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Title I Chính Sách Học Khu về Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Gia Đình 

ESSA Mục 1116 

 

 

Arlington ISD tin rằng sự tham gia của gia đình là điều cần thiết cho sự thành công trong học tập của học sinh. 

Chúng tôi tin rằng sự tham gia của phụ huynh / gia đình là sự tham gia của phụ huynh và nhà trường trong 

giao tiếp có ý nghĩa hai chiều liên quan đến việc học tập của học sinh và các hoạt động khác của trường. Học 

sinh được hưởng lợi từ giao tiếp hai chiều có ý nghĩa khi: 

 

● Trường chia sẻ thông tin đúng lúc về sự tiến bộ của học sinh 

● Trường giúp phụ huynh hiểu những gì học sinh đang học  

● Phụ Huynh tích cực trong việc giáo dục của con mình  

● Phụ Huynh có cơ hội phục vụ trong các ủy ban và tham gia vào việc đưa ra quyết định 

 

Chúng tôi biết rằng phụ huynh/ gia đình đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ giáo dục con em mình và giao 

tiếp tốt là điều quan trọng để thành công trong học tập. 

_____________________________________________________________________ 

 

Title I, Phần A (Title I) Đạo Luật Thành Công của Mỗi Học Sinh (Every Student Succeed Act (ESSA)) cung cấp 

tiền cho các trường có tỷ lệ cao trẻ em được ăn trưa Miễn Phí hoặc Giảm Giá. Số tiền này giúp đảm bảo rằng 

tất cả trẻ em đều đáp ứng các tiêu chuẩn học tập đầy thách thức của tiểu bang. Arlington ISD có năm mươi 

sáu trường nhận tiền Title I. Học khu cam kết nhiều hơn mức yêu cầu của liên bang 1% trong số tiền Title cho 

sự tham gia của gia đình. 

 

Các trường nhận tiền Title I được yêu cầu cung cấp chính sách tham gia của phụ huynh bằng văn bản mô tả 

cách phụ huynh có thể tích cực trong việc giáo dục con mình. Ngoài ra, chính sách cũng giải thích những gì 

phụ huynh có thể mong đợi từ học khu và các trường học. Chính sách này được tạo ra bởi Ủy Ban Cố Vấn 

Phụ Huynh Title I, bao gồm các phụ huynh từ các trường đã nhận tiền Title I. Sau đây là ba lời hứa mà học 

khu và các trường Title I sẽ thực hiện để hỗ trợ sự tham gia của gia đình: 
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Right to Notifications- Quyền Được Thông Báo 

 
Các trường sẽ gửi thông tin cho phụ huynh bằng ngôn ngữ và định dạng mà họ có thể hiểu được về sự tiến 

bộ của học sinh, trình độ giáo viên và lợi ích của tiền Title I. 

 

● Mỗi trường Title I sẽ tổ chức Cuộc Họp Title I Hàng Năm để giải thích các yêu cầu của Đạo Luật Thành 

Công của Mỗi Học Sinh. Phần trình bày sẽ giải thích chương trình mang lợi ích như thế nào cho học 

sinh và phụ huynh làm thế nào để có thể giúp đỡ. Trước ngày 30 tháng 10 năm 2020, ít nhất hai cuộc 

họp Title I hàng năm sẽ được tổ chức vào các ngày và thời gian khác nhau trong ngày (sáng và chiều/ 

tối). 

 

● Mỗi trường Title I sẽ đảm bảo rằng giáo viên liên lạc thường xuyên với phụ huynh về sự tiến bộ của 

con họ bằng cách: 

o Cung cấp các buổi họp phụ huynh-giáo viên 

▪ Mỗi năm một lần họp trực tiếp ở cấp tiểu học  

▪ Thích hợp ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông 

o Gửi thẻ tiến bộ (progress card) và phiếu điểm (report card) theo lịch trình bình thường (nhấp để 

xem lịch biểu trên trang web bên dưới Phiếu Điểm) 

o Giao tiếp qua các phương tiện truyền thông khác, như ứng dụng, gọi điện thoại hoặc bản tin. 

 

● Mỗi trường Title I sẽ đảm bảo cung cấp thông báo thích hợp và kịp thời về trình độ giáo viên và các 

chương trình can thiệp: 

o Phụ Huynh có quyền yêu cầu thông tin về giấy chứng nhận giáo viên của con mình. 

o Phụ huynh sẽ được thông báo nếu con của họ không được giảng dạy bởi một Giáo Viên Có 

Trình Độ Cao trong bốn tuần liên tiếp hoặc lâu hơn. 

o Phụ huynh sẽ được thông báo nếu con họ tham gia vào các chương trình can thiệp, chẳng hạn 

như dạy kèm.  

