Học Khu Độc Lập Mansfield

Chính Sách Về Sự Tham Gia Của Phụ Huynh & Gia Đình 2020-21
Học Khu Độc Lập Mansfield sẽ thực hiện các yêu cầu theo luật định sau đây:
• Học khu sẽ triển khai các chương trình, hoạt động và quy trình để thu hút phụ huynh tham gia
cùng tất cả các trường trực thuộc theo như kế hoạch đã trao đổi với phụ huynh của những học
sinh tham gia.
• Học khu sẽ làm việc với các trường trực thuộc để đảm bảo các chính sách bắt buộc về sự tham
gia của phụ huynh ở cấp nhà trường đều đáp ứng mọi yêu cầu của luật pháp cũng như bao gồm
một bản thỏa thuận giữa nhà trường-phụ huynh đối với các trường thuộc diện Tiêu Đề I.
• Học khu sẽ lồng ghép chính sách về sự tham gia của phụ huynh trên toàn học khu này vào các
kế hoạch cải thiện của mình.
• Để thực hiện các yêu cầu về sự tham gia của phụ huynh, trong phạm vi khả thi, học khu và các
trường trực thuộc sẽ cung cấp đầy đủ cơ hội để tạo điều kiện tham gia cho những phụ huynh có
con bị hạn chế về trình độ Tiếng Anh, phụ huynh của học sinh khuyết tật và phụ huynh của học
sinh di cư. Học khu sẽ cung cấp thông tin và phiếu thành tích học tập ở định dạng dễ hiểu và
đồng nhất, bao gồm cả những định dạng khác theo yêu cầu, và trong phạm vi khả thi, ở ngôn ngữ
mà phụ huynh hiểu được.
• Học khu sẽ mời phụ huynh có con theo học tại các trường thuộc diện Tiêu Đề I tham gia vào các
quyết định liên quan đến việc chi tiêu một phần trăm quỹ Tiêu Đề I cho hoạt động tham gia của
phụ huynh, đồng thời đảm bảo rằng không dưới 95 phần trăm của khoản một phần trăm đó sẽ
được chi trực tiếp cho các trường.
• Học khu sẽ tuân theo định nghĩa theo luật định sau đây về sự tham gia của phụ huynh, và yêu
cầu các trường trực thuộc thực hiện mọi chương trình, hoạt động và quy trình theo định nghĩa
này: Sự Tham Gia Của Phụ Huynh và Gia Đình có nghĩa là sự tham gia của phụ huynh vào
hoạt động liên lạc thường xuyên, hai chiều và có ý nghĩa liên quan đến việc học tập cũng như các
hoạt động khác tại trường của học sinh nhằm đảm bảo rằng—
(A) phụ huynh đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ con em mình học tập;
(B) phụ huynh được khuyến khích tham gia tích cực vào công tác giáo dục con em mình tại
trường;
(C) phụ huynh là những người đồng hành toàn diện trên chặng đường giáo dục con em họ và,
tùy trường hợp thích hợp, sẽ được tham gia vào việc ra quyết định cũng như ban tư vấn để
hỗ trợ việc giáo dục con em họ
Tuyên Bố Về Mục Đích
Học Khu Độc Lập Mansfield mang đến chương trình giáo dục chất lượng cho mọi học sinh trong học
khu. Để hỗ trợ sứ mệnh của học khu là "truyền cảm hứng và giáo dục học sinh trở thành những công
dân có ích”, ISD Mansfield sẽ phát triển và vun đắp mối quan hệ hợp tác với phụ huynh/người chăm sóc,
học sinh và các bên liên quan trong cộng đồng. Ngoài ra, học khu sẽ mời phụ huynh/người chăm sóc
tham gia vào mọi khía cạnh của các chương trình ở địa phương, tiểu bang và liên bang mà các trường
thuộc ISD Mansfield thực hiện.
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Sự Tham Gia Của Phụ Huynh Trong Việc Phát Triển Chính Sách
Học Khu Độc Lập Mansfield sẽ đưa ra những cách thức phối hợp, sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và các loại
hình hỗ trợ cần thiết khác sau đây để hỗ trợ các trường lập kế hoạch cũng như triển khai các hoạt động có
sự tham gia của phụ huynh nhằm cải thiện thành tích học tập cho học sinh và hiệu quả hoạt động của
nhà trường:
•

Ban hỗ trợ tại trường do học khu phân công để phục vụ việc tư vấn tại các trường

•

Các cuộc họp với phụ huynh/người chăm sóc, thành viên trong cộng đồng và nhân viên
trường để đóng góp ý kiến về các kế hoạch, chính sách và việc phân bổ ngân sách của
trường
Những vai trò thích hợp cho các tổ chức và doanh nghiệp dựa trên cộng đồng, kể cả các tổ chức
dựa trên đức tin, trong những hoạt động có sự tham gia của phụ huynh

