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Title I, Part A của Đạo luật Mọi Học sinh đều Thành công (ESSA) cung cấp quỹ tài trợ liên
bang cho các trường có tỷ lệ cao các học sinh hội đủ tiêu chuẩn cho chương trình bữa ăn
trưa miến phí/giảm giá. Sáu mươi lăm trường trong Garland ISD nhận được quỹ tài trợ của
Title I, Part A. Các quỹ Title I, Part A được sử dụng để bảo đảm rằng tất cả các học sinh đáp
ứng các tiêu chuẩn học thuật cao của tiểu bang. Garland ISD sử dụng các quỹ này để trả cho
các giáo viên thêm và các nhân viên hỗ trợ của trường, công nghệ và các nguồn hỗ trợ học
tập bổ sung.
Mỗi trường của GISD nhận được các quỹ thuộc Title I, Part A thì phải có một Quy chế Tham
gia của Phụ huynh và Gia đình mà miêu tả cách các phụ huynh và các trường làm việc với
nhau như thế nào để hỗ trợ thành tích của học sinh. Ngoài ra, Garland ISD cũng có một Quy
chế Tham gia của Phụ huynh và Gia đình Học khu miêu tả cách GISD sẽ hỗ trợ sự tham gia
của gia đình như thế nào. Cả quy chế của trường và học khu đều được phát triển dựa trên
các ý kiến đóng góp của các gia đình thuộc GISD và các bên liên quan trong cộng đồng. Quy
chế của trường và học khu được đánh giá và cập nhật hàng năm..
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Garland ISD sẽ cộng tác với các phụ huynh và gia đình trong việc phát triển Kế hoạch
Cải thiện Học khu, Kế hoạch Chương trình của Title I, Part A, Quy chế Tham gia của
Phụ huynh và Gia đình, và quy trình đánh giá và cải thiện trường.
•

•
•

Garland ISD cù ng phá t trie� n và phê duyệ t ke� hoạ ch cả i thiệ n họ c khu với cá c phụ huynh và gia đı̀nh qua U� y
ban Cả i thiệ n Giá o dụ c củ a Họ c khu, District Education Improvement Committee
U� y ban Tư va� n Phụ huynh, Parent Advisory Committee, củ a họ c khu sẽ tham gia và o việ c phá t trie� n và phê
duyệ t Ke� hoạ ch Chương trı̀nh củ a Title I và Quy che� Tham gia củ a Phụ huynh và Gia đı̀nh thuộ c Title I củ a
Họ c khu.
Cá c Ke� hoạ ch Cả i thiệ n Trường được đo� ng phá t trie� n cù ng với cá c phụ huynh qua Độ i Cả i thiệ n Trường,
Campus Improvement Team, bao go� m cá c nhân viên củ a trường, cá c phụ huynh, và cá c thà nh viên trong
cộ ng đo� ng.

Garland ISD sẽ hỗ trợ các trường trong Chương trình của Title I, Part A trong việc
lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động tham gia hiệu quả của phụ huynh và gia
đình để nâng cao thành tích học tập của các học sinh và thành tích của các trường.
•
•
•
•

Phò ng cá c Chương trı̀nh Liên bang và Phò ng Tham gia củ a Gia đı̀nh và Cộ ng đo� ng (FACE) cung ca� p ho� trợ
cho cá c phò ng và cá c trường trong cá c no� lực tham gia gia đı̀nh củ a họ như được yêu ca� u (đà o tạ o, cộ ng tá c,
và tư va� n).
Phò ng cá c Chương trı̀nh Liên bang cung ca� p ho� trợ ba� ng việ c đá nh giá ke� hoạ ch tham gia củ a phụ huynh và
gia đı̀nh củ a trường qua khả o sá t ve� Title I hà ng năm.
Phò ng cá c Chương trı̀nh Liên bang và FACE cung ca� p đà o tạ o cho cá c nhân viên và phụ huynh trong việ c
phá t trie� n ke� hoạ ch tham gia củ a phụ huynh và gia đı̀nh củ a trường, ho� trợ cá c trường trong việ c xá c định
cá c biệ n phá p tham gia hiệ u quả củ a gia đı̀nh, và cung ca� p cá c bà i thuye� t trı̀nh cho cộ ng đo� ng.
Phò ng cá c Chương trı̀nh Liên bang và FACE cung ca� p sự phá t trie� n chuyên môn và ho� trợ liên tụ c cho Đa� u
mo� i Liên lạ c được chı̉ định ve� sự Tham gia củ a Gia đı̀nh đe� bả o đả m ra� ng cá c trường có the� thực hiệ n cá c
sá ng kie� n ve� sự tham gia củ a gia đı̀nh dựa trên nghiên cứu.

