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KẾ HOẠCH LIÊN KẾT GIA ĐÌNH VÀ 

CỘNG ĐỒNG LÀ GÌ? 

Đây là một kế hoạch mô tả cách trường học của chúng tôi 

cung cấp các cơ hội để cải thiện sự tham gia của gia đình 

nhằm hỗ trợ việc học tập của học sinh ở trường và ở nhà. 

Tất cả học sinh và gia đình được mời và khuyến khích 

tham gia đầy đủ vào các cơ hội được mô tả trong kế 

hoạch này. Nhà trường sẽ cung cấp thông tin và nhiều cơ 

hội nhất có thể cho sự tham gia của tất cả các thành viên 

trong gia đình. 

MỘT LỜI HỨA CỦA TRƯỜNG – GIA 

ĐÌNH LÀ GÌ?  

Đó là một thỏa thuận bằng văn bản nêu rõ cách nhà 

trường, học sinh và gia đình sẽ làm việc cùng nhau để 

đảm bảo sự thành công trong học tập của con bạn. Một 

Lời hứa Hiệu quả giữa Nhà trường và Gia đình bao gồm 

các yếu tố sau:  

• Mục tiêu học tập rõ ràng được liên kết với kế hoạch cải tiến 

của trường 

• Các kỹ năng cụ thể mà học sinh sẽ học trong năm 

• Các chiến lược mà nhân viên, gia đình và học sinh sẽ sử dụng 

để cải thiện việc học của học sinh 

• Các cách để kéo dài thời gian học ở nhà 

• Các phương pháp mà giáo viên và thành viên gia đình sẽ sử 

dụng để thông báo về sự tiến bộ của học sinh 

• Cơ hội cho các thành viên trong gia đình quan sát và tham gia 

vào lớp học 

• Cùng phát triển bởi gia đình, nhân viên nhà trường, học sinh, 

đối tác kinh doanh cộng đồng và các bên liên quan khác trong 

Cuộc họp lập kế hoạch của chúng tôi 

• Đánh giá và sửa đổi trong suốt năm 

• Kế hoạch Lời hứa của Nhà trường-Gia đình sẽ có sẵn trên 

MyPayment Plus, trang web của trường và trong trung tâm Phụ 

huynh để các gia đình xem xét trong suốt năm học 

HÃY NÓI CHUYỆN 

Phụ huynh sẽ có cơ hội gặp gỡ giáo viên trong Hội nghị 

giáo viên toàn trường, diễn ra vào ngày 22 tháng 10, 

2020 và ngày 25 tháng 3, 2021. Phụ huynh cũng có cơ 

hội yêu cầu họp giáo viên trong suốt năm học bằng cách 

liên hệ với bộ phận tư vấn văn phòng tại 678-226-4247. 

Phụ huynh sẽ nhận được thông tin kịp thời qua bản tin 

phụ huynh trực tuyến hàng tuần. 

Nếu bạn cần thông dịch viên và / hoặc dịch thuật, vui 

lòng liên hệ: Diana Bregeth, 678-226-2282 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ XÂY DỰNG SỰ 

HỢP TÁC CỦA CHÚNG TA  

Trường trung học Discovery cam kết sẽ tạo cơ hội cho 

phụ huynh tham gia vào các buổi hội thảo dành cho phụ 

huynh, hoạt động tình nguyện, quan sát và họp phụ 

huynh-giáo viên. 

Họp Kế hoạch Tiêu đề I 

Họp Phụ huynh Tiêu đề I Thường niên 

Họp phụ huynh / giáo viên 

ELL Parent Night 

Tăng cường Chuyển tiếp Lớp 9 

Ngày và giờ của tất cả các sự kiện có thể được tìm thấy 

trên 

Trang web của Trường Trung học Discovery. 
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KẾ HOẠCH ĐÃ CÓ Ở  ĐÂU?  