•

Học Khu Độc Lập Mansfield sẽ thực hiện những hành động sau để thu hút phụ huynh cùng tham gia
phát triển kế hoạch về sự tham gia của phụ huynh với học khu/nhà trường:
• Tích cực tìm thêm phụ huynh/người chăm sóc tham gia vào chương trình tư vấn phụ huynh
• Lên lịch tổ chức các cuộc họp vào thời gian và địa điểm thuận tiện để phụ huynh có thể tham gia
đánh giá toàn diện về chính sách, ngân sách và các chương trình
• Hằng năm, xin ý kiến đóng góp về chính sách qua trang web, mạng xã hội và các tổ chức
phụ huynh
• Thực hiện các cuộc họp linh động, chẳng hạn như họp vào buổi sáng hoặc buổi tối
• Trình bày kế hoạch công khai trên mạng và trình lên Hội Đồng Nhà Trường hằng năm
Cuộc Họp Hằng Năm Cho Phụ Huynh Có Con Học Trường Thuộc Diện Tiêu Đề I
Học Khu Độc Lập Mansfield dùng quỹ Tiêu Đề I để cung cấp dịch vụ trên toàn trường cho tất cả học
sinh ghi danh tại các trường thuộc diện Tiêu Đề I. Các trường thuộc diện Tiêu Đề I sẽ tổ chức ít nhất
một cuộc họp hằng năm để đánh giá các hướng dẫn và dịch vụ theo Tiêu Đề I được thực hiện ở cấp
trường. Bản sao Chính Sách Về Sự Tham Gia Của Phụ Huynh & Gia Đình của học khu và Bản Thỏa
Thuận Giữa Nhà Trường-Phụ Huynh do nhà trường biên soạn sẽ được phát tại cuộc họp này. Cả hai tài
liệu này đều được thực hiện bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha ở những trường song ngữ. Cuộc
họp sẽ được tổ chức vào thời gian và địa điểm thuận tiện; thông báo về cuộc họp sẽ được công bố công
khai và thông qua tờ thông tin tại nhà trường. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch tại các trường
song ngữ và khi có yêu cầu. Nếu phụ huynh của học sinh tham gia yêu cầu, Học Khu Độc Lập
Mansfield sẽ cung cấp cho họ cơ hội tổ chức các cuộc họp thường xuyên để trình bày ý kiến đề xuất và
tham gia vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con em họ, nếu thích hợp, đồng thời học khu
cũng sẽ trả lời mọi ý kiến đề xuất đó ngay khi có thể.
Với sự hỗ trợ của các trường trực thuộc, học khu sẽ:
•

Cung cấp tài liệu và chương trình đào tạo để giúp phụ huynh học cùng con nhằm cải thiện thành
tích học tập của các em, chẳng hạn như đào tạo về đọc viết và sử dụng công nghệ, khi thích hợp,
để tăng cường sự tham gia của phụ huynh

•

Thanh toán các khoản phí hợp lý và cần thiết cho những hoạt động có sự tham gia của phụ
huynh để thúc đẩy phụ huynh tham gia vào các cuộc họp và chương trình đào tạo liên quan đến
nhà trường
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•

Sắp xếp các cuộc họp tại trường vào nhiều thời điểm khác nhau, hoặc thực hiện các cuộc hội thảo
tại nhà giữa giáo viên hoặc các nhà giáo dục khác làm việc trực tiếp với trẻ em và những phụ
huynh không thể tham dự hội thảo tại trường

