Bilim ve Teknoloji Okulu (SST) Alamo
Kampüsü Ebeveyn ve Aile Katılımı Politikası
2018-2019
Bilim ve Teknoloji Okulu (SST) Devlet Okulları Misyonu
“Bilim ve Teknoloji Okulu (SST) 'daki görevimiz her öğrenciyi yüksek öğrenime hazırlamaktır Fen,
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik konularına önem veren kaliteli, öğrenci merkezli bir eğitim
programı içeren güvenli, özenli ve işbirlikçi bir atmosfer sağlayarak. ”

Amaç Beyanı
Fen Bilimleri Enstitüsü (SST) Devlet Okulu Öğrencilerin başarısını motive ederken akademik
mükemmelliği vurgulayan bir programa dayalı öğrenciler. Fen Bilimleri Enstitüsü (SST) Okul modeli:
● Titiz (öğrenciyi üniversiteye hazırlar);
● İlgili (matematik ve fen becerilerini pekiştirir); ve
● (İlişkiler (öğretmenler ve veliler tarafından güçlendirilmiş güçlü bir anlamlı kişisel ilişkiler kültürü)
Bilim ve Teknoloji Okulu (SST), okullarının ve öğrencilerinin güçlü performansını okul modelindeki üç
temel ilkeye bağlıyor:
● Zorlu bir matematik ve fen bilgisi müfredatı teori tarafından desteklenir;
● Okul sistemindeki değerlendirmeye odaklanmak; ve
● kültürüYapıcı rekabet, disiplin ve ebeveyn katılımı.
Bu amaçla, ebeveynlerle ve toplumla ortaklık kurmak istiyoruz. Ebeveynler, çocukların ilk
öğretmenleri olarak çok önemli bir rol oynamaktadır. Çocuklarına ve okula destekleri, her adımda
çocuklarının başarısı için kritik öneme sahiptir.
Öğrenci akademik başarısının güçlendirilmesine destek olmak için, Fen Bilimleri Enstitüsü (SST) - San
Antonio, Başlık I, Kısım A'yı alır ve katılan çocukların ebeveynlerine yazılı bir veli ve aile katılım politikası ile
ortaklaşa, mutabakata varıp dağıtabilir. Bu, İlk ve Orta Öğretim Yasası'nın (ESEA) 1116 (a) (2) numaralı
bölümünün gerektirdiği bilgileri içerir (kampüs çapında ebeveyn ve aile katılım politikası). Politika, Fen ve
Teknoloji Okulu'nun (SST) ebeveyn ve aile katılımı konusundaki beklentilerini belirler ve Bilim ve Teknoloji
Okulu'nun (SST) bazı özel ebeveyn ve aile katılımı faaliyetlerini nasıl uygulayacağını açıklar.
BÖLÜM I. GENEL BEKLENTİLER
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Bilim ve Teknoloji Okulu (SST) - San Antonio, aşağıdaki yasal gereklilikleri yerine getirmeyi kabul eder:
● Bölümile uyumlu olarak 1116, okul bölgesi,olmasını sağlamak için okullarıyla birlikte
çalışacaktır.okul düzeyindegerekli aile ve aileninKatılım politikaları111bölümünün gerekliliklerini
yerine getirmektedir6ESEA’nın(b)ve her biri, ESEA’nınbölümüyle tutarlı bir okul-veli kompaktını
içermektedir 1116(d).
● Okullar, politikanın ebeveynlerine anlaşılır ve tek tip bir formatta ve uygulanabilir ölçüde,
ebeveynlerin anlayabileceği bir dilde bildirimde bulunacaktır. Politika yerel topluma sunulacak
ve ebeveynlerin ve okulun değişen ihtiyaçlarını karşılamak için periyodik olarak güncellenecektir.
