2021-2022 Sự Tham gia của Phụ huynh & Gia đình
MCPS Title I ~ Kế hoạch Cấp Quận
Kế hoạch Tham Gia
của Phụ Huynh & Gia
Đình Title I hàng năm
này được đăng trên
trang mạng Title I và
được phân phát cho
các gia đình vào mùa
thu.

Thông tin liên lạc,
như bản tin, thơ
mời, truyền đơn, v.v.
sẽ có trong các
ngôn ngữ ‘chính’
của MCPS.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery
Chương trình Title I
Niềm Tin của Chúng Tôi

Quá Trình của Chúng tôi

★ Title I của các Trường Công Lập Quận Montgomery
(MCPS) tin là khi trường học và gia đình cùng nhau làm
việc, các trẻ em sẽ thành đạt.
★ MCPS hỗ trợ sự tham gia của tất cả các gia đình.
★ Chúng tôi tin rằng việc giáo dục các con em chúng ta là
một trách nhiệm chung. Chúng tôi tin rằng khi phụ
huynh tham gia, học sinh sẽ thành công hơn.
★ Hệ thống trường học, cũng như các trường riêng biệt,
cam kết thiết lập các chương trình và thực tập để tạo ra
một không khí tin cậy và tôn trọng lẫn nhau và hỗ trợ sự
tham gia của phụ huynh.
★ Tất cả nhân viên MCPS tại các trường Title I
mong truyền đạt một cam kết về sự tham gia của phụ
huynh.
★ Thông tin sẽ được cung cấp cho phụ huynh trong các
ngôn ngữ "chính" của hệ thống trường học.
★ Phụ huynh của các Học Sinh Học Tiếng Anh và trẻ em
với khuyết tật sẽ được bao gồm trong các nỗ lực tham
gia.
★ Kế hoạch này đã được phát triển cùng với các phụ
huynh và được liên kết với Board of Education Policy
ABC, Parent and Family Involvement, và Kế Hoạch
Chiến Lược MCPS.
★ Trong kế hoạch này, ‘phụ huynh' có nghĩa là bao gồm
phụ huynh, người giám hộ và các thành viên khác trong
gia đình tham gia trong việc giám sát học tập của con
em.

★Title I Kế Hoạch Tham Gia của Phụ Huynh và Gia Đình
Cấp Quận được phát triển cùng với Title I Parent
Advisory Committee (PAC), mà bao gồm nhân viên
Title I và phụ huynh của các học sinh đang theo học tại
các trường Title I.
★Kế hoạch cung cấp thông tin về cách các điều kiện của
Title I sẽ được thực hiện ở cấp quận.
★Hội thảo dành cho phụ huynh, các cuộc họp phụ huynh
và các sự kiện khác là những cơ hội để các gia đình
cung cấp ý kiến xử dụng Công cụ Đánh giá.
★Ý kiến từ Công cụ Đánh giá được phân tích hàng năm
tại cuộc họp mùa Xuân (PAC). Các đề nghị được đưa
ra để sửa đổi kế hoạch và tạo cơ hội tăng cường sự
tham gia của phụ huynh.
★Một mẫu cấp trường mà bao gồm các điều kiện tương
tự đã được sử dụng để tạo Kế Hoạch Tham Gia của
Phụ Huynh và Gia Đình Trình Độ Trường Học ở mỗi
trường Title I.
★Các trường học phân tích và sửa đổi Kế Hoạch Tham
Gia của Phụ Huynh và Gia Đình Cấp Trường Học ở
mỗi trường Title I hàng năm tại các cuộc họp của ủy
ban Phụ huynh Tham gia và các cuộc họp lãnh đạo.
★Kế hoạch Cấp Trường được phân phát cho các gia
đình vào mỗi mùa thu theo nhiều cách khác nhau bao
gồm bản tin, truyền thông điện tử, và các cuộc họp/hội
thảo Gia đình.

MCPS Title I Tin tưởng là Hỗ trợ các Gia đình bằng Cách Xây dựng Năng lực qua
Đào tạo và Học tập Chuyên nghiệp
Tạo Năng Lực qua Các Hoạt Động của
Phụ Huynh

Tạo Năng Lực qua Huấn Luyện Nhân Viên

Học Viện Phụ Huynh: Học viện Phụ huynh MCPS cung cấp các hội thảo và
huấn luyện cho phụ huynh ít nhất hai lần một tháng trong năm học, tại nhiều thời
điểm và địa điểm khác nhau, về nhiều chủ đề như:
★ hiểu các tiêu chuẩn học tập của Tiểu bang, các bài thẩm định của Tiểu bang
và địa phương, và cách theo dõi sự tiến bộ của em trẻ;
★ hỗ trợ sự phát triển của con về thể chất, xã hội và tâm lý;
★ làm việc với các nhà giáo dục để phát triển thành tích của học sinh; và giúp
cha mẹ làm việc với con em.
Hội Thảo Dành cho Phụ Huynh: Các giáo viên chuyên gia Title I cung cấp các
tài liệu và huấn luyện cho phụ huynh và nhân viên nhà trường ở mỗi trường về:
★ hiểu các điều kiện của Title I
★ tăng triển sự liên lạc và tiếp cận giữa nhà và trường
★ hỗ trợ sự tiến bộ của con em ở nhà

