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Dear Parent/Guardian, 
 
JOINTLY DEVELOPED 
 
The parents, students, and staff of Francis Scott Key School partnered together to develop this 
school-parent compact for achievement. Parents are encouraged to attend annual revision 
meetings held during the Spring each year to review the compact and make suggestions based on 
student needs and school improvement goals. Parents are also encouraged to participate in the 
School Family Engagement survey that is also used as a tool to collect parent feedback regarding 
the current Title I programs, policies and family engagement. 
 
To understand how working together can benefit your child, it is first important to understand the 
district’s and school’s goals for student academic achievement.  

 
THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA ANCHOR GOALS: 
1. 100% of students will graduate, ready for college and career. 
2. 100% of 8-year-olds will read on grade level. 
3. 100% of schools will have great principals and teachers. 
4. SDP will have 100% of the funding we need for great schools, and zero deficit. 
 
Francis Scott Key School GOALS: 
 

Grade Level Focus Area: 
● Kindergarten Focus: At least 70% of Kindergarten students and 50% of 1st and 

2nd grade students will score at target by the Spring aimswebPlus assessment. 
● 1st Grade: At least 50% of 1st and 2nd grade students will score at target by the 

Spring aimswebPlus assessment. 
●  
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● 2nd Grade:  At least 50% of 1st and 2nd grade students will score at target by the 
Spring aimswebPlus assessment. 

● 3rd Grade: At least 40% of 3rd grade students will score at Proficient or Advanced 
on the ELA PSSA. 

● 4th Grade: At least 36% of students will score at Proficient or Advanced on the ELA 
PSSA. 

● 5th Grade: At least 24% of students will score at Proficient or Advanced on the 
Math PSSA. 

● 6th Grade: At least 24% of students will score at Proficient or Advanced on the 
Math PSSA. 

 
To help your child meet the district and school goals, the school, you, and your child will work 
together: 
 

SCHOOL/TEACHER RESPONSIBILITIES: 
 
Francis Scott Key School will:  

● On a monthly basis, the school will provide Literacy and Math games and activities that 
parents can do at home with their child aligned to grade level skills and standards 

● Students will receive daily homework assignments that reflect skills learned in class and 
books/text to practice reading at home each night 

● Provide parents with strategies they can use at home on a monthly newsletter that will 
also be translated into different languages for our multilingual families  

 
 

PARENT RESPONSIBILITIES: 
 
We, as parents, will: 

● Monitoring attendance using the SIS system. 
● Making sure that homework is completed. 
● Monitoring the amount of television my child watches. 
● Volunteering in my child’s classroom. 
● Participating, as appropriate, in decisions relating to my child’s education. 
● Promoting positive use of my child’s extracurricular time. 
● Staying informed about my child’s education and communicating with the school by promptly 

reading all notices from the school or the school district either received by my child or by mail 
and responding, as appropriate.  

● Serving, to the extent possible, on policy advisory groups such as the School Advisory Council 
(SAC). 

 
STUDENT RESPONSIBILITIES: 
 

● Do my homework every day and ask for help when I need it. 
● Communicate with teacher/counselor with any issues and/or concerns  
● Read at least 20 minutes every day outside of school time. 
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● Give to my parents or the adult who is responsible for my welfare all notices and information 
received by me from my school every day. 

 
 
 

COMMUNICATION ABOUT STUDENT LEARNING: 
Francis Scott Key School is committed to frequent two-way communication with families 
about children’s learning.  Some of the ways you can expect us to reach you are: 

 

● Interim Reports will be sent home with children for the 1st Report Period on October 7th, 2020.   
● Interim Reports will be sent home with children for the 2nd Report Period on December 16th, 

2020. 
● Interim Reports will be sent home with children for the 3rd Report Period on March 3rd, 2021. 
● Interim Reports will be sent home with children for the 4th Report Period on May 5th, 2021. 
● IEP Meetings and will occur annually with progress monitoring completed every report period. 
● Monthly Calendar and SMORE Online Newsletter will be sent home. 
● Class Dojo app 
● Phone calls 
● Daily Progress reports sent home 
● Translations available, as needed, through the Office of Translations 

 
ACTIVITIES TO BUILD PARTNERSHIPS: 

Francis Scott Key School offers ongoing events and programs to build partnerships with 
families.  

● Offering parent workshops on new topics (as needed and scheduled) conducted by 
Bilingual Counseling Assistants, Counselor, Community Partnerships Coordinator, and 
other staff in our Parent Resource room. 

● Academic Parent Teacher Team Grant (3rd year implementation in K-3 classrooms) 
● Bethanna Parent Café Community Meetings beginning in the Fall 
● Center For Literacy English As a Second Language classes for our families 
● Cultural celebrations throughout the year honoring the diversity of our multilingual 

student body 
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Francis Scott Key Elementary  
 

ေက္ာငး့-မိဘသေဘာတူစာခ္ဳပး 
 

2020-2021 ပညာသငးႏြစး 
်ပနးလညးမျမး့မဵတညး့်ဖတးသညံး ေန႔ 06/08/20 

 
 

ခငးမငးရပါေသာ မိဘ/အုပးထိနး့သူသုိ႔ - 
 

ပူ့တျအဲေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ 
 
Francis Scott Key School ၏ မိဘမ္ာ့၊ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ႏြငံး ဝနးထမး့မ္ာ့သညး ေအာငး်မငးမႈရရနးအတျကး ဤေက္ာငး့-မိဘ သေဘာတူစာခ္ဳပးကုိ 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးခဲံၾကပါသညး။ မိဘမ္ာ့အာ့ သေဘာတူစာခ္ဳပးကို ေလံလာသုဵ့သပးရနးႏြငံး ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့၏ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး ေက္ာငး့၏ 
ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵ၍ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ေပ့ရနးအတျကး ႏြစးစဥးေႏျဦ့ရာသီတျငး က္ငး့ပေသာ ႏြစးပတးလညးသုဵ့သပးခ္ကးအစညး့အေဝ့မ္ာ့သုိ႔ 
တကးေရာကးၾကပါရနး တိုကးတျနး့ထာ့ပါသညး။ မိဘမ္ာ့အာ့ လကးရြိ Title I အစီအစဥးမ္ာ့၊ မူဝါဒမ္ာ့ႏြငံး မိသာ့စုမ္ာ့ ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈစသညးတုိ႔ 
ႏြငံးပတးသကး၍ မိဘမ္ာ့၏ တုဵ႔်ပနးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေကာကးခဵရနး နညး့လမး့တစးခုအ်ဖစးအသုဵ့်ပဳသညံး ေက္ာငး့မိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈ စစးတမး့တျငး 
ပါဝငးေ်ဖဆုိေပ့ရနးလညး့ တိုကးတျနး့ထာ့ပါသညး။ 
 
အတူတကျလုပးေဆာငး်ခငး့သညး သငံးကေလ့အတျကး မညးသုိ႔အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့ရရြိေစႏုိငးမညးကို နာ့လညးသေဘာေပါကးရနး ေက္ာငး့သာ့၏ 
ပညာေရ့ေအာငး်မငးမႈအတျကး ခ႐ိုငးႏြငံးေက္ာငး့ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ဦ့စျာနာ့လညးထာ့ရနး အေရ့ႀကီ့သညး။   

 

ဖီလာဒဲဖီ့ယာ့ေက္ာငး့ခ႐ုိငး၏ အေ်ခခဵရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ - 
1. 100% ေသာ ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့  အထကးတနး့ေက္ာငး့ၿပီ့ေ်မာကးၿပီ့ ေကာလိပးႏြငံးလုပးငနး့ချငးအတျကး အဆငးသငံး်ဖစးမညး။ 
2. 100% ေသာ 8 ႏြစးအရျယးကေလ့မ္ာ့ အတနး့အဆငံးအလုိကး စာဖတးႏုိငးမညး။ 
3. 100 % ေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ေကာငး့မျနးေသာ ေက္ာငး့အုပးမ္ာ့ႏြငံးဆရာ/မမ္ာ့ ရြိရမညး။ 
4. SDP တျငး ေကာငး့မျနးေသာ ေက္ာငး့မ္ာ့အတျကး ကၽျႏုးပးတုိ႔လိုအပးသညံး ရနးပုဵေငျ 100% ရရြိမညး်ဖစးၿပီ့ လိုေငျ် ပ်ခငး့ရြိမညးမဟုတးပါ။ 
 
Francis Scott Key School ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ - 
 

အတနး့အဆငံးအလုိကး ဦ့စာ့ေပ့က႑ - 
● သူငယးတနး့  ဦ့စာ့ေပ့မႈ - အနညး့ဆုဵ့ သူငယးတနး့ေက္ာငး့သာ့ 70% ႏြငံး 1 တနး့ႏြငံး 2 တနး့ ေက္ာငး့သာ့ 50 % တို႔သညး 

ေႏျဦ့ရာသီ aimswebPlus စစးေဆ့မႈတျငး သတးမြတးထာ့သညံးအမြတးကို ရရြိရမညး။ 
● 1  တနး့ - အနညး့ဆုဵ့  1 တနး့ႏြငံး 2 တနး့ေက္ာငး့သာ့ 50 % တုိ႔သညး ေႏျဦ့ရာသီ aimswebPlus  စစးေဆ့မႈတျငး 

သတးမြတးထာ့သညံးရမြတးကို ရရြိရမညး။ 
●  
● 2  တနး့ -  အနညး့ဆုဵ့  1 တနး့ႏြငံး 2 တနး့ေက္ာငး့သာ့ 50 % တုိ႔သညး ေႏျဦ့ရာသီ aimswebPlus  စစးေဆ့မႈတျငး 

သတးမြတးထာ့သညံးရမြတးကို ရရြိရမညး။ 
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● 3  တနး့ - အနညး့ဆုဵ့ 3 တနး့ေက္ာငး့သာ့ 40 % တုိ႔သညး ELA PSSA တျငး ကၽျမး့က္ငး သို႔မဟုတး အဆငံး်မငံး အမြတး ရရြိရမညး။ 
● 4 တနး့ - အနညး့ဆုဵ့ ေက္ာငး့သာ့ 36 % တို႔သညး ELA PSSA တျငး ကၽျမး့က္ငး သုိ႔မဟုတး အဆငံး်မငံး အမြတး ရရြိရမညး။ 
● 5 တနး့ - အနညး့ဆုဵ့ ေက္ာငး့သာ့ 24 % တို႔သညး ELA PSSA တျငး ကၽျမး့က္ငး သုိ႔မဟုတး အဆငံး်မငံး အမြတး ရရြိရမညး။ 
● 6 တနး့ - အနညး့ဆုဵ့ ေက္ာငး့သာ့ 24 % တို႔သညး ELA PSSA တျငး ကၽျမး့က္ငး သုိ႔မဟုတး အဆငံး်မငံး အမြတး ရရြိရမညး။ 

 
သငံးကေလ့သညး ေက္ာငး့ခ႐ိုငးႏြငံး ေက္ာငး့ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ ်ပညံးမီေအာငး ကူညီေပ့ႏုိငးရနး ေက္ာငး့၊ သငးႏြငံး သငံးကေလ့တုိ႔ အတူတကျ 
လုပးေဆာငးရပါမညး - 
 

ေက္ာငး့/ဆရာ တာဝနးမ္ာ့ - 
  
 Francis Scott Key School သညး -  

● လစဥးအလိုကး ေက္ာငး့မြ မိဘမ္ာ့အေန်ဖငးံ မိမိတို႔ကေလ့၏ အတနး့အဆငးံစျမး့ရညးမ္ာ့ႏြငးံ စဵႏႈနး့မ္ာ့ႏြငံးအညီ အိမးတျငး လုပးေဆာငးႏုိငးမညံး 
စာေပႏြငံး သခ္ာၤဂိမး့မ္ာ့ႏြငံး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ပဵံပို့ေပ့ပါမညး 

● ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေန်ဖငံး ညတုိငး့ အိမးတျငး စာဖတး်ခငး့ကို ေလံက္ငံးႏုိငးရနး အတနး့ထႏဲြငံး စာအုပးမ္ာ့/်ပဌာနး့စာမ္ာ့မြ သငးယူခဲံသညံး 
စျမး့ရညးမ္ာ့ကုိ ထညံးသျငး့စဥး့စာ့ထာ့သညံး ေန႔စဥးအိမးစာမ္ာ့ ရရြိပါမညး 

● မိဘမ္ာ့အာ့ အိမးတျငး အသုဵ့်ပဳႏုိငးမညံး နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့ကုိ ကၽျႏုးပးတို႔၏ ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့စုဵရြိေသာ မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး 
ဘာသာစကာ့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့သုိ႔လညး့ ဘာသာ်ပနးဆုိေပ့သျာ့မညးံ လစဥးသတငး့လႊာတစးခုေပၚတျငး ပဵံပို့ေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး   

 
 

