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Trường Tiểu Học Sanislo đánh giá cao và cổ vũ sự tham gia của phụ huynh tại trường và ở nhà. Chúng tôi cũng hiểu tầm quan trọng của 

việc hình thành mối quan hệ hợp tác vững chắc với cộng đồng. Những kết nối này cho phép nhân viên của Sanislo, các gia đình và cộng 

đồng cùng hợp tác để thúc đẩy thành tích học tập cao cho mỗi học sinh tại Sanislo. 

Trường Tiểu Học Sanislo nhận thấy rằng sự trợ giúp được cung cấp thông qua chương trình Title I hỗ trợ chúng tôi trong việc nâng cao 

kinh nghiệm học đường của học sinh và tạo sự hợp tác mạnh mẽ giữa gia đình và cộng đồng. Trường Tiểu Học Sanislo làm việc để các 

gia đình đều được tham gia chương trình Title I của chúng tôi. 

CHÍNH SÁCH THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH TẠI TRƯỜNG HỌC 

Trường Tiểu Học Sanislo, cùng với các phụ huynh, phát triển và chỉnh sửa lại chính sách/phương thức liên quan đến sự tham gia của phụ 

huynh và truyền đạt đến các phụ huynh mỗi năm. Tài liệu này cũng có sẵn dành cho cộng đồng tại địa phương bằng tiếng Tây Ban Nha, 

tiếng Việt và tiếng Somali. Ngoài ra, phụ huynh và cộng đồng có quyền truy cập tài liệu để xem lại tại cuộc họp PTA đầu tiên và Đêm Đa 

văn hóa của chúng tôi mỗi năm. 

Các phụ huynh của học sinh Sanislo được mời tham dự cuộc họp hàng năm, vào một thời gian thuận lợi cho quý vị, tại đây quý vị được 

thông báo cho biết về sự tham gia của trường Sanislo vào chương trình Title I. Các phụ huynh được biết về kế hoạch Title I của trường 

Sanislo và thông báo về vai trò của phụ huynh đồng hành với con mình trong việc học. Năm học này, cuộc họp đó được lên kế hoạch vào 

_________________________. 

Sanislo tổ chức một số sự kiện cho phụ huynh vào buổi tối với chủ đề tập trung vào thành tích học tập. Ngoài ra, các trợ giảng song ngữ 

liên lạc với phụ huynh dựa theo các nhóm ngôn ngữ khác nhau ở nhiều thời điểm để các phụ huynh không nói tiếng Anh có thể đóng góp 

ý kiến và đặt câu hỏi về chương trình học tập của trường Sanislo. Một buổi giới thiệu đặc biệt dành cho học sinh Mẫu giáo và gia đình của 

các em được tổ chức hàng năm trước khi bắt đầu năm học. Và một buổi giới thiệu cho các phụ huynh của các học sinh mới từ lớp 1-5 

được tổ chức vào buổi tối trước khi bắt đầu năm học. Trường Sanislo khuyến khích và hỗ trợ các thành viên trong gia đình tham gia tình 

nguyện viên trong lớp học và các dự án ở trường học. Trong tháng 11, trường Sanislo cũng tổ chức các buổi họp riêng tư giữa phụ huynh / 

giáo viên. Các buổi họp được làm hẹn vào buổi tối và vào ngày Thứ Bảy để hỗ trợ thời gian biểu của các phụ huynh. Phiên dịch được tài 

trợ thông qua Title I. 

Sanislo PTA tổ chức hơn 3 cuộc họp cho mỗi năm. Có cung cấp dịch vụ giữ trẻ. Các thành viên của PTA tham gia các cuộc họp Building 

Leadership Team với các chương trình nghị sự liên quan đến Hợp Tác Phụ Huynh/Nhân Viên. Trường Sanislo tổ chức ít nhất ba đêm 

Academic Family Nights mỗi năm. Đêm chương trình giảng dạy được tổ chức hàng năm nhằm cung cấp cho các phụ huynh về các thông 

tin chương trình học cụ thể cho mỗi lớp học của con mình. Hàng năm đêm thông tin về STEM được tổ chức nhằm cung cấp cơ hội cho 

các phụ huynh tham gia vào các hoạt động liên quan đến Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Công nghệ. Vào đêm thông tin về trình độ 

học vấn, các phụ huynh tham gia qua các cách hỗ trợ đọc và viết ở nhà. Nghệ thuật được tổ chức trong suốt năm học qua các buổi hòa 

nhạc Art Walks và Instrumental. 

Trường Sanislo thường xuyên thông báo cho phụ huynh về các đánh giá học tập.  Mỗi phụ huynh được xem lại các bài đánh giá và bài 

làm của con mình tại buổi họp Phụ huynh/Giáo viên vào thháng 11. Các Bảng Báo Cáo Tiến Trình của Học Sinh được gửi về nhà ba lần 

trong năm. Thành tích của học sinh về bài kiểm tra District Measures of Academic Progress (MAP computer-platform test), và State 

Smarter Balanced Assessments (SBA) được gửi về nhà cho các phụ huynh. 

Có thể liên lạc với giáo viên và hiệu trưởng của trường Sanislo qua điện thoại, email và gặp trực tiếp với phụ huynh theo yêu cầu. Tại 

buổi họp phụ huynh/giáo viên vào tháng 11, giáo viên giảng giải quy ước giữa nhà trường/phụ huynh, và phụ huynh, các học sinh và giáo 

viên đều ký vào văn bản. Phụ huynh cũng tham gia vào các cuộc họp SIT (Student Intervention Team) để giúp đỡ thiết kế phương thức 

can thiệp cho những học sinh chưa đạt được các tiêu chuẩn thực hiện. 

Chính sách về Sự Tham gia của Phụ huynh được có sẵn cho phụ huynh xem lại bất cứ lúc nào tại văn phòng của trường. Và cũng được 

gửi về nhà cho phụ huynh. Kế hoạch duyệt lại diễn ra tại các cuộc họp của PTA. 

Sự Chấp Nhận 

Chính Sách/Phương Thức Tham Gia của Phụ Huynh tại trường Sanislo đã được soạn thảo/sửa đổi với sự đồng ý của phụ huynh học sinh 

đang tham gia vào chương trình Title được chứng minh bằng biên bản cuộc họp. 

Chính Sách/Phương Thức Tham Gia của Phụ Huynh được sửa đổi vào ___________, và sẽ có hiệu lực cho từ năm học đó. Nhà trường sẽ 

gửi Chính Sách/Phương Thức Tham Gia của Phụ Huynh đến tất cả các phụ huynh học sinh tham gia chương trình Title I và có sẵn cho 

cộng đồng vào hoặc trước _________________. 

_____________________________  _____________________   ____________________________________  ___________ 
Hiệu Trưởng          Ngày   Phụ Huynh Đại Diện cho PTA          Ngày 
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