Huấn Luyện Nhân Viên: Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp trong suốt cả năm
cho các giáo viên giảng dạy Title I qua nhiều buổi họp và một loạt các chủ đề
liên quan đến công việc của họ như là thành viên của nhân viên văn phòng
trung ương và nhân viên trường học. Một số hỗ trợ được cung cấp cho các
trường học bao gồm:
★ phát triển sự liên kết trường học-phụ huynh và Kế Hoạch Tham Gia của
Phụ Huynh và Gia Đình ở cấp trường
★ kế hoạch và phát triển sự tiến triển chuyên môn cho nhân viên trường để
làm việc như các đối tác bình đẳng với phụ huynh
★ liên lạc và cộng tác với các gia đình như những đối tác bình đẳng trong
việc giáo dục con em họ
★ cung cấp huấn luyện bởi Chuyên gia Tham gia Phụ huynh cho Phối Hợp
Viên Cộng Đồng Phụ Huynh ở cấp trường.
★ kết nối Phối Hợp Viên Cộng Đồng Phụ Huynh ở cấp trường với các
nguồn lực và các tổ chức cộng đồng để tăng cường sự tham gia của phụ
huynh và gia đình.

Quy Trình Tham Gia của Trường Học, Phụ Huynh và Gia Đình: Chuyên gia
giảng dạy Title I hỗ trợ các trường học và phụ huynh bằng cách:
★ cung cấp các nguồn lực và huấn luyện cho các giáo viên tại các trường
Title I về các thực tập tốt nhất để tổ chức các buổi họp phụ huynh-giáo
viên thành công.
★ cung cấp các nguồn lực để các gia đình tham gia vào các cuộc họp phụ
huynh-giáo viên thành công
★ làm việc với Ủy Ban Tham Gia Gia Đình trong các cuộc họp mỗi ba tháng
để bảo đảm là phụ huynh có cơ hội đóng góp ý kiến và làm quyết định về
cách sử dụng quỹ tham gia của gia đình

Đào tạo Chuyên gia Hướng dẫn: Các chuyên gia hướng dẫn của Title I hỗ
trợ sự thực hiện, điều phối và bảo đảm việc tuân thủ các điều kiện của liên
bang và tiểu bang. Các nhân viên Title I cũng sẽ được huấn luyện về các vấn
đề liên quan mà họ sẽ chia sẻ với các nhân viên nhà trường và gia đình bao
gồm:
★ các chiến lược dựa theo bằng chứng về sự tham gia của phụ huynh và
gia đình
★ chuẩn bị, đào tạo và giám sát ngân sách tham gia của gia đình
★ bao gồm phụ huynh trong các quyết định ngân sách liên quan đến gia
đình
★ sử dụng hợp lý quỹ liên bang

MCPS Tin Tưởng Việc Hỗ Trợ các Gia Đình bằng Cách Hỗ Trợ các Trường Học

Phối Hợp với Trường Học

Hỗ Trợ Trường Học
Division of Early Childhood, Title I, and Recovery Funds (DECTRF) điều
phối và hợp nhất các chiến lược tham gia của phụ huynh với các văn
phòng MCPS bằng cách:
★ tích cực tham gia vào các ủy ban khác nhau trong suốt năm.
★ họp mặt với Office of Student and Family Support and Engagement
(OSFSE) và Phối Hợp Viên Cộng Đồng Phụ Huynh để hỗ trợ các nỗ
lực tiếp cận và huấn luyện cho phụ huynh Title I.
★ hợp tác với Prekindergarten/Head Start để phối hợp các nỗ lực huấn
luyện cho phụ huynh Title I để bảo đảm một cách tiếp cận hợp lý hầu
tăng triển sự tham gia của phụ huynh.

Sự phối hợp giữa các nỗ lực tham gia của phụ huynh Title I và gia
đình và hỗ trợ kỹ thuật cho các trường Title I sẽ được cung cấp bởi
các giáo viên giảng dạy Title I từ DECTRF. Các chuyên gia hướng
dẫn Title I cung cấp:
★ hỗ trợ, hướng dẫn và giúp đỡ các nhân viên của trường trong việc
kế hoạch và thực hiện hiệu quả các sinh hoạt tham gia của phụ
huynh để cải tiến thành tích của học sinh và thành tích học tập.
★ hỗ trợ việc phát triển Thỏa Thuận Trường học/Phụ huynh, Kế
Hoạch Cấp Trường và các hoạt động liên quan đến phụ huynh
khác.
★ lập tài liệu mà thể hiện sự tuân thủ các điều kiện của Title I liên
bang và tiểu bang và sẽ được duy trì tại DECTRF.

Thỏa Thuận
Thỏa Thuận của Trường Học/Phụ Huynh xác định các mục tiêu, kỳ vọng và trách nhiệm chung. Với sự hợp tác của các gia đình, mỗi trường sẽ phát triển bản thỏa
thuận vào mùa thu. Các thỏa thuận sẽ được xem xét tại Hội nghị Phụ huynh Giáo viên Mùa thu hàng năm và sẽ được ký kết. Thỏa thuận được sử dụng như một phần
của nỗ lực hợp tác giữa phụ huynh và nhà trường cho sự thành công của học sinh.

Ý kiến
Chúng tôi tán thưởng những ý kiến về Kế Hoạch Tham Gia của Gia Đình & Phụ Huynh Quận.
Yêu cầu hoàn tất Bản Thăm dò Ý kiến Kế Hoạch Cấp Quận Title I https://bit.ly/MCPSdistrict
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