မိဘတာဝနးမ္ာ့ - 
 
မိဘမ္ာ့အေန်ဖငံး ကၽျႏုးပးတို႔သညး - 

● SIS စနစးကို အသုဵ့်ပဳ၍ ေက္ာငး့ေခၚႀကိမးကုိ ေစာငံးၾကညံးပါမညး။ 
● အိမးစာမ္ာ့အာ့လုဵ့ၿပီ့စီ့ေၾကာငး့ရြိမရြိ ေသခ္ာစစးေဆ့ပါမညး။ 
● ကၽျႏုးပးကေလ့၏ တီဗီၾကညံး႐ႈခ္ိနးပမာဏကို ေစာငံးၾကညံးပါမညး။ 
● ကၽျႏးုပးကေလ့၏ စာသငးခနး့တျငး ေစတနာံဝနးထမး့အ်ဖစး ေဆာငးရျကးေပ့ပါမညး။ 
● ကၽျႏုးပးကေလ့၏ ပညာေရ့ႏြငံးပတးသကး၍ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ခ္ရာတျငး သငံးေလ္ားသလို ပါဝငးေဆာငးရျကးပါမညး။ 
● ကၽျႏုးပးကေလ့၏ သငး႐ို့်ပငးပလႈပးရြာ့မႈအခ္ိနးမ္ာ့ကို အက္ိဳ့ရြိရြိအသုဵ့ခ္ေအာငး တိုကးတျနး့ေပ့ပါမညး။ 
● ကၽျႏုးပးကေလ့၏ ပညာေရ့ႏြငံးပတးသကး၍ သတငး့မ္ာ့ကို အၿမဲရယူၿပီ့ ကၽျႏုးပးကေလ့ သို႔မဟုတး စာတိုကးမြတစးဆငးံ တစးနညး့နညး့်ဖငးံ ရရြိလာသညံး 

ေက္ာငး့ သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့ခ႐ိုငးမြ အသိေပ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ခ္ကးခ္ငး့ဖတး႐ႈၿပီ့ သငံးေလ္ားသလို ေက္ာငး့ႏြငံး ဆကးသျယး၍ တုဵ႔်ပနးသျာ့မညး။  
● School Advisory Council (ေက္ာငး့အႀကဵေပ့ေကာငးစီ (SAC)) ကဲံသုိ႔ မူဝါဒအႀကဵေပ့အုပးစုမ္ာ့တျငး တတးႏုိငးသမြ္ ထမး့ေဆာငးပါမညး။ 

 

ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့၏ တာဝနးမ္ာ့ - 
 

● ကၽျႏုးပး၏ အိမးစာကို ေန႔စဥးလုပးၿပီ့ အကူအညီလုိအပးပါက ေတာငး့ခဵပါ။ 
● ်ပႆနာမ္ာ့ႏြငံး/သုိ႔မဟုတး စုိ့ရိမးပူပနးမႈမ္ာ့တစးစဵုတစးရာရြိပါက ဆရာ/အႀကဵေပ့မ္ာ့ႏြငးံ ေဆျ့ ေႏျ့ပါ  
● ေက္ာငး့ခ္ိနး်ပငးပ ေန႔စဥး အနညး့ဆုဵ့ မိနစး 20 ခနး႔ စာဖတးပါ။ 
● ကၽျႏးုပး၏ မိဘမ္ာ့ သို႔မဟုတး ကၽျႏုးပး၏အေရ့ကိစၥအတျကး တာဝနးရြိေသာ လူႀကီ့တစးဦ့အာ့ ေန႔စဥး ေက္ာငး့မြရရြိေသာ သတိေပ့စာမ္ာ့ႏြငံး 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ ေပ့ပါမညး။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
စာမ္ကးႏြာ 3 အနကး 3 

 

ေက္ာငး့သူ/သာ့၏ သငးၾကာ့ေရ့ႏြငံးပတးသကး၍ ဆကးသျယးမႈ - 
Francis Scott Key School သညး ကေလ့မ္ာ့၏ သငးၾကာ့ေရ့ႏြငံးပတးသကး၍ မိသာ့စုမ္ာ့ႏြငံး မၾကာခဏ အ်ပနးအလြနးဆကးသျယးသျာ့မညး်ဖစးသညး။  
သငံးအာ့ ကၽျႏးုးပးတို႔မြ ဆကးသျယးရနး သငးေမြ္ားမြနး့ထာ့ရမညံး နညး့လမး့အခ္ဳိ႕မြာ - 

 
● 2020 ခုႏြစး၊ ေအာကးတုိဘာလ 7 ရကးတျငး ပထမအႀကိမး အစီရငးခဵကာလအတျကး ကေလ့မ္ာ့ႏြငံးအတူ ၾကာ့်ဖတး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ အိမးသုိ႔ 

ေပ့ပို႔သျာ့ပါမညး။   

● 2020 ခုႏြစး၊ ဒီဇငးဘာလ 16 ရကးတျငး ဒုတိယအႀကိမး အစီရငးခဵကာလအတျကး ကေလ့မ္ာ့ႏြငံးအတူ ၾကာ့်ဖတး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ အိမးသုိ႔ 

ေပ့ပို႔သျာ့ပါမညး။ 

● 2021 ခုႏြစး၊ မတးလ 3 ရကးတျငး တတိယအႀကိမး အစီရငးခဵကာလအတျကး ကေလ့မ္ာ့ႏြငံးအတူ ၾကာ့်ဖတး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ အိမးသုိ႔ ေပ့ပို႔သျာ့ပါမညး။ 

● 2021 ခုႏြစး၊ ေမလ 5 ရကးတျငး စတုတၳအႀကိမး အစီရငးခဵကာလအတျကး ကေလ့မ္ာ့ႏြငံးအတူ ၾကာ့်ဖတး အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ အိမးသုိ႔ ေပ့ပို႔သျာ့ပါမညး။ 

● IEP အစညး့အေဝ့မ္ာ့ကို ၿပီ့ဆုဵ့သျာ့သညံး အစီရငးခဵကာလ တစးခုစီ၏ တို့တကးမႈကို ေစာငံးၾကညံးေလံလာ်ခငး့်ဖငံး ႏြစးစဥး်ပဳလုပးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ 

● လစဥး်ပကၡဒိနးႏြငံး SMORE အျနးလုိငး့ သတငး့လႊာကို အိမးသုိ႔ ေပ့ပုိ႔သျာ့ပါမညး။ 

● Class Dojo အပးပလီေက့ရြငး့ 

● ဖုနး့ေခၚဆိုမႈမ္ာ့ 

● ေန႔စဥးတုိ့တကးမႈ်ပအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိ အိမးသုိ႔ ပို႔ေပ့ပါမညး 

● လုိအပးပါက ဘာသာ်ပနး႐ုဵ့မြတစးဆငံး ဘာသာ်ပနး ဝနးေဆာငးမႈ ရရြႏိုိငးပါသညး။ 

 

ပူ့ေပါငး့မႈတညးေဆာကးႏိုငးမညံး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ - 
Francis Scott Key School သညး မိသာ့စုႏြငံး ပူ့ေပါငး့မႈတညးေဆာကးရနး စဥးဆကးမ်ပတးေသာ အခမး့အနာ့ပျဲမ္ာ့ႏြငံး အစီအစဥးမ္ာ့ 
်ပဳလုပးသျာ့မညး်ဖစးသညး။  

● ဘာသာစကာ့ႏြစးမ္ဳိ့သုဵ့ အႀကဵေပ့လကးေထာကးမ္ာ့၊ အႀကဵေပ့သူ၊ မိတးဖကးပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ ညြိႏႈိငး့ေရ့မြဴ့ႏြငံး ကၽျႏုးပးတုိ႔၏ 
မိဘရငး့်မစးခနး့ရြိ အ်ခာ့ဝနးထမး့မ္ာ့မြ ်ပဳလုပးသညံး အေၾကာငး့အရာအသစးမ္ာ့ (လိုအပးသညံးအတိုငး့ အခ္ိနးစီစဥးထာ့ေသာ) 
ႏြငံးပတးသကးသညံး မိဘအလုပး႐ုဵေဆျ့ ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ ်ပဳလုပးသျာ့ပါမညး။ 

● ပညာေရ့ဆုိငးရာ မိဘဆရာအဖျ႔ဲ ေထာကးပဵံေၾက့ (K-3 စာသငးခနး့မ္ာ့အတျငး့ တတိယႏြစးေ်မာကး အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့) 

● ေဆာငး့ဦ့ရာသီတျငး စတငးမညံး Bethanna Parent Café ရပးရျာအသိုကးအဝနး့ အစညး့အေဝ့ပျဲမ္ာ့ 

● ကၽျႏုးပးတို႔မိသာ့စုမ္ာ့အတျကး ဒုတိယဘာသာစကာ့အ်ဖစး အဂၤလိပးစာ သငးတနး့မ္ာ့ေပ့သညံး စာေပစငးတာ 

● ကၽျႏးုပးတို႔၏ ဘာသာစကာ့မ္ဳိ့စုဵရြိေသာ ေက္ာငး့သာ့ထုတစးခု လဵု့၏ မတူကျဲ် ပာ့မႈမ္ာ့ကုိ ဂုဏး်ပဳလ္ကး တစးႏြစးပတးလုဵ့က္ငး့ပသညံး 

ယဥးေက့္မႈဆုိငးရာ ဂုဏး်ပဳပျဲမ္ာ့ 
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Trường Tiểu Học Francis Scott Key  
 

Hiệp Ước Gia Đình-Học Đường 
 

Niên Học 2020-2021  
Hiệu Chỉnh: 08/06/20 

 
 

Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ, 
 

          CÙNG TRIỂN KHAI  

Phụ huynh, học sinh, và nhân viên của Trường Tiểu Học Francis Scott Key đã cùng nhau hợp tác để 
triển khai hiệp ước giữa phụ huynh và nhà trường vì sự thành tựu của học sinh. Phụ huynh được 
khuyến khích tham dự các cuộc họp sửa đổi được tổ chức vào mùa xuân mỗi năm để xem xét bản hiệp 
ước và đề xuất dựa trên nhu cầu của học sinh và mục tiêu cải thiện nhà trường. Phụ huynh cũng được 
khuyến khích tham gia cuộc Khảo Sát Ý Kiến về Sự Tham Gia Của Phụ Huynh. Cuộc khảo sát này 
được sử dụng như một công cụ để thu thập ý kiến phản hồi của phụ huynh về các chương trình, chính 
sách và sự tham gia của gia đình Title I hiện tại.  

Để tìm hiểu làm việc cùng nhau có thể mang lại lợi ích như thế nào cho con của quý vị, điều quan 
trọng đầu tiên là phải hiểu mục tiêu của Sở Giáo Dục và của trường đối với thành tích học tập của học 
sinh.   

 
    TIÊU CHUẨN CHÁNH CỦA SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA:  

 
1. 100% học sinh sẽ tốt nghiệp, sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. 
2. 100% học sinh 8 tuổi sẽ đọc ở trình độ cấp lớp. 
3. 100% trường học sẽ có hiệu trưởng và giáo viên tuyệt vời. 
4. SDP sẽ có 100% kinh phí mà chúng tôi cần cho các trường học ưu tú, và không có thâm hụt. 

 
      MỤC TIÊU của Trường Tiểu Học Francis Scott Key: 

Chỉ tiêu theo cấp lớp: 

• Mẫu Giáo: Ít nhất 70% học sinh mẫu giáo và 50% học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ đạt điểm chỉ 
tiêu qua kỳ thi đánh giá AIMSwebPlus mùa xuân.      

• Lớp 1: Ít nhất 50% học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ đạt điểm chỉ tiêu qua kỳ thi đánh giá 
AIMSwebPlus mùa xuân.      

• Lớp 2: Ít nhất 50% học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ đạt điểm chỉ tiêu qua kỳ thi đánh giá 
AIMSwebPlus mùa xuân.      
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• Lớp 3: Ít nhất 40% học sinh lớp 3 sẽ được điểm Thành Thạo hay Cao Cấp trong kỳ thi PSSA 
môn Ngữ Văn. 

• Lớp 4: Ít nhất 36% học sinh sẽ được điểm Thành Thạo hay Cao Cấp trong kỳ thi PSSA môn 
Ngữ Văn. 

• Lớp 5: Ít nhất 24% học sinh sẽ được điểm Thành Thạo hay Cao Cấp trong kỳ thi PSSA môn 
Toán.  

• Lớp 6: Ít nhất 24% học sinh sẽ được điểm Thành Thạo hay Cao Cấp trong kỳ thi PSSA môn 
Toán.  

 
Để giúp cho con quý vị đạt được những tiêu chí của trường, của Sở thì quý vị, con quý vị sẽ cùng nhau 
làm việc để: 

 
TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG/GIÁO VIÊN: 

Trường Tiểu Học Francis Scott Key sẽ:  
 

1. Hàng tháng, nhà trường sẽ cung cấp các trò chơi và hoạt động dạy chữ và toán học mà phụ 
huynh có thể thực hiện ở nhà với con của họ. Những hoạt động này phù hợp với các kỹ năng 
và tiêu chuẩn cấp lớp. 

2. Học sinh sẽ nhận bài tập về nhà hàng ngày phản ánh các kỹ năng đã học trong lớp và sách / 
văn bản để chúng tập đọc sách tại nhà mỗi đêm. 

3. Cung cấp cho phụ huynh những phương pháp mà họ có thể sử dụng tại nhà trên bản tin hàng 
tháng và bản tin này cũng sẽ được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau cho các gia đình đa 
ngôn ngữ của chúng tôi. 

