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Trách  nhiệm  của  nhà  trường

3.  Cung  cấp  cho  phụ  huynh  các  báo  cáo  thường  xuyên  về  sự  tiến  bộ  của  con  em  họ.

1.  Cung  cấp  chương  trình  giảng  dạy  và  hướng  dẫn  chất  lượng  cao  trong  một  môi  trường  học  tập  hỗ  trợ  và  hiệu  quả  giúp  trẻ  em  

tham  gia  đạt  được  các  tiêu  chuẩn  thành  tích  học  tập  của  học  sinh  của  Tiểu  bang  như  sau:

4.  Cung  cấp  cho  phụ  huynh  quyền  tiếp  cận  hợp  lý  với  nhân  viên.  Cụ  thể,  nhân  viên  sẽ  có  mặt  để  tư  vấn  cho  phụ  huynh  như  sau:

Trường  Tiểu  học  Ionta  và  phụ  huynh  của  những  học  sinh  tham  gia  các  hoạt  động,  dịch  vụ  và  chương  trình  được  tài  trợ  

bởi  Tiêu  đề  I,  Phần  A  của  Đạo  luật  Giáo  dục  Tiểu  học  và  Trung  học  (ESEA),  và  những  học  sinh  tham  gia  đồng  ý  rằng  thỏa  

thuận  này  phác  thảo  cách  thức  phụ  huynh,  toàn  trường  nhân  viên  và  học  sinh  sẽ  chia  sẻ  trách  nhiệm  cải  thiện  thành  tích  học  

tập  của  học  sinh  và  phương  tiện  mà  nhà  trường  và  phụ  huynh  sẽ  xây  dựng  và  phát  triển  mối  quan  hệ  hợp  tác  để  giúp  học  sinh  đạt  

được  các  tiêu  chuẩn  cao  của  Tiểu  bang.

Cuộc  họp  phụ  huynh  Title  I  hàng  năm  sẽ  được  tổ  chức  vào  ngày  7  tháng  9  năm  2022  để  giải  thích  về  các  thỏa  thuận  

học  tập.  Các  thỏa  thuận  sẽ  được  gửi  đi  bằng  điện  tử  cùng  với  các  mẫu  liên  lạc  và  khảo  sát  để  cho  phép  phụ  huynh  

cung  cấp  phản  hồi  về  các  thỏa  thuận.  Phụ  huynh  cũng  được  hỏi  ý  tưởng  về  chủ  đề  mà  họ  muốn  tìm  hiểu  thêm  và  cả  thời  

gian  thuận  tiện  cho  họ.  Huấn  luyện  viên  hướng  dẫn  cũng  như  giáo  viên  đứng  lớp  luôn  sẵn  sàng  cho  các  cuộc  họp  giáo  viên  

phụ  huynh  cá  nhân.

Phụ  huynh  của  học  sinh  nhận  hỗ  trợ  Title  I  sẽ  nhận  được  cập  nhật  theo  dõi  tiến  độ.

5.  Tạo  cơ  hội  cho  phụ  huynh  tình  nguyện  và  tham  gia  vào  lớp  học  của  con  mình,  và  quan  sát  các  hoạt  động  trong  lớp  học.

2.  Tổ  chức  các  cuộc  họp  phụ  huynh-giáo  viên  trong  đó  thỏa  thuận  này  sẽ  được  thảo  luận  vì  nó  liên  quan  đến  thành  tích  

của  từng  đứa  trẻ.

Huấn  luyện  viên  Giảng  dạy  và  giáo  viên  đứng  lớp  sẵn  sàng  gặp  riêng  phụ  huynh  cả  trước  và  sau  ngày  học.  Ngoài  ra,  

Huấn  luyện  viên  Hướng  dẫn  và  giáo  viên  đứng  lớp  luôn  sẵn  sàng  qua  điện  thoại,  email  và  tại  các  cuộc  họp  của  ATP.

Chương  trình  giảng  dạy  của  chúng  tôi  phù  hợp  với  các  tiêu  chuẩn  PA.  Ngoài  ra,  chương  trình  giảng  dạy  của  chúng  tôi  

được  sắp  xếp  theo  chiều  dọc  và  liên  kết  từ  lớp  mẫu  giáo  đến  lớp  12.  Chúng  tôi  sử  dụng  các  chương  trình  giảng  dạy  

dựa  trên  công  nghệ  cũng  phù  hợp  với  các  tiêu  chuẩn.  hướng  dẫn  nhóm  nhỏ  được  cung  cấp.  Tất  cả  giáo  viên  và  trợ  giảng  

đều  có  trình  độ  cao.

