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ENGC, in collaboration with parents, and community, will provide an exemplary 

education for all students in a safe environment. 
 

Purpose 
 
At Elsik Ninth Grade Center, we believe a strong partnership between the school and home is essential if a 
quality program is to be provided for all students. We are committed to the philosophy that parent 
involvement is integral to the success of each student. For this reason, parents are actively recruited as our 
partners for success. Parents will be invited to participate in the annual revision of the campus School-Family 
Compact, Parent Involvement Policy, Campus Improvement Plan and Comprehensive Needs Assessment. An 
updated copy of the parent involvement policy will be posted annually on the campus web page. At least 
one public meeting will be held to inform parents of the school’s participation in Title I, Part A programs and 
to explain the Title I, Part A requirements and the rights of parents to be involved in Title I, Part A programs. 
The meeting will be held at a time that is convenient for parents to attend. 
 
 

Goals 
 

● Teachers and staff are regularly available for parent conferences throughout the year to discuss 
student progress. Teachers are mandated to contact parents regarding their child’s academic 
achievement if they fail a major assessment. Students will be given an opportunity for re-
teaching/tutoring and provided a second assessment. The higher of these grades will be recorded. 
Conferences will be held in person or via telephone. Parents will also have opportunities for 
regular meetings regarding their child’s academic or behavioral success. 

 
● Elsik Ninth Grade Center will hold a fall open house meeting and a spring transition meeting along with 

other meetings such as; monthly parent center meetings and quarterly academic awards, as a forum for 
parents of students who are participating in the Title I program. Parents will also be encouraged to join the 
campus Shared Decision Making Council to provide support and input for ENGC campus goals. They will 
have the opportunity to help review, plan or make suggestions to improve the educational program as well 
as have input in the Parental Involvement Policy and other school policies. 

 
 
 

● Elsik Ninth Grade Center Counselors hold parent information sessions during the fall open house 
to explain high school credit requirements, state exam requirements, and the student four year 
plan for success in career and college planning. Additional meetings in the spring are also held to 
review the student requirements. Regular call outs are also made to remind students as well as 
parents of the important grade deadlines, final exams, credit summaries, transcript evaluations 
and summer school requirements. 

 
● Elsik Ninth Grade Center will provide on-going training through our Parent Center to assist parents in 

working effectively with their children to increase achievement. We will provide many opportunities 
for the participating parents with Limited English Proficiency and parents of students with 



disabilities. Our family center on campus strengthens our community by offering the 
following courses to our parents; 

o ESL classes 
o Citizenship courses w/ a graduation ceremony 
o Nutrition development 
o Computer classes 
o Parenting classes 
o Painting classes 
o District Family U conference 
o Diversity and Cultural awareness 

 
● Elsik Ninth Grade Center partners with Harris County Department of Education (HCDE) to encourage 

families to continue their education. HCDE offers English classes as well as GED programs. 
 
● Elsik Ninth Grade Center parent liaison assists in recruiting parent volunteers, community service 

projects, home visits, etc. They are also encouraged to join the campus SDC and ABC committees 
to provide valuable feedback. Parents are also invited to attend and participate in the Alief Family 
U Parent Conference. 

 
● The school will communicate with parents on a consistent and practical basis. Communication will be 

sent in various languages; i.e. Spanish, Vietnamese, English. Feedback is welcome at all parent 
involvement activities, one being, a climate survey. Upcoming dates for meetings such as Title I, EOC 
tutorials and testing dates will also be included. The campus has highly qualified multi-lingual staff 
members to assist in strong two-way communication with families. Methods of communication include 
but are not limited to:  

o School Flyers 
o Parent/Teacher Phone Logs 
o School Marquee 
o ENGC Web Page (link from Alief ISD Home Page) 
o Translators can be requested for conferences 
o Alief ISD Student Handbook 
o Automated call-out system (campus) 
o Automated Mass Access Center Via District Web Page 
o Facebook and Twitter 
o Remind 101 Apps 

 
 