 
TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH: 
Là phụ huynh, chúng tôi sẽ: 

 

• Theo dõi việc con tôi đến trường mỗi ngày bằng cách sử dụng hệ thống SIS.  
• Bảo đảm là con tôi hoàn tất bài tập đem về nhà.  
• Giám sát thời gian xem TV của con tôi.  
• Tình nguyện trong lớp của con tôi.  
• Tham gia, nếu thích hợp, vào việc quyết định những vấn đề liên quan đến việc giáo 

dục của con tôi. 
• Cho con tôi sử dụng tốt thời gian ngoại khóa. 
• Luôn quan tâm đến việc học hành của con tôi và liên lạc với nhà trường bằng cách đọc 

những thông báo của trường hoặc của Sở Giáo Dục do con tôi mang về hoặc do bưu 
điện gởi đến đồng thời nếu cần tôi sẽ trả lời.  

• Phục vụ, nếu có thể, ở nhóm cố vấn chính sách như là nhóm Cải Tiến Học Đường 
(SAC).  

 

TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH: 
 

• Làm bài tập về nhà mỗi ngày và nếu cần nhờ người giúp đỡ. 
• Trao đổi với giáo viên/giáo viên tư vấn về bất cứ vấn đề và/hoặc quan tâm nào. 
• Ngoài giờ học, mỗi ngày đọc ít nhất 20 phút. 
• Đưa cho phụ huynh hoặc người lớn nào chịu trách nhiệm việc chăm sóc tôi tất cả 

những thông báo và thông tin mà trường đưa cho tôi mang về nhà mỗi ngày. 
 

 
 



 

Translation & Interpretation Center                                                                                         Key FY2021_Parent Compact 
8/2020                                                                                                                                                                      Vietnamese 

THÔNG TIN VỀ VIỆC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH: 
 
Trường Tiểu Học Francis Scott Key cam kết thường xuyên truyền đạt thông tin hai chiều với các 
gia đình về việc học tập của học sinh. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng những cách như 
sau:  

• Báo cáo tạm thời sẽ được học sinh mang về nhà trong học kỳ đầu tiên vào ngày 7 tháng 10 
năm 2020. 

• Báo cáo tạm thời sẽ được học sinh mang về nhà trong học kỳ 2 vào ngày 16 tháng 12 năm 
2020. 

• Báo cáo tạm thời sẽ được học sinh mang về nhà trong học kỳ 3 vào ngày 3 tháng 3 năm 
2021. 

• Báo cáo tạm thời sẽ được học sinh mang về nhà trong học kỳ 4 vào ngày 5 tháng 5 năm 
2021. 

• Các cuộc họp IEP và sẽ diễn ra hàng năm với việc hoàn tất tờ theo dõi tiến độ mỗi học kỳ. 
• Lịch hàng tháng và Bản Tin Trực Tuyến SMORE sẽ được gửi về nhà. 
• Ứng Dụng ClassDojo 
• Cuộc gọi điện thoại 
• Gửi về nhà báo cáo tiến độ hàng ngày.  
• Các bản dịch có sẵn, khi cần, thông qua Văn Phòng Dịch Thuật. 

 
 

HOẠT ĐỘNG ĐỂ XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC: 
Trường Tiểu Học Francis Scott Key tổ chức các sự kiện và chương trình để xây dựng quan hệ đối tác 
với các gia đình.  

  

• Cung cấp các buổi hội thảo phụ huynh về các chủ đề mới (khi cần và được lên lịch) do Trợ 
lý Tư Vấn Song Ngữ, Giáo Viên Tư Vấn, Phối Trí Viên Cộng Tác Cộng Đồng và các nhân 
viên khác trong phòng Tài Nguyên Phụ Huynh thực hiện. 

• Trợ Cấp cho Nhóm Học Tập Giáo Viên Phụ Huynh (thực hiện mùa thu ở các lớp K-3) 
• Các cuộc họp cộng đồng Café Phụ Huynh Bethanna bắt đầu vào mùa thu 
• Trung tâm Ngữ Văn cho các lớp Anh Ngữ Là Ngôn Ngữ Thứ Hai dành cho các gia đình 

của chúng tôi 
• Lễ kỷ niệm văn hóa trong suốt năm để tôn vinh sự đa dạng của bộ phận học sinh đa ngôn 

ngữ của chúng tôi 
 



 
 

 

 
 

Francis Scott Key Elementary School 
Parent and Family Engagement Policy 

 
School Year 2020-2021 
Revision Date: 06/08/20 

 
In support of strengthening student academic achievement, Francis Scott Key Elementary School  receives 
Title I, Part A funds and therefore must jointly develop with, agree on with, and distribute to parents and family 
members of participating children a written parent and family engagement policy that contains information 
required by section 1116(b) and (c) of the Every Student Succeeds Act (ESSA).  The policy establishes the 
school’s expectations for parent and family engagement and describes how the school will implement a number 
of specific parent and family engagement activities, and it is incorporated into the school’s plan submitted to the 
local educational agency (LEA). 
 
The Francis Scott Key Elementary School  agrees to implement the following requirements as outlined by 
Section 1116: 

● Involve parents, in an organized, ongoing, and timely way, in the planning, review, and improvement of 
programs under Title I, Part A, including the planning, review, and improvement of the school parent 
and family engagement policy and the joint development of the schoolwide program plan under Section 
1114(b) of the Every Student Succeeds Act (ESSA).  

● Update the school parent and family engagement policy periodically to meet the changing needs of 
parents and the school, distribute it to the parents of participating children, and make the parent and 
family engagement policy available to the local community.  

● Provide full opportunities, to the extent practicable, for the participation of parents with limited English 
proficiency, parents with disabilities, and parents of migratory children, including providing information 
and school reports required under Section 1111 of the ESSA in an understandable and uniform format, 
including alternative formats upon request and, to the extent practicable, in a language parents 
understand. 

● If the schoolwide program plan under Section 1114(b) of the ESSA is not satisfactory to the parents of 
participating children, submit any parent comments on the plan when the school makes the plan available to the 
local educational agency.  

● Be governed by the following statutory definition of parent and family engagement and will carry out programs, 
activities, and procedures in accordance with this definition:  

 
Parent and Family Engagement means the participation of parents in regular, two-way, and meaningful 

communication involving student academic learning and other school activities, including ensuring: 

(A) Parents play an integral role in assisting their child’s learning 
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(B) Parents are encouraged to be actively involved in their child’s education at school 
(C) Parents are full partners in their child’s education and are included, as appropriate, in decision-making 

and on advisory committees to assist in the education of their child 
(D) Other activities are carried out, such as those described in Section 1116 of the ESSA 

 
 
DESCRIPTION OF HOW THE SCHOOL WILL IMPLEMENT REQUIRED SCHOOL PARENT AND 
FAMILY ENGAGEMENT POLICY COMPONENTS 

 
 

Section A: JOINTLY DEVELOPED 
Francis Scott Key Elementary School will take the following actions to involve parents in an organized, ongoing, and 
timely manner in the planning, review, and improvement of Title I programs, including opportunities for regular 
meetings, if requested by parents, to formulate suggestions and to participate, as appropriate, in decisions relating to 
the education of their child and respond to any such suggestions as soon as practicably possible. 

 
Parents were invited to attend the Annual Title I Winter Meeting held on December 17, 2019. 

Parents provided feedback and input about the Schoolwide Plan, school goals, and the preliminary 
budget.  Parents discussed the 1% set-aside for parent engagement, and discussed the parent policies. 
Also, Key School held a Spring Title 1 Meeting on May 11, 2020, during which time parents were invited 
to review and provide input on the Parent and Family Engagement Policy and the Parent-School 
Compact. Parent feedback was collected and this 2020-2021 document was updated accordingly, on June 
8, 2020. 

   
 

Section B: ANNUAL TITLE I MEETING 
Francis Scott Key Elementary School will take the following actions to conduct an annual meeting, at a convenient 
time, and encourage and invite all parents of participating children to attend to inform them about the school’s Title I 
program, the nature of the Title I program, the parents’ requirements, the school parent and family engagement 
policy, the schoolwide plan, and the school-parent compact.  

 
Francis Scott Key Elementary School will hold the Annual Title I meeting during Back to School Night in 
September 2020. At this time, the principal or designee will share information about the requirements of 
Title I part A, parent rights to know, state and local assessments including the PSSAs, school curriculum, 
how to work with educators and to track student progress.  

 
Section C: COMMUNICATIONS 
Francis Scott Key Elementary School will take the following actions to provide parents of participating children with 
(1) Timely information about the Title I programs, (2) Flexible number of meetings, such as meetings in the morning 
or evening, (3) transportation, child care or home visits, as such services relate to parent and family engagement and 
may use Title I funds and (4) Information related to the school and parent programs, meetings, and other activities, is 
sent to the parents of participating children in an understandable and uniform format, including alternative formats 
upon request and, to the extent practicable, in a language the parents can understand.  

1) School Website (updated weekly) 
2) Text- Free App using Google Translate 
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3) Bilingual Counseling Assistants/Language Hotline 
4) Flexible Meeting times (2 additional evening parent meetings in addition to Back to School Night and 

Report Card Conferences) 
5) Provide information through varied formats such as online newsletters, school website, Class Dojo, text 

messages, Key School FB page, and paper letters to be sent home. 
 
 

Section D: SCHOOL-PARENT COMPACT 
Francis Scott Key Elementary School will take the following actions to jointly develop with parents of participating 
children a school-parent compact that outlines how parents, the entire school staff, and students will share the 
responsibility for improved student academic achievement and the means by which the school and parents will build 
and develop a partnership to help children achieve the state’s high standards. 
 

Parents will be invited annually to attend the Title I Annual Winter and Spring meeting.  Parents 
provided input during the virtual May 11th, 2020 meeting to update the Parent and Family Engagement Policy 
and School-Parent Compact. Both policies were updated on June 8, 2020 and will be distributed in the fall. 

 
Section E: RESERVATION OF FUNDS 
Francis Scott Key Elementary School will take the following actions to involve the parents of children served in Title I, 
Part A schools in decisions about how the 1 percent of Title I, Part A funds reserved for parent and family 
engagement is spent by: 

The Annual Title I Winter parent meeting was held 12/17/20 to  discuss the Schoolwide Plan, 
and the upcoming year’s budget, including the 1% parental engagement set aside funds. Parents 
provided suggestions on potential purchases. 

 
Workshops for parents and staff (TBD) are held monthly, dates and times with bilingual 

counseling staff and Community Partnerships Coordinator. Parents will have the opportunity to continue 
to provide feedback during those workshops. 

 
Section F: COORDINATION OF SERVICES 
Francis Scott Key Elementary School will, to the extent feasible and appropriate, coordinate and integrate parent and 
family engagement programs and activities with other Federal, State, and local programs, including public preschool 
programs, and conduct other activities, such as parent resource centers, that encourage and support parents in more 
fully participating in the education of their children by: 
 

● To accomplish this task, we will work patiently and collaboratively with our 
parents/guardians; we will also provide them with information that is timely, helpful, 
informative, and in a language they understand. 

● Provide a dedicated space for our parents with our Parent Resource Room right across from 
the Main Office. 

● Workshops for parents and staff (TBD) are held monthly, dates and times with bilingual 
counseling staff and Community Partnerships Coordinator. 

 
 
Section G: BUILDING CAPACITY OF PARENTS 
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Francis Scott Key Elementary School will build the parents’ capacity for strong parent and family engagement to ensure 
effective involvement of parents and to support a partnership among the school and the community to improve 
student academic achievement through the following: 
 

1. Providing parents with a description and explanation of the curriculum in use at the school, the forms of 
academic assessments used to measure student progress, and the achievement levels of the challenging State 
academic standards; and 

2. Materials and training to help parents to work with their child to improve their child’s achievement, such as 
literacy training and using technology (including education about the harms of copyright piracy), as 
appropriate, to foster parent and family engagement 

3. Providing assistance to parents of participating children, as appropriate, in understanding topics such as the 
following: 

a) The challenging State’s academic standards 
b) The State and local academic assessments including alternate assessments 
c) The requirements of Title I, Part A 
d) How to monitor their child’s progress 
e) How to work with educators to improve the achievement of their child 

 
 

1. Title I Annual meeting will provide parents the opportunity to receive and learn about state standards, 
local assessments, Title I Part A. Back to School Night on September 24, 2020 from 5:30 – 7:30 PM. 

2. Parent surveys will be distributed and results will be shared with Key staff for review and 
improvement and address the need to effectively work together. 

3. Report Card Conferences set forth by the School District: November 18-20, February 3-5, April 
14-16 enables parents to monitor their child's progress. 

4. Updated and Improved School website (sharing information) 
5. School Advisory Council (decision makers) 
6. Interim Reports (informing parents/or guardians) 
7. Bethanna Parent Workshops (a learning experience for parents) 
8. Parent Workshop using Facebook page, school website, and parent messenger to notify parents about 

meeting.  Focus of the meeting will be to review data with parents and/or guardians and school-based 
personnel, review the school budget for 2021-22 SY. 

9. In addition to Title I Winter and Spring meetings, parents will again review the Parent Involvement 
Policy, and School Compact. The Volunteer process will be held during Back to School Night on 
September 24, 2020. 