● Başlık I, Kısım A, ebeveyn ve aile katılımı gereklilikleri yerine getirilirken, uygulanabilir olduğu
ölçüde, okul bilgi sağlama dahil sınırlı İngilizce yeterliliğine sahip ebeveynlerin, engelli
ebeveynlerin ve göçmen çocukların ebeveynlerinin katılımı için tam fırsatlar sağlayacaktır. ve
ESEA'nın 1111 maddesi uyarınca, anlaşılır ve tek tip bir formatta talep edilen ve talep üzerine
alternatif formatlar içeren ve uygulanabilir ölçüde, ebeveynlerin anlayabildiği okul raporları.
● ESEA'nın 1114 (b) bölümünde geliştirilen Kısım I Başlık A için okul genelinde program planı,
katılan çocukların ebeveynleri için tatmin edici değilse, okul, başvuruda bulunduğunda planla
ilgili herhangi bir ebeveyn yorumu sunacaktır. Yerel eğitim kurumuna (okul bölgesi) planlayın.
● Okul, Başlık I, Kısım A'da hizmet veren çocukların ebeveynlerini, Başlık I, Kısım A'nın
ebeveynleriniçin ayrılan fonlarınilişkin kararları ve ailelerin katılımı nasıl harcandığınaiçerecek ve
yüzde 95'inden az olmamak üzere Ayrılmış yüzde 1'i doğrudan okullara gider.
● Okul, ebeveynleriniçin güçlü ebeveyniçin kendi kapasitesini ve ebeveyni oluşturacaktır ve aile
katılımıetkilisağlamak ve aile katılımınıve öğrencilerin akademik başarısını arttırmak için okul,
ebeveynler ve toplum arasında bir ortaklığı desteklemek.
● Okulebeveyniçin diğer makul desteği sağlayacaktır ve aile katılım bölümündekifaaliyetleri 1116
şekilde ESEA'nın , ebeveynlerin talep edebileceği.
● Okul, ebeveynaşağıdaki yasal tanımı ile idare ve aile katılımınınedilecek ve bu tanıma uygun
programlar, faaliyetler ve prosedürler yürütecektir:
“Ebeveyn ve aile katılımı, ebeveynlerin düzenli, iki yönlü ve Öğrencilerin akademik
öğrenmelerini ve diğer okul etkinliklerini içeren anlamlı iletişim
● ; ebeveynlerin çocuklarının öğrenmesine yardımcı olmada;
● ebeveynlerin, çocuklarının okuldaki eğitimine aktif olarak katılmaları için teşvik edilmeleri;
● ebeveynlerin çocuklarının eğitiminde tam bir ortak olduğunu ve uygun görüldüğü şekilde,
çocuklarının eğitimine yardımcı olmak için karar alma ve danışma kurullarına dahil
edildiğini;
● Böylebölüm tarif edilenler gibi diğer aktiviteler, 1116'da ESIIEA”BÖLÜM

yürütülmesi.OKUL UYGULAMA NASIL TARİFİ GEREKLİ KAMPÜSÜ EBEVEYN ve AİLE KATILIM
POLİTİKASI BİLEŞENLERİ
ESEA bölüm 1111 altında okul veli ve aile nişan planının ortak gelişiminde anne dahil etmek aşağıdaki
eylemleri alacak kampüs:
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Eylemler: Okulumuz resmi bir tutar Okulun Durumu Her okul yılı Eylül ile Ekim ayının sonuna kadar velilerle
gözden geçirmek üzere Adres I Okul gereksinimleri ve okulun Ebeveyn ve aile katılımı Politikası. Ek olarak,
okul müdürü ebeveynlere okul test verileri, güncelleme raporu kartı ve okulun iyileştirme planının gözden
geçirilmesi hakkında bir güncelleme sağlar.
Kampüs, velileri, ESEA’nın 1116 maddesi altındaki okul inceleme ve iyileştirme sürecine dahil etmek için
aşağıdaki eylemleri gerçekleştirecektir:
Eylemler: Okulumuz her yıl ebeveynleri, Kampüs Geliştirme Planımızı ve Ebeveynimizi incelemek ve
tartışmak üzere gözden geçirme ve revizyon toplantılarına katılmaya davet eder. aile katılımı politikası. Okul
sürekli, düzenli ve sürekli bir şekilde okul politikasını gözden geçirir. Ebeveyn katılımı ve aile katılımı için bir
forum oluşturmak üzere okulumuzda organize bir PVC kurulmuştur. Okulumuz öğretmenlere ve diğer
personele, velilere, öğrencilere ve topluma, bu bölüm altında hizmet verilen tüm okulların (2) paragrafı
altındaki yıllık gözden geçirme sonuçlarını, gerektiği gibi istatistiki olarak ayrıştırılmış sonuçları içeren
bireysel okul performans profillerinde yayınlar ve yayınlar. bölüm 1111 (b) (3) (I) 'e göre.
