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ENGC, phối hợp với cha mẹ và cộng đồng, sẽ cung cấp một nền giáo dục mẫu mực cho tất cả học sinh 

trong một môi trường an toàn. 
 
Mục đích tại Elsik Ninth Grade Center, chúng tôi tin rằng một quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa các trường 
học và nhà là rất cần thiết nếu một chương trình chất lượng là để được cung cấp cho tất cả học sinh. 
Chúng tôi cam kết với triết lý rằng sự tham gia của phụ huynh là không thể thiếu cho sự thành công của 
mỗi học sinh. Vì lý do này, cha mẹ đang tích cực tuyển dụng làm đối tác để thành công. Cha mẹ sẽ được 
mời tham gia vào việc sửa đổi hàng năm của trường học-gia đình nhỏ gọn, chính sách tham gia của phụ 
huynh, Campus cải thiện kế hoạch và toàn diện nhu cầu đánh giá. Một bản Cập Nhật của chính sách tham 
gia của cha mẹ sẽ được đăng hàng năm trên trang web của trường. Hai cuộc họp thường niên sẽ được tổ 
chức để thông báo cho phụ huynh về sự tham gia của trường trong tiêu đề I, phần A chương trình và để 
giải thích các tiêu đề I, phần A yêu cầu và quyền của cha mẹ để được tham gia vào các chương trình title I, 
phần A. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại một thời gian thuận tiện cho phụ huynh tham dự. 

 

Mục tiêu 

 

Giáo viên và nhân viên thường xuyên có sẵn cho các hội nghị phụ huynh trong suốt cả năm để thảo luận về 

sự tiến bộ của học sinh. Giáo viên được uỷ thác để liên lạc với phụ huynh về thành tích học tập của con em 

họ nếu họ thất bại một đánh giá lớn. Học sinh sẽ được trao một cơ hội để tái giảng dạy/dạy kèm và cung 

cấp một đánh giá thứ hai. Cao hơn của các lớp này sẽ được ghi lại. Hội nghị sẽ được tổ chức trong người 

hoặc qua điện thoại. Phụ huynh cũng sẽ có cơ hội cho các cuộc họp thường xuyên về sự thành công học 

tập hoặc hành vi của con họ. 

Elsik Ninth Grade Center sẽ tổ chức một cuộc họp mùa thu mở nhà và một cuộc họp chuyển tiếp mùa xuân 

cùng với các cuộc họp khác như; Trung tâm phụ huynh hàng tháng và các giải thưởng học thuật quý, như 

một diễn đàn cho phụ huynh của những học sinh tham gia chương trình title I. Phụ huynh cũng sẽ được 

khuyến khích tham gia vào khuôn viên hội đồng ra quyết định chia sẻ để cung cấp hỗ trợ và đầu vào cho 

các mục tiêu trong khuôn viên ENGC. Họ sẽ có cơ hội để giúp đánh giá, lập kế hoạch hoặc đưa ra đề xuất 

để cải thiện chương trình giáo dục cũng như có đầu vào trong chính sách tham gia của phụ huynh và các 

chính sách trường khác. 

Elsik Ninth Grade Trung tâm cố vấn giữ phiên thông tin cha mẹ trong mùa thu mở nhà để giải thích yêu cầu 

tín dụng trung học, yêu cầu kỳ thi của nhà nước, và học sinh bốn năm kế hoạch cho sự thành công trong 

nghề nghiệp và lập kế hoạch đại học. Các cuộc họp bổ sung vào mùa xuân cũng được tổ chức để đánh giá 

các yêu cầu của học sinh. Outs gọi thường xuyên cũng được thực hiện để nhắc nhở học sinh cũng như cha 

mẹ của thời hạn lớp quan trọng, kỳ thi cuối cùng, tóm tắt tín dụng, bảng điểm và các yêu cầu về trường 

học mùa hè. 
Elsik Ninth Grade Center sẽ cung cấp đào tạo trên đi qua Trung tâm phụ huynh của chúng tôi để giúp 
phụ huynh làm việc hiệu quả với con cái của họ để tăng thành tích. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều cơ hội 
cho cha mẹ tham gia với trình độ tiếng Anh hạn chế và phụ huynh của học sinh Tàn tật. Trung tâm gia 
đình của chúng tôi trong khuôn viên trường tăng cường cộng đồng của chúng tôi bằng việc cung cấp 
các khóa học sau đây cho cha mẹ; 

o Các lớp ESL  
o Các khóa học công dân với một buổi lễ tốt nghiệp  
o Phát triển dinh dưỡng  
o Lớp học máy tính  



o Lớp nuôi dạy con  
o Lớp học vẽ tranh  
o Hội nghị khu gia đình U  

o Đa dạng và nhận thức về văn hóa 

 

Elsik Ninth Grade Center đối tác với sở giáo dục Quận Harris (HCDE) để khuyến khích các gia đình tiếp tục 

giáo dục của họ. HCDE cung cấp các lớp học tiếng Anh cũng như các chương trình GED. 

