
 

KẾ HOẠCH THU HÚT GIA ĐÌNH THAM GIA Ở CẤP QUẬN TRONG 
TITLE I NĂM 2022-2023 

Các Trường Công Lập Quận Calvert 
 

 
 

TITLE I LÀ GÌ? 

Title I của Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở là chương trình giáo dục lớn nhất do liên bang tài trợ nhằm 
hỗ trợ thêm cho các học sinh gặp rủi ro về học tập tại các trường công lập và tư thục. Thông qua Title I, chính phủ phân 
bổ ngân quỹ cho các học khu trên toàn quốc dựa trên số lượng các gia đình có thu nhập thấp trong mỗi quận. Các quỹ 
Title I được thiết kế để giúp thu hẹp khoảng cách thành tích giữa các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các bạn cùng 
trang lứa. Mục đích của Title I là giúp đảm bảo tất cả trẻ em được hưởng nền giáo dục chất lượng cao và đạt được thành 
tích tốt theo các tiêu chuẩn và đánh giá học tập của tiểu bang. 

CHÍNH SÁCH THU HÚT GIA ĐÌNH THAM GIA CỦA CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN 
CALVERT 

Các Trường Công Lập Quận Calvert (CCPS) và Hội Đồng Giáo Dục nhận ra rằng gia đình đóng một vai trò quan trọng 
trong việc giáo dục con em họ cũng như giúp trẻ sẵn sàng để đạt được thành tích học tập và học tập suốt đời. Các Trường 
Công Lập Quận Calvert tài trợ cho mỗi trường hơn 1% trong tổng ngân quỹ phân bổ Title I cần thiết để thu hút các gia 
đình tham gia. 

MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH THU HÚT GIA ĐÌNH THAM GIA Ở CẤP QUẬN 

Kế Hoạch Thu Hút Gia Đình Tham Gia ở Cấp Quận trong Title I khẳng định vai trò của phụ huynh và người chăm sóc có 
tầm quan trọng mang tính quyết định trong việc giáo dục các học sinh trong chương trình Title I.  Kế Hoạch Cấp Quận 
dựa trên Chính Sách số 8123 (Cộng đồng- đã sửa đổi ngày 10/10/2019) tương thích với các yêu cầu của Title I. 

− Để công nhận rằng phụ huynh, người chăm sóc và cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong việc học tập và 
thành tích của học sinh; đồng thời khuyến khích phụ huynh, người chăm sóc và cộng đồng tham gia thông qua 
nhiều cơ hội cho phép đảm bảo trường học an toàn, có trật tự và tập trung vào học tập 

− Để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều hỗ trợ các gia đình 
− Để khuyến khích các doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng tham gia cùng quận với tư cách là người ủng hộ, 

đồng minh và đối tác để cải thiện sự công bằng, khả năng tiếp cận và kết quả học tập cho tất cả học sinh 
− Để khuyến khích một chương trình tình nguyện chủ động nhằm nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh và để 

phụ huynh và cộng đồng tham gia nhiều hơn 
− Khuyến khích các thành viên trong cộng đồng gặp gỡ các thành viên Hội Đồng để đóng góp ý kiến về các sáng 

kiến của quận bên lề cuộc họp hội đồng 

CÁC ĐỐI TÁC GIÁO DỤC CỦA GIA ĐÌNH 

Để đảm bảo quý vị là đối tác bình đẳng trong việc giáo dục con em của mình, chương trình Title I của CCPS sẽ: 

− Giúp các gia đình hiểu rõ các tiêu chuẩn và đánh giá học tập của Tiểu Bang và địa phương.  
− Hướng dẫn các gia đình cách theo dõi sự tiến bộ của trẻ và phối hợp với giáo viên để cải thiện thành tích của trẻ.  
− Đảm bảo rằng các trường trong chương trình Title I tổ chức sự kiện thu hút gia đình tham gia vào nhiều thời điểm 

khác nhau và cung cấp những tài liệu sẽ giúp 
các gia đình hỗ trợ trẻ tại nhà.  

− Khuyến khích các gia đình sẵn sàng tình nguyện và tham gia các tổ chức như Tổ Chức Giáo Viên - Phụ Huynh 
(PTO).  