Kampüs, okulun velilerine Başlık I, Bölüm A programlarına katılımlarını bildirmek ve ebeveynlerin Başlık I,
Bölüm A programlarına katılma hakkını ve Bölüm I programlarına katılma hakkını açıklamak için yıllık bir
toplantı yapacak. Okul toplantıyı veliler için uygun bir zamanda toplayacak ve mümkün olduğu kadar çok
sayıda velinin katılabilmesi için sabah veya akşamları gibi esnek bir dizi ebeveyn ve aile katılımı toplantısı
sunacaktır. Okul, Başlık I, Bölüm A programlarına katılan tüm çocukların velilerini bu toplantıya davet
edecek ve katılmaları için teşvik edecektir.
Eylemler: Ebeveyn programları, toplantılar ve diğer faaliyetlerle ilgili bilgiler zamanında velilere gönderilir.
Bu bilgiler haftalık bültenler, telefon görüşmeleri, web siteleri veya sınıf öğretmenleri aracılığıyla
dağıtılabilir. Okulumuz, ebeveynlerin başarısını artırmak için çocukları ile birlikte çalışmasına yardımcı olacak
özel eğitim ve materyaller sunmaktadır. Ebeveynlerin okulun I. Başlık programının gereksinimlerini
öğrenecekleri yıllık bir toplantı yapılacaktır. Her çocuğun ebeveynine bir mektup gönderilecek ve her
kampüs web sitesinde toplantı duyurulacaktır. Ebeveyn toplantı konferansları yılda bir kez
gerçekleştirilecektir. Toplantı zamanlarının ebeveynlerin ihtiyaçlarına göre ayarlanması gerekir.
Ebeveynlerle iletişim, anlayabilecekleri bir format ve dilde olacaktır.
Kampüs, katılımcı çocukların ebeveynlerine bu bölümdeki programlar hakkında zamanında bilgi sağlar;
okulda kullanılan müfredatın açıklamaları ve açıklamaları, öğrenci ilerlemesini ölçmek için kullanılan
akademik değerlendirme formları ve öğrencilerin karşılaması gereken yeterlilik düzeyleri; ve ebeveynler
tarafından talep edilmesi halinde, düzenli toplantılar için öneri oluşturma ve uygun şekilde, çocuklarının
eğitimi ile ilgili kararlara katılma ve önerilere mümkün olan en kısa sürede yanıt verme fırsatları.
Eylemler: Okulumuz velilerle sık sık devletin müfredat ve değerlendirme beklentileri, eğitimin verilmesiyle
ilgili okulun gereklilikleri, öğrenci çalışmalarını değerlendirmek için kullanılan teknikler ve öğrencilerimizin
akademik başarısı ile ilgili bireysel ritüelleri ve rutinleri ile iletişim kurar. Okul El Kitabımız, Haftalık Haber
Bültenleri, Okul Web Sitesi, Öğretmen Web Siteleri, Okul Erişimi (telefonla arama sistemi), Veli / Öğretmen
Konferansları, Okul Konseyi Toplantıları, bireysel notlar / çağrılar, Aile Eğlence Geceleri, Anketler gibi çeşitli
iletişim teknikleri kullanıyoruz. , Fen ve Teknoloji Okulu (SST) Ebeveyn katılımı istemek ve ev ile okul
arasında verimli bir diyalog yaratma umudunda önemli bilgiler sağlamak için ebeveyn web siteleri, ebeveyn
atölyeleri, Açık Ev, Okul Gecesine Geri Dön, Rapor Kartları, referans sonuçları vb. gelişmiş öğrenci başarısı ile
ilgili.