Garland ISD sẽ xây dựng khả năng của các trường và phụ huynh để tạo ra sự tham
gia mạnh mẽ của các gia đình.
•

Cá c phụ huynh có the� được ho� trợ trong việ c hie� u biết cá c tiêu chua� n củ a tie� u bang, cá c đá nh giá củ a họ c
khu, và củ a trường, và cá ch theo dõ i sự tie� n bộ củ a mộ t họ c sinh như the� nà o trong cá c cá ch sau:
o Họ c khu sẽ cung ca� p Lịch Kie� m tra trên mạ ng đe� cá c phụ huynh có the� được thông bá o ve� lịch trı̀nh
kie� m tra.
o GISD ho� trợ cá c phụ huynh trong việ c theo dõ i sự tie� n bộ củ a con mı̀nh qua Skyward và cá c bá o cá o
thường xuyên ve� sự tie� n bộ củ a họ c sinh. Đà o tạ o ve� Skyward có sa� n qua trường họ c địa phương.
o The district Họ c khu cung ca� p mộ t trang đá nh giá trên trang web củ a họ c khu đe� ho� trợ cá c phụ
huynh trong việ c hie� u biết cá c đá nh giá được đưa ra, cá c đá nh giá đo lường những gı̀, và cá c trường
cũ ng như cá c gia đı̀nh sẽ sử dụ ng những đá nh giá nà y đe� đo lường sự tie� n bộ trong họ c tậ p củ a họ c
sinh như the� nà o và việ c xe� p lớp.
o Mo� i trường thuộ c Title I thực hiệ n cá c hoạ t độ ng được thie� t ke� đe� ho� trợ cá c phụ huynh trong việ c
hie� u cá c đá nh giá củ a tie� u bang và họ c khu cũ ng như cá c tiêu chua� n ve� thà nh tı́ch.
o Mo� i trường gửi thông tin cho cá c phụ huynh ve� cá c đá nh giá được chua� n hó a đe� giú p cá c phụ huynh
hie� u được cá c ke� t quả kie� m tra củ a con mı̀nh.
o GISD sẽ to� chức cá c hộ i thả o cho phụ huynh mà bao go� m nhie� u chủ đe� đa dạ ng như ho� trợ cá c họ c
sinh, cá ch nuôi dạ y con cá i, và hợp tá c với cá c trường.
o Phò ng cá c Chương trı̀nh Liên bang và FACE cung ca� p sự phá t trie� n chuyên môn cho cá c

trường đe� tạ o ra mộ t môi trường trường họ c thân thiện cho cá c phụ huynh và gia đı̀nh.
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•

•

•

Garland ISD sẽ cung cấp các tài liệu và đào tạo để giúp các phụ huynh làm việc với con mình, như
đào tạo về khả năng đọc viết và sử dụng công nghệ.

o Mo� i trường thuộ c Title I cung ca� p đà o tạ o cho cá c phụ huynh theo cá c ke� t quả củ a Đá nh giá
cá c Nhu ca� u To� ng hợp củ a trường. Việ c nà y có the� bao go� m đà o tạ o ve� công nghệ và khả
năng đọ c vie� t cũ ng như cá c chủ đe� khá c được xá c định.
o Chương trı̀nh Đọ c Mù a hè sẽ cung ca� p sá ch cho ta� t cả cá c họ c sinh lớp Ma� m non đe� n Lớp
Mộ t đe� ho� trợ việ c đọ c chung ở nhà .
o Phò ng cá c Chương trı̀nh Liên bang cung ca� p cá c tà i nguyên cho cá c trường và ho� trợ cá c hộ i
thả o cho phụ huynh mà phù hợp với cá c yêu ca� u củ a tie� u bang và liên bang cho sự tham gia
củ a gia đı̀nh.
o GISD thực hiệ n cá c sự kiệ n công nghệ cho phụ huynh trong toà n họ c khu đe� giới thiệ u cá c
công cụ và tà i nguyên mà cá c gia đı̀nh có the� truy cậ p đe� ho� trợ việ c họ c tậ p ở nhà .