10. Field/Educational Class trips tied to the Core Curriculum (TBA) 
11. Meeting with our School Advisory Council each month. 
12. Assembly Programs- Music, Awards, Talent Show, Recognition, Music/Band performances, outside 

partnership presentations  
13. Planned parent information sessions coordinated by Bilingual Counseling Assistants 
14. All the above activities will be posted on our school website 2 weeks prior to taking place.  Parents 

will be notified through our website, Facebook page, SMORE online newsletter, Back to School 
Night, and through the Class Dojo app. 

 
With the 2nd year implementation of the Academic Parent Teacher Team grant, 10 teachers in grades K-3 

will partner with parents.   APTT will effectively provide parents with the information, skills, and materials they 
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need to support student learning at home. APTT is a classroom-based, teacher-led, data-driven family 
engagement model focused on collaborating with families to support children’s academic goals by linking home 
and school learning.  In addition to APTT, our school based Community Partnerships Coordinator will work on 
creating a Home and School and strengthen our existing SAC in the school. 

 
Section H: BUILDING CAPACITY OF SCHOOL STAFF 
Francis Scott Key Elementary School will provide training to educate teachers, specialized instructional support 
personnel, principals, and other school leaders, and other staff, with the assistance of parents, in the value and utility 
of contributions of parents, and in how to reach out to, communicate with, and work with parents as equal partners, 
implement and coordinate parent programs, and build ties between parents and the school by: 
 

● Through the APTT (Academic Parent Teacher Team) grant; 
● Teachers will participate in a professional development session based on the responses from the parent 

survey.  
● The addition of the school based Community Partnerships Coordinator to implement and coordinate 

parent programs. 
● Teachers and school staff will receive professional development in the Fall/Winter on topics regarding 

how to increase effective parent communication and working with parents as equal partners.  
 
 

Francis Scott Key Elementary  School will provide other reasonable support for parent and family engagement activities 
under Section 1116 as parents may request by: 

 
During Back to School Night, parents will be asked to fill out a sheet if they were interested in 

volunteering for special occasions, such as Movie Night, Book Fair, Literacy/Math Night, Fundraisers, Cultural 
celebrations, Spirit Day, etc. Parents are encouraged to chaperone trips, volunteer in classrooms and cafeteria, 
read to students and assist on special occasions. 

 
 

PARENT AND FAMILY ENGAGEMENT POLICY DISCRETIONARY COMPONENTS 
 

To maximize parent and family engagement and participation in their child’s education, arrange school 
meetings at a variety of times or conduct in-home conferences with teachers or other educators who work 
directly with participating children and parents who are unable to attend conferences at school.  This will be 
done with the 3rd year implementation of our Academic Parent Teacher Team (APTT) model in the Fall of 
2020 where participating teachers in grades K-3 will receive additional training on how to increase meaningful 
parent involvement in their child’s academic progress.  Teachers will then provide turnaround training to 
parents and there will be two evening meetings in lieu of traditional parent conferences.  

 
 
 
_________Pauline Cheung ________ __________6/8/20________ 
PRINCIPAL SIGNATURE DATE 
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Francis Scott Key Elementary School 
မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈ မူဝါဒ 

 
ပညာသငးႏြစး 2020-2021 

                     ႔ - 06/08/20 
 
ေက္ာငး့သ/ူသာ့မ္ာ့၏ ပညာေရ့ေအာငး်မငးမႈ ခုိငးမာေစေရ့အတျကး ပဵံပို့သညံးအေန်ဖငံး Francis Scott Key Elementary School သညး Title I ၊ အပိုငး့ A 
ရနးပုဵေငျကို လကးခဵရရြိၿပီ့ ကေလ့တုိငး့ေအာငး်မငးေရ့အကးဥပေဒ (ESSA) ၏ အပုိဒး 1116 (b) ႏြငံး (c) အရ လုိအပးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ပါဝငးသညံး 
မိဘႏြငံး မိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈမူဝါဒတစး ခုကုိ ပါဝငးသညံးကေလ့ငယးမ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့၊ မိသာ့စုမ္ာ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့အေကာငးအထညးေဖား်ခငး့၊ သေဘာတူ 
ဆုဵ့်ဖတး်ခငး့ႏြငံး ်ဖနး႔ေဝေပ့်ခငး့တုိ႔ ်ပဳလုပးရမညး်ဖစးသညး။  ဤမူဝါဒတျငး မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈအတျကး ေက္ာငး့၏ ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို 
ေဖား်ပထာ့ၿပီ့ ေက္ာငး့အေန်ဖငံး မိဘႏြငံးမိသာ့စုခ္ိတးဆကးမႈဆိုငးရာ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အခ္ဳိ႕ကို မညးသုိ႔အေကာငးအထညး ေဖားသျာ့မညးကုိ 
ေဖား်ပထာ့သညး။ ၎ကုိ ေဒသပညာေရ့ဌာန (LEA) သို႔ တငးသျငး့သညံး ေက္ာငး့၏အစီအစဥးထဲတျငး ထညံးသျငး့ထာ့ပါသညး။ 
Francis Scott Key Elementary School သညး အပိုဒး 1116 တျငး ေဖား်ပထာ့သညံး ေအာကးပါလုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရနး 
သေဘာတူညီပါသညး - 

x ကေလ့တုိငး့ေအာငး်မငးေရ့အကးဥပေဒ (ESSA) ၏ အပိုဒး 1116 (b) အရ ေက္ာငး့၊ မိဘႏြငံး မိသာ့စုထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈ မူဝါဒအာ့ စီစဥးေရ့ဆျ ဲ
်ခငး့၊ သုဵ့သပး်ခငး့၊ တို့တကးေအာငး်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငံး တစးေက္ာငး့လုဵ့ႏြငံးသကးဆုိငးသညံး အစီအစဥးအာ့ ပူ့တျဲေဖားေဆာငး်ခငး့တို႔အပါအဝငးTitle I ၊ 
အပိုငး့ (A) အရ အစီအစဥးမ္ာ့ စီစဥးေရ့ဆျဲ် ခငး့၊ သုဵ့သပး်ခငး့ႏြငံး တို့တကးေအာငး်ပဳလုပး်ခငး့မ္ာ့တျငး မိဘမ္ာ့မြ စညး့စနစးတက္၊ စဥးဆကးမ်ပတး 
အခ္ိနးႏြငံးတေ်ပ့ညီ ပါဝငးေဆာငးရျကးႏုိငးရနး။  

x မိဘမ္ာ့ႏြငံးေက္ာငး့၏ ေ်ပာငး့လဲေနေသာ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး ကုိကးညီေစရနး ေက္ာငး့၊ မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈ မူဝါဒကုိ အခ္ိနးအခါ 
အလုိကး မျမး့မဵ်ပငးဆငးရနး၊ ၎ကုိ ပါဝငးသညံးကေလ့ငယးမ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့ထဵသို႔ ်ဖနး႔ေဝေပ့ရနးႏြငံး မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈ မူဝါဒကုိ 
ေဒသခဵအသုိကးအဝနး့မ္ာ့ ရရြိအသုဵ့်ပဳႏုိငးေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့ရနး။  

x ESSA ၏ အပုိဒး 1111 အရ လုိအပးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ႏြငံး ေက္ာငး့အစီရငးခဵစာမ္ာ့ကို နာ့လညးႏိုငးသညံး တသမတးတညး့ပုဵစဵတစးခု်ဖငံး 
ပဵံပုိ့ေပ့်ခငး့၊ ေတာငး့ဆုိလာ သညးံအခါ လကးေတျ႔ေဆာငးရျကးေပ့ႏုိငးသညံး အတုိငး့အတာအရ မိဘမ္ာ့နာ့လညးႏုိငးသညံး ဘာသာစကာ့်ဖငံး 
အ်ခာ့ပုဵစဵမ္ာ့ ရရြိေစ်ခငး့အပါအဝငး အဂၤလိပးဘာသာစကာ့ ကၽျမး့က္ငးမႈနညး့ေသာမိဘမ္ာ့၊ မသနးစျမး့မိဘမ္ာ့ႏြငံး ေရႊ႕ေ်ပာငး့လာသညံးကေလ့ 
မ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့ ပါဝငးေဆာငးရျကးႏိုငးရနးအတျကး လကးေတျ႔ေဆာငးရျကးေပ့ႏုိးငးသညံး အတိုငး့အတာအထိ အချငံးအေရ့ အ်ပညံးအဝေပ့ရနး။ 

x ESSA ၏ အပုိဒး 1114 (b) အရ တစးေက္ာငး့လုဵ့ႏြငံးသကးဆုိငးသညံး အစီအစဥးမြာ ပါဝငးသညံးကေလ့ငယးမ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့အတျကး စိတးေက္နပး 
ဖျယးမရြိပါက ေက္ာငး့မြ ယငး့အစီအစဥးကို ေဒသပညာေရ့ဌာနတျငး ရရြိႏိုငးေအာငးေဆာငးရျကးေပ့သညံး အခါ ထုိအစီအစဥးႏြငးံပတးသကး၍ 
မိဘမ္ာ့၏ထငး်မငးခ္ကး မ္ာ့ကို တငးသျငး့ႏုိငးပါသညး။  

x မိဘႏြငံး မိသာ့စုထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈဆိုငးရာ ေအာကးပါ်ပဌာနး့ခ္ကးပါ အဓိပၸါယးဖျငံးဆုိခ္ကးကို အသဵု့်ပဳၿပီ့ ယငး့အဓိပၸါယးဖျငံးဆိုခ္ကးႏြငံးအညီ 
အစီအစဥးမ္ာ့၊ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငံး လုပးထုဵ့လုပးနညး့မ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး။  

 

မိဘႏြငံး မိသာ့စုထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈဆုိသညးမြာ ေအာကးပါတုိ႔ကို ေသခ္ာေစ်ခငး့အပါအဝငး ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့၏ ပညာေရ့ဆုိငးရာ 
ေလံလာသငးယူမႈႏြငံး အ်ခာ့ေက္ာငး့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ႏြငံးပတးသကး၍ ပဵုမြနး၊ အ်ပနးအလြနး၊ အဓိပၸါယးရြိေသာဆကးသျယးမႈတျငး မိဘမ္ာ့ 
ပါဝငး်ခငး့ကို ဆုိလိုသညး - 

(A) မိဘမ္ာ့သညး မိမိတုိ႔၏ ကေလ့ငယးသငးယူမႈကို အေထာကးအပဵံေပ့ရာတျငး အဓိကက္ေသာ အခနး့က႑မြ ပါဝငးေရ့ 
(B) မိဘမ္ာ့အာ့ ေက္ာငး့ရြိမိမိတို႔ကေလ့၏ ပညာေရ့တျငး တကးတကးၾကျၾကျပါဝငးေဆာငးရျကးရနး တုိကးတျနး့အာ့ေပ့ေရ့ 
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(C ) မိဘမ္ာ့သညး မိမိတုိ႔ကေလ့၏ ပညာေရ့တျငး အ်ပညံးအဝပါဝငးရေသာ မိတးဖကးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ကေလ့ပညာေရ့ကို အေထာကးအကူ 
်ဖစးေစရနး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ခ္မြတး်ခငး့ႏြငံး အႀကဵေပ့ေကားမတီမ္ာ့တျငး သငံးေလ္ားသလုိ ထညးံသျငး့ေရ့ 

(D) ESSA ၏ အပိုဒး 1116 တျငး ေဖား်ပထာ့သညံး လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကဲံသုိ႔ အ်ခာ့လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးေရ့ 
 

လုိအပးေသာ ေက္ာငး့၊ မိဘႏြငံး မိသာ့စုထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈ မူဝါဒဆိုငးရာ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့ကုိ 

ေက္ာငး့မြ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးသျာ့မညံးပဵုစဵ ေဖား်ပခ္ကး 

 

 

အပုိငး့ A - ပူ့တျအဲေကာငးအထညးေဖား်ခငး့ 
Francis Scott Key Elementary School  အေန်ဖငံး မိဘမ္ာ့မြ ေတာငး့ဆုိပါက ပဵုမြနးအစညး့အေဝ့်ပဳလုပးရနးအချငံးအလမး့မ္ာ့၊ 

သငံးေလ္ားပါက မိမိတုိ႔ကေလ့၏ ပညာေရ့ႏြငံးသကးဆုိငးသညံး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ ခ္မြတးရာတျငး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ပုဵေဖား်ခငး့ႏြငံး 

ပါဝငးေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငံး အဆိုပါအႀကဵ်ပဳခ္ကး တစးခုခုကုိ လကးေတျ႔က္က္တတးႏုိငးသမြ္ 

အ်မနးဆုဵ့တုဵ႔်ပနးေ်ဖၾကာ့်ခငး့တို႔အပါအဝငး Title I အစီအစဥးမ္ာ့ စီစဥးေရ့ဆျဲ် ခငး့၊ သုဵ့သပး်ခငး့ႏြငံး အဆငံး်မြငးံတငး်ခငး့တို႔တျငး 

မိဘမ္ာ့မြ စညး့စနစးတက္၊ စဥးဆကးမ်ပတး အခ္ိနးႏြငံးတေ်ပ့ညီ ပါဝငးေဆာငးရျကးႏိုးငးရနး ေအာကးပါလုပးေဆာငး ခ္ကးမ္ာ့ကို 

်ပဳလုပးသျာ့ပါမညး။ 

 