BÖLÜM III. YÜKSEK ÖĞRENCİ AKADEMİK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN PAYLAŞILAN
SORUMLULUKLAR
Okul düzeyinde veli ve aile katılım politikasının bir parçası olarak, her okul, bu bölümde sunulan tüm çocuklar
için velilerle ortaklaşa geliştirmeli, ebeveynlerin, tüm okul personelinin nasıl olduğunu belirten bir okul-veli ve
öğrenciler, akademik başarılarını arttırma sorumluluğunu paylaşacaklardır.
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Bir öğrencinin eğitimi sadece öğretmenin değil aynı zamanda ebeveyn ve çocuğun da sorumluluğudur. Bu
nedenle, bir Veli Öğretmen --- Öğrenci Kompakt geliştirilmiştir ve okulumuzda kullanılmaktadır. Bu belge,
tüm taraflar arasında, öğrencinin başarısını sağlamak için belirli görev ve sorumluluklara uyacakları bir
anlaşma olarak hizmet eder. Her okul yılının başında herkes tarafından gözden geçirilir ve imzalanır. İmzalı
sıkıştırma öğretmen tarafından tutulur ve her katılımcıya sorumluluklarını hatırlatmak için öğrenci ve veli
konferanslarında kullanılır. Bu sıkıştırmalar ayrıca öğrencileri ve ebeveynleri eğitim sürecine daha fazla dahil
olmaları için motive etmek ve ebeveynlerin çocuklarının öğrenmesinde eşit ortaklar olduğunu bilmelerini
sağlamak için kullanılır.

BÖLÜM IV. KEYFİ KAMPÜSÜ GENİŞ EBEVEYN ve AİLE KATILIM POLİTİKASI BİLEŞENLERİ
Kampüsü Geniş Ebeveyn ve aile nişan Politikası listeleme ve okul, ebeveyninden danışarak, ebeveyn için kapasite
ve aile etkileşim oluşmasına taahhüt için seçtiği diğer ihtiyari faaliyetlerini açıklayan ek paragraflar içerebilir
ESEA’nın 1116 (e) bölümünde listelenen aşağıdaki isteğe bağlı faaliyetler gibi, çocukların akademik başarılarını
destekleyen okul ve okul sistemi:

● ebeveynlerinen üst düzeye çıkarmak ve ailelerin katılımınıve çocuklarının eğitimine katılımını
arttırmak, çeşitli okul toplantıları düzenlemek doğrudan katılan çocuklarla çalışan öğretmenler
veya diğer eğitimciler arasında okulda bu konferanslara katılamayan ebeveynlerle ev içi
konferanslar düzenlemek;
● ebeveyniyileştirmek için model yaklaşımları benimsemek ve uygulamak ve aile katılımını;
● ebeveynile ilgili tüm konularda tavsiyelerde bulunmak üzere okul çapında bir ebeveyn danışma
konseyi kurulması ve aile katılımı Başlık A, Kısım A programlarında;
● Ebeveyntoplum temelli kuruluşlar ve işletmeler için uygun roller geliştirmek ve aile katılımı
faaliyetlerinde; ve
● velidiğer makul desteklerin verilmesi ve aile katılımı faaliyetlerine
KISIM V. Kabul Etme
Bu okul geneli Ebeveyn ve Aile Katılımı Politikası, aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere, Başlık I, Bölüm A
programlarına katılan çocukların ebeveynleri ile ortaklaşa geliştirilmiş ve üzerinde anlaşmıştır ( oturum
açma sayfası, toplantı tutanakları vs.).
Bu politika 13/9/2018 tarihinde Fen Bilimleri Enstitüsü-Alamo tarafından kabul edilmiştir ve (2018-19
akademik yılı) dönemi için geçerli olacaktır. Okul, bu politikayı, 13/9/2018'den önceki veya bir önceki veya
sonraki A ve I Kısmındaki çocukların velilerine yayacaktır.
_____________SERKAN DIRIK__________________
(yetkili makamın imza)
___________ 13/9/2018 ____________________
(Tarih)
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