Trường Khoa học và Công nghệ
Phụ huynh nhỏ gọn
Mỗi trường nhận được tiền theo Tiêu đề I, Phần A của Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESEA)
phải phát triển một văn bản nhỏ gọn giữa phụ huynh và phụ huynh cho tất cả trẻ em tham gia các hoạt
động, dịch vụ và chương trình Tiêu đề I, Phần A. Sự gọn nhẹ đó là một phần của chính sách tham gia của
phụ huynh bằng văn bản do trường và phụ huynh phát triển theo mục 1116 (b) của ESEA. Bản tóm tắt
phải phác thảo cách phụ huynh, toàn thể nhân viên nhà trường và học sinh chia sẻ trách nhiệm cải thiện
thành tích học tập của học sinh và phương tiện để nhà trường và phụ huynh xây dựng và phát triển
quan hệ đối tác để giúp trẻ em đạt được các tiêu chuẩn cao của Bang. Hàng năm nên đánh giá nhỏ gọn
để xác định tính hiệu quả của nó với các sửa đổi được thực hiện khi cần thiết. Trường phải lên lịch hàng
năm một hội nghị phụ huynh / giáo viên để thảo luận về sự nhỏ gọn.
Phụ huynh nhỏ gọn này có hiệu lực trong năm học 2019-2020.

TRƯỜNG HỢP-PHỤ HUYNH
Trường Khoa học và Công nghệ Houston, và phụ huynh của các 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) (trẻ em tham gia), đồng ý rằng bản tóm tắt này
phác thảo như thế nào phụ huynh, toàn thể nhân viên nhà trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm cải thiện thành tích học
tập của học sinh và phương tiện để nhà trường và phụ huynh xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác giúp trẻ em đạt được
các tiêu chuẩn cao của Nhà nước.

CÁC YÊU CẦU CUNG CẤP TRƯỜNG-YÊU CẦU
Trách nhiệm của nhà trường
SST-Houston sẽ:
●

Cung cấp chương trình giảng dạy và hướng dẫn chất lượng cao trong môi trường
học tập hỗ trợ và hiệu quả, cho phép trẻ em tham gia đáp ứng các tiêu chuẩn thành
tích học tập của học sinh bang State như sau:

●

Hội nghị và phát triển nhân viên được phát triển bởi các Nhà lãnh đạo chỉ dẫn SSTHOUSTON của chúng tôi.

● Các chương trình khuyến mãi trên trang web của chúng tôi nêu bật các giải thưởng và danh dự
mà chúng tôi đã nhận được cho sự đóng góp của SST-HOUoston cho sự xuất sắc trong giáo dục.
● Dạy các tiêu chuẩn học tập cao bằng cách sử dụng các chiến lược giảng dạy dựa trên nghiên
cứu.
Chúng tôi thông báo cho các gia đình về các tiêu chuẩn của Bang và chương trình giảng dạy và đánh giá
của chúng tôi, đề xuất ý tưởng để giúp phụ huynh theo dõi và hỗ trợ thành tích học sinh của họ, và giáo
dục về giá trị của sự tham gia của phụ huynh bằng cách:
● Bữa ăn của nhân viên-phụ huynh được luân chuyển qua bữa ăn sáng.
● Các buổi thông tin về chương trình giảng dạy sẽ được tổ chức một lần mỗi học kỳ để thảo luận về các
chương trình học tập, kỳ vọng của sinh viên và đánh giá của nhà nước
● Hội nghị Phụ huynh-Giáo viên chính thức sẽ được tổ chức một lần mỗi học kỳ
● Quản trị sẽ duy trì chính sách mở cửa để phụ huynh có thể thảo luận về nhu cầu và / hoặc mối quan
tâm của học sinh
● Bản tin thông tin hàng tuần được gửi đến phụ huynh Nhân viên / Học sinh / Danh sách email hàng
ngày của phụ huynh.
● Trò chuyện cá nhân với nhân viên / chính quyền.
● Trang web Tài nguyên Học tập Phụ huynh cung cấp thông tin chi tiết về các tài nguyên được sử dụng
trong mỗi lớp.
Tiến bộ học tập được báo cáo cho phụ huynh thông qua:
● Thông báo quan trọng sẽ tiếp tục thông qua chương trình điện thoại SchoolReach
● Trang web của trường sẽ là phương tiện chính để thông báo hàng ngày.
● Cuộc họp Tiêu đề hàng năm tôi sẽ được tổ chức mỗi năm trong quý đầu tiên.
o Tại cuộc họp này, các gia đình sẽ được thông báo về chương trình và ngân sách của trường
Title Title I, và quyền của phụ huynh / người giám hộ được tham gia vào việc giáo dục
con cái của họ
Phụ huynh có thể đưa ra đề xuất và tham gia đưa ra quyết định tại PHHS thông qua:
● Phụ huynh được mời tham gia vào Tư cách thành viên trong Hội đồng Trang web
o Điều này bao gồm việc tham gia vào sự phát triển của Kế hoạch cải tiến trường học (SIP)
●
●
●
●
●

