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Trường tiểu học Terrace, một trường Title I, cam kết hợp tác giữa gia đình và trường học. Sự hợp tác
này đóng một vai trò quan trọng trong thành tích và thành công của học sinh. Sự giao tiếp giữa nhà
trường, học sinh, phụ huynh và cộng đồng là điều cần thiết. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mức
độ học tập cao cho tất cả mọi người trong một cộng đồng biết tôn trọng và thông qua các trải nghiệm
học tập được cá nhân hóa. Chúng tôi hình dung một cộng đồng trường học, nơi mọi người sẽ được
truyền cảm hứng để yêu thích việc học và sẽ được trao quyền để đóng góp cho cộng đồng của họ
thông qua sự đồng cảm, trau dồi kiến thức và biết sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Chúng tôi tin
rằng khi phụ huynh tham gia nhiều hơn vào quá trình học tập, trường học sẽ trở thành ưu tiên hàng
đầu của con cái họ. Tại Terrace, chúng tôi nuôi dưỡng một tư duy phát triển, nơi những sai lầm được
coi là một cơ hội để học hỏi. Chúng tôi tôn vinh sự tăng trưởng, phát triển và tiếng nói của mỗi cá
nhân. Chúng tôi cung cấp một môi trường an toàn khuyến khích đặt câu hỏi, chấp nhận sai lầm và giải
quyết vấn đề. Chúng tôi khuyến khích mở mang trí óc trong việc giao tiếp và hợp tác. Chúng tôi hành
động dựa trên cơ hội để phục vụ.
Các quy định của Title I yêu cầu mỗi trường phục vụ theo Title I cùng phát triển và phân phối cho phụ
huynh học sinh, một tập chính sách tham gia của phụ huynh bằng văn bản, được sự đồng ý của phụ
huynh, mô tả các yêu cầu được nêu trong luật Title I. Chính sách của chúng tôi đã được xem xét và
sửa đổi bởi Nhóm cải tiến nhà trường của chúng tôi, bao gồm các phụ huynh, vào 2 ngày 26 tháng 8
năm 2020 và ngày 11 tháng 10 năm 2020.
• Khế ước tham gia và sự tham dự của phụ huynh của chúng tôi được phát triển và sửa đổi hàng năm
bởi Nhóm Cải thiện nhà trường của chúng tôi, bao gồm phụ huynh, cộng đồng và đại diện doanh nghiệp.
Chúng tôi khuyến khích quí vị bổ sung vào khế ước này hằng năm bằng cách điền vào mẫu đơn đề nghị
được gởi về. Khế ước này có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Khế ước này được chia sẻ với phụ
huynh trong các buổi họp phụ huynh và giáo viên vào mùa thu.
• Hiệu trưởng tổ chức Cuộc họp Phụ huynh Title I hàng năm vào buổi tối để thông báo cho phụ huynh về
sự tham gia của trường và giải thích quyền tham gia của phụ huynh. Cuộc họp này được tổ chức vào
đêm Back to School để nhiều phụ huynh và gia đình tham dự. Ngoài ra, Hiệu trưởng cung cấp cho phụ
huynh một bản cập nhật về mục tiêu của trường, thông tin về chương trình giảng dạy và kỳ vọng học
tập.
• Phụ huynh được mời tham gia vào nhiều cuộc họp và hoạt động khác nhau trong suốt năm học. Vào
tháng 8 và tháng 9, chúng tôi cung cấp cho phụ huynh cơ hội đến thăm lớp học của con mình để được
thông báo rõ hơn về kỳ vọng vào cấp lớp và tiến bộ học tập của học sinh. Phụ huynh cũng được thông
báo về tiến bộ học tập của con mình trong các cuộc họp vào mùa thu và mùa xuân, báo cáo tiến bộ, sổ
điểm, cách vào Skyward để coi điểm và các cuộc họp giáo viên-phụ huynh cá nhân. Các sự kiện và các
cuộc họp của phụ huynh và gia đình được tổ chức vào nhiều thời điểm trong ngày.
• Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và cộng đồng tham gia vào việc học tập và tăng trưởng của

học sinh. Các gia đình có thể đóng một vai trò trong việc lập kế hoạch và xem xét tất cả các
chương trình của trường thông qua việc tham gia vào CIT (Nhóm cải thiện khuôn viên trường),
PTA và các buổi thông tin phụ huynh. Trường chúng tôi liên lạc với phụ huynh về chương trình

giảng dạy và đánh giá kỳ vọng, yêu cầu toàn trường liên quan đến việc giảng dạy, các kỹ thuật
được sử dụng để đánh giá công việc của học sinh, và các nghi thức và thói quen trong lớp học
phù hợp với sự thành công trong học tập của học sinh.


Hiệu trưởng cung cấp thông tin cho phụ huynh về chương trình giảng dạy và chương
trình giảng dạy của trường, cập nhật trách nhiệm của nhà nước và các cách để hỗ trợ sự
thành công của học sinh. Hiệu trưởng cung cấp cơ hội cho phụ huynh tìm hiểu và trả lời
ý kiến tương quan tại cuộc họp này và sau đó, trong năm thông qua một cuộc khảo sát
gia đình. Trường cung cấp một cấu trúc gọi là Ủy ban hỗ trợ học sinh để hỗ trợ các em
nào có nhu cầu cần hỗ trợ thêm. Phụ huynh hoặc giáo viên có thể yêu cầu một cuộc họp
với ủy ban nếu họ có mối quan tâm về học vấn hoặc hành vi của con họ.

• Chúng tôi làm việc để lôi kéo và giáo dục phụ huynh và giáo viên của chúng tôi làm việc cùng
nhau để hỗ trợ học sinh của chúng tôi. Chúng tôi phối hợp các nguồn lực và dịch vụ với các cố
vấn, Cộng đồng trong trường học và Dịch vụ Thanh thiếu niên Cộng đồng. Giáo viên của chúng
tôi nhận được sự phát triển chuyên nghiệp để hỗ trợ các nhu cầu cảm xúc học tập và xã hội của
học sinh. Phụ huynh được mời đến các hội thảo, đào tạo và các sự kiện gia đình trong suốt cả
năm để hỗ trợ các chủ đề khác nhau, từ biết chữ đến an toàn mạng. Chúng tôi khuyến khích tất
cả các gia đình tham gia vào các sự kiện của chúng tôi và tìm kiếm đầu vào liên quan đến các
chủ đề sẽ được quan tâm và giúp đỡ cho cha mẹ của chúng tôi.

