia đình nên liên hệ với nhà trường nếu phương tiện đi lại hoặc tiếp cận là một vấn đề 
và nhà trường sẽ sắp xếp hợp lý.  

 
18. Trung tâm Trung cấp Hillview sẽ đào tạo giáo viên, nhân viên hỗ trợ giảng dạy chuyên 

ngành và các nhân viên khác, với sự hỗ trợ của phụ huynh, về giá trị và sự đóng góp 
của phụ huynh và các thành viên gia đình, và cách tiếp cận, giao tiếp và làm việc với 
phụ huynh và thành viên gia đình là đối tác bình đẳng, thực hiện và điều phối các 
chương trình phụ huynh và xây dựng mối quan hệ giữa phụ huynh và thành viên gia 
đình và nhà trường. 

 


