
“Quyền được biết của cha mẹ” 

Phụ huynh có thể yêu cầu các thông tin sau về trình độ giáo 

viên theo yêu cầu của Đạo luật "Mọi học sinh đều thành 

công": Thông tin liên quan đến chứng chỉ hoặc chứng chỉ 

giáo viên đứng lớp của học sinh và / hoặc chuyên ngành đại 

học và thông tin bằng cấp sau đại học. Phụ huynh cũng có 

thể yêu cầu thông tin liên quan đến việc cấp phép và đào tạo 

nhân viên bán chuyên nghiệp. Yêu cầu có thể được gửi bằng 

văn bản cho hiệu trưởng nhà trường hoặc ông Todd Hall, 

Giám đốc Chương trình Liên bang, Quận Colquitt BOE, 710 

Lane Street, Moultrie, Ga. 31768 

 

               

               

        

 

 

 

 

               

               

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kế hoạch gắn kết của cha mẹ và gia đình 

Nó là gì? Đây là một kế hoạch mô tả cách các trường sẽ tạo 

cơ hội để cải thiện sự tham gia của phụ huynh để hỗ trợ việc 

học của học sinh. Các trường của chúng tôi coi trọng sự đóng 

góp và sự tham gia của phụ huynh để thiết lập quan hệ đối 

tác bình đẳng vì mục tiêu chung là nâng cao thành tích của 

học sinh. Kế hoạch này mô tả những cách khác nhau mà 

trường học sẽ hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh và cách phụ 

huynh có thể giúp lập kế hoạch và tham gia vào các hoạt 

động và sự kiện để thúc đẩy việc học tập của học sinh ở 

trường và ở nhà. 

Tiêu chuẩn tương tác của cha mẹ và gia đình 

Các trường học và phụ huynh của chúng tôi đã áp dụng Tiêu 

chuẩn PTA Quốc gia về Hợp tác Gia đình-Nhà trường như là 

mô hình của trường trong việc thu hút phụ huynh, học sinh 

và cộng đồng. Các tiêu chuẩn này là: 

1. Chào đón tất cả các gia đình  

2. Giao tiếp hiệu quả 

3. Hỗ trợ sinh viên thành công 

4. Lên tiếng cho mọi trẻ em 

5. Chia sẻ sức mạnh 

6. Cộng tác với Cộng đồng 

Darlene Reynolds, Giám đốc Gắn kết Gia đình và Phụ huynh, 10034 Yolanda Carr-Fuller, Thư ký Chương trình Liên bang, 

10033 

Todd Hall, Giám đốc Chương trình Liên bang, Ext. 10007, 

Jeff Horne, Trợ lý Giám đốc Chương trình Liên bang 
Quý 1 năm 2020-2021 

TRƯỜNG HỌC-PHỤ HUYNH 

Thỏa thuận giữa nhà trường-phụ huynh là một thỏa thuận 

bằng văn bản giữa giáo viên và phụ huynh và tạo cơ hội 

để tạo ra các mối quan hệ hợp tác mới trong cộng đồng 

trường học của bạn. Tài liệu nhỏ gọn đóng vai trò như 

một lời nhắc nhở rõ ràng về trách nhiệm của tất cả các 

bên liên quan trong việc hành động ở trường và ở nhà để 

tất cả trẻ em có thể đạt được các tiêu chuẩn thành tích học 

tập của tiểu bang. 

Giả định cơ bản là thành công trong học tập của học sinh 

sẽ được cải thiện khi nhà trường và nhà trường phối hợp 

với nhau. Nhìn chung, nếu bản thu gọn được thực hiện 

với độ trung thực, nó sẽ đảm bảo rằng sẽ có sự hỗ trợ cho 

sự thành công trong học tập của học sinh bằng cách tăng 

cường giao tiếp hiệu quả giữa nhà trường và nhà. 

Tài liệu nhỏ gọn là một “công cụ” có thể được sử dụng để 

làm rõ những kỳ vọng, giải quyết vấn đề, giữ sự tập trung 

vào việc dạy và học, đồng thời giúp làm rõ những lựa 

chọn về cách giáo viên, phụ huynh và học sinh sử dụng 

thời gian của họ. Chức năng quan trọng của thiết bị nhỏ 

gọn là liên tục mở rộng vòng kết nối những người đầu tư 

vào giáo dục. 

   

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

Hệ thống Trường học Quận Colquitt (CCSS) sẽ tuân theo 

Tiêu chuẩn Xuất sắc của Georgia trong các môn Anh ngữ 

K-12, toán, khoa học và xã hội học. Thông tin bổ sung về 

cấp lớp và nội dung cụ thể về các tiêu chuẩn phác thảo 

chính xác những gì học sinh phải biết và có thể làm 

được, có thể tìm thấy tại 

https://www.georgiastandards.org/Pages/default.aspx.  

 

Bài đăng dành cho phụ huynh 
Sự tham gia của phụ huynh và gia đì nh trong các trường học Quận 

Colquitt 
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