မိဘမ္ာ့အာ့ 2019 ခုႏြစး၊ ဒီဇငးဘာလ 17 ရကးေန႔               ႏြစး       Title I ေဆာငး့ဦ့ရာသအီစညး့အေဝ့   ႔ တကးေရာကး 
 ါရနး ဖိတးၾကာ့ခဲံပါသညး။ မိဘမ္ာ့   တစးေက္ာငး့လုဵ့ႏြငံးဆုိငးသညံး အစီအစဥး၊ ေက္ာငး့ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့၊ လ္ာထာ့    ဘတးဂ္ကးမ္ာ့ႏြငံး 
ပတးသကး၍ တဵု႔်ပနးခ္ကးမ္ာ့ႏြငံး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ေပ့ခဲံၾကပါသညး။ မိဘမ္ာ့သညး မိဘထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈအတျကး       ႔ဖယးထာ့     
1%                             မိဘမူဝါဒမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး။ မိဘမ္ာ့ႏြငံး အုပးထိနး့သမူ္ာ့အာ့လုဵ့ကို 5/11/2020   ႔တျငး 
အျနးလုိငး့မြ                သညံး ႏြစး       ေႏျဦ့ရာသီမိဘအစညး့အေဝ့   ႔ တကးေရာကး ါရနး ဖိတးၾကာ့ခဲံပါသညး။ မိဘႏြငံး မိသာ့စု 
ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးေရ့ မူဝါဒႏြငံး ေက္ာငး့-မိဘ သေဘာတူစာခ္ဳပးကို မျမး့မဵ်ပငးဆငးအတညး်ပဳခဲံၿပီ့ မိသာ့စုမ္ာ့အာ့လဵု့     ႔ ်ဖနး႔ေဝေပ့သျာ့ 
ပါမညး။ 

 

အပုိငး့ B - TITLE I ႏြစးပတးလညးအစညး့အေဝ့ 
Francis Scott Key Elementary School အေန်ဖငံး သငံးေလ္ားသညံးအခ္ိနးတျငး ႏြစးပတးလညးအစညး့အေဝ့တစးခု ်ပဳလုပးရနး၊ ေက္ာငး့၏ Title I အစီအစဥး 

အေၾကာငး့၊ Title I  အစီအစဥး၏ သဘာဝ၊ မိဘမ္ာ့၏ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့၊ ေက္ာငး့၊ မိဘႏြငံး မိသာ့စုထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးေရ့ မူဝါဒ၊ တစးေက္ာငး့လုဵ့ ပါဝငးသညံး 

အစီအစဥးႏြငံး ေက္ာငး့သာ့မိဘ သေဘာတူစာခ္ဳပးတု႔ိႏြငံးပတးသကး၍ ပါဝငးသညံးကေလ့မ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့အာ့လဵု့ကုိ အသိေပ့ႏုိငးေစေရ့အတျကး 

အစညး့အေဝ့တကးေရာကးရနး တိုကးတျနး့ရနးႏြငံး ဖိတးေခၐရနးအတျကး ေအာကးပါလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးသျာ့ပါမညး။ 

 

Francis Scott Key မူလတနး့ေက္ာငး့သညး 2020                                 Back to School Night                 

                      )                   Title I                         ါ                                      ႔      

            Title I         A                                 ိဘအချငံးအေရ့မ္ာ့ႏြငံး PSSAs   ါ                           

                               ႐                                                                                                  

   ႔                                              ါ     
 

အပုိငး့  C - ဆကးသျယးေရ့ 
Francis Scott Key Elementary School  အေန်ဖငံး ပါဝငးသညံးကေလ့ငယးမ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့အာ့ ေအာကးပါေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့်ဖငံး 

ပဵံပုိ့ေပ့ပါမညး (1) Title I အစီအစဥးမ္ာ့အေၾကာငး့ အခ္ိနးမြနးေပ့ပို႔ေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ (2) နဵနကးပိုငး့ သို႔မဟုတး 

ညေနပုိငး့အစညး့အေဝ့ကဲံသို႔ ေ်ပာငး့လျယး်ပငးလျယးရြိသညံး အစညး့အေဝ့အေရအတျကး (3) သယးယူပုိ႔ေဆာငးေရ့၊ 

ကေလ့သူငယးေစာငံးေရြာကးေရ့ သို႔မဟုတး အိမးသုိ႔ လညးပတးမႈမ္ာ့၊ အဆုိပါဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့သညး မိဘႏြငံးမိသာ့စု 
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ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈမ္ာ့်ဖငံး ဆကးစပးေနၿပီ့ Title I ရနးပဵုေငျကုိ အသုဵ့်ပဳေကာငး့ ်ပဳႏုိငးပါသညး (4) ေက္ာငး့ႏြငံး မိဘအစီအစဥးမ္ာ့၊ 

အစညး့အေဝ့မ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့လႈပးရြာ့မႈတို႔ႏြငံးသကးဆုိငးသညံး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ပါဝငးသညံးကေလ့ငယး၏ မိဘမ္ာ့ထဵသုိ႔ 

ေတာငး့ဆုိပါက လကးေတျ႔ေဆာငးရျကးေပ့ႏုိငးသညံး အတုိငး့အတာအရ မိဘမ္ာ့နာ့လညးႏုိငးသညံး ဘာသာစကာ့်ဖငံး 

အ်ခာ့ပုဵစဵမ္ာ့ ရရြိေစ်ခငး့အပါအဝငး နာ့လညးႏုိငးၿပီ့ တစးသမတးတညး့်ဖစးေသာ ပုဵစဵ်ဖငံးေပ့ပုိ႔မညး်ဖစးသညး။ 

1) ေက္ာငး့ဝကးဘးဆိုဒး (အပတးစဥး မျမး့မဵ်ပငးဆငးသညး) 

2) ဂူဂဲလးဘာသာ်ပနးဆိုမႈကို အသုဵ့်ပဳ၍ အခမံဲ စာပို႔ႏိုငးေသာ အပးပလီေက့ရြငး့ 

3) ဘာသာစကာ့ႏြစးမ္ိဳ့ ေဆျ့ေႏျ့အႀကဵေပ့ေရ့ အေထာကးအကူ မ္ာ့/ဘာသာစကာ့ဆိုငးရာ အေရ့ေပၐလိုငး့ 

4) ေ်ပာငး့လႏဲိုငးသညံး ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲအခ္ိနးမ္ာ့ (Back to School Night ႏြငးံ အစီရငးခဵစာကတးေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အ်ပငး ထပးေလာငး့ 

ညေနခငး့မိဘေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲ 2 ပျဲ) 

5) အိမးသုိ႔ ေပ့ပို႔ရနးအတျကး အျနးလိုငး့သတငး့စာမ္ာ့၊ ေက္ာငး့ဝကးဘးဆိုဒး၊ စာသငးခနး့အတျငး့ ဆကးသျယးေရ့အပးပလီေက့ရြငး့ (Class Dojo) 

၊ စာသာ့ေပ့ပို႔်ခငး့မ္ာ့၊ Key School ေဖံစးဘျတးစာမ္ကးႏြာႏြငးံ စာရျကးစာေစာငးမ္ာ့ကဲံသို႔ အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာပုဵစဵမ္ာ့်ဖငးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

ပဵံပုိ့ေပ့ပါသညး။ 

 

အပုိငး့  D - ေက္ာငး့-မိဘတရာ့ဝငးသေဘာတူညီခ္ကး 
Francis Scott Key Elementary School အေန်ဖငံး ေက္ာငး့သူ/သာ့ ပညာေရ့ေအာငး်မငးမႈ တို့တကးလာရနးအတျကး မိဘမ္ာ့၊ 

ေက္ာငး့ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငံး ေက္ာငး့သ/ူသာ့မ္ာ့မြာ တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့ကုိ မညးသို႔ေဝမြ္ေနသညးႏြငံး ေက္ာငး့သူ/သာ့မ္ာ့ 

်ပညးနယးအဆငံး စဵႏႈနး့်မငံးမ္ာ့ကို ရရြိလာေအာငး ကူညီေပ့ရနးအတျကး ေက္ာငး့ႏြငံး မိဘမ္ာ့မြ မိတးဘကးပူ့ေပါငး့မႈတစးခု 

တညးေဆာကးၿပီ့ ထူေထာငးသျာ့မညံး နညး့လမး့မ္ာ့ကို ေဖား်ပေပ့သညံး ေက္ာငး့ႏြငံး မိဘသေဘာတူညီခ္ကးတစးခုတျငး 

ပါဝငးေနေသာ ေက္ာငး့သာ့မိဘမ္ာ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့၍ ေအာကးပါေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ 

 
မိဘမ္ာ့အာ့ Title I ႏြစး      ေဆာငး့ရာသီႏြငံး ေႏျဦ့ရာသီအစညး့အေဝ့ပျဲမ္ာ့ကုိ တကးေရာကး ါရနး ႏြစးစဥးဖိတးၾကာ့သျာ့ပါမညး။ မိဘမ္ာ့   

မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးေရ့မူဝါဒႏြငံး ေက္ာငး့-မိဘ သေဘာတူစာခ္ဳပးကုိ မျမး့မဵ်ပငးဆငး    2020 ခုႏြစး၊ ေမလ 11 ရကးေန႔ အျနးလိုငး့အစညး့အေဝ့ 
အတျငး့ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ ေပ့ခဲံပါသညး။ မူဝါဒႏြစးခုစလဵု့ကုိ ေဆာငး့ဦ့ရာသီတျငး     ႔ေဝေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။ 

 
အပုိငး့ E- ရနးပဵုေငျ သီ့သနး႔ဖယးထာ့်ခငး့ 

Francis Scott Key Elementary School သညး မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈအတျကး သီ့သနး႔ဖယးထာ့ေသာ Title I ၊ အပိုငး့ A 

ရနးပုဵေငျ 1 ရာခုိငးႏႈနး့ကုိ ေအာကးပါအေၾကာငး့အာ့်ဖငံး အသဵု့်ပဳပုဵႏြငံးပတးသကး၍ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရာတျငး Title I ၊ အပိုငး့ A 

ရနးပုဵေငျ ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ထမး့ေဆာငး လ္ကးရြိေသာ ကေလ့မိဘမ္ာ့ ပါဝငးမႈရြိေစရနး ေအာကးပါလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို 

ေဆာငးရျကးပါသညး - 

မိဘထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးေရ့      1%       ႔ဖယးထာ့သညံး ရနးပဵုေငျ    အပါအဝငး တစးေက္ာငး့လုဵ့ႏြငံးဆုိငးသညံး အစီအစဥး၊ 
လာမညံးႏြစးဘတးဂ္ကး   အေၾကာငး့တုိ႔ကို ေဆျ့ေႏျ့     ႏြစး       Title I           မိဘအစညး့အေဝ့ကုိ 12/17/20 တျငး က္ငး့ပခဲံ 
ပါသညး။                                       ၍                        ါ     

 
မိဘမ္ာ့ႏြငံး ဝနးထမး့မ္ာ့ (TBD) အလုပး႐ဵုေဆျ့ ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ကုိ လစဥးက္ငး့ပၿပီ့ ေန႔ရကးႏြငံးအခ္ိနးမ္ာ့၊ ဘာသာစကာ့ႏြစးမ္ဳိ့      

တုိငးပငးေဆျ့ေႏျ့ ေရ့ ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငံး ရပးရျာအသုိကးအဝနး့ မိတးဖကး            ညြိႏႈိငး့ေရ့မြဴ့မ္ာ့ ပါဝငးပါသညး။ မိဘမ္ာ့     
ဤအလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့အတျငး့ တုဵ႔်ပနးခ္ကးမ္ာ့ဆကးလကးေပ့ႏိုငးမညံး အချငံးအ           ရြိမညး်ဖစးသညး။ 

  

အပုိငး့ F - ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငံး ခ္ိတးဆကး်ခငး့ 
Francis Scott Key Elementary School သညး ်ဖစးႏိုငးၿပီ့ သငံးေလ္ားသညံးအတိုငး့အတာအထိ အစုိ့ရမူႀကိဳေက္ာငး့ 

အစီအစဥးမ္ာ့အပါအဝငး မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့ႏြငံး အစုိ့ရ၊ ်ပညးနယးႏြငံး ေဒသတျငး့ 

အ်ခာ့အစီအစဥးမ္ာ့ႏြငံး လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငံး ညြိႏႈိငး့ၿပီ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငံး ေအာကးပါတုိ႔်ဖငံး မိဘမ္ာ့အာ့ 



 
 

 
စာမ္ကးႏြာ 6 အနကးမြ 4  

 

မိမိတို႔ကေလ့မ္ာ့၏ ပညာေရ့တျငး ပို၍်ပညံး်ပညံးဝဝ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး တုိကးတျနး့ပဵံပုိ့ေပ့သညံး မိဘရငး့်မစးစငးတာကဲံသုိ႔ 

အ်ခာ့လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးသျာ့မညး်ဖစးသညး - 

 
● ဤတာဝနးကို ေက္ပျနးေအာငးထမး့ေဆာငးရနး ကၽျႏးုပးတို႔သညး ကၽျႏးုပးတုိ႔၏ ေက္ာငး့သာ့မိဘမ္ာ့/အုပးထိနး့သူမ္ာ့ႏြငးံ စိတးရြညး 