 
− Phối hợp các nỗ lực thu hút gia đình tham gia với các chương trình của địa phương, tiểu bang và liên bang cũng 

như các đối tác cộng đồng.  
− Hỗ trợ và đào tạo hiệu trưởng, nhân viên trường học và gia đình về cách lập kế hoạch và khuyến khích các hoạt 

động thu hút các gia đình tham gia.  
− Cung cấp các dịch vụ thông dịch, trông trẻ và đưa đón.  
− Cung cấp các tài liệu Title I bằng ngôn ngữ mẹ đẻ- Kế Hoạch Thu Hút Gia Đình Tham Gia Cấp Trường, Thỏa 

Thuận, Kế Hoạch Thu Hút Gia Đình Tham Gia Cấp Quận và bất kỳ tài liệu Title I nào khác được các Trường 
trong chương trình Title I hoặc Trường Công Lập Quận Calvert sử dụng. 

QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC CƠ QUAN CỘNG ĐỒNG 

Các đối tác của Tiểu Bang và Liên Bang như Judy Center, Head Start, Thư Viện Công Cộng Quận Calvert, Giảng Dạy tại 
Nhà cho Phụ Huynh của Trẻ Mẫu Giáo (HIPPY)/chương trình Healthy Families, chương Ttrình Infants and Toddlers, 
cũng như các bên khác được mời tham dự tất cả cuộc họp và sự kiện với gia đình của Title I.   

TÌNH NGUYỆN VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC CỦA CON EM QUÝ VỊ 

Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ nhân viên CCPS và bổ sung các dịch vụ và cơ hội học tập cho học sinh.   
Các tình nguyện viên không phải là nhân viên được trả lương; tuy nhiên, họ cũng cần tuân thủ các chính sách, quy tắc và 
thủ tục của CCPS. Sổ Tay Tình Nguyện Viên CCPS có tại trang web Trở Thành Tình Nguyện Viên trên Trang Web CCPS. 
Trang web cung cấp thông tin phù hợp về đơn đăng ký làm tình nguyện viên, khóa đào tạo mà quý vị cần, các hướng dẫn 
và trách nhiệm của CCPS, các thủ tục an toàn và các tài nguyên hữu ích khác dành cho tình nguyện viên.  
  
Những người quan tâm đến hoạt động tình nguyện có thể truy cập trang web Trở Thành Tình Nguyện Viên tại: Trở Thành 
Tình Nguyện Viên - Học Khu Công Lập Quận Calvert (calvertnet.k12.md.us) và hoàn thành “Quy Trình Đăng Ký Làm 
Tình Nguyện Viên Trực Tuyến”.  
  
Để biết thêm thông tin về quy trình đăng ký làm tình nguyện viên, hãy liên hệ với Kelly Felton 
theo email feltonk@calvertnet.k12.md.us hoặc gọi tới số 443-550-8318.  

HỖ TRỢ HỌC TẬP 

Các phụ huynh và gia đình được hỗ trợ về các tiêu chuẩn, đánh giá đối với nội dung học tập của Tiểu Bang Maryland và 
Các Trường Công Lập Quận Calvert, việc theo dõi sự tiến bộ của học sinh cũng như phối hợp với các giáo viên thông 
qua:  

− Tìm Thông Tin Học Tập có sẵn trên trang web của Các Trường Công Lập Quận Calvert và bằng cách liên hệ với 
giáo viên hoặc ban quản trị trường học của con em quý vị. 

− Các thẻ báo cáo tạm thời và hàng quý. 
− Cuộc họp phụ huynh khi cần thiết. 
− Hỗ trợ phụ huynh sử dụng hệ thống xếp loại học sinh trực tuyến của Các Trường Công Lập Quận Calvert, được 

gọi là Trung Tâm Tiếp Cận Gia Đình (HAC). 
− Các Trường Công Lập Quận Calvert cũng hỗ trợ cho các gia đình truy cập vào nền tảng chương trình giảng dạy 

ảo (Schoology) 
− Phụ huynh và học sinh có thể truy cập thông tin và video trên trang web của Các Trường Công Lập Quận Calvert 

để được hỗ trợ sử dụng các nền tảng kỹ thuật số của Các Trường Công Lập Quận Calvert 

HỖ TRỢ TRƯỜNG HỌC ĐỂ THU HÚT GIA ĐÌNH THAM GIA Ở CẤP QUẬN 

Các cuộc họp nhân viên cấp quận được tổ chức hàng tháng với các giáo viên trong chương trình Title I. Trong các cuộc 
họp này, giáo viên được cho biết các chiến lược để xây dựng năng lực của mình với sự tham gia của gia đình:  

− Phối hợp với các phụ huynh và các thành viên gia đình với tư cách là đối tác để hỗ trợ thành tích của học sinh.  
− Xác định các chiến lược để hỗ trợ sự gắn kết thành công của phụ huynh và nhà trường.  
− Tạo ý tưởng Đêm Gia Đình Title I cho các phụ huynh và gia đình để hỗ trợ thành tích của học sinh.  
− Phát triển các chiến lược giao tiếp hiệu quả để các phụ huynh và gia đình thảo luận về các nhu cầu của con em họ.  