● The school will maintain records of parent-involvement activities. Parents often serve as greeters and 

hosts during various events. In addition, they are powerful translators for new families. The following 
is a list of opportunities that have been created to inform and involve parents: 

o Communities in School Coordinator 
o Student Parent Handbook 

 
o Progress Reports and Report Cards 
o Meet the Teacher Night (FISH Camp) 
o Open House Night  
o Parent Center Volunteers 
o Shared Decision Making Council Meetings 

 
o STAAR End of Year Student/Parent Reports 
o TELPAS End of Year Student/Parent Reports 



o Skills-based Tutorial Program  
o Lunar Year Celebration  
o Black History Month Biographies  
o Awards Ceremonies 

 
o Teacher Appreciation Week 

activities  
o Saturday Club Activities, i.e. art 
projects o Share Your Art Day!  
o Career Day! 

 

 

ANNUAL EVALUATION 
 

Elsik Ninth Grade Center will hold annual meetings to review the school improvement policy and 
the school-parent compact. A school parent compact will describe school and parent 
responsibilities. 
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ENGC, en colaboración con los padres y la comunidad, 

proporcionará una educación ejemplar para todos los estudiantes 
en un ambiente seguro. 

 

Propósito 
 
En Elsik Ninth Grade Center, creemos que una sólida asociación entre la escuela y el hogar es esencial 
para proporcionar un programa de calidad para todos los estudiantes. Estamos comprometidos con la 
filosofía de que la participación de los padres es parte integral del éxito de cada estudiante. Por esta 
razón, los padres son reclutados activamente como nuestros socios para el éxito. Se invitará a los padres 
a participar en la revisión anual del Pacto Escolar-Familiar del campus, la Política de Participación de los 
Padres, el Plan de Mejoramiento del Campus y la Evaluación Integral de Las Necesidades. Una copia 
actualizada de la política de participación de los padres se publicará anualmente en la página web del 
campus. Dos reuniones anuales 
 
se llevarán a cabo para informar a los padres de la participación de la escuela en los programas de Título 
I, Parte A y para explicar el Título I, 
 
Requisitos de la Parte A y los derechos de los padres a participar en los programas de Título I, Parte 
A. La reunión se llevará a cabo en un momento que sea conveniente para que los padres asistan. 
 
 
 
Metas 
 
 

● Los maestros y el personal están disponibles regularmente para conferencias de padres durante 
todo el año para discutir el progreso de los estudiantes. Los maestros tienen el mandato de 
ponerse en contacto con los padres con respecto al logro académico de su hijo si fallan en una 
evaluación importante. Los estudiantes tendrán la oportunidad de volver a enseñar/tutorizar y 
se les proporcionará una segunda evaluación. La mayor de estas calificaciones se registrará. Las 
conferencias se llevarán a cabo en persona o por teléfono. Los padres también tendrán 
oportunidades para reuniones regulares con respecto al éxito académico o conductual de su 
hijo. 

 
Elsik Noveno Centro de Grado celebrará una reunión de puertas abiertas de otoño y una reunión de 

transición de primavera junto con otras reuniones como; reuniones mensuales del centro de 
padres y premios académicos trimestrales, como un foro para los padres de los estudiantes que 
participan en el programa Título I. También se alentará a los padres a unirse al Consejo 
Compartido de Toma de Decisiones del campus para proporcionar apoyo e información para los 
objetivos del campus de ENGC. Tendrán la oportunidad de ayudar a revisar, planificar o hacer 
sugerencias para mejorar el programa educativo, así como tener información en la Política de 
Participación de los Padres y otras políticas escolares. 



 
 

● Los Consejeros del Centro de Noveno Grado de Elsik celebran sesiones de información de los 
padres durante la casa abierta de otoño para explicar los requisitos de crédito de la escuela 
secundaria, los requisitos de los exámenes estatales y el plan de cuatro años del estudiante 
para el éxito en la planificación profesional y universitaria. También se llevan a cabo 
reuniones adicionales en la primavera para revisar los requisitos de los estudiantes. También 
se realizan llamadas regulares para recordar a los estudiantes, así como a los padres, los 
plazos de grado importantes, los exámenes finales, los resúmenes de crédito, las 
evaluaciones de transcripciones y los requisitos de la escuela de verano. 

