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DeKalb County School District 
Chính Sách về Sự Tham Gia của Phụ Huynh Năm Tài Chính 2017 

Ngày Đánh Giá và Sửa Đổi 

Ngày 25 tháng 5, ngày 1 tháng 6, ngày 7 tháng 6, ngày 8 tháng 6, ngày 9 tháng 
6, ngày 14 tháng 6, ngày 21 tháng 6, & ngày 27 tháng 6 năm 2016 

 
Tầm nhìn của DeKalb là truyền cảm ứng cho côṇg đồng hoc̣ viên của chúng tôi 
nhằm đaṭ được sự xuất sắc trong hoc̣ tâp̣. 
 
Sứ mêṇh của DeKalb là đảm bảo thành công cho hoc̣ sinh, hướng đến hoc̣ lên 
đaị hoc̣, làm viêc̣ và hoc̣ tâp̣ suốt đời. 
 
Phương châm của DeKalb là Truyền Cảm Hứng, Hoàn Thành và Xuất Sắc. 
 
1. DeKalb County School District sẽ thực hiện các hoạt động sau đây để thu hút phụ huynh 

tham gia vào sự phát triển kế hoạch về sự tham gia của phụ huynh chung trên toàn học khu 
theo mục 1112 của Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học (ESEA):   
A. Tổ chức Cuộc Họp về Chính Sách/Sự Tham Gia của Phụ Huynh Tiêu Đề I Hàng Năm. 
B. Tổ chức Cuộc Họp Lập Kế Hoạch Trước Tiêu Đề I. 
C. Liên lạc với phụ huynh thông qua trang web và các hình thức truyền thông khác một 

cách kịp thời. 
 
2. DeKalb County School District sẽ thực hiện các hành động sau đây để thu hút phụ huynh 

tham gia vào quy trình đánh giá và cải hiện trường học theo mục 1116 của ESEA:   
A. Tổ Chức cuộc họp Chương Trình Cải Thiện Hợp Nhất của LEA (CLIP) Hàng Năm. 
B. Cung cấp cho phụ huynh cơ hội chia sẻ ý kiến đóng góp trực tiếp. 
C. Cung cấp thông dịch viên/biên dịch viên cho các phụ huynh trong cuộc họp. 

 
3. DeKalb County School District sẽ cung cấp sự phối hợp cần thiết, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ 
khác sau đây để giúp các trường học Tiêu Đề I, Phần A lập kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các 
hoạt động về sự tham gia của phụ huynh để cải thiện thành tích học tập của học sinh và hiệu quả 
của trường học:   

 
A. Văn Phòng Trung Tâm Hỗ Trợ Sự Tham Gia của Phụ Huynh – (Giám Đốc, Phó Giám Đốc 
Tiêu Đề l, Điều Phối Viên OFP, Bộ Phận Hỗ Trợ Hành Chính và Liên Lạc dành cho Phụ 
Huynh Học Khu). 
B. 5 Trung Tâm dành cho Phụ Huynh Toàn Học Khu hỗ trợ Việc Tham Dự/Tham Gia của 
Phụ Huynh. 
C. Các Trung Tâm dành cho Phụ Huynh tại Địa Phương được các trường học tài trợ---36 
Người Liên Lạc dành cho Phụ Huynh Cấp Trường. 
D. Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Phiên Việc Làm Tiêu Đề I. 
E. Hội Nghị Cấp Cao của Hiệu Trưởng về Tuân Thủ và Giảng Dạy Tiêu Đề I 
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F. Tổ chức cuộc họp của các Hiệu Trưởng Tiêu Đề I hàng tháng để chia sẻ các cập nhật 
Tiêu Đề I. 
 
4.  DeKalb County School District sẽ phối hợp và kết hợp các chiến lược về sự tham gia của 

phụ huynh trong Phần A với các chiến lược về sự tham gia của phụ huynh trong các chương 
trình khác sau đây:  [Nhập chương trình, chẳng hạn như: Head Start (Bắt Đầu Thuận Lợi), 
Even Start (Bắt Đầu Đúng), Parents As Teachers (Phụ Huynh là Giáo Viên), Home Instruction 
Program (Chương Trình Giảng Dạy Tại Nhà) dành cho các Học Sinh Mầm Non và các chương 
trình mầm non do Tiểu Bang điều hành theo:  

 
A. Nhân viên được chỉ định hỗ trợ các chiến lược về Sự Tham Gia của Phụ Huynh. 

 
5. DeKalb County School District sẽ thực hiện những hành động sau đây, với sự tham gia của 

phụ huynh, để tiến hành đánh giá hàng năm về nội dung và hiệu quả của chính sách về sự 
tham gia của phụ huynh này trong việc cải thiện chất lượng các trường học Tiêu Đề I, Phần A.  
Việc đánh giá sẽ bao gồm việc xác định các rào cản đối với việc tham gia nhiều hơn của phụ 
huynh vào các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh (đặc biệt lưu ý đến các phụ huynh có 
kinh tế khó khăn, người khuyết tật, hạn chế về trình độ tiếng Anh, hạn chế về khả năng đọc 
viết, hoặc các phụ huynh thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc dân tộc thiểu số nào).  Học khu sẽ sử 
dụng các kết quả đánh giá về chính sách và các hoạt động tham gia của phụ huynh để thiết kế 
các chiến lược nhằm giúp phụ huynh tham gia hiệu quả hơn, và sửa đổi, nếu cần thiết (với sự 
tham gia của phụ huynh) các chính sách về sự tham gia của phụ huynh. 

