JPPSS - Ty Học Chánh Trường Công Lập
Quận Jefferson

PARENTAL RIGHTS QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH
Chính Sách Đa Dạng Trong Sự Tham Gia của Phụ Huynh

Sự tham gia của Phụ huynh là cần thiết
Ty Học Chánh Quận Jefferson nhận thấy sự tham gia của phụ huynh là tầm quan trọng
đối với việc thành công trong học tập. Nghiên cứu đã cho thấy sự tham gia của phụ
huynh làm tăng thành tích học tập của học sinh.

Chương trình Title 1, Phần A
Khu học chánh sẽ đưa vào các chương trình
sinh hoạt, phương pháp,và các hoạt động sẽ
được gài đặt vào tất cả trường học thuộc
Title 1. Chương trình, hoạt động và phương
pháp sẽ được hoạch định để trẻ tham gia và
sẽ có sự tham vấn cùng với ý tưởng của phụ
huynh.

Khô ng thô ng thạo ngô n ngữ Anh ngữ
Trong phạm vi có thể thực hiện được, khu học chánh trường học sẽ cung cấp đầy đủ các cơ
hội cho các học sinh có trình độ ngôn ngữ Anh văn bị giới hạn, bị khiếm khuyến, và phụ
huynh của trẻ em di dân. Các thông tin sẽ bao gồm bằng các ngôn ngữ khác nhau.

Phụ huynh
Thuật ngữ nói đến cha mẹ nghĩa là nói đến những
người chăm sóc cũng như chịu trách nhiệm nuôi
dưỡng bao gồm việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ như cha mẹ,
ông bà, cô dì, chú bác, cha mẹ đỡ đầu – dượng, và
những người khác.

Khái niệm về sự tham gia của phụ huynh
Phụ huynh tham gia vào các chương trình, dịch vụ,và/hoặc những sinh hoạt cho nhà
trường cũng như sự đóng góp của cha mẹ bên ngoài trường học.

Mô i trường
Trách nhiệm của nhà trường là tạo môi
trường lành mạnh chào đón các trẻ em đến
để học tập và hổ trợ các cha mẹ trong việc
chăm sóc toàn diện.

Để biết thêm chi tiết và những điều lệ phạm vi
Phụ huynh có thể tham khảo trong sổ Phương cách & Điều lệ
phạm vi hoặc trên mạng Jpschools.org under Quick Links.

