Sự giao kết Trường Tiểu học
- Gia đình
Xây dựng một quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Học đường - Gia đình
Gia đình tham gia là một chiến lược quan trọng của The Promise Bellingham (Triển vọng của Bellingham.) Nghiên cứu rõ ràng, sự
tham gia của phụ huynh trong các vấn đề giáo dục của con em quý vị là việc quan trọng! Những học sinh nào mà gia đình đang
tham gia vào cuộc sống học đường của họ thì các em đó đi đến lớp thường xuyên hơn, đạt được kết quả mức độ cao hơn, và
thường có hành vi tốt hơn khi ở nhà và cả khi ở trường học.
Sự giao kết gương mẫu giữa Trường tiểu học và gia đình chúng ta bao gồm một loạt các cách để cho các giáo viên, phụ huynh và
nhà trường giao tiếp với nhau về việc học tập của học sinh. Một số thí dụ bao gồm:
» Chương trình giảng dạy ban đêm và
những ngày khai giảng Niên học mới
»

Trường học và lớp học các bản tin
và các trang mạng

»

Học sinh làm việc và giao tiếp trong lớp học

»

Cuộc gọi điện thoại,điện thư, ghi chú nhà

»
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»

Hội thảo phụ huynh, giáo viên và các học sinh

»

Báo cáo tiến độ từ các giáo viên trong lớp học
- Gửi về nhà định kỳ

»

Báo cáo đánh giá
- Gửi về nhà sau khi khu vực và tiểu bang
đánh giá

»

Thành tích biểu của học sinh
- Gửi về nhà tháng Hai và tháng Sáu

Đổi mới và linh hoạt
Như quý vị đã biết, năm rồi các Trường Công Lập Bellingham đã thay đổi phương pháp với các
cuộc hội nghị cấp tiểu học. Trong quá khứ chúng ta đã thực hành theo phương pháp là cho bải học sớm trong tháng Mười Một để
cung cấp cho mỗi gia đình một cuộc họp phụ huynh-giáo viên nay đã được thay thế bằng một phương thức khác để cải thiện thông
tin liên lạc liên tục với các gia đình. Trong khi một số trường sẽ tiếp tục vào mùa Thu này với phương thức truyền thống của hội
nghị, không phải tất cả học sinh trên toàn học khu sẽ tự động được lên kế hoạch cho một cuộc họp phụ huynh-giáo viên. Sự thay
đổi này được thiết kế để cung cấp linh động hơn về khi nào và làm thế nào các trường học liên kết với gia đình đồng thời cũng làm
giảm bớt sự gián đoạn và mất thời gian hướng dẫn gây ra bởi một tuần bải học sớm.
Mỗi trường tiểu học được phác thảo một kế hoạch cho phép sự tham gia của gia đình hiệu quả và hiệu lực bằng cách sử dụng
nhiều chiến lược. Trên mặt sau của tờ thông tin này, bạn sẽ thấy một thí dụ. Các trường của chúng tôi muốn được linh hoạt và cung
cấp một mức độ thích hợp của truyền thông cho mỗi gia đình. Đối với một số trẻ em, ghi danh qua điện thư hoặc điện thoại với cha
mẹ là thích hợp. Đối với những người khác, một cuộc họp chính thức hơn sẽ đáp ứng nhu cầu của họ.
Các trường của chúng tôi muốn trở thành những hội viên với những gia đình để cung cấp cho học sinh của chúng ta một kinh
nghiệm giáo dục tuyệt vời. Cha mẹ nên luôn luôn cảm thấy được hoan nghinh khi yêu cầu một cuộc họp với giáo viên của con em
mình.
Continued on reverse

Tiếp tục quay ngược lại
Đối với tất cả các học viên:
• Cung cấp thông tin liên lạc liên tục cho các gia đình (cả thông tin và giáo dục: bản tin, ghi chú, bưu thiếp, đìện thư)
các cuộc gọi điện thoại, những cuộc hội thoại trực diện, văn bản và blog)
• Sử dụng một hệ thống báo cáo dựa trên các tiêu chuẩn (đánh giá tiến độ theo tiêu chuẩn chung)
• Cung cấp cơ hội cho các gia đình tham gia trong việc học của con em mình (hoạt động tình nguyện trong lớp học, những cuộc du
ngoạn)
Chương trình giảng dạy đêm, gặp gỡ và chào đón, hội chợ khoa học)
Đối với một số học viên:
• Theo lịch trình các buổi họp phụ huynh-giáo viên
• Theo dõi thường xuyên thêm và báo cáo về sự tiến bộ của học sinh
• Phối hợp sự can thiệp và hỗ trợ giữa Học đường và Cộng đồng
Đối với vài học viên:
• Nhân viên nhà trường làm việc trong quan hệ đối tác với các gia đình để giám sát các nhu cầu chuyên biệt (giáo dục đặc biệt, kế hoạch
y tế, vv.)
• Thường xuyên giáo viên / phụ huynh kiểm soát con em về những kế hoạch cá nhân / tiến bộ

Bản Báo Cáo Tổng Quát mới
Một thẻ báo cáo mới cấp Tiểu học đã được phát triển để giao tiếp hiệu suất của con quý vị liên quan đến tiêu chuẩn của tiểu
bang. Thẻ báo cáo cấp Tiểu học mới sẽ được gửi về nhà vào cuối mỗi lục cá nguyệt, vào tháng Hai và tháng Sáu. Là một phần của
phương pháp tham gia của gia đình, thẻ báo cáo mới phục vụ như là một công cụ thông tin liên lạc. Bản nháp của thẻ báo cáo
mới sẽ được trực tuyến tại http://bellinghamschools.org/reportingstudentprogress trong những tháng tới.

Thực tiễn tốt nhất cho Kết giao Gia đình
Theo Tiến sĩ Joyce Epstein, Giám đốc của Mạng lưới quốc gia dành cho Trường học Đối tác tại Đại học Johns
Hopkins, kết giao có thể được phân loại thành Sáu loại của Sự tham gia:
1. Nuôi dạy con cái - Gia Đình giúp tạo ra một môi trường gia đình hỗ trợ trẻ em trong việc học tập.
2. Trang chủ Học Truyền thông - hiệu quả thông tin liên lạc hai chiều (từ nhà đến trường
và từ trường về nhà) về tiến độ học đường và sự tiến bộ của trẻ em trên tất cả các cấp
(Học tập, xã hội và tình cảm).
3. Tình nguyện viên - Tìm cách để giúp đỡ ở trường, trong khu huyện hoặc tại nhà.
4. Hỗ trợ học tập tại nhà trường và gia đình cùng làm việc với nhau để tìm cách trong đó
gia đình có thể giúp làm bài tập và các hoạt động khác liên quan đến việc học vấn ở nhà.
5. Ra quyết định - Gia đình và trường học / khu huyện cộng tác trong các quyết định học đường, gia đình cho cơ hội
để đặt vào các chính sách và các quyết định có ảnh hưởng đến sự giáo dục của con em mình.
6. Phối hợp với Cộng đồng - Phát triển quan hệ đối tác với Cộng đồng để tăng cường các chương trình học, gia đình
thực hành và việc học tập của học sinh.
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