လကးရြညး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးသျာ့မညး။ ကၽျႏးုပးတို႔သညး ၎တုိ႔အာ့ အခ္ိနးမီေသာ၊ အေထာကးအကူ်ဖစးေသာ၊ ဗဟုသုတ်ဖစးေသာ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိလညး့ ၎တို႔နာ့လညးသညးံ ဘာသာစကာ့်ဖငးံ ပံဵပို့ေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။ 

● ကၽျႏးုပးတို႔၏ ေက္ာငး့သာ့မိဘမ္ာ့အတျကး အဓိကရဵု့ခနး့၏ ေရြ႕တညးံတညးံတျငးရြိေသာ ကၽျႏးုပးတို႔၏ မိဘအရငး့အ်မစး အခနး့ႏြငးံ 
အတူ သီ့သနး႔ေနရာတစးခု ေထာကးပံဵေပ့ပါ။ 

● မိဘမ္ာ့ႏြငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့ (TBD) အတျကး အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျ ဲမ္ာ့ကို ေန႔ရကးမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိနးမ္ာ့တျငး ဘာသာစကာ့ႏြစးမ္ိဳ့ 
ေဆျ့ေႏျ့အၾကဵေပ့ေရ့ ဝနးထမး့ႏြငးံ ရပးရျာအသိုကးအဝနး့ ဖိတးဖကးေဆာငးရျကးေရ့ ၫြိႏႈိငး့ေရ့မြဴ့မ္ာ့ႏြငးံ လစဥး က္ငး့ပေပ့ပါသညး။ 

 
 
 
 
အပုိငး့ G- မိဘမ္ာ့၏ စျမး့ေဆာငးရညးကုိ တညးေဆာကး်ခငး့ 

Francis Scott Key Elementary School သညး ေအာကးပါတို႔်ပဳလုပး်ခငး့်ဖငံး ကေလ့မ္ာ့၏ 

ပညာေရ့ေအာငး်မငးမႈတုိ့တကးေစေရ့အတျကး မိဘမ္ာ့ ထိထိေရာကးေရာကး ပါဝငးလာေစရနးႏြငံး 

ေက္ာငး့ႏြငံးရပးရျာအသိုကးအဝနး့ၾကာ့ ပူ့ေပါငး့မႈကို ပံဵပို့ရနး ခိုငးမာေသာ မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈအတျကး မိဘမ္ာ့၏ 

စျမး့ေဆာငးရညးကို တညးေဆာကးသျာ့မညး်ဖစးသညး - 

1. ေက္ာငး့တျငးအသုဵ့်ပဳသညံး သငး႐ုိ့၏ ေဖား်ပခ္ကးႏြငံး ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့၏ တုိ့တကးမႈကို တိုငး့တာရနးအသုဵ့်ပဳသညံး ပညာေရ့ 
အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈပဵုစဵမ္ာ့၊ ခကးခဲေသာ ်ပညးနယးပညာေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့၏ ေအာငး်မငးမႈအဆငံးမ္ာ့ကုိ မိဘမ္ာ့ထဵ ေပ့ပို႔်ခငး့ႏြငံး 

2. မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈကို ပ္ဳိ့ေထာငးရနး (မူပုိငးချငံးခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ အႏၱရာယးမ္ာ့အေၾကာငး့ ပညာေပ့်ခငး့အပါအဝငး) သငံးေလ္ားသကံဲသုိ႔ 
စာေပေလံလာ်ခငး့ႏြငံး နညး့ပညာအသုဵ့်ပဳ်ခငး့ကဲံသုိ႔ မိမိတို႔ကေလ့၏ ေအာငး်မငးမႈတို့တကးေစရနး မိမိတို႔ကေလ့ႏြငံးအတူ မိဘမ္ာ့လုပးေဆာငးရာ၌ 
မိဘမ္ာ့ အေထာကးအကူ်ပဳရနး အေထာကးအကူ်ပဳပစၥညး့မ္ာ့ႏြငံး သငးတနး့မ္ာ့။ 

3. ပါဝငးသညံးကေလ့မ္ာ့၏ မိဘမ္ာ့အာ့ ေအာကးပါတို႔ကဲံသို႔ ေခါငး့စဥးမ္ာ့အာ့ နာ့လညးေစေရ့အတျကး အကူအညီမ္ာ့ ပဵံပုိ့ေပ့်ခငး့ - 
a) ခကးခဲေသာ်ပညးနယး၏ ပညာေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့ 
b) သီ့်ခာ့စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့အပါအဝငး ်ပညးနယးႏြငံး ေဒသတျငး့ ပညာေရ့စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈမ္ာ့ 
c) Title I ၊ အပုိငး့ A ၏ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ 
d) ၎တုိ႔ကေလ့၏တို့တကးမႈကို ေစာငံးၾကညံးပဵု 
e) မိမိတို႔ကေလ့၏ ေအာငး်မငးမႈတုိ့တကးေစရနး ဆရာမ္ာ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးပုဵ 

 ပညာရပးဆိုငးရာ မိဘဆရာအဖျ႔ဲ ေထာကးပဵံေၾက့ ဒုတိယႏြစး အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့ႏြငးံအတူ K-3 အတနး့မ္ာ့မြ ဆရာ/မ 10 ဦ့သညး မိဘမ္ာ့ႏြငးံ 
ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးသညး။   APTT မြ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အိမးမြာ သငး်ပရနး လိုအပးသညံး အခ္ကးအလကးမ္ာ့၊ စျမး့ရညးမ္ာ့ႏြငးံ ပစၥညး့မ္ာ့ကို 
မိဘမ္ာ့အာ့ ထိေရာကးစျာပဵံပုိ့ေပ့ပါမညး။ APTT ဆိုသညးမြာ အိမးႏြငးံေက္ာငး့ ခ္ိတးဆကးၿပီ့ ကေလ့မ္ာ့ ၏ ပညာေရ့ရညးမြနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို ေထာကးပဵံေပ့ရနး 
မိသာ့စုမ္ာ့ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး အေလ့ထာ့ေနသညးံ စာသငးခနး့အေ်ခ်ပဳ၊ ဆရာမ္ာ့ဦ့ေဆာငးထာ့ၿပီ့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့်ဖငးံ လညးပတးေနသညံး 
မိသာ့စု ထိေတျ႕ခ္ိတးဆကးမႈစဵ်ပအဖျဲ႔တစးခု ်ဖစးသညး။  APTT အ်ပငး ကၽျႏးုပးတုိ႔ေက္ာငး့အေ်ခ်ပဳ ရပးရျာအသိုကးအဝနး့ မိတးဖကးေဆာငးရျကးေရ့ 
ၫြိႏႈိငး့ေရ့မြဴ့မြ အိမးႏြငးံ ေက္ာငး့ သငးၾကာ့ေရ့ ဖနးတီ့ရာတျငး လုပးကိုငးသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ ေက္ာငး့ရြိ ကၽျႏးုပးတို႔၏ လကးရြိ SAC ကို အာ့်ဖညးံသျာ့ပါမညး။ 

1. Title I           အစညး့အေဝ့   မိဘမ္ာ့အာ့ ်ပညးနယးစဵႏႈနး့မ္ာ့၊ ေဒသတျငး့ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့မႈမ္ာ့၊ Title I အပိုငး့ A မ္ာ့ကို 
လကးခဵရရြိ     ေလံလာ         အချငံးအ           ရရြိေစမညး်ဖစးသညး။                                         2020         
          24      ႔     5:30 – 7:30                    

2. မိဘစစးတမး့မ္ာ့ကုိ ်ဖနး႔ေဝ              ၿပီ့ ရလဒးမ္ာ့ကို အဓိကဝနးထမး့မ္ာ့မြ သုဵ့သပးရနး၊ ပိုမိုေကာငး့မျနးေအာငး ေဆာငးရျကးရနးႏြငံး 
ထိထိေရာကးေရာကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးႏုိငး    လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနးတို႔အတျကး မြ္ေဝေပ့သျာ့မညး်ဖစးသညး။ 

3. ေက္ာငး့ခ႐ုိငးမြ သတးမြတးထာ့ေသာ အစီရငးခဵစာကတး                     မ္ာ့ - ႏုိဝငးဘာ  18-20 ရကး၊ ေဖေဖားဝါရီလ 3-5    ၊ ဧၿပီလ 14-
16 ရကး - သညး မိဘမ္ာ့မြ မိမိတို႔ကေလ့၏ တို့တကးမႈကို ေစာငံးၾကညံးေစႏိုငးမညး်ဖစးသညး။ 

4. ေက္ာငး့အႀကဵေပ့ေကာငးစီ (ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးသူမ္ာ့) 
5. ၾကာ့်ဖတးအစီရငးခဵစာမ္ာ့ (မိဘမ္ာ့/သို႔မဟုတး အုပးထိနး့သူမ္ာ့ကုိ အသိေပ့အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့) 
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6. Bethanna မိဘဆုိငးရာ အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ (မိဘမ္ာ့အတျကး သငးၾကာ့ေရ့အေတျ႕အၾကဵဳ) 
7. မိဘမ္ာ့အာ့ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲအေၾကာငး့ကို အသိေပ့ရနး ေဖံစးဘျတးေပံခ္း၊ ေက္ာငး့ဝကးဘးဆုိဒးႏြငးံ မိဘမ္ာ့အတျကး မကးဆငးဂ္ာမ္ာ့ 

အသဵု့်ပဳေသာ မိဘဆုိငးရာ အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျ။ဲ  2020-21 ပညာသငးႏြစးအတျကး ေက္ာငး့ရသဵု့ေငျစာရငး့ကို သုဵ့သပးရနး၊ 
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ မိဘမ္ာ့ႏြငးံ/သို႔မဟုတး အုပးထိနး့သူမ္ာ့ႏြငးံ ေက္ာငး့အေ်ခ်ပဳဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ သုဵ့သပးရနး ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲကို 
အေလ့ထာ့ေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ 

8. Back to School Night ပျဲအာ့ 2019 ခုႏြစး၊ စကးတငးဘာ 26 ရကးေန႔ ညေန 5:30 – 7:30 နာရီ 
9. Title I ေဆာငး့    ႏြငံး ေႏျဦ့ရာသီ အစညး့အေဝ့ပျဲမ္ာ့အ်ပငး မိဘမ္ာ့   မိဘ     ါ                မူဝါဒႏြငံး ေက္ာငး့သေဘာတူစာခ္ဳပး 

ကိုလညး့ ထပးမဵသုဵ့သပးႏိုငးမညး်ဖစးသညး။ ေစတနာံဝနးထမး့ လုပးငနး့စဥးကုိ 2020 ခုႏြစး၊ စကးတငးဘာလ 24 ရကး                     
                  (Back to School Night) အတျငး့ က္ငး့ပသျာ့မညး       ။ 

10. အေ်ခခဵသငးရုိ့ညႊနး့တမး့ (TBA) ႏြငးံသကးဆိုငးသညံး ကျငး့ဆငး့ေလံလာမႈမ္ာ့/ ပညာေရ့ဆိုငးရာ ခရီ့တိုမ္ာ့ 
11. လစဥးလတိုငး့ ကၽျႏးုပးတို႔၏ ေက္ာငး့အႀကဵေပ့ေကာငးစီႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ 
12. စဵုညီစုေဝ့်ခငး့ အစီအစဥးမ္ာ့ - ဂီတ၊ ဆုလာဘးမ္ာ့၊ ပငးကိုအရညးအခ္ငး့်ပပျဲ၊ အသိအမြတး်ပဳ်ခငး့၊ ေတ့ဂီတ/ဂီတအဖျ႔ဲ ေဖ္ားေ်ဖတငးဆကးမႈ 

မ္ာ့၊ ်ပငးပ မိတးဖကးေဆာငးရျကးေရ့ တငးဆကးမႈမ္ာ့  
13. ဘာသာစကာ့ႏြစးမ္ိဳ့ ေဆျ့ေႏျ့အၾကဵေပ့ေရ့ အေထာကးအကူ မ္ာ့မြ စီစဥး ်ပဳလုပးထာ့ေသာ မိဘဆိုငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကး က႑မ္ာ့ 
14. အထကးပါလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ မ         မီ 2 ပတးအလုိတျငး ကၽျႏုးပးတို႔ေက္ာငး့ ဝကးဘးဆိုကးတျငး တငး       ပါမညး။ မိဘမ္ာ့အာ့ 

ကၽျႏးုပးတို႔၏ ဝကးဘးဆိုကး၊ ေဖံစးဘျတးစာမ္ကးႏြာ၊ SMORE အျနးလုိငး့သတငး့လႊာ၊                                      (Back to 
School Night) ႏြငံး Class Dojo အပးပလီေက့ရြငး့တို႔မြတစးဆငံး ဆကးသျယးသျာ့မညး်ဖစးသညး။ 

 
အပုိငး့ H - ေက္ာငး့ဝနးထမး့မ္ာ့၏ စျမး့ေဆာငးရညးကုိ တညးေဆာကး်ခငး့ 

Francis Scott Key Elementary School သညး ဆရာမ္ာ့၊ အထူ့သငးၾကာ့ေရ့ ပဵံပို့ေပ့သူမ္ာ့၊ ေက္ာငး့အုပးမ္ာ့၊ 