Engagement Opportunities - Cơ Hội Tham Gia 

 
Các trường học sẽ giúp phụ huynh hiểu nội dung học tập của tiểu bang và các tiêu chuẩn thành tích cũng như 

các yêu cầu của chương trình Title I. 

 

● Học khu cung cấp nhân sự dành riêng cho việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động gắn kết gia 

đình ở cấp trường và cấp học khu. 

o Mỗi trường Title I có Một Liên Lạc viên Gắn Kết Gia Đình (FEL) 

o Mỗi trường Title I có một Nhóm Gắn Kết Gia Đình (FET) bao gồm phụ huynh, giáo viên, liên lạc 

viên và một quản trị viên. Ủy ban lập kế hoạch các hoạt động dựa trên nhu cầu học tập của 

trường được nêu trong Kế hoạch Cải thiện trường (CIP).  FET có thể là một tiểu ủy ban của 

mỗi Ủy Ban Đưa Ra Quyết Định Dựa Trên Hiện Trường (SBDM) hoặc Ủy Ban SBDM có thể 

đóng vai trò là Ủy Ban FET. 

o Chuyên Gia Gắn Kết Gia Đình cấp Học Khu hỗ trợ các trường Title I.   

 

● Học khu và trường sẽ tạo cơ hội cho phụ huynh hiểu biết thêm về những điều sau: 

o Tiêu Chuẩn Học Tập 

▪ Tổ chức các cuộc họp định hướng về chương trình giảng dạy, xếp loại và kỳ vọng học 

tập sẽ được tổ chức vào mùa thu. 

▪ Tổ chức hỗ trợ các đêm giáo dục gia đình dùng các phương pháp tiếp cận khác để giúp 
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học sinh tiến bộ về đọc, toán, nghiên cứu xã hội, khoa học hoặc viết sẽ được diễn ra 

từ tháng 9 đến tháng 4 của năm học. 

▪ Tổ chức các cuộc họp cấp lớp để giải thích về việc chuẩn bị kỳ thi, hiểu điểm thi và vượt 

qua các kỳ thi của tiểu bang và cuối khóa học. 

o Thông tin dành cho cha mẹ về các chủ đề làm tăng cường kỹ năng giao tiếp trong gia đình, giải 

quyết các vấn đề xã hội và giữ an toàn cho trẻ em. Hội thảo Thông tin dành cho Phụ Huynh sẽ 

được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 4. 

o Cung cấp các Chương Trình Kiến Thức Gia Đình cho các bậc phụ huynh muốn phát triển các 

kỹ năng ngôn ngữ của mình hoặc làm việc để đạt được GED. 

Decision-Making Opportunities - Cơ Hội Ra Quyết Định 

 

Học khu và trường sẽ cùng phụ huynh và khuyến khích tham gia vào việc cùng ra quyết định thông qua những 

điều sau đây: 

 

● Học Khu Title I Ủy  Ban Cố Vấn Phụ Huynh làm những việc sau: 

o Xem Xét và Cập Nhật Chính Sách Gắn Kết Gia Đình khi cần 

o Xem xét  kết quả Khảo Sát Sự Hài Lòng của Phụ Huynh hàng năm. 

o Xem xét các tài liệu về sự kiện Gắn Kết Gia Đình của học khu và trường học để xác định và loại 

bỏ các rào cản ảnh hưởng đến sự tham gia gia đình. 

o Thu thập thông tin từ phu huynh về cách cải thiện các hoạt động tham gia của phụ huynh. 

● Học khu tiến hành đánh giá hàng năm về chương trình gắn kết gia đình vào học kỳ mùa xuân. 

o Bản khảo sát được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và các ngôn ngữ 

khác tùy theo nhu cầu. 

● Nhà trường tạo ra một trường học-phụ huynh-học sinh nhỏ gọn 

o Bản phác thảo nhỏ gọn các trách nhiệm đồng ý của nhân viên nhà trường, phụ huynh và học 

sinh cho thành công trong học tập 

● Phụ Huynh tham gia trong quá trình xem xét và cải tiến trường học bằng cách: 

o Trường ở Texas Cung Cấp Phiếu Báo Cáo Kết Quả Học Tập (TAPR) Phiếu Điểm 

o Cung cấp thông tin liên lạc để giải thích TAPR 

o Tạo cơ hội cho phụ huynh tham gia đưa ra quyết định trong trường thông qua Ủy Ban Ra Quyết 

Định dựa trên cơ sở (SBDM) 

o Campus Family Engagement Team (FET) (Nhóm Tham Gia Gia Đình Nhà Trường) 

o Ủy Ban Ra Quyết Định và Cải Tiến Học Khu (DIDC) 

● Phụ huynh quan tâm việc phục vụ trong các ủy ban ra quyết định nên liên hệ với hiệu trưởng trường. 