Với sự giúp đỡ của các phụ huynh và các gia đình, Garland ISD sẽ giáo dục các hiệu trưởng, giáo
viên, và các nhân viên khác về giá trị và lợi ích của những đóng góp từ các phụ huynh, cách liên lạc,
giao tiếp với, và làm việc với các phụ huynh như là những đối tác công bằng, cách thực hiện và phối
hợp các chương trình cho phụ huynh, và cách xây dựng các mối quan hệ giữa phụ huynh và các
trường.
o Đà o tạ o được cung ca� p cho cá c trường ve� việ c phá t trie� n ke� hoạ ch tham gia củ a phụ huynh và gia
đı̀nh củ a trường mı̀nh.
o GISD cung ca� p cá c buo� i phá t trie� n chuyên môn cho cá c nhân viên củ a cá c trường đe� ho� trợ cá c biệ n
phá p to� t nha� t cho sự tham gia củ a gia đı̀nh.
o Họ c khu chı̉ định thá ng Mười Mộ t củ a mo� i năm là Thá ng Tham gia củ a Gia đı̀nh đe� nha� n mạ nh sự
quan trọ ng củ a cá c mo� i quan hệ đo� i tá c giữa cá c gia đı̀nh và trường họ c.
Garland ISD sẽ bảo đảm rằng thông tin liên quan đến trường và các chương trình cho phụ huynh,
các buổi họp, và các hoạt động khác được cung cấp cho các phụ huynh trong một định dạng và ngôn
ngữ mà các phụ huynh có thể hiểu được bất cứ khi nào có thể một cách hợp lý.
o Thông tin và cá c tà i liệ u quan trọ ng cho cá c phụ huynh và gia đı̀nh được đặ t trên trang web củ a họ c
khu trong cá c ngôn ngữ phù hợp.
o Mo� i trường thuộ c Title I phả i ghi lại cá ch thức trường thông bá o cho cá c phụ huynh ba� ng mộ t ngôn
ngữ và định dạ ng de� hie� u.
o GISD thông bá o cho cá c phụ huynh ve� cá c sự kiệ n cho phụ huynh trong toà n họ c khu ba� ng tie� ng
Anh, tie� ng Tây Ban Nha, và tie� ng Việ t.
o Phiên dịch ba� ng tie� ng Tây Ban Nha và tie� ng Việ t cho cá c sự kiệ n trong toà n họ c khu được cung ca� p
khi có yêu ca� u.

Garland ISD sẽ phối hợp và tích hợp các cách thức tham gia của phụ huynh và gia
đình với các chương trình tham gia của phụ huynh trong địa phương.
•

•

Garland ISD sẽ cung cấp sự hỗ trợ hợp lý cho các hoạt động tham gia của gia đình.
o GISD sẽ cung ca� p ho� trợ cho ban PTA/PTSA thuộ c cá c to� chức vậ n độ ng phụ huynh/họ c sinh mà họ p
thường xuyên đe� ho� trợ mo� i quan hệ giữa phụ huynh và trường họ c.
o Cá c câu lạ c bộ tăng cường và cá c to� chức phụ huynh khá c có the� nhậ n được ho� trợ cho cá c hoạ t độ ng
củ a mı̀nh qua trường lân cậ n.
Cá c trường sẽ là m việ c với cá c chương trı̀nh tham gia củ a phụ huynh trong địa phương đe� bao go� m cá c
chương trı̀nh nà y trong cá c hoạ t độ ng tham gia phụ huynh củ a trường mı̀nh khi phù hợp.
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3

Garland ISD sẽ phát triển những vai trò phù hợp cho các tổ chức và doanh nghiệp
dựa trên cộng đồng để tham gia vào các hoạt động gắn kết của phụ huynh và gia
đình.
•

•
•
•

Quỹ Giá o dụ c củ a GISD là m việ c với cá c doanh nghiệ p và cộ ng đo� ng đe� lôi ké o họ và o cá c hoạ t độ ng
tham gia củ a phụ huynh ở ca� p trường và ca� p họ c khu.
GISD sẽ duy trı̀ mộ t trang web ve� tı̀nh nguyệ n viên đe� cả i thiệ n sự giao tie� p giữa cá c trường và cá c
đo� i tá c cộ ng đo� ng đe� liên ke� t cá c nguo� n ho� trợ với cá c nhu ca� u.
GISD sẽ xá c định những cơ quan cộ ng đo� ng và tạ o đie� u kiệ n giới thiệ u dựa trên cá c nhu ca� u củ a
cộ ng đo� ng và cá c mo� i quan tâm củ a cá c tı̀nh nguyệ n viên.
GISD sẽ tạ o cơ hộ i đe� truye� n đạ t những mụ c tiêu củ a họ c khu đe� n những bên liên quan và cung ca� p
những cậ p nhậ t hà ng năm.

Garland ISD sẽ thực hiện một đánh giá hàng năm về nội dung và hiệu quả của Quy
chế Tham gia của Phụ huynh và Gia đình để cải thiện chất lượng học thuật của các
trường tham gia vào Chương trình Title I, Part A. Đánh giá này, khảo sát về Sự tham
gia của Gia đình trong Title I, được phát cho các phụ huynh và các gia đình, và tìm
kiếm để xác định các rào cản mà hạn chế sự tham gia lớn hơn. Những phát hiện
được sẽ được sử dụng để thiết kế các cách thức cho sự tham gia hiệu quả hơn của
phụ huynh và gia đình, và Quy chế sẽ được điều chỉnh khi cần thiết.
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