 
A. Tài trợ và hoàn thành đánh giá chương trình được Giám Đốc Điều Hành Chương 

Trình Giảng Dạy, Giảng Dạy, và Học Tập Chuyên Nghiệp và Văn Phòng các Chương 
Trình Liên Bang tạo điều kiện, có thu nhập ý kiến đóng góp của phụ huynh rất quan 
trọng đối với chất lượng tham gia của phụ huynh, điều này sẽ được đưa vào đánh 
giá chương trình. Học khu sẽ tiếp tục nhận ý kiến đóng góp của phụ huynh thông 
qua khảo sát trên toàn Học Khu trên trang web của học khu. 

B. Ý kiến đóng góp của phụ huynh từ khảo sát Trên Toàn Học Khu.  
 
6. DeKalb County School District sẽ xây dựng năng lực của các trường học và phụ huynh để 
đạt được sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh, nhằm đảm bảo sự tham gia có hiệu quả của phụ 
huynh và hỗ trợ quan hệ đối tác giữa trường học tham gia, phụ huynh và cộng đồng để cải thiện 
thành tích học tập của học sinh, thông qua các hoạt động sau được mô tả cụ thể dưới đây:   

 
A. Với sự hỗ trợ của các trường học Tiêu Đề I, Phần A, học khu sẽ cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh 
của học sinh đang theo học tại học khu hay trường học để tìm hiểu về các chủ đề chẳng hạn như 
các chủ đề sau đây, nếu phù hợp, bằng cách thực hiện các hành động được mô tả trong khoản 
này -- 

 

 các tiêu chuẩn nội dung học tập của Tiểu Bang, 

 tiêu chuẩn thành tích học tập của học sinh trong Tiểu Bang, 
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 các đánh giá học tập của Tiểu Bang và tại địa phương bao gồm đánh giá thay 
thế, 

 các yêu cầu của Phần A, 

 cách theo dõi sự tiến bộ của con họ, và 

 cách làm việc với các nhà giáo dục, phụ huynh và các bên liên quan: 
 

Các sự kiện hỗ trợ cho điều này bao gồm các sự kiện sau đây: 
 

1. Cuộc Họp về Sự Tham Gia của Phụ Huynh Tiêu Đề I (Học Khu và Khu Vực). 
2. Chương Trình Cải Thiện Hợp Nhất của LEA (CLIP) (Hàng Năm). 
3. Cuộc Họp Chính Sách về Sự Tham Gia của Phụ Huynh Tiêu Đề I (Hàng 

Năm). 
4. Các Cuộc Họp Chương Trình Học Tâp̣ Linh Hoạt (FLP). 
5. Các hôị thảo dành cho Phụ Huynh (ví dụ, Georgia Milestone, Infinite 

Campus, v.v.) 
6. Cuộc Họp của Phụ Huynh Tiêu Đề I Trên Toàn Học Khu.  

 
B.  Với sự hỗ trợ của các trường học, học khu sẽ cung cấp các tài liệu và khóa đào tạo để giúp 
phụ huynh cùng học với con họ nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh, chẳng hạn như 
dạy chữ, và sử dụng công nghệ, khi phù hợp, để thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh, bằng cách:   

      
1. Cung cấp các khóa đào tạo dành cho phụ huynh về các nguồn và công cụ 

giảng dạy. 
 
C.  Với sự hỗ trợ của các trường học và phụ huynh, học khu sẽ hướng dẫn các giáo viên, nhân 
viên làm công tác học sinh, hiệu trưởng và nhân viên khác về cách tiếp cận, truyền đạt, và làm 
việc với phụ huynh như những đối tác bình đẳng, theo giá trị và lợi ích đóng góp của phụ huynh, 
và về cách thực hiện và phối hợp các chương trình dành cho phụ huynh và xây dựng mối quan hệ 
giữa phụ huynh và trường học, bằng:   

