Arlington Classics Academy-Trường
Parent Nhỏ gọn
Mục đích của compact cha mẹ học là truyền đạt một sự hiểu biết chung của gia đình và nhà
trường trách nhiệm để đảm bảo rằng mọi trẻ em đạt tiêu chuẩn cao và một nền giáo dục chất
lượng. Để tuân thủ luật liên bang, chúng tôi yêu cầu bạn đọc và hỗ trợ ACA dành cho phụ huynh /
trường học nhỏ gọn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Kim Neill, Giám đốc Dịch vụ
Học thuật, theo số (817) 987-1819.

Chính sách tham gia của phụ huynh
Thừa nhận rằng phụ huynh / người giám hộ là giáo viên đầu tiên của học sinh và hỗ trợ liên tục
này là cần thiết cho thành công trong học tập, Học viện Arlington Classics cam kết tuân theo chính
sách tham gia của phụ huynh sau đây:
❖ Cha mẹ sẽ nhận được thông tin liên quan đến việc thực hiện Tiêu đề I hàng năm. Chương
trình Phần A và sẽ được khuyến khích đưa ra các đề xuất để cải thiện / tăng cường
chương trình.
❖ Phụ huynh sẽ được cung cấp thông tin kịp thời về các tiêu chuẩn và kỳ vọng của học sinh
tổng thể (TEKS).
❖ Phụ huynh sẽ được cung cấp thông tin kịp thời về các công cụ đánh giá của trường / tiểu
bang: đánh giá địa phương, MAP, STAAR, EOC, vv
❖ Phụ huynh sẽ được cung cấp cơ hội học cách tăng cường hiệu quả học tập cho con em
mình.
❖ Các đại diện phụ huynh (bao gồm phụ huynh của các học sinh Title I, Part A) sẽ tham gia
vào việc phát triển, xem xét và đánh giá chương trình cải tiến trường.
❖ Phụ huynh sẽ được tham gia hàng năm trong việc xem xét / sửa đổi Compact này.
❖ Phụ huynh sẽ được yêu cầu hoàn thành các cuộc điều tra tìm kiếm đánh giá của chương
trình Title I, Part A và sự tham gia của phụ huynh.
❖ Cha mẹ sẽ hằng năm xem xét / sửa đổi chính sách này (Chính sách Học sinh ACA
400.160, Phần 3)

Trang chủ và Trường học
Hoạt động dưới tiền đề nhà và trường phải làm việc cùng nhau để đạt được nền giáo dục tốt nhất có thể
cho trẻ em, phụ huynh, giáo viên / hiệu trưởng và học sinh đồng ý hoàn thành các hoạt động được mô tả
để nâng cao tiến bộ giáo dục của từng học sinh:
Giáo viên / Hiệu trưởng:
➔ Giao tiếp thường xuyên với phụ huynh về tiến bộ và hành vi của học sinh.
➔ Chia sẻ cả hai kinh nghiệm học tích cực và tiêu cực với cha mẹ.
➔ Cung cấp chương trình giảng dạy và giảng dạy chất lượng cao trong một môi trường hỗ trợ và
khuyến khích thực hành các học giả tại nhà.
➔ Hãy nhận biết nhu cầu của mỗi đứa trẻ và tôn trọng sự đa dạng của học sinh trong trường chúng ta.
➔ Cung cấp chính sách “mở cửa” và cho phụ huynh biết rằng họ luôn được chào đón. Các cuộc hẹn
có thể cần thiết để tập trung vào nhu cầu của học sinh.
➔ Cung cấp một môi trường cho phép giao tiếp tích cực giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Học sinh:
➔ Ở trong lớp đúng giờ và chuẩn bị học.
➔ Chịu trách nhiệm và sở hữu công việc và hành vi của riêng tôi.
➔ Hiển thị bài tập về nhà, công việc đã sửa chữa và thông tin liên lạc của trường cho (các) phụ huynh
của tôi.
➔ Hãy chú ý và yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết.
➔ Hoàn thành bài tập về thời gian và khả năng tốt nhất của tôi.
➔ Chia sẻ ba (3) điều quan trọng xảy ra ở trường mỗi ngày với gia đình tôi.
➔ Tôn trọng bản thân và những người khác, ngay cả khi họ khác với tôi.
➔ Xem lại cổng phụ huynh với cha mẹ tôi.
Phụ huynh:
➔ Hãy xem con tôi đang ở trường một cách kịp thời.
➔ Thấy rằng con tôi đi học hàng ngày trừ khi em bị bệnh.
➔ Làm quen với và làm theo các thủ tục giao thông của trường và tuân thủ các yêu cầu của tình
nguyện viên, nhân viên và nhân viên.
➔ Đặt hẹn với giáo viên để thảo luận về tiến bộ của con tôi.
➔ Thường xuyên và thường xuyên kiểm tra cổng phụ huynh để biết thông tin cập nhật về con tôi.
➔ Đi qua bài tập của con tôi với anh ấy / cô ấy và đọc thông tin liên lạc của trường.
➔ Truy cập trang web của giáo viên và đăng ký giao tiếp với trường học.
➔ Hãy thiết lập cho con tôi một địa điểm và thời gian để học cách xa những phiền nhiễu.
➔ Thiết lập thời gian đọc hàng ngày từ 15 đến 30 phút.
➔ Hãy chắc chắn rằng con tôi ngủ đủ giấc mỗi đêm và ăn sáng mỗi sáng.
➔ Tham dự chương trình giảng dạy Đêm, hội nghị, và các cuộc họp phụ huynh để được thông tin tốt
hơn về hành vi và tiến bộ học tập của con tôi.
➔ Duy trì giao tiếp tích cực, thường xuyên với giáo viên của con tôi về tiến bộ của con tôi.
➔ Khuyến khích con tôi có thái độ tích cực đối với việc học.