https://www.calvertnet.k12.md.us/departments/human-resources/become-a-volunteer
https://www.calvertnet.k12.md.us/departments/human-resources/become-a-volunteer
mailto:feltonk@calvertnet.k12.md.us


 
− Giúp các phụ huynh hiểu rõ sự tiến bộ của trẻ khi đáp ứng các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang và địa phương.  
− Giúp các phụ huynh hiểu được giá trị của gắn kết gia đình giữa gia đình và nhà trường 

Nếu Có Thắc Mắc hoặc Ý Kiến, Vui Lòng Liên Hệ: 
Kara Scarda, Giáo Viên Chuyên Môn Title I 

scardak@calvertnet.k12.md 
443-550-8015 

 
Đây là tài liệu có thể thay đổi và sẽ được sửa đổi dựa trên ý kiến đóng góp từ các Gia Đình trong chương trình Title I. Tất 
cả Gia Đình trong chương trình Title I sẽ nhận được một Kế Hoạch Thu Hút Tham Gia ở Cấp Quận mới nhất mỗi khi kế 
hoạch được sửa đổi, bằng ngôn ngữ tương ứng của họ 
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Tuyên Bố Chống Phân Biệt Đối Xử 
Các Trường Công Lập Quận Calvert không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, tổ 
tiên hoặc nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình, tình trạng hôn nhân, khuyết tật thể chất hoặc tinh thần, khuynh hướng 
tính dục hoặc thông tin di truyền hay tuổi tác trong các chương trình và hoạt động của mình, đồng thời đem lại quyền tiếp 
cận bình đẳng để tham gia Hướng Đạo Sinh và các nhóm thanh thiếu niên được chỉ định khác. Những người sau đây đã 
được chỉ định xử lý các câu hỏi liên quan đến các chính sách không phân biệt đối xử: 

 Giám Đốc Các Dịch Vụ Học Sinh 
 Giám Đốc Nhân Sự 

1305 Dares Beach Road 
Prince Frederick, MD 20678 
443-550-8000  
 

Để biết thêm thông tin về thông báo không phân biệt đối xử, hãy truy cập Hệ Thống Đánh Giá Khiếu Nại của Văn Phòng 
Dân Quyền tại:  https://ocrcas.ed.gov hoặc gọi số 1-800-421-3481. 

************************************************ 

Tuyên Bố về Chống Quấy Rối Tình Dục, Chống Quấy Rối Vì Chủng Tộc và Chống Quấy Rối Người 
Khuyết Tật 
Phân biệt đối xử có thể thể hiện qua các hành vi như bắt nạt, quấy rối hoặc đe dọa các cá nhân.  

Các Trường Công Lập Quận Calvert không dung thứ cho bất kỳ hình thức quấy rối nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
quấy rối tình dục, quấy rối vì chủng tộc hoặc quấy rối người khuyết tật. Bất kỳ cá nhân nào (học sinh, nhân viên hoặc 
thành viên trong cộng đồng) tin rằng mình đã bị quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào đều được khuyến khích báo cáo hành 
vi quấy rối đó.  

Học sinh, phụ huynh và các thành viên trong cộng đồng có thể báo cáo các cáo buộc về hành vi quấy rối tới: 
 
Mr. James Kurtz 
Director of Student Services 
Calvert County Public Schools 
1305 Dares Beach Road 
Prince Frederick, MD 20678 
 
Nhân viên có thể báo cáo các cáo buộc về hành vi quấy rối tới: 
 
Mr. Zachary Seawell 
Director of Human Resources 
Calvert County Public Schools 
1305 Dares Beach Road 
Prince Frederick, MD 20678 
 
Các Trường Công lập Quận Calvert cam kết sẽ tiến hành điều tra kịp thời bất kỳ cáo buộc quấy rối nào. Nếu hành vi quấy 
rối thực sự đã diễn ra, cá nhân đó sẽ bị kỷ luật ngay lập tức. Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh bị phát hiện có hành vi 
quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào đều có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học. Các biện pháp kỷ luật đối với nhân viên bị phát 
hiện có hành vi quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào đều có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt việc làm. 
 
Các Trường Công Lập Quận Calvert khuyến khích tất cả học sinh, phụ huynh, nhân viên và thành viên trong cộng đồng 
phối hợp với nhau để ngăn chặn bất kỳ hình thức quấy rối nào. 
 

https://ocrcas.ed.gov/
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