200 – Hoạt động của trường
220: Chính sách về sự tham gia của phụ huynh và gia đình
Tiêu đề I, Phần A là một chương trình của Liên bang, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các trường
công lập có số lượng hoặc tỷ lệ học sinh nghèo cao, được thể hiện bằng số lượng Bữa trưa miễn
phí và giảm giá. Quỹ hỗ trợ này giúp đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều đạt được tiến bộ đáp ứng các
tiêu chuẩn của Tiểu bang về nội dung học tập và thành tích học tập của học sinh.
North Carolina Virtual Academy (NCVA) nhận được quỹ hỗ trợ theo Tiêu đề I. Do đó, nhà trường luôn cố
gắng thu hút phụ huynh và các thành viên trong gia đình tham gia trao đổi thông tin thường xuyên và có
ý nghĩa về thành tích của học sinh và đảm bảo rằng phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong việc
học tập của con em họ. Cha mẹ và các thành viên trong gia đình có thể hoàn thành vai trò đó thông qua
sự tham gia tích cực và hợp tác đầy đủ bằng cách tham gia đóng góp ý kiến, nếu thích hợp, trong việc ra
quyết định để hỗ trợ công tác giáo dục con em họ. Những kỳ vọng đối với phụ huynh hoặc Cố vấn học
tập được nêu rõ trong phần “Tôi sẽ” của Sổ tay Phụ huynh/Học sinh. Chúng tôi sẽ xin ý kiến của gia đình
có học sinh được hỗ trợ theo Tiêu đề 1, Phần A khi đưa ra quyết định về cách chi tiêu 1% quỹ hỗ trợ
theo Tiêu đề I, Phần A dành cho sự tham gia của phụ huynh.

NCVA sẽ triển khai các chương trình, hoạt động và thủ tục để tạo cơ hội cho phụ
huynh tham gia vào việc trao đổi thông tin thường xuyên, hai chiều và có ý nghĩa liên
quan đến hoạt động học tập của học sinh và các hoạt động khác của trường. Vai trò
của Chuyên gia hỗ trợ sự tham gia của gia đình là rất quan trọng trong chức năng
này.
Nhằm tuân thủ Mục 1116 của Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESEA),

NCVA đồng ý thực hiện các yêu cầu bắt buộc theo luật định, đó là thu hút sự tham gia
của phụ huynh trong việc:
Lập kế hoạch và phát triển các thành phần thích hợp của kế hoạch theo Tiêu đề
I bằng cách lựa chọn phụ huynh tham dự các buổi cập nhật của Ủy ban chương
trình NC Star. Ngoài ra, tất cả phụ huynh sẽ được mời hoàn thành khảo sát kiểm
tra nhanh 7 lần một năm. Khảo sát này sẽ giúp cung cấp thông tin về những cải
tiến và phát triển chương trình;
Tổng kết Chương trình Tiêu đề I hằng năm, bao gồm việc đánh giá chính sách về sự tham gia
của phụ huynh và gia đình, cũng như giao kết giữa phụ huynh và nhà trường, bằng cách mời tất
cả các gia đình tham gia buổi thuyết trình hằng năm về chương trình Tiêu đề 1, sẽ được tổ chức
trực tuyến. Thông tin này cũng sẽ được cung cấp dưới dạng tài liệu trực quan và bản ghi cho
những gia đình không thể tham dự buổi thuyết trình trực tuyến. Buổi tổng kết này sẽ giải quyết
và xác định những vấn đề sau: các rào cản khiến phụ huynh và gia đình chưa thể tham gia
nhiều hơn, phụ huynh và thành viên gia đình cần hỗ trợ con em mình trong học tập, và các chiến
lược để hỗ trợ việc tương tác thành công giữa nhà trường và gia đình;

Dựa trên kết quả từ buổi Tổng kết hằng năm, Hiệu trưởng sẽ họp với Ủy ban NC Start để
thiết kế các chiến lược thực chứng nhằm giúp phụ huynh tham gia hiệu quả hơn, và sửa
đổi chính sách về sự tham gia của phụ huynh và gia đình, nếu cần. Cuộc họp này sẽ
được tổ chức trực tuyến nhưng cũng sẽ được ghi lại để những gia đình không thể tham
dự có thể xem lại hoặc những gia đình cần thêm thời gian để hiểu thông tin có thể theo
dõi. Cuộc họp chủ yếu sẽ sử dụng nhiều hình ảnh minh họa trực quan và hạn chế trao đổi
dài dòng để giúp hỗ trợ những người có kỹ năng ngôn ngữ hạn chế hoặc đọc viết không
thành thạo.