Kế hoạch Gắn kết Gia đình và Cộng đồng và tất cả thông 

tin Tiêu đề I khác có sẵn trên trang web của trường tại 

https://www.gcpsk12.org/discoveryhs trong tab Phụ 

huynh / Học sinh và sau đó là Trung tâm Phụ huynh / 

Tiêu đề I. Các gia đình cũng có thể tìm thấy các bản sao 

của Kế hoạch Gắn kết Cộng đồng và Gia đình này trong 

Trung tâm dành cho Phụ huynh của chúng tôi. 

Kế hoạch này cũng có sẵn để xem xét trên Tài khoản 

MyPayments Plus của phụ huynh. 

KẾ HOẠCH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ 

PHỤC HỒI NHƯ THẾ NÀO? 

Nó được xem xét và sửa đổi ít nhất hàng năm trong cuộc 

họp Lập kế hoạch vào mùa xuân. Tất cả các biểu mẫu 

phản hồi từ Cuộc họp Lập kế hoạch được nộp cho Văn 

phòng các Chương trình Liên bang để xem xét. Những 

gia đình không thể tham dự Cuộc họp Lập kế hoạch có cơ 

hội xem xét các tài liệu dự thảo và đóng góp ý kiến trong 

giai đoạn xem xét dự thảo tài liệu. 

 

GIAO TIẾP 

Chúng tôi sử dụng ngôn ngữ và hình thức thân thiện với 

gia đình khi giao tiếp với cha mẹ. Chúng tôi loại bỏ việc 

sử dụng biệt ngữ, từ viết tắt và từ viết tắt; khi có thể, 

chúng tôi sử dụng một dạng chương trình nghị sự ngắn 

hơn cho các cuộc họp Tiêu đề l. 

 

 

 

THAM GIA VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG GIA ĐÌNH 

VỚI… 

 Thông tin về Tiêu đề I: Thông tin về chương 

trình có sẵn trong Cuộc họp Lập kế hoạch Tiêu 

đề I vào mùa xuân và Cuộc họp Phụ huynh 

Thường niên vào mùa thu, trên trang web của 

trường và trong Trung tâm Phụ huynh. 

 Thông tin về chương trình giảng dạy: Biết con 

bạn đang học gì ở trường là điều quan trọng. 

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong suốt cả 

năm về những gì con bạn đang học trong các 

cuộc họp phụ huynh, hội nghị, eCLASS, và trên 

trang web của trường. 

 Theo dõi Tiến độ của Học sinh: Cổng thông tin 

dành cho Phụ huynh là một nguồn tài nguyên 

trực tuyến cho phép các gia đình xem điểm, 

điểm danh, lịch trình, kết quả đánh giá, lịch sử 

khóa học, và nhiều hơn nữa. Nhấp vào ĐÂY để 

xem biểu mẫu Cổng thông tin dành cho phụ 

huynh. Theo dõi sự tiến bộ của con bạn ở trường 

là một cách quan trọng để tham gia. 

 Tài nguyên dành cho Phụ huynh: Chúng tôi 

có nhiều tài nguyên có sẵn để kiểm tra để sử 

dụng ở nhà với con bạn. Chúng tôi cũng tổ chức 

một số hội thảo dành cho phụ huynh để trao 

quyền cho bạn khi bạn làm việc với con mình ở 

nhà. 

 Đào tạo nhân viên: Chúng tôi sẽ đào tạo nhân 

viên của mình để giao tiếp hiệu quả với bạn. Ý 

kiến đóng góp của bạn về cách chúng tôi đào tạo 

nhân viên rất có giá trị. 

 Giao tiếp: Chúng tôi sẽ trao đổi, trong phạm vi 

khả thi, tất cả thông tin với bạn bằng ngôn ngữ 

và định dạng mà bạn hiểu. Khi có thể, chúng tôi 

sẽ cung cấp thông dịch viên trong các hội thảo 

dành cho phụ huynh và các sự kiện học thuật. 

Bản dịch có sẵn cho hầu hết các tài liệu. 

