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Welcome parents and community members!  

We welcome parent questions/input throughout the presentation!  We want to make sure you leave 

the meeting informed about the Title I program as well as the opportunities the school provides to get 

involved.  

  

1. What is a Title I school?  

2. How does our school spend Title I money?  

3. How does our school participate in the Title I Program?  

4. Title I requirements?  

5. Hamilton Elementary’s School Improvement Plan  ● What are our school improvement goals?  

● What programs/supports are in place to help my child?  

6. What tests will my child be taking?  

● How do these tests measure my child’s progress?  

● What proficiency levels is my child expected to meet?  

7. What is required by law for Parent and Family Engagement?  

● District Parent and Family Engagement Plan ● School Parent and Family Engagement 

Plan ● What is a School-Parent Compact?  

8. Does my child’s teacher meet professional qualifications? ● Parent’s right to know  

9. How is Title I Parent and Family Engagement money spent?  

10. Opportunities does the school provide for parent engagement- effects of COVID-19 11. 

Questions?  

Krista Harrell, Principal or Dr. May, Assistant Principal and Parent Coordinator 229.941.5594  

12. Closing and evaluations  

  

  

Thank you for watching and supporting our school!  Please complete the evaluation!  



  

  

Escuela Primaria Hamilton   

Krista Harrell, Directora   

5110 GA Hwy 111, Hartsfield, GA 31756   

26 de octubre de 2021  

  

Agenda de la Reunión Anual de Padres del Título I 

26 de octubre de 2021  

Permanecer durante todo el año  

  

  

Bienvenidos padres y miembros de la comunidad!  

Aceptamos preguntas/aportes de los padres durante la presentación! Queremos asegurarnos de que 

usted cuenta con toda la informacion al terminar la reunión sobre el programa del Título I así como las 

oportunidades que la escuela provee para involucrarse.  

  

1. Qué es una escuela Título I?  

2. Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Titulo I?  

3. Cómo participa nuestra escuela en el Programa Título I?  

4. Cuáles son los requisitos (para toda la escuela o asistencia específica) del Título I de nuestra 

escuela?   

5. Escuela Primaria Hamilton Programa de Mejoramiento Escolar - Pasado y Presente ● Cuáles son 

nuestros objetivos de mejoramiento escolar?  

● Con que programas/apoyos cuenta la escuela para ayudar a mi hijo?  

 -  List school programs and supports to discuss  

6. Qué plan de estudios utiliza nuestra escuela?  

7. Qué pruebas/evaluaciones va a tomar mi hijo?  

● Cómo miden estas pruebas/evaluaciones el progreso de mi hijo? ● Qué niveles de 

aptitud se espera que mi hijo para alcanze?  

8. Que es lo que se requiere por ley para la Participación de Padres y Familias? ● Cuál es la Política 

de Participación de Padres y Familias del Distrito?  

● Cuál es la Política de Participación de Padres y Familias de la escuela?  

● Qué es un Pacto entre la Escuela y los Padres?  

● Distribución de la política de participación familiar del distrito, política de participación 

familiar escolar y acuerdos de nivel de grado  

9. Cuenta el maestro de mi hijo con la capacitacion professional requerida? ● Qué es el Derecho de 

los Padres a saber (parent’s right to know)?  

10. Cómo se utiliza el dinero del Título I para los Padres y la Familia??  

11. Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los padres?  

12. Cómo responderá la escuela a mis preguntas cuando tenga alguna pregunta y contacte al 

personal? 229.941.5594 Krista Harrell or Dr. Kimberly May  

13. Clausura y evaluaciones  

Gracias por venir!  Esperamos verle de nuevo muy pronto!  



  

  

Trường Tiểu học Hamilton  

Krista Harrell, Hiệu trưởng  

5110 GA Hwy 111, Hartsfield, GA 31756  

Ngày 26 tháng 10 năm 2021  

  

Tiêu đề 1 Chương trình họp phụ huynh thường niên Cuộc 

họp ảo qua video  

Các cuộc họp được cung cấp bằng Ngôn ngữ gia đình  

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt  

  

Đã đăng ngày 26 tháng 10 năm 2021 Duy 

trì trong suốt cả năm  

  

Chào mừng phụ huynh và các thành viên cộng đồng!  

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi / ý kiến đóng góp của phụ huynh trong suốt bài thuyết trình! Chúng 

tôi muốn đảm bảo rằng bạn đã thông báo cho buổi họp về chương trình Title I cũng như các cơ hội mà 

trường cung cấp để tham gia.  

  

1. Trường Title I là gì?  

2. Trường chúng tôi chi tiền cho Title I như thế nào?  

3. Làm thế nào để trường của chúng ta tham gia vào Chương trình Title I?  

4. Title I requirements?  

5. Kế hoạch Cải tiến Trường học của Trường Tiểu học Hamilton  ● Mục tiêu cải tiến trường học của 

chúng ta là gì?  

● Có những chương trình / hỗ trợ nào để giúp con tôi?  

6. Con tôi sẽ làm những bài kiểm tra nào?  

● Làm thế nào để những bài kiểm tra này đo lường sự tiến bộ của con tôi? ● Con 

tôi dự kiến sẽ đạt được những trình độ thông thạo nào?  

7. Luật pháp yêu cầu những gì đối với sự Gắn kết của Phụ huynh và Gia đình?  

● Kế hoạch Gắn kết Gia đình và Phụ huynh của Học khu ● Kế hoạch Gắn kết Gia 

đình và Phụ huynh của Nhà trường ● Hiệp định Nhà trường-Phụ huynh là gì?  

8. Giáo viên của con tôi có đáp ứng được trình độ chuyên môn không?  

● Quyền của cha mẹ được biết  

9. Tiền của Title I Parent and Family Engagement được sử dụng như thế nào?  

10. Nhà trường cung cấp cơ hội cho sự tham gia của phụ huynh - ảnh hưởng của COVID-19  

11. Câu hỏi?  

Krista Harrell, Hiệu trưởng hoặc Tiến sĩ May, Trợ lý Hiệu trưởng và Điều phối viên Phụ huynh 

229.941.5594  

12. Kết thúc và đánh giá  

  

  

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ trường mình! Hãy hoàn thành đánh giá!  



  

  

  