အ်ခာ့ေက္ာငး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ မိဘမ္ာ့၏ ပံဵပို့မႈႏြငံး၊ မိဘမ္ာ့၏ ပံဵပို့မႈမ္ာ့ အသုဵ့ဝငးမႈကို 

တနးဖို့ထာ့လ္ကး မိဘမ္ာ့အာ့ တနး့တူညီေသာ မိတးဖကးမ္ာ့အ်ဖစး သေဘာထာ့ၿပီ့ ဆကးသျယးရနးႏြငံး ပူ့ေပါငး့လုပးကုိငးရနး၊ 

မိဘအစီအစဥးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညး ေဖား ခ္ိတးဆကးလုပးကိုငးရနး မညးသို႔လုပးေဆာငးရမညးႏြငးံ 

ေအာကးပါတုိ႔ေဆာငးရျကး်ခငး့်ဖငံး မိဘမ္ာ့ႏြငံး ေက္ာငး့ၾကာ့ရြိ သဵေယာဇဥးကို တညးေဆာကးရနး သငးတနး့မ္ာ့ ေပ့မညး်ဖစးသညး - 

● APTT (ပညာရပးဆိုငးရာ မိဘဆရာအဖျဲ႔) ေထာကးပံဵေၾက့်ဖငးံ 

● ဆရာမ္ာ့သညး မိဘစစးတမး့မြရရြိေသာ တဵု႔်ပနးခ္ကးမ္ာ့အေပၐ အေ်ခခဵလ္ကး ပညာရပး       ဖျဵ႔ၿဖိဳ့       ေရ့က႑တျငး ပါဝငး    မညး။  

● မိဘဆိုငးရာအစီအစဥးမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးရနး ႏြငးံ ညြိႏႈိငး့ေဆာငးရျကးရနး ေက္ာငး့အေ်ခ်ပဳ ရပးရျာအသိုကးအဝနး့ 

မိတးဖကးေဆာငးရျကးေရ့ ညြိႏႈိငး့ေရ့မြဴ့ ်ဖညံးစျကးမႈ။ 

● ဆရာမ္ာ့ႏြငံး ေက္ာငး့ဝနးထမး့မ္ာ့သညး မိဘႏြငံး ထိထိေရာကးေရာကး             ပိုမိုေကာငး့မျနးေစရနးႏြငံး မိဘမ္ာ့            တူမိတးဖကးမ္ာ့ 

အ     လကးတျဲလုပးကိုငး်ခငး့တုိ႔ႏြငံးစပးလ္ဥး့သညံး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့           ၍ ေဆာငး့ဦ့    /                               ႔          

                        

 

 

Francis Scott Key Elementary  School သညး မိဘမ္ာ့၏ ေအာကးပါတို႔ေတာငး့ဆုိခ္ကးအရ အပိုဒး 1116 ရြိ မိဘႏြငံး မိသာ့စုထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈ 
လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အတျကး အ်ခာ့ေၾကာငး့က္ဳိ့ညီညျတးေသာ ပဵံပုိ့မႈမ္ာ့ ေထာကးပံဵသျာ့မညး်ဖစးသညး- 

 

 

Back to School Night အခ္ိနးအတျငး့ ရုပးရြငးၾကညံးရႈေရ့ည၊ စာအုပးပျဲေတား၊ စာေပ/သခ္ၤာည၊ ရနးပဵေငျ ရြာေဖျသူမ္ာ့၊ 

ယာဥးေက့္မႈပျေဲတားမ္ာ့၊ လိငးတူႏြစးသကးသမူ္ာ့အာ့ အႏိုငးက္ငးံေစားကာ့မႈ ဆနး႔က္ငးေရ့ေန႔ (Spirit Day) ကဲံသို႔ 

အထူ့အခါသမယမ္ာ့အတျကး ေစတနာံဝနးထမး့အ်ဖစး ေဆာငးရျကးရနး စိတးဝငးစာ့ေသာ မိဘမ္ာ့မြာ ဤစာရျကးကို 

်ဖညံးစျကးရမညး်ဖစးသညး။ မိဘမ္ာ့အာ့ ခရီ့မ္ာ့တျငး လိုကးလဵအေဖား်ပဳေပ့ရနး၊ စာသငးခနး့မ္ာ့ႏြငးံ စာ့ေသာကးဆိုငးအတျငး့ 
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ေစတနာံဝနးထမး့အ်ဖစး ထမး့ေဆာငးရနး၊ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ စာဖတး်ပရနးႏြငးံ အထူ့အခါသမယမ္ာ့အတျငး့ ေဖ့မကူညီေပ့ရနး 

တိုကးတျနး့လိုပါသညး။ 

 
 

မိဘႏြငံးမိသာ့စု ထိေတျ႔ခ္ိတးဆကးမႈမူဝါဒ လုိအပးေသာအစိတးအပုိငး့မ္ာ့ 
 

ကေလ့မ္ာ့၏ ပညာေရ့တျငး မိဘႏြငးံ မိသာ့စု ထိေတျ႕ခ္ိတးဆကးမႈႏြငးံ ပါဝငးမႈမ္ာ့ကို အမ္ာ့ဆဵုု့ေဆာငးရျကးေပ့ရနး၊ အခ္ိနးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အတျငး့ ေက္ာငး့ေတျ႕ 

ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ စီစဥးေပ့ရနး သုိ႔မဟုတး ေက္ာငး့၌်ပဳလုပးေသာ ေဆျ့ ေႏျ့ပျမဲ္ာ့ကို မတကးေရာကးႏိုငးေသာ ကေလ့ငယးမ္ာ့ႏြငးံ မိဘမ္ာ့ ပါဝငးေဆာငးရျကး 

ေရ့ႏြငးံ တုိကး႐ုိကးထိေတျ႕လုပးကိုငးေနရသညးံ ဆရာ/မမ္ာ့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့ပညာရြငးမ္ာ့ႏြငးံ အိမးတျငး့ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့တျငး ်ပဳလုပးေပ့ရနး်ဖစးသညး။  ယငး့ကို 

ကၽျႏးုပးတို႔၏ ပညာရပးဆိုငးရာ မိဘဆရာအဖျဲ႔ (APTT) ဒုတိယႏြစး အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးေရ့ႏြငးံအတူ 2020  ခုႏြစး ေဆာငး့ဦ့ရာသီတျငး 

်ပဳလုပးသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့ ၎တျငး K-3  အတနး့မ္ာ့မြ ဆရာ/မမ္ာ့သညး ကေလ့မ္ာ့၏ပညာေရ့ တို့တကးမႈတျငး အဓိပၸါယးရြိေသာ မိဘပူ့ေပါငး့လုပးကိုငးမႈ 

တို့ခ္ဲ႕လုပးေဆာငးပုဵႏြငးံပတးသကး၍ ထပးေလာငး့ေလံက္ငးံေရ့သငးတနး့တစးခု ရရြိမညး်ဖစးသညး။  သုိ႔မြသာ ဆရာ/မမ္ာ့သညး မိဘမ္ာ့အာ့ တစးဆငးံေလံက္ငးံ 

ေပ့ႏိုငးမညး်ဖစးၿပီ့ သမာ့ရုိ့က္ မိဘဆုိငးရာ ေဆျ့ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့ အစာ့ ညေနေစာငး့ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲ ႏြစးခု ရြိလာမညး်ဖစးသညး။   

 
Pauline Cheung     6/8/20 
_______________________________________ _________________________ 
ေက္ာငး့အုပးၾကီ့လကးမြတး     ေန႔စျဲ 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC FRANCIS SCOTT KEY  
Chính Sách Phụ Huynh Và Gia Đình Tham Gia  

Niên Học 2020-2021 
Ngày Hiệu Chỉnh:8/6/2020 

 
Để hỗ trợ việc củng cố thành tích học tập của học sinh, TRƯỜNG TIỂU HỌC FRANCIS SCOTT 
KEY nhận được ngân sách Title I, Part A và do đó phải cùng nhau phát triển, đồng ý và phân phát 
chính sách tham gia cho phụ huynh và thành viên gia đình. Chính sách này có thông tin theo quy định 
của mục 1116 (b) và (c) của Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công (ESSA). Chính sách này thiết 
lập những kỳ vọng của nhà trường về sự tham gia của phụ huynh và gia đình và mô tả cách thức mà 
trường sẽ thực hiện một số hoạt động tham gia cụ thể của phụ huynh và gia đình, và nó được đưa vào 
kế hoạch của nhà trường và được gửi cho cơ quan giáo dục địa phương (LEA). 
 

Trường Tiểu Học Francis Scott Key đồng ý sẽ thực hiện những quy định theo nội dung của Phần 
1116 như sau: 
 

• Lôi cuốn các phụ huynh, một cách có tổ chức, liên tục và kịp thời, trong việc lập kế hoạch, xem 
xét và cải thiện các chương trình theo Chương Trình Title I, Phần A, bao gồm việc lập kế 
hoạch, xem xét và cải thiện chính sách tham gia của phụ huynh và gia đình của trường và cùng 
phát triển kế hoạch chương trình toàn trường theo Mục 1114 (b) của Đạo Luật Mỗi Học Sinh 
Đều Thành Công (ESSA). 

● Cập nhật định kỳ chính sách phụ huynh và gia đình tham gia để đáp ứng nhu cầu thay đổi của 
phụ huynh và nhà trường, phân phát chính sách này cho phụ huynh, và làm cho chính sách phụ 
huynh và gia đình có sẵn cho cộng đồng địa phương. 

● Khi thực hiện những quy định về phụ huynh tham gia theo như phần 1111 của ESEA, nhà 
trường sẽ tạo cơ hội cho phụ huynh có trình độ hạn chế về tiếng Anh, phụ huynh khuyết tật, 
phụ huynh của trẻ em di dân có được những thông tin và báo cáo được viết dưới hình thức dễ 
hiểu và đồng nhất kể cả những hình thức khác và bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu 
được. 

● Nếu kế hoạch của toàn trường theo phần 1114 (b) của ESEA, không làm phụ huynh hài lòng, 
Hãy đệ trình bất kỳ ý kiến nào của phụ huynh vào kế hoạch này khi nộp kế hoạch cho cơ quan 
giáo dục địa phương. 

● Sở Giáo Dục sẽ hoạt động dựa theo định nghĩa sau đây về sự tham gia của phụ huynh, và sẽ 
thực hiện các chương trình, hoạt động và thủ tục phù hợp với định nghĩa này: 
Sự tham gia của phụ huynh có nghĩa là phụ huynh liên lạc thường xuyên, hai chiều về việc học 
tập của học sinh và các hoạt động khác của nhà trường, đảm bảo — 
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(A) rằng phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ việc học tập của con em 
mình;  

(B) rằng phụ huynh được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con em mình ở 
trường;  

(C) rằng phụ huynh là những đối tác trong việc giáo dục con em mình và được bao gồm, nếu 
thích hợp, là ủy viên của ủy ban cố vấn để hỗ trợ cho việc giáo dục con em mình;  

(D) thực hiện các hoạt động khác như được mô tả trong phần 1116 của ESEA. 
 

 
MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP MÀ TRƯỜNG SẼ THỰC HIỆN  

CÁC THÀNH PHẦN TRONG CHÍNH SÁCH THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH 
 

Phần A: CÙNG TRIỂN KHAI  
Trường Tiểu Học Francis Scott Key sẽ thực hiện các hành động sau đây để lôi cuốn phụ huynh một 
cách có tổ chức, liên tục và kịp thời trong việc lập kế hoạch, xem xét và cải thiện các Chương Trình 
Title 1, bao gồm các cuộc họp thường lệ, theo yêu cầu của phụ huynh, đề xuất và tham gia, nếu thích 
hợp, trong những quyết định liên quan đến việc giáo dục con em của họ và trả lời bất kỳ đề xuất như 
vậy càng sớm càng tốt. 

Phụ huynh được mời tham dự Cuộc Họp Title I Mùa Đông Hàng Năm được tổ chức vào 
ngày 17 tháng 12 năm 2019. Phụ huynh đã cung cấp ý kiến phản hồi về Kế Hoạch Toàn 
Trường, về mục tiêu của trường và ngân sách sơ bộ. Phụ huynh đã thảo luận về 1% ngân 
quỹ dành riêng cho sự tham gia của phụ huynh và thảo luận về các chính sách của phụ 
huynh. Tất cả phụ huynh và người giám hộ đã được mời tham dự cuộc họp phụ huynh mùa 
xuân hàng năm được tổ chức trực tuyến vào ngày 11/5/2020. Chính Sách Liên Kết Giữa Phụ 
Huynh và Gia Đình và Hiệp Ước Phụ Huynh-Nhà Trường đã được cập nhật, phê duyệt và sẽ 
được phân phát cho tất cả các gia đình. 

 
Phần B: HỌP TITLE 1 HÀNG NĂM 
Trường Francis Scott Key sẽ thực hiện các hành động sau đây để tổ chức một cuộc họp thường niên, 
vào một thời điểm thuận tiện, khuyến khích và mời tất cả phụ huynh để thông báo cho họ về Chương 
Trình Title I của trường, bản chất của Chương Trình Title I, quy định đối với phụ huynh, chính sách 
tham gia của phụ huynh học sinh và gia đình, kế hoạch toàn trường, và Hiệp Ước Giữa Phụ Huynh Và 
Nhà Trường. 