Elsik Ninth Grade Trung tâm phụ huynh liên lạc hỗ trợ trong việc tuyển dụng các tình nguyện viên cha mẹ, 

các dự án dịch vụ cộng đồng, thăm nhà, vv. Họ cũng được khuyến khích tham gia vào trường SDC và Ủy 

ban ABC để cung cấp thông tin phản hồi có giá trị. Phụ huynh cũng được mời tham dự và tham gia vào hội 

nghị phụ huynh trong gia đình Alief. 

 
Trường sẽ liên lạc với cha mẹ trên cơ sở nhất quán và thực tế. Giao tiếp sẽ được gửi bằng nhiều ngôn ngữ 
khác nhau; Tiếng Tây Ban Nha, Việt, Anh. Phản hồi được chào đón tại tất cả các hoạt động phụ huynh tham 
gia, một là, một cuộc khảo sát khí hậu. Ngày sắp tới cho các cuộc họp như tiêu đề I, EOC hướng dẫn và 
ngày thử nghiệm cũng sẽ được bao gồm. Khuôn viên trường có các nhân viên đa ngôn ngữ có trình độ cao 
để hỗ trợ giao tiếp hai chiều mạnh mẽ với gia đình. Phương pháp giao tiếp bao gồm nhưng không giới hạn: 
 

o Trường Flyers  
o Nhật ký điện thoại phụ huynh/giáo viên  
o Trường Marquee  
o Trang web ENGC (liên kết từ trang chủ Alief ISD) 
o Có thể yêu cầu dịch giả cho hội nghị  
o Cẩm nang học sinh Alief ISD  
o Hệ thống gọi tự động (khuôn viên trường) 
o Trung tâm truy cập khối lượng tự động Via District web page  
o Facebook và Twitter  

o Nhắc 101 ứng dụng 

 
● Trường sẽ duy trì các hồ sơ về các hoạt động phụ huynh tham gia. Phụ huynh thường phục vụ như 

người chào mừng và tổ chức trong các sự kiện khác nhau. Ngoài ra, họ là phiên dịch mạnh mẽ cho các 
gia đình mới. Sau đây là danh sách các cơ hội đã được tạo ra để thông báo và liên quan đến cha mẹ: Trường sẽ duy trì các hồ sơ về các hoạt động phụ huynh tham gia. Phụ huynh thường phục vụ như người chào mừng và tổ chức trong các sự kiện khác nhau. Ngoài ra, họ là phiên dịch mạnh mẽ cho các gia đình mới. Sau đây là danh sách các cơ hội đã được tạo ra để thông báo và liên quan đến cha mẹ: 

 
 

o Cộng đồng trong điều phối viên trường  
o Báo cáo tiến độ và thẻ báo cáo 
o    Gặp gỡ đêm giáo viên (FISH Camp)  
o    Mở nhà Night  
o    Trung tâm phụ huynh tình nguyện 
o    Chia sẻ quyết định Hội đồng họp  
o    Học sinh cuối năm STAAR/báo cáo phụ huynh  
o    Học sinh cuối năm TELPA 
o S/báo cáo phụ huynh 



o Kỷ niệm năm âm lịch  
o Lịch sử Black tháng  
o Lễ trao giải  
o Hoạt động tuần lễ tri ân của giáo viên 
o Hoạt động câu lạc bộ thứ bảy, ví dụ như 
các dự án nghệ thuật  
o Chia sẻ ngày nghệ thuật của bạn! 
o Ngày làm việc! 

 

 

ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM 

 
Elsik Ninth Grade Center sẽ tổ hợp các cuộc họp thường niên để đánh giá các chính sách cải thiện trường 
học và phụ huynh trường học nhỏ gọn. Một phụ huynh trường học nhỏ gọn sẽ mô tả trách nhiệm của 
trường học và cha mẹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