 

Family Engagement Commitment - Cam Kết Gắn Kết Gia Đình 

 
Phòng Tham Gia của Phụ Huynh và Cộng Đồng, cùng với các trường Title I, cam kết như sau: 

● Giảm các rào cản hạn chế cơ hội gắn kết gia đình 

● Cung cấp trong phạm vi có thể, thông tin bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu. 

● Sử dụng nhiều hình thức để quảng cáo các cuộc họp và cung cấp các cuộc họp vào nhiều ngày và giờ 

khác nhau 

● Cung cấp kiến thức chuyên môn cho nhân viên của học khu để tạo mối quan hệ đối tác giữa nhà 

trường và gia đình trong suốt năm học. 

 

Các ban của học khu sẽ phối hợp để cung cấp cho phụ huynh /gia đình các cơ hội tham gia với các Gia Đình 

Chuyển Tiếp, Mẫu Giáo, Giáo Dục Đặc Biệt và Ngôn Ngữ Thế Giới. 
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Mỗi trường Title I tạo ra một Chính Sách Gắn kết Gia Đình trong trường và một tài liệu nhỏ dành cho Phụ 

huynh-Học sinh-Giáo viên. Những tài liệu này có thể được yêu cầu từ văn phòng hoặc Liên Lạc Viên Gắn Kết 

Gia Đình tại trường Title I của con quý vị. Các tài liệu cũng có sẵn trên trang web của trường. 

 

AISD không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi tác, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, 

hoặc khuyết tật trong các chương trình giáo dục, các quyết định tuyển sinh / ghi danh hoặc các hoạt động mà 

nó thi hành, theo yêu cầu của Title VI, Title IX và Phần 5. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Nguồn Thông Tin và Bảng Chú Giải Thuật Ngữ 

 

Title I Resources - Nguồn Lợi Tức Title I 

 

AISD Website -Trang Web AISD 
www.aisd.net 
 

AISD Parent and Community Engagement Department- Bộ Tham Gia Cộng Đồng và Phụ Huynh AISD 
1141 W. Pioneer Pkwy Arlington, TX 76013 
682-867-7385 

 

AISD State and Federal Programs Department - Bộ phận Chương trình Liên bang và Tiểu bang AISD 
690 E. Lamar Blvd 
Arlington, TX 76011 
682-867-7317 

 

AISD Family Literacy Programs - Các Chương Trình Học Vấn Gia Đình AISD 
2315 Stonegate Street 
Arlington, TX 76060 
682-867-7267 
 

School Department Resources - Bộ Phận Các Nguồn của Trường 

Resource are linked to webpages -Nguồn được liên kết với các trang web 
Pre-Kindergarten- Mầm Non 
Families in Transition- Gia Đình Chuyển Tiếp 
Special Education- Giáo Dục Đặc Biệt 
World Languages- Ngôn Ngữ Thế Giới 
Adult Literacy- Người Lớn Biết Chữ 
 

Community Resources - Nguồn Cộng Đồng 

Resource are linked to webpages - Nguồn được liên kết với các trang web 
Arlington Public Library- Thư viện công cộng Arlington 
Mission Arlington 
Salvation Army 

  

http://www.aisd.net/
http://www.aisd.net/
https://www.aisd.net/district/departments/academic-services/specialized-learning-services/early-childhood-learning/prek-enrollment/
https://www.aisd.net/district/departments/academic-services/transformational-learning/social-and-emotional-learning/student-outreach-services/families-in-transition/
https://www.aisd.net/district/departments/academic-services/specialized-learning-services/special-education/
https://www.aisd.net/district/departments/academic-services/specialized-learning-services/world-languages/
https://www.aisd.net/?s=Adult+Literacy
https://www.arlingtonlibrary.org/
https://missionarlington.org/
https://www.salvationarmyusa.org/usn/
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Glossary of Terms - Bảng Chú Giải Thuật Ngữ  

 
* Phụ Huynh: Phụ Huỳnh là bất kỳ người lớn nào hành động với tư cách là cha mẹ hợp pháp. 
* Gia Đình: Người lớn chăm sóc trẻ em là một người hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và phát triển lành mạnh. 
 