 

Trường Tiểu Học Francis Scott Key sẽ tổ chức một Đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm vào 
tháng 9 năm 2020. Vào đêm đó, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ chia sẻ thông tin 
về các quy định của Title I Phần A, các quyền phụ huynh được biết, đánh giá của tiểu bang 
và địa phương bao gồm kỳ thi PSSA, chương trình giảng dạy của trường, cách làm việc với 
các nhà giáo dục và theo dõi tiến bộ của học sinh. 

 

Phần C: THÔNG TIN LIÊN LẠC 
Trường Tiểu Học Francis Scott Key thực hiện các hành động sau đây để cung cấp cho phụ huynh (1) 
Thông tin kịp thời về các chương trình Title I, (2) số cuộc họp linh hoạt, chẳng hạn như các cuộc họp 
vào buổi sáng hoặc buổi tối, (3) việc vận chuyển, giữ trẻ hoặc thăm nhà, các dịch vụ như vậy liên quan 
đến sự tham gia của phụ huynh và gia đình và có thể sử dụng quỹ Title I và (4) thông tin liên quan đến 
trường học và các chương trình, cuộc họp và các hoạt động khác của phụ huynh được gởi cho phụ 
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huynh bằng hình thức dễ hiểu và đồng nhất bao gồm các hình thức thay thế theo yêu cầu và trong 
phạm vi có thể thực hiện được bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được. 

• Trang Web của trường (cập nhật hàng tuần) 
• Ứng dụng tin nhắn miễn phí sử dụng Google Dịch Thuật 
• Trợ Lý Tư Vấn Song Ngữ / Đường Dây Nóng Ngôn Ngữ 
• Thời gian họp linh hoạt (2 buổi họp phụ huynh vào buổi tối ngoài Đêm Họp Phụ Huynh Đầu 

Năm và Họp Phụ Huynh Nhận Phiếu Điểm) 
• Cung cấp thông tin thông qua các hình thức khác nhau như bản tin trực tuyến, trang web của 

trường, Class Dojo, tin nhắn, trang FB của Trường Key và thư từ sẽ được gửi về nhà. 
 

Phần D: HIỆP ƯỚC GIỮA PHỤ HUYNH VÀ NHÀ TRƯỜNG  
Trường Tiểu Học Francis Scott Key sẽ thực hiện các hành động sau đây để cùng với phụ huynh triển 
khai một hiệp ước giữa phụ huynh và nhà trường nêu rõ cách thức phụ huynh, toàn thể nhân viên nhà 
trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm về việc cải thiện thành tích học tập của học sinh và phương 
pháp mà nhà trường và phụ huynh sẽ xây dựng và phát triển quan hệ đối tác để giúp trẻ em đạt được 
các tiêu chuẩn cao của tiểu bang. 

• Phụ huynh được mời tham dự Cuộc Họp Title I Mùa Đông và Mùa Xuân hàng năm. Phụ huynh 
đóng góp ý kiến tại phiên họp trực tuyến vào ngày 11/5/2020 để cập nhật Chính Sách Liên Kết 
Giữa Phụ Huynh và Gia Đình và Hiệp Ước Phụ Huynh-Nhà Trường. Cả hai chính cách này sẽ 
được phát vào mùa thu. 

 

Phần E: NGÂN SÁCH DỰ TRỮ 
Trường Francis Scott Key sẽ thực hiện các hành động sau đây liên quan đến phụ huynh có con em 
học tại các trường Title I, Part A vào việc quyết định sử dụng 1% ngân sách của Title I, Phần A dành 
cho phụ huynh và gia đình được chi tiêu bởi: 

• Một cuộc họp phụ huynh mùa đông sẽ được tổ chức vào ngày 17/12/20 để thảo luận kế hoạch 
của trường, ngân sách cho năm học tới bao gồm cả 1% quỹ dành cho phụ huynh tham gia. Phụ 
huynh đề xuất những mua sắm. 

• Hội thảo dành cho phụ huynh và nhân viên trường (thông báo sau) được tổ chức hàng tháng, 
ngày và giờ với nhân viên tư vấn song ngữ và điều phối viên cộng tác cộng đồng. Phụ huynh sẽ 
có cơ hội tiếp tục cung cấp ý kiến phản hồi trong những buổi hội thảo này.  
  

Phần F: PHỐI HỢP CÁC DỊCH VỤ  
Trường Tiểu Học Francis Scott Key sẽ, trong phạm vi khả thi và phù hợp, phối hợp các chương trình 
và hoạt động của phụ huynh và gia đình với các chương trình khác của liên bang, tiểu bang và địa 
phương, bao gồm các chương trình mầm non công lập và thực hiện các hoạt động khác, chẳng hạn như 
trung tâm trợ giúp phụ huynh, khuyến khích và hỗ trợ phụ huynh tham gia đầy đủ hơn vào việc giáo 
dục con cái của họ bằng cách: 

• Để hoàn thành nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ kiên trì làm việc và hợp tác với phụ huynh / người 
giám hộ của chúng tôi; chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho họ thông tin kịp thời, hữu ích, và bằng 
ngôn ngữ mà họ hiểu. 

• Cung cấp một không gian dành riêng cho phụ huynh của chúng tôi với Phòng Tài Nguyên Phụ 
Huynh đối diện với Văn Phòng trường. 
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• Các buổi hội thảo dành cho phụ huynh và nhân viên được tổ chức hàng tháng với nhân viên tư 
vấn song ngữ và điều phối viên cộng tác cộng đồng. 
 

Phần G: XÂY DỰNG NĂNG LỰC CHO PHỤ HUYNH 
Trường Tiểu Học Francis Scott Key sẽ xây dựng năng lực cho phụ huynh để sự tham gia của phụ 
huynh và gia đình được mạnh mẽ và hiệu quả và để hỗ trợ sự hợp tác giữa nhà trường và cộng đồng để 
cải thiện thành tích học tập của học sinh thông qua những điều sau đây: 

1. Trình bày và giải thích cho phụ huynh về chương trình giảng dạy được sử dụng tại trường, các 
hình thức đánh giá học tập được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của học sinh, và mức độ thành 
tích của các tiêu chuẩn học tập đầy thách thức của Tiểu Bang; và 

2. Tài liệu và đào tạo để giúp phụ huynh làm việc với con mình nhằm cải thiện thành tích của 
chúng, chẳng hạn như đào tạo phương pháp đọc viết và sử dụng công nghệ (bao gồm cả giáo 
dục về tác hại của vi phạm bản quyền), cho cha mẹ nuôi và sự tham gia của gia đình 

3. Hỗ trợ cho phụ huynh, khi thích hợp, được hiểu biết về các chủ đề như sau: 
a. Các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang,  
b. Các kỳ thi đánh giá học tập của tiểu bang địa phương kể cả các kỳ thi thay thế,  
c. Các quy định của Title I-Phần A,  
d. Phương pháp để theo dõi sự tiến bộ của con em họ. 
e. Phương pháp làm việc với các giáo viên để cải thiện thành tích học sinh của họ. 

 
1. Phiên họp Title I Hàng Năm sẽ cung cấp cho phụ huynh cơ hội đón nhận và tìm hiểu về 

các tiêu chuẩn của tiểu bang, kỳ thi địa phương, Title I Phần A. Đêm Họp Phụ Huynh 
Đầu Năm vào ngày 24 tháng 9 năm 2020 từ 5:30 - 7:30 chiều. 

2. Các khảo sát ý kiến của phụ huynh sẽ được phân phát và kết quả sẽ được chia sẻ với nhân 
viên trường Key để xem xét, cải thiện và giải quyết nhu cầu cùng nhau làm việc một cách 
hiệu quả. 

3. Hội Nghị Phát Phiếu Điểm do Sở Giáo Dục quy định: ngày 18-20 tháng 11, ngày 3-5 
tháng 2, ngày 14-16 tháng 4. 

4. Trang web của trường được cập nhật và cải tiến (chia sẻ thông tin) 
5. Hội Đồng Cố Vấn Học Đường (những người ra quyết định) 
6. Báo cáo tạm thời (thông báo cho phụ huynh / hoặc người giám hộ) 
7. Hội Thảo Phụ Huynh Bethanna (một kinh nghiệm học tập cho phụ huynh). 
8. Hội thảo dành cho phụ huynh sử dụng Facebook, trang web của trường và tin nhắn phụ 

huynh để thông báo cho phụ huynh về cuộc họp. Trọng tâm của cuộc họp là xem xét dữ 
liệu với phụ huynh và / hoặc người giám hộ và nhân viên trường, xem xét ngân sách 
trường cho niên học 2021-22. 

9. Ngoài các cuộc họp Title I Mùa Đông và Mùa Xuân, phụ huynh sẽ xem xét lại Chính 
Sách Tham Gia Của Phụ Huynh và Bản Hiệp Ước Học Đường. Quá trình làm việc tình 
nguyện sẽ được tổ chức trong đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm vào ngày 24 tháng 9 năm 
2020. 

10. Các chuyến đi thực địa/giáo dục của lớp gắn liền với chương trình giảng dạy chính (TBA) 
11. Họp với Hội Đồng Cố Vấn Học Đường mỗi tháng. 
12. Chương trình Sinh Hoạt ở Hội Trường - Âm Nhạc, Phát Thưởng, Chương Trình Tài 

Năng, Khen Thưởng, biểu diễn Âm Nhạc / Ban Nhạc, trình bày của đối tác bên ngoài. 
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13. Các buổi họp phổ biến thông tin cho phụ huynh theo kế hoạch được điều phối bởi Phụ Tá 
Cố Vấn Song Ngữ.  

14. Tất cả các hoạt động trên sẽ được đăng trên trang web của trường chúng tôi 2 tuần trước 
khi diễn ra. Phụ huynh sẽ được thông báo qua trang mạng của chúng tôi, trang Facebook, 
bản tin trực tuyến SMORE, Đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm, và thông qua các ứng dụng 
như Class Dojo. 

 

Phần H: XÂY DỰNG KHẢ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN TRƯỜNG  
 

Trường Tiểu Học Francis Scott Key, với sự hỗ trợ của phụ huynh, sẽ đào tạo để giáo dục giáo viên, 
nhân viên hỗ trợ giảng dạy chuyên môn, hiệu trưởng, và các lãnh đạo nhà trường, và các nhân viên 
khác, về giá trị và tiện ích của sự đóng góp của phụ huynh, và cách tiếp cận, giao tiếp, và làm việc với 
phụ huynh như là đối tác bình đẳng, thực hiện và phối hợp các chương trình phụ huynh, và xây dựng 
mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường bằng cách: 

• Thông qua tài trợ của APTT (Nhóm Học Tập Giáo Viên Phụ Huynh) 
• Giáo viên sẽ tham gia vào một buổi huấn luyện chuyên môn dựa trên những phản hồi từ cuộc 

khảo sát ý kiến phụ huynh. 
• Bổ sung Điều Phối Viên Cộng Tác Cộng Đồng cho trường để thực hiện và điều phối các 

chương trình phụ huynh. 
• Giáo viên sẽ được huấn luyện chuyên môn vào mùa thu / mùa đông về các chủ đề liên quan đến 

cách tăng cường sự giao tiếp với phụ huynh một cách hiệu quả và cách làm việc với phụ huynh 
như là những đối tác bình đẳng. 

 

Trường Tiểu Học Francis Scott Key sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý khác cho các hoạt động tham gia của 
phụ huynh và gia đình theo Mục 1116 vì phụ huynh có thể yêu cầu bằng cách: 

Trong Đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm, phụ huynh sẽ được yêu cầu điền đơn nếu họ muốn làm 
việc tình nguyện cho những dịp đặc biệt như là Đêm Chiếu Phim, Hội Chợ Sách, Đêm Ngữ 
Văn/Toán, Gây Quỹ, Lễ Kỷ Niệm Văn Hóa, Ngày Thể Thao, v.v. Phụ huynh được khuyến 
khích đi theo trông nom học sinh trong các chuyến đi chơi dã ngoại, tình nguyện viên trong lớp 
học và nhà ăn, đọc cho học sinh và hỗ trợ trong những dịp đặc biệt. 

    Các Thành Phần Của Chính Sách Phụ Huynh Và Gia Đình Tham Gia 

Để tối đa hóa sự tham gia của phụ huynh và gia đình trong việc giáo dục con cái, sắp xếp các 
cuộc họp tại nhà vào những thời điểm khác nhau hoặc tổ chức các cuộc hội thảo tại nhà với 
giáo viên hoặc các nhà giáo dục nào làm việc trực tiếp với trẻ em và phụ huynh. Điều này sẽ 
được tiến hành với việc thực hiện mô hình Nhóm Học Tập Giáo Viên Phụ Huynh (APTT) vào 
Mùa Thu năm 2019 khi các giáo viên lớp K-3 sẽ được huấn luyện về phương pháp làm gia tăng 
đáng kể sự tham gia của phụ huynh vào tiến bộ học tập của con em mình. Sau đó, giáo viên sẽ 
trở lại huấn luyện cho phụ huynh và sẽ có 2 cuộc họp vào buổi tối thay vì theo như truyền 
thống chỉ có buổi họp phát phiếu điểm. 

 
             ______Pauline Cheung______   _____8/6/20_________________ 
                                                          