Thỏa  thuận  giữa  nhà  trường  và  phụ  huynh  này  có  hiệu  lực  trong  năm  học  2022-2023.

Trường  tiểu  học  Ionta  sẽ:
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Tôi,  với  tư  cách  là  một  học  sinh,  sẽ  chia  sẻ  trách  nhiệm  cải  thiện  thành  tích  học  tập  của  mình  và  đạt  được  các  tiêu  

chuẩn  cao  của  Nhà  nước.  Cụ  thể,  tôi  sẽ:

•  Theo  dõi  chấm  công.

6.  Đảm  bảo  giao  tiếp  có  ý  nghĩa  hai  chiều  giữa  các  thành  viên  trong  gia  đình  và  nhân  viên  nhà  trường  và  trong  phạm  vi  

khả  thi,  bằng  ngôn  ngữ  mà  các  thành  viên  trong  gia  đình  có  thể  hiểu  được

•  Làm  bài  tập  về  nhà  hàng  ngày  và  nhờ  giúp  đỡ  khi  cần.  •  Đọc  khoảng  15  phút  

AR  hàng  ngày  hoặc  độc  lập  hoặc  với  phụ  huynh  •  Đưa  cho  cha  mẹ  tôi  hoặc  người  lớn  chịu  

trách  nhiệm  về  tôi  tất  cả  các  thông  báo  và  thông  tin  mà  tôi  nhận  được  từ  trường  của  tôi  mỗi  ngày.

Chúng  tôi,  với  tư  cách  là  phụ  huynh,  sẽ  hỗ  trợ  việc  học  tập  của  con  mình  theo  những  cách  sau:

Các  quan  sát  trong  lớp  học  có  sẵn  bất  cứ  lúc  nào  sau  khi  sắp  xếp  với  văn  phòng,  Huấn  luyện  viên  Giảng  dạy  và  giáo  
viên  đứng  lớp.

•  Phục  vụ,  trong  phạm  vi  có  thể,  trong  các  nhóm  tư  vấn  chính  sách,  chẳng  hạn  như  là  đại  diện  phụ  huynh  Tiêu  đề  I  Phần  

A  trong  Nhóm  Cải  thiện  Trường  học  của  trường,  Ủy  ban  Tư  vấn  Chính  sách  Tiêu  đề  I,  Hội  đồng  Cố  vấn  Chính  sách  

toàn  Học  khu,  Ủy  ban  Hành  nghề  của  Tiểu  bang,  Nhóm  hỗ  trợ  trường  học  hoặc  các  nhóm  tư  vấn  hoặc  chính  sách  khác  

của  trường.

•  Đảm  bảo  hoàn  thành  bài  tập  về  nhà.  •  Tình  nguyện  

trong  lớp  học  của  con  tôi  •  Tham  gia,  khi  thích  hợp,  

vào  các  quyết  định  liên  quan  đến  giáo  dục  của  con  tôi.  •  Thúc  đẩy  việc  sử  dụng  tích  cực  thời  

gian  ngoại  khóa  của  con  tôi.  •  Cập  nhật  thông  tin  về  việc  học  của  con  tôi  và  liên  lạc  với  nhà  

trường  bằng  cách  đọc  ngay  tất  cả  các  thông  báo  từ  trường  hoặc  khu  học  chánh  do  con  tôi  nhận  được  hoặc  qua  đường  

bưu  điện  và  trả  lời  khi  thích  hợp.

Giáo  viên  sử  dụng  các  công  cụ  khác  nhau  để  giao  tiếp  thường  xuyên  với  các  thành  viên  trong  gia  đình.  Ví  dụ  

như:  Seesaw,  Remind,  Class  Dojo  và  Google  Classroom.  Powerschool  được  sử  dụng  để  đăng  điểm  và  bài  tập  và  tất  

cả  phụ  huynh  đều  có  thông  tin  đăng  nhập  để  sử  dụng.  Tài  liệu  dịch  có  thể/sẽ  được  cung  cấp  bất  cứ  lúc  nào.

Trách  nhiệm  của  phụ  huynh

Trách  nhiệm  của  học  sinh
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