Kế Hoạch Cải Tiến Trường (Campus Improvement Plan (CIP)): Mỗi năm học, hiệu trưởng của mỗi trường, 
trường học, với sự hỗ trợ của ủy ban cấp trường, phải phát triển, xem xét và sửa đổi kế hoạch cải tạo trường. 
Mục đích của kế hoạch này là cải thiện thành tích của học sinh trên các chỉ số thành tích học sinh của tiểu 
bang cho tất cả số lượng học sinh, cũng như cải thiện hiệu suất trên bất kỳ biện pháp hiệu suất nào khác cho 
các nhóm có nhu cầu đặc biệt. Kế hoạch cải thiện trường phải hỗ trợ các mục tiêu của kế hoạch phát triển học 
khu và ở mức tối thiểu, phải hỗ trợ các mục tiêu và tiêu điểm của tiểu bang về giáo dục (TEA). 
 

Ủy Ban Ra Quyết Định Về Cải Tiến Cấp Học Khu (District Level Improvement Decision-Making 
Committee (DIDC)): Mỗi khu học chánh phải phát triển một kế hoạch cải tiến của học khu, và nó phải được 
phát triển, đánh giá và sửa đổi hàng năm bởi giám đốc và ủy ban cấp học khu. Mục đích của kế hoạch cải tiến 
học khu là hướng dẫn nhân viên học khu và nhà trường cải thiện thành tích của học sinh cho tất cả các nhóm 
học sinh để đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang về các chỉ số thành tích học sinh của tiểu bang theo 39.053 
của Bộ luật Giáo dục Title II (TEA). 
 
Tham Gia Gia Đình (Family Engagement): Bất kỳ cách nào mà người chăm sóc của trẻ là người lớn đều hỗ 
trợ hiệu quả trong việc học tập và phát triển lành mạnh với tư cách là người hỗ trợ, khuyến khích, gương mẫu, 
người ủng hộ, người ra quyết định và cộng tác viên trong việc giáo dục trẻ. (Karen Mapp, Ph.D.) 
 
Liên Lạc Gắn Kết Gia Đình (Family Engagement Liaison (FEL): Vai trò chính của Liên Lạc Gắn Kết Gia Đình 
là hỗ trợ trường trong gắn kết gia đình và cộng đồng và hỗ trợ phụ huynh về các hoạt động và mối quan tâm liên 
quan đến trường học. 
 

Chuyên Gia Gắn Kết Gia Đình (Family Engagement Specialist): Vai trò chính của Chuyên Gia Gắn Kết Gia 
Đình là cung cấp cơ hội giáo dục cho các gia đình của học sinh AISD và hỗ trợ sự tham gia của họ trong việc 
giáo dục con cái. 
 
Nhóm Gắn Kết Gia Đình (Family Engagement Team (FET)): Mỗi Title I trường phải có một Nhóm Gắn Kết 
Gia Đình. Mục đích của nhóm là giúp thực hiện các hoạt động hỗ trợ các mục tiêu của Gắn Kết Gia Đình của 
Kế Hoạch Cải Tiến trường. Nhóm bao gồm phụ huynh, giáo viên, liên lạc viên và quản trị viên. FET đóng vai 
trò như một tiểu ủy ban của SBDM. 
 
Giáo viên có trình độ cao: Giáo viên đã đáp ứng các yêu cầu sau của Cơ Quan Giáo Dục Texas: 

● Có bằng cử nhân từ một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận 
● Đã hoàn thành chương trình chuẩn bị nhà giáo dục 
● Đã vượt qua (các) kỳ thi chứng nhận thích hợp 
● Đã được chứng nhận bởi Bang Texas 
● Đã hoàn thành kiểm tra lý lịch tội phạm quốc gia 

 

Ủy Ban Ra Quyết Định Dựa Trên Hiện Trường (Site-based Decision Making Committee (SBDM)): Ra 
quyết định dựa trên hiện trường là một quá trình phân cấp các quyết định nhằm cải thiện kết quả giáo dục tại 
mỗi trường học thông qua nỗ lực hợp tác mà hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trường, nhân viên học khu, phụ 
huynh và đại diện cộng đồng đánh giá kết quả giáo dục của tất cả học sinh, xác định mục tiêu và chiến lược, 
đồng thời đảm bảo rằng các chiến lược được thực hiện và điều chỉnh để cải thiện thành tích của học sinh  

 (TEA).  

Báo cáo Kết quả Học tập của Texas (Texas Academic Performance Report (TARP)): Các báo cáo tổng 
hợp nhiều thông tin về thành tích của học sinh trong mỗi trường và học khu ở Texas hàng năm. (TEA). 

 

Cơ Quan Giáo Dục Texas: Cơ quan tiểu bang giám sát giáo dục công lập tiểu học và trung học. 