1. Các cuộc họp hàng tháng dành cho quản lý trường học/hiệu trưởng 
và/hoặc nhân viên được chỉ định. 

2. Chương Trình Học Tập Chuyên Nghiệp dành cho nhân viên được tài trợ 
Tiêu Đề I. 

3. Hội Nghị Cấp Cao của Hiệu Trưởng về Việc Tuân Thủ và Giảng Dạy Tiêu Đề 
I. 

 
D. Trong phạm vi khả thi và phù hợp, học khu sẽ phối hợp và kết hợp các chương trình và hoạt 
động về sự tham gia của phụ huynh với các chương trình Head Start (Bắt Đầu Thuận Lợi), Even 
Start (Bắt Đầu Đúng), Home Instruction Program (Chương Trình Giảng Dạy Tại Nhà), Parents As 
Teachers (Phụ Huynh là Giáo Viên) và các chương trình mầm non công lập và các chương trình 
khác, và tổ chức các hoạt động khác, chẳng hạn như các trung tâm nguồn lực dành cho phụ 
huynh, khuyến khích và hỗ trợ phụ huynh tham gia đầy đủ hơn vào việc giáo dục con họ, bằng 
cách: 
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1. Cung cấp hỗ trợ từ Văn Phòng Các Chương Trình Liên Bang (OFP). 
2. Cung cấp cho phụ huynh quyền truy cập vào các Trung Tâm dành cho Phụ 

Huynh tại năm trung tâm khu vực và ba mươi sáu trung tâm tại trường học. 
3. Thêm giờ một ngày mỗi tuần cho các Trung Tâm Khu Vực để đáp ứng nhu 

cầu của cộng đồng, phụ huynh và các bên liên quan. 
 
E.  Học khu sẽ thực hiện những hành động sau đây để đảm bảo thông tin liên quan đến các 
chương trình của trường học và phụ huynh, các cuộc họp, và các hoạt động khác, được gửi đến 
phụ huynh của học sinh tham gia theo định dạng dễ hiểu và thống nhất, bao gồm các định dạng 
thay thế theo yêu cầu, và, trong phạm vi có thể thực hiện, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể 
hiểu được: 

 
1. Chia sẻ các thông tin liên lạc về việc tham gia của phụ huynh theo nhiều ngôn ngữ 

và định dạng (ví dụ, báo cộng đồng, tờ rơi, trang web, truyền thông xã hội, v.v.). 

2. Sử dụng nhiều hình thức truyền thông để liên lạc với phụ huynh. 
3. Dịch các thông tin liên lạc sang mười ngôn ngữ hàng đầu. 
4. Chính Sách của Học Khu sẽ được chia sẻ tại Cuộc Họp của Phụ Huynh Tiêu 

Đề I Hàng Năm. 
 

F.   Cung cấp hỗ trợ hợp lý khác cho các hoạt động về sự tham gia của phụ huynh theo mục 1118 
khi phụ huynh có thể yêu cầu.   

 
1. Lập kế hoạch các sự kiện về sự tham gia của phụ huynh khi phụ huynh chia 

sẻ những ý tưởng và khi có sẵn quỹ để hỗ trợ các ý tưởng. 
 

THÔNG QUA 
 

Chính Sách về Sự Tham Gia của Phụ Huynh Trên Toàn Học Khu này đã được xây dựng cùng với, 
và đã được đồng ý bởi, phụ huynh học sinh tham gia vào các chương trình Tiêu Đề I, Phần A tại 
cuộc họp Đánh Giá và Sửa Đổi Chính Sách về Sự Tham Gia của Phụ Huynh vào: (các ngày) ngày 
25 tháng 5, ngày 1 tháng 6, ngày 7 tháng 6, ngày 8 tháng 6, ngày 9 tháng 6, & ngày 14 tháng 6, 
ngày 21 tháng 6, và ngày 27 tháng 6 năm 2016, (các giờ) 9 giờ sáng - 11 giờ sáng;  11 giờ sáng – 
1 giờ chiều; 1 giờ chiều - 3 giờ chiều; 5 giờ chiều - 7 giờ tối; & 4 giờ chiều - 5 giờ chiều.  Cuộc họp 
đã được tổ chức tại các địa điểm sau đây Phòng Hội Đồng Quận DeKalb, McClendon ES, 
Stoneview ES, và Stephenson MS. 
 
Chính sách này đã được DeKalb County School District thông qua và sẽ có hiệu lực trong 
thời gian từ tháng 8 năm 2016 - tháng 8 năm 2017.  Học khu sẽ phân phối chính sách này 
cho tất cả phụ huynh của học sinh tham gia thuộc Tiêu Đề I, Phần A vào ngày hoặc trước 
ngày 15 tháng 9 năm 2016. 
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Đánh Giá Khảo Sát 
 

Chúng Tôi Coi Trọng Quý Vị, Ý Kiến Đóng Góp Của Quý Vị Rất Có Giá Trị Đối 
Với Chúng Tôi 

1. Quý vị có thêm nhận xét hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính Sách về Sự Tham Gia của Phụ 

Huynh Tiêu Đề I của Học Khu không? 

 

 

 

 

 

 
2. Quý vị muốn xem 1% quỹ Tiêu Đề I về Sự Tham Gia của Phụ Huynh đã được sử dụng như thế 
nào? 
 

 

 

 

 

 

 
3. Quý vị có thêm nhận xét, ý tưởng hay đề xuất nào liên quan đến việc đánh giá và sửa đổi Sự 
Tham Gia của Phụ Huynh vào Chính Sách của Học Khu không? 

 

 

 

 

 

 

 

 