giải quyết mọi rào cản đã xác định bằng cách yêu cầu Điều phối viên chương trình Tiêu đề 1
mời đưa ra ý kiến phản hồi và thực hiện các thay đổi hoặc báo cáo lại thông tin cho Ủy ban
NC Start. Cuộc họp này sẽ được tổ chức trực tuyến nhưng cũng sẽ được ghi lại để những gia
đình không thể tham dự có thể xem lại hoặc những gia đình cần thêm thời gian để hiểu thông
tin có thể theo dõi. Cuộc

họp chủ yếu sẽ sử dụng nhiều hình ảnh minh họa trực quan và hạn chế trao đổi
dài dòng để giúp hỗ trợ những người có kỹ năng ngôn ngữ hạn chế hoặc đọc
viết không thành thạo.
Khuyến khích phụ huynh tham gia tích cực vào việc giáo dục con em họ ở trường
bằng cách đào tạo phụ huynh trở thành Cố vấn học tập (LC) và mời các gia đình
tham gia các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến. Các LC sẽ được đào tạo vào đầu
năm, sau đó còn có thêm nhiều cơ hội học tập khác trong suốt cả năm. Hoạt động
này do Chuyên gia hỗ trợ sự tham gia của gia đình của chúng tôi tổ chức. Chuyên
gia này sẽ đảm bảo rằng tất cả LC sẽ được các cố vấn đào tạo tối thiểu một lần mỗi
tháng;
Tạo trách nhiệm chung để giúp học sinh đạt thành tích cao trong học tập thông qua Giao kết
giữa phụ huynh và nhà trường, sẽ được ký kết giữa học sinh, phụ huynh và lãnh đạo nhà
trường, trong đó nêu rõ trách nhiệm của cả phụ huynh và giáo viên trong việc giáo dục học
sinh;

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo rằng nhân viên nhà trường, gia đình và các bên
liên quan có thể tham gia vào công tác giáo dục và các hoạt động bằng cách chỉ định
cho mỗi gia đình một cố vấn viên, người này sẽ liên hệ trong suốt cả năm để cung cấp
tần suất hỗ trợ. Tần suất liên hệ với các gia đình sẽ dựa trên mức độ hỗ trợ mà gia
đình cần, được đo lường thông qua dữ liệu học tập, số liệu ghi chép và khảo sát phụ
huynh;
Xây dựng năng lực kép để thu hút sự tham gia với trọng tâm nhằm vào việc cung
cấp hỗ trợ và/hoặc tài liệu cho các gia đình cũng như đào tạo giáo viên cách coi
trọng và tiếp cận với phụ huynh như những đối tác bình đẳng bằng cách đảm bảo
rằng tất cả đội ngũ nhân viên đều cố gắng để thực hiện các cuộc gọi kết nối lâu dài
trong suốt năm, có theo dõi, cũng như cung cấp các khóa đào tạo cho LC. Ngoài ra,
các gia đình sẽ được cung cấp các trang bị cần thiết để thành công (ví dụ: máy tính,
máy in, v.v.); và
Phát triển các hoạt động có sự tham gia hiệu quả của phụ huynh thông qua Liên
minh phụ huynh, trong đó thảo luận dữ liệu hằng năm bằng cách mời phụ huynh
tham dự buổi cập nhật của Ủy ban NC Star để nghe về dữ liệu hiện tại và các sáng
kiến tại trường chúng ta.

Nhà trường sẽ cố gắng đảm bảo các gia đình hiểu được những chủ đề quan trọng
trong việc phát triển trách nhiệm chung để giúp học sinh đạt thành tích cao trong học
tập. Những chủ đề này có thể bao gồm:
Các tiêu chuẩn nội dung học tập của tiểu bang theo

cấp lớp; Kết quả học tập của học sinh toàn Tiểu bang;

Đánh giá học tập của Tiểu bang và địa phương để thể hiện trình độ
hoặc sự phát triển; Các yêu cầu của Tiểu bang về chương trình
Tiêu đề I, Phần A; và
Làm thế nào để theo dõi sự tiến bộ của con em họ.
Thêm vào đó, nhà trường sẽ làm việc với phụ huynh và các thành viên trong gia đình
để xây dựng năng lực thu hút sự tham gia bằng cách cung cấp:

Thông tin về các tiêu chuẩn, đánh giá của tiểu bang, yêu cầu của chương
trình Tiêu đề I, theo dõi sự tiến bộ của con em họ, và làm việc với các nhà
giáo dục.
Tài liệu, tài nguyên và đào tạo để giúp phụ huynh phối hợp với con em họ
nhằm cải thiện thành tích học tập theo cách rõ ràng và dễ hiểu.
Chính sách về sự tham gia của phụ huynh này đã được xây dựng với sự tham gia của
các nhóm sau: giáo viên, quản trị viên, gia đình và thành viên hội đồng quản trị. NCVA
sẽ phân phát chính sách này đến tất cả các thành viên trong gia đình của những học
sinh tham gia chương trình Tiêu đề I.