 

 Hỗ trợ chuyển đổi: Nhập vào một trường mới 

có thể là đáng sợ cho cả học sinh và gia đình. 

Chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện để đảm bảo cả 

bạn và con bạn đều nhận thức được điều gì sẽ 

xảy ra và cách bạn có thể chuẩn bị khi con bạn 

chuyển sang một trường học mới. 

BẠN CÓ BIẾT? 

 Tiêu đề I là một chương trình liên bang được 

thiết kế để hỗ trợ các nỗ lực cải cách trường học 

nhằm cải thiện việc dạy và học cho tất cả học 

sinh. 

 Các chương trình Tiêu đề I dựa trên các phương 

tiện hiệu quả để cải thiện thành tích của học sinh 

và bao gồm các chiến lược để hỗ trợ sự tham gia 

của gia đình. 

 Tất cả các trường Tiêu đề I cùng phát triển Kế 

hoạch Gắn kết Gia đình và Cộng đồng với các 

gia đình. 

 Văn phòng Tiêu đề I dành ít nhất một phần trăm 

phân bổ của học khu để tài trợ cho các chương 

trình tham gia của gia đình và cộng đồng. Việc 

sử dụng các quỹ này dựa trên các đề xuất thu 

thập được tại các Cuộc họp Lập kế hoạch mùa 

xuân của chúng tôi từ các gia đình và thành viên 

cộng đồng. Ngân quỹ được phân phối đồng đều 

cho tất cả các trường Tiêu đề I. 

 Có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và / 

hoặc đưa đón cho các cuộc họp và sự kiện của 

trường. 

Nhiệm vụ của chúng tôi 

Tại trường trung học Discovery, chúng tôi sẽ 

cung cấp cho tất cả học sinh chương trình giảng 

dạy và giáo trình chất lượng cao trong một môi 

trường học tập hiệu quả và hỗ trợ.  

https://www.gcpsk12.org/discoveryhs
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MỤC TIÊU CỦA QUẬN 

Ngôn ngữ nghệ thuật: Tất cả học sinh sẽ tốt nghiệp như 

độc giả phân tích, nhà văn, và truyền thông của ngôn ngữ. 

Toán: Học sinh được kỳ vọng sẽ thể hiện trình độ thông 

thạo thông qua sự hiểu biết sâu sắc về toán học với khả 

năng tính toán trôi chảy, tư duy phản biện và truyền đạt lý 

luận toán học của mình một cách hiệu quả. 

Khoa học: Học sinh sẽ phát triển sự hiểu biết nội dung 

vững chắc về Trái đất, sự sống và khoa học vật lý cũng 

như phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy 

phản biện.  

Nghiên cứu xã hội: Học sinh sẽ phát triển sự hiểu biết 

sâu sắc về bản thân và vai trò và trách nhiệm của họ trong 

xã hội bằng cách khám phá di sản của quốc gia mình 

trong bối cảnh toàn cầu. 

MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả học sinh chương trình 

giảng dạy và giáo trình chất lượng cao trong một môi 

trường học tập hỗ trợ và hiệu quả để đáp ứng các tiêu 

chuẩn học thuật cao. 

Các mục tiêu hàng năm cho 2020-2021 

 Tăng tỷ lệ tốt nghiệp bốn năm lên 2,5%.

 Thể hiện sự thành thạo (75% mức độ thành thạo)

đối với các bài đánh giá địa phương của

Discovery và thực hiện bằng hoặc cao hơn mức

độ thông thạo đối với các bài đánh giá chung

GCPS.

 Tăng tỷ lệ tham gia Ghi danh kép và Xếp lớp

Nâng cao lên 5% và hoàn thành lộ trình nghề

nghiệp và chứng chỉ ngành lên 10%.