Điều Chỉnh Chương Trình Sự Tham Gia Của Phụ Huynh Theo Nhu Cầu Của Cộng Đồng
Học Khu Độc Lập Mansfield sẽ xây dựng mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa nhà trường và phụ huynh
nhằm đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ huynh cũng như để hỗ trợ mối quan hệ hợp tác giữa các
trường liên quan, phụ huynh và cộng đồng với mục đích là cải thiện thành tích học tập của học sinh,
thông qua các hoạt động sau:
Cùng với sự hỗ trợ của các trường trực thuộc, Học Khu sẽ hỗ trợ phụ huynh có con học tại
học khu hoặc trường trực thuộc, khi thích hợp, hiểu được các chủ đề, chẳng hạn như:
• tiêu chuẩn của tiểu bang về nội dung học tập
• tiêu chuẩn của tiểu bang về thành tích học tập của học sinh
• các bài đánh giá về học tập của tiểu bang và địa phương, bao gồm cả các bài đánh giá thay thế
• các yêu cầu của Tiêu Đề I
• cách theo dõi sự tiến bộ của học sinh
• cách làm việc với các nhà giáo dục
Học Khu Độc Lập Mansfield sẽ phối hợp và lồng ghép những chiến lược về sự tham gia của phụ huynh
theo Tiêu Đề I với các chương trình sau: Chương trình Mầm Non, chương trình Giáo Dục Đặc Biệt,
chương trình Giáo Dục Năng Khiếu, chương trình Nghề Nghiệp và Công Nghệ, chương trình Song
Ngữ/ESL, chương trình Gia Đình Cùng Đọc Sách, các lớp Anh Ngữ, và chương trình Làm Cha Mẹ và Sự
Tham Gia Của Người Bố.
Liên Lạc Giữa Nhân Viên/Phụ Huynh
Cùng với sự hỗ trợ của các trường trực thuộc và phụ huynh, học khu sẽ đào tạo giáo viên, nhân viên dịch
vụ học sinh, hiệu trưởng và những nhân viên khác cách liên hệ, giao tiếp và phối hợp làm việc với phụ
huynh trong vai trò người đồng hành bình đẳng, về giá trị và tính thiết thực của những đóng góp của họ.
Nhân viên tại học khu sẽ triển khai và điều phối các chương trình phụ huynh, đồng thời xây dựng sự gắn
kết giữa phụ huynh và nhà trường. Ngoài ra, phòng Liên Lạc và phòng Công Nghệ sẽ cung cấp những
phương thức liên lạc qua mạng xã hội và chương trình phần mềm.
Nhà trường/học khu sẽ thực hiện những hành động sau để đảm bảo thông tin liên quan đến nhà trường
và phụ huynh - các chương trình, cuộc họp và nhiều hoạt động khác - được gửi đến phụ huynh của học
sinh tham gia ở định dạng dễ hiểu và đồng nhất, bao gồm cả định dạng thay thế theo yêu cầu, và trong
phạm vi khả thi, ở ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được:
• Cung cấp dịch vụ biên dịch ở cấp trường cho những phụ huynh tham gia chương trình Song
Ngữ Tây Ban Nha/Song Ngữ
• Hệ thống liên lạc qua điện thoại của học khu dựa trên ngôn ngữ chính của gia đình
• Cung cấp điểm liên lạc tập trung ở cấp Học Khu đối với các yêu cầu về dịch thuật và hỗ trợ
Để thực hiện việc truyền thông về sự tham gia của phụ huynh, học khu và nhà trường, trong phạm vi khả
thi, sẽ cung cấp đầy đủ cơ hội để tạo điều kiện tham gia cho những phụ huynh có con bị hạn chế về trình
độ Tiếng Anh, phụ huynh của học sinh khuyết tật và phụ huynh của học sinh di cư, bao gồm cung cấp
thông tin và phiếu thành tích học tập ở định dạng phù hợp và trong phạm vi khả thi, ở ngôn ngữ mà phụ
huynh hiểu được.
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Đánh Giá
Học Khu Độc Lập Mansfield sẽ cùng với phụ huynh thực hiện chương trình đánh giá hằng năm về nội
dung và tính hiệu quả của chính sách về sự tham gia của phụ huynh này nhằm cải thiện chất lượng của
các trường. Công tác đánh giá bao gồm xác định những rào cản khiến phụ huynh không thể tham gia
tích cực hơn vào các hoạt động cần sự tham gia của phụ huynh, trong đó đặc biệt chú ý đến những phụ
huynh gặp khó khăn về kinh tế, bị khuyết tật, có trình độ Tiếng Anh hạn chế, khả năng đọc viết hạn chế
hay thuộc bất kỳ chủng tộc hay dân tộc thiểu số nào. Học khu sẽ dùng kết quả của chương trình đánh
giá về chính sách và các hoạt động cần sự tham gia của phụ huynh để xây dựng chiến lược giúp thu hút
phụ huynh tham gia hiệu quả hơn cũng như để sửa đổi chính sách về sự tham gia của phụ huynh, nếu
cần thiết và có ý kiến đóng góp của phụ huynh.
ISD Mansfield sẽ thực hiện các cuộc khảo sát hằng năm về mức độ hài lòng với phụ huynh, nhân viên và
học sinh (ở độ tuổi thích hợp), và sẽ dùng kết quả của các cuộc khảo sát đó để đánh giá mức độ tham gia
của phụ huynh và gia đình.

Sáng Kiến Toàn Tiểu Bang
Texas đã đưa ra Sáng Kiến Về Sự Tham Gia Của Phụ Huynh Và Gia Đình do Trung Tâm Dịch Vụ Giáo
Dục Region 16 chủ trì. Website: www.esc16.net/page/title1swi.home Điện Thoại 806-677-5166
Phòng Chương Trình Liên Bang tại ISD Mansfield có trách nhiệm xem xét lại và đăng tải chính sách này
hằng năm. Vui lòng liên hệ theo số máy 817-299-6377 nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc mối lo ngại.
Vui lòng truy cập vào www.mansfieldisd.org để lấy sổ tay dành cho phụ huynh, lịch sự kiện của trường và
thông tin về cách trở thành tình nguyện viên hoặc trao đổi với hiệu trưởng về cơ hội tham gia các ban.
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