A ● Tham dự các bữa ăn của Hiệu trưởng-Phụ huynh - chương trình nghị sự do phụ huynh và
Hiệu trưởng đặt ra
o Tiêu đề I Parent-School Compact được xem xét tại cuộc họp này hàng năm
o Chính sách và thủ tục tham gia của phụ huynh đối với SST-HOUSTON
sẽ được xem xét tại cuộc họp này hàng năm
o Ngân sách Title I được xem xét tại cuộc họp này ít nhất hàng năm

● ● Tổ chức các hội nghị phụ huynh-giáo viên trong đó phần nhỏ gọn này sẽ được thảo luận vì
nó liên quan đến thành tích cá nhân của con. Cụ thể, những hội nghị đó sẽ được tổ chức:
● ● Hội nghị

● o Hội nghị phụ huynh-giáo viên mỗi học kỳ. Cung cấp thời gian linh hoạt hoặc thăm nhà cho
cha mẹ không có sẵn trong các ngày trong tuần.
● o Hội nghị lịch trình cá nhân.
● o Các cuộc họp IEP hàng năm (nếu học sinh nhận các dịch vụ Giáo dục Đặc biệt)

● Cung cấp cho cha mẹ các báo cáo thường xuyên về tiến trình của con cái họ. Cụ thể, trường sẽ cung
cấp các báo cáo như sau:
● Thẻ báo cáo được gửi về nhà sau mỗi chín tuần
● Hội nghị phụ huynh-giáo viên trong mỗi học kỳ
● Cuộc gọi điện thoại của phụ huynh hai lần một năm
● Trang web Tài nguyên Học tập Phụ huynh cung cấp thông tin chi tiết về các tài nguyên được sử dụng
trong mỗi lớp.
● Cung cấp cho phụ huynh quyền truy cập hợp lý cho nhân viên. Cụ thể, nhân viên sẽ sẵn sàng tư vấn với
phụ huynh như sau:
● Định hướng
● Nhà mở
● Ngày hội nghị phụ huynh
● Các cuộc họp vào những thời điểm phù hợp với cả phụ huynh và nhân viên
● Cung cấp thông tin liên quan đến trình độ của giáo viên trẻ, khi được yêu cầu.
● Cung cấp cho phụ huynh cơ hội tình nguyện và tham gia lớp học con của họ, và để quan sát các hoạt
động trong lớp, như sau:
● Phụ huynh được khuyến khích tình nguyện tại trường con của họ và tham gia
Hoạt động PVC
● Cơ hội huấn luyện và / hoặc tư vấn sẽ có sẵn cho các phụ huynh quan tâm, trong các lĩnh vực thể
thao và học tập trong khuôn viên trường.
Trách nhiệm của phụ huynh
Chúng tôi, với tư cách là cha mẹ, sẽ hỗ trợ trẻ em học tập theo các cách sau:
● Giám sát tham dự
● Thiết lập thời gian làm bài tập về nhà
● Theo dõi lượng tivi trẻ em xem
● Tình nguyện trong lớp học hoặc tham dự các hoạt động của trường, vì lịch trình cho phép
● Tham gia, khi thích hợp, trong các quyết định liên quan đến giáo dục trẻ em và trường học
● Thúc đẩy sử dụng tích cực thời gian ngoại khóa trẻ em
● Luôn được thông báo về việc giáo dục trẻ em và liên lạc với nhà trường
● Đọc với trẻ và khuyến khích trẻ tự đọc
● Làm việc với trẻ để thực hành toán và xem lại công việc toán học
Trách nhiệm của sinh viên

Chúng tôi, với tư cách là sinh viên, sẽ chia sẻ trách nhiệm cải thiện thành tích học tập và đạt được các
tiêu chuẩn cao của Bang. Cụ thể, chúng tôi sẽ:
● Đến lớp đúng giờ, sẵn sàng để học
● Chịu trách nhiệm cho hành động của chúng ta
● Nghe và làm theo chỉ dẫn
● Đeo kính hoặc thiết bị trợ thính nếu tôi có chúng.
● Làm bài tập về nhà của chúng tôi mỗi ngày và mang theo các tài liệu cần thiết, bài tập đã hoàn thành.
● Tôn trọng nhà trường, bạn học, nhân viên và gia đình
● Yêu cầu giúp đỡ khi chúng ta cần
● Đọc ở trường và ở nhà
● Luyện tập sự thật toán học
● Cung cấp cho cha mẹ của chúng tôi tất cả các thông tin nhận được từ trường học của chúng tôi mỗi
ngày

Mục tiêu của học khu: Chúng ta cần cải thiện điểm số STAAR Writing bằng 0,5% tổng thể, bằng cách
cung cấp nhiều hỗ trợ và nguồn lực hơn cho học sinh, nhân viên và phụ huynh.

Mục tiêu của trường: Nhà trường sẽ duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về thành tích để chuẩn bị cho tất
cả học sinh tốt nghiệp và sau trung học thành công ở trường đại học, nghề nghiệp và / hoặc sẵn sàng
cho quân đội.

Mục tiêu của sinh viên:

__________________
Trường học

_________________
Ngày

____________________
Cha mẹ

____________________
Ngày

(XIN LƯU Ý CÁC CHỮ KÝ KHÔNG YÊU CẦU)
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____________________
Sinh viên

___________________
Ngày

