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Đòi Hỏi Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Gia Đình (Parent and 
Family Engagement, hay PFE) theo Tựa Đề I 2018-2019 

Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công (ESSA) là một chương trình liên bang, cho tất cả trẻ em cơ hội đầy đủ để được 
giáo dục công bằng, đúng đắn và có phẩm chất cao, thu hẹp khoảng cách thành tích giáo dục. Đòi hỏi của ESSA là mỗi 
trường sẽ cùng lập ra và phát cho phụ huynh và các thành viên gia đình một bản chương trình mô tả cách trường học đáp 
ứng các đòi hỏi của luật pháp. 

Tài liệu này cho biết tóm tắt cách trường của chúng ta đáp ứng các đòi hỏi ESSA liệt kê dưới đây: 

• Tổ chức buổi họp thường niên, vào thời gian thuận tiện, để thông báo cho phụ huynh về việc tham gia của
trường học và các đòi hỏi của Tựa Đề I và quyền phụ huynh được tham gia;

• Tổ chức nhiều buổi họp với thời gian uyển chuyển (buổi sáng, tối, cuối tuần, v.v…);

• Thúc đẩy phụ huynh tham gia có tổ chức, liên tục và đúng lúc vào việc hoạch định, duyệt xét và cải tiến
chương trình, bao gồm hoạch định, duyệt xét và cải tiến chương trình tham gia của phụ huynh và gia đình và
chương trình cho toàn trường; cùng nhau lập ra chương trình cho toàn trường;

• Cung cấp cho phụ huynh:

– Thông tin kịp thời về các chương trình;

– Bản mô tả và giải thích về chương trình giảng dạy sử dụng tại trường, các mẫu đánh giá học tập để lượng
định tiến bộ của học sinh và mức thành tích đối với các tiêu chuẩn học tập cao của Tiểu Bang;

– Nếu phụ huynh yêu cầu, sẽ có các buổi họp thường xuyên để đưa ra các đề nghị và tham gia, khi thích hợp, vào
các quyết định liên quan đến việc giáo dục con của họ, và trả lời cho bất kỳ đề nghị nào, càng sớm càng tốt.

• Phụ huynh được cho ý kiến về hoạch định của toàn trường.

Hoạch Định của chúng ta để đáp ứng các Đòi Hỏi ESSA: 

• Buổi họp thường niên: Ngày 19 tháng Chín, 2019
• Các buổi họp uyển chuyển: Nhiều hoạt động khác nhau thu hút phụ huynh tham gia vào ban ngày, buổi tối, ngày trong tuần
và cuối tuần đã được hoạch định, bao gồm các hội nghị do học sinh tổ chức, các buổi họp phụ huynh-giáo viên, lễ hội Mùa Thu,
Đường Color Run, Ăn Trưa và Học Tập, Tham Gia Thứ Tư và nhiều hoạt động khác nữa.
• Thúc đẩy phụ huynh lập hoạch định PFE và chương trình Tựa Đề I: Phụ huynh có con học từ K-2 và 3-5 tham gia SIT
(School Improvement Team - Nhóm Cải Tiến Trường Học) và TIPA với tư cách là đại diện phụ huynh. Chúng tôi đã cung cấp
bản dự thảo hoạch định cho tất cả phụ huynh và phụ huynh có thể cho ý kiến/khuyến cáo về những thay đổi.
• Cung cấp thông tin cho phụ huynh: sách quảng cáo thông tin Tựa Đề I, thông tin PBIS (Positive Behavioral Interventions and
Support, hay Hỗ Trợ và Can Thiệp Hành Vi Tích Cực), các hoạt động và sách lược được giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ, bao
gồm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Urdu. Thuyết trình tại các sự kiện toàn trường.
• Cần nhận ý kiến về các chương trình: phiếu cho ý kiến điện tử hoặc dạng bản in, hoạch định PFE & các tài liệu Ngân Quỹ.
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