 
 

● Elsik Ninth Grade Center proporcionará capacitación en curso a través de nuestro Centro para 
Padres para ayudar a los padres a trabajar eficazmente con sus hijos para aumentar los 
logros. Proporcionaremos muchas oportunidades para los padres participantes con dominio 
limitado del inglés y los padres de los estudiantes con discapacidades. Nuestro centro familiar 
en el campus fortalece nuestra comunidad al ofrecer los siguientes cursos a nuestros padres;  
o Clases de ESL  
o cursos de ciudadanía con una ceremonia de 
graduación o desarrollo nutricional  
o clases de computación 
o clases de crianza 
o clases de pintura  
o Conferencia de la Familia del Distrito 
o Diversidad y Conciencia Cultural 

 
● Elsik Ninth Grade Center se asocia con el Departamento de Educación del Condado de Harris 

(HCDE, por sus sitios para alentar a las familias a continuar su educación. HCDE ofrece clases de 
inglés, así como programas de GED. 

 
● Elsik Ninth Grade Center enlace de padres ayuda en la contratación de padres voluntarios, 

proyectos de servicio comunitario, visitas domiciliarias, etc. También se les alienta a unirse a 
los comités de SDC y ABC del campus para proporcionar comentarios valiosos. Los padres 
también están invitados a asistir y participar en la Conferencia de Padres de Alief Family U. 

 
● La escuela se comunicará con los padres de manera consistente y práctica. La comunicación se enviará 

en varios idiomas; es decir, español, vietnamita, inglés. Los comentarios son bienvenidos en todas 
las actividades de participación de los padres, una de las actividades, una de las actividades, una 
encuesta climática. También se incluirán las próximas fechas para reuniones como el Título I, los 
tutoriales del EOC y las fechas de prueba. El campus cuenta con miembros del personal multi-lingual 
altamente calificados para ayudar en una fuerte comunicación bidireccional con las familias. Los 
métodos de comunicación incluyen pero no se limitan a:  

o School Flyers  
o Parent/Teacher Phone 
Logs o School Marquee  
o ENGC Web Page (enlace desde la página principal de Alief 
ISD) o se pueden solicitar traductores para conferencias 
o Alief ISD Student Handbook 



o Automated call-out system (campus)  
o Automated Mass Access Center Via District Web 
Página o Facebook y Twitter  
o Recordar 101 Aplicaciones 

 
 
 
● La escuela mantendrá registros de las actividades de participación de los padres. Los padres a 

menudo sirven como saludadores y anfitriones durante varios eventos. Además, son 
poderosos traductores para nuevas familias. La siguiente es una lista de oportunidades que se 
han creado para informar e involucrar a los padres: 

 

o Communities in School Coordinator  
o Student Parent Handbook 
o Progress Reports and Report Cards 

 
o Meet the Teacher Night (FISH Camp) 
o Open House Night  
o Parent Center Volunteers  
o Shared Decision Making Council Meetings 
o STAAR End of Year Student/Parent Reports 
o TELPAS End of Year Student/Parent 
Reports o Skills-based Tutorial Program 
o Lunar Year Celebration  
o Black History Month Biographies 
o Awards Ceremonies  
o Teacher Appreciation Week activities 
o Saturday Club Activities, i.e. art projects 
o Share Your Art Day!  
o Career Day! 

 
 
 

Evaluaciòn anual 
 

Elsik Noveno Grado Center llevará a cabo reuniones anuales para revisar la política de mejora 
de la escuela y el pacto escolar-padre. Un pacto de padres de la escuela describirá las 
responsabilidades de la escuela y de los padres. 



Elsik Ninth Grade Center 
2020-21 Parent Involvement Policy 

 
 
 

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 
hội 

Trườngchào.mớigiaSaumừngđìnhsẽđâyduyvàmới.làtổtrìdanhchứccácSausáchhồđâytrongsơlàcávềdanhcáccơácsựhộisáchhoạtkiệnđãcácđộngđượckháccơpntạoụauđãhuynhra.Ngoàiđượcđểthôngra,tạomhọbáogiaralà.đểvàPphithôngụliênhuynhdịcquanbáothườngmạnhvàđếnliênchamẽquanphụcmẹ:chovụđếncácnhưchagiangườiđìnhmẹ: 

 
 

 
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. 
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