CÙNG NHAU LÀM VIỆC ĐỂ ĐẢM BẢO 

THÀNH CÔNG 

Trường trung học Discovery sẽ…

 Tiến hành các buổi cung cấp thông tin
và / hoặc hội thảo dành cho phụ
huynh để hỗ trợ phụ huynh chuẩn bị cho học
sinh của họ giải thích các tài liệu và sử dụng
thông tin đã học trước đó và thông tin có trong
tài liệu để giải thích một tình huống hoặc quy
trình và cách hỗ trợ một lập luận hoặc tuyên bố.

 Hướng dẫn phụ huynh tìm tài liệu trên eCLASS
để giúp học sinh của họ điều hướng và sử dụng
thành công nền tảng kỹ thuật số.

 Sử dụng Chiến lược Giảng dạy Chất lượng Plus
và các phương pháp hay nhất để phát triển và
thực hiện các bài học, cơ hội khắc phục và làm
giàu được phát triển tốt.

 Đăng các liên kết giáo dục và công cụ hỗ trợ
trên các trang eCLASS của giáo viên mà học
sinh và phụ huynh có thể sử dụng để thúc đẩy
các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe.

Chữ ký của Hiệu trưởng Ngày 

 Là học sinh, chúng tôi sẽ … 

 Làm việc với các giáo viên và gia
đình của chúng tôi để chứng tỏ khả
năng thông dịch các tài liệu và văn bản để kết
nối việc học trước đó và giải thích một tình
huống hoặc quy trình hoặc hỗ trợ một lập luận
hoặc tuyên bố.

 Sử dụng eCLASS và các tài nguyên giáo dục
khác hàng ngày để thành công trong học tập
trong mọi lĩnh vực.

 Truy cập các trang web của giáo viên để tìm các
nhiệm vụ nội dung, thực hành và đánh giá, cũng
như thực hiện các chiến lược giảng dạy để giúp
chuẩn bị cho sự thành thạo trong tất cả các lĩnh
vực nội dung.

Với tư cách là Gia đình, chúng tôi sẽ… 

 Tham dự các buổi hội thảo để tìm
hiểu các chiến lược hỗ trợ học sinh
của họ ở nhà bằng cách chuẩn bị cho
các em viết các câu trả lời được soạn
sẵn có sử dụng bằng chứng.

 Làm việc với học sinh của họ để tìm và sử dụng
các bài tập từ eCLASS và các tài nguyên khác ở
nhà để cải thiện kỹ năng viết.

 Truy cập trang web của giáo viên để tìm các bài
tập nội dung cụ thể để sử dụng với học sinh của
họ.

THĂM TRUNG TÂM PHỤ HUYNH 

CỦA CHÚNG TÔI 

Trung tâm dành cho phụ huynh của chúng tôi có các trò 

chơi học tập, sách và nhiều tài nguyên khác có sẵn để các 

gia đình kiểm tra và sử dụng tại nhà. Liên hệ phụ huynh 

của chúng tôi là Diana Bregeth. Cô ấy sẵn sàng giúp bạn 

tìm tài nguyên, điều hướng Cổng thông tin dành cho phụ 

huynh, kết nối với giáo viên và tìm hiểu về những cách 

bạn có thể giúp con mình ở nhà. 

Trung tâm Phụ huynh nằm trên sảnh 100 đối diện với 

Văn phòng Tư vấn / Phòng thí nghiệm Máy tính Nghề 

nghiệp. 

Giờ hoạt động: 7:00 AM-2:30 PM 

Vui lòng liên hệ với Diana Bregeth để biết thêm thông 

tin về Trung tâm dành cho Phụ huynh  

Số điện thoại: 678-226-2282 

Email: diana.bregeth@gcpsk12.org 

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh tình nguyện tại 

trường bằng cách liên hệ với cô Bregeth trong Trung tâm 

Phụ huynh để biết các cơ hội sắp tới.  

Phụ huynh nên liên hệ với văn phòng tư vấn để sắp xếp 

thời gian thực hiện các quan sát trong lớp học. 

Marci Sledge   09/29/2020




