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Each Title I school shall jointly develop with parents and family members of participating children, a written plan that shall describe how the school will carry out the requirements mentioned 

below.  Parents shall be notified of the plan in an understandable and uniform format and, to the extent practical, provided in a language the parents can understand. The school plan must be 

made available to the local community and updated and agreed upon by parents periodically to meet the changing needs of parents and the school. 

All families and community members were invited and encouraged to provide input and suggestions on developing/reviewing this plan.  This plan is available on our school website and in the Title I 

parent and family engagement notebook located in our front office.  If you would like a printed copy of this document, or require translation, please contact our Title I Contact, Colleen Walker 

walker.colleen@brevardschools.org 

Se invitó y alentó a todas las familias y miembros de la comunidad a proporcionar aportes y sugerencias sobre el desarrollo / revisión de este plan. Este plan está disponible en el sitio web de nuestra 

escuela y en el cuaderno de participación de padres y familias del Título I ubicado en nuestra oficina principal. Si desea una copia impresa de este documento o necesita una traducción, comuníquese 

con nuestro contacto de Título I, Colleen Walker walker.colleen@brevardschools.org 

School’s vision for engaging families: 
 

Assurances     

We will:         

✓ Involve an adequate representation of parents, or establish a parent advisory board to represent families, in developing and evaluating the “School Parent and Family 

Engagement Plan” that describes how the school will carry out its required family engagement activities.   

✓ Hold an annual meeting for families to explain the Title I program and the rights of parents to be involved. Offer other meetings/workshops at flexible times.  

✓ Use a portion of Title I funds to support parent and family engagement and involve parents in deciding how these funds are to be used. 

✓ Involve parents in the planning, review, and improvement of the Title I program. 

✓ Develop a school-parent compact that outlines how parents, students, and school staff will share the responsibility for improving student achievement, and describes how 

parents and teachers will communicate.  

✓ Offer assistance to parents in understanding the education system and the state standards, and how to support their children’s achievement. 

✓ Provide materials and training to help parents support their child’s learning at home. 

✓ Provide staff development to educate teachers and other school staff, including school leaders, on how to engage families effectively. 

✓ Coordinate with other federal and state programs, including preschool programs. 

✓ Provide information in a format and language parents can understand, and offer information in other languages as feasible. 

✓ Include the School and District Parent and Family Engagement Plans on our school website and in the Parent Engagement Notebook in the front office. 

 

Principal: _______________________________   Date: ____________________ 
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EVERY TITLE I SCHOOL IN BREVARD COUNTY WILL: 

1. Involve families and community members in the planning, review, and improvement of their School Improvement Plan and Title I program.  The school 
will jointly develop and evaluate the Parent & Family Engagement plan, as well as the school-home compact, with an adequate representation of 
families. 

Title I Documents Date of meeting 
to gather 

family/community 
input. 

List outreach strategies used to invite 
families and community to provide 

input. 

Describe the method in which family and community 
members were involved. 

What evidence do you have to 
document family/community 

participation? 

Schoolwide Improvement Plan 
(SWP) 

Comprehensive Needs 
Assessment (CNA) 

6/1/22, 6/3/22, 
6/8/22, 6/10/22, 
6/14/22 

Families invited to join School Needs Team. 

Family Surveys reflecting what needs we 
have as a school. 

 

Families sent a survey asking to reflect on current school year. 

Families were invited to come to Fairglen during the Summer to 
join the School Needs Team and discuss data. 

Report of submitted surveys 

Emails sent to families 

Sign in Sheets 

Parent and Family Engagement 
Plan (PFEP) 

9/14/22 

9/15/22 

Families sent survey regarding PFEP Input 

Stakeholders invited to SAC meeting 

Families and community members asked to complete a survey 
reflecting on each section of family engagement.  

Submitted surveys, SAC meeting 
minutes and Exit Slips. 

School-Home Compact 

 

10/13/22 Families invited to SAC Meetings 

Survey sent to Families 

Survey sent to via Blackboard announcement, placed on 
website, and Facebook page.  

SAC meeting.  

Report of submitted surveys and SAC 
meeting minutes/Exit Slip 

 

Title I Budget & Framework 10/13/22 Families invited to SAC Meetings 

Survey sent to Families 

Families completed a survey identifying each line item in the 
Framework. 

 

Attendants asked to provide input on school decisions 

 

Report of submitted surveys and SAC 
meeting minutes/Exit Slip 

Parent & Family Engagement 
Funds 

10/13/22 Families sent Family Engagement Survey 

Families invited to SAC Meeting 

Survey sent to families 

Families and community members asked to complete a survey 
reflecting on each area of family engagement. 

Families asked to complete a survey reflecting use of Title I 
monies at end of previous school year. 

 
Report of submitted surveys and SAC 
meeting minutes/Exit Slip 

 

*All Title I schools are required to hold at least one face-to- face conference in which the compact is discussed with families.   

 

2. Hold an annual meeting for families to explain the Title I program and the rights of parents and families to be involved. 
Tentative date & time(s) of meeting 10/6/22 5:30-6:30, meeting will be recorded and posted to website. 

How are families notified of the meeting? Flyer sent home in backpacks, flyer posted to Fairglen’s website and Facebook page. Flyer will also be pushed out via Blackboard. 
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What information is provided at the meeting? The Office of Title I provides each school with a Power Point Presentation and feedback form that incorporates information on:  The Title I Program, Use of 
Funds Overview, Curriculum and Assessment Information, Parent and Family Engagement Plan, Compact, Ways Parents Can Be Involved.  Schools may 
personalize the Power Point by elaborating on how their Title I funds are used to increase student achievement and promote parent and family engagement, 
ways parents can be involved at their school, how to access staff, school grade information, parent survey results and information on the school’s curriculum. 

How are parents and families informed of their 
rights? 

Brevard Public Schools Office of Title I provides all Title I schools with a brochure informing parents of their rights. This brochure is sent home with all students 
via backpack.  Schools are also required to have a copy of the “Parents Right To Know” letter in a parent and family engagement notebook kept in the front 
office.  The district Title I office monitors and keeps documentation of this on file. 

What barriers will you address to encourage 
parents/families to attend? 

Time constraints and prior engagements. Some families work late and other have after school commitments, meeting will be recorded and pushed out via 
Blackboard, and posted on our website for families to view at their own convenience.  

How will you get feedback from parents and 
families about the meeting? 

Families will be asked to complete an Exit Ticket upon the meeting ending. Families that view the recorded meeting can complete an online Exit Ticket. 

How do parents and families who are not able to 
attend receive information from the meeting? 

The meeting will be recorded and posted to multiple sites to view. Families that are unable to attend will be asked to complete an electronic survey after viewing 
the recorded presentation. 

 

Identify partnerships that coordinate & integrate Title I and local/federal funds to provide opportunities that encourage and support parents and families in 

more fully participating in the education of their children and/or to help support learning at home.  

Title II- Professional Development     Teachers will participate in ongoing professional development to provide rigorous, standards-based instruction as well as attend trainings  
  

Title III-ESOL We provide resources and support to all our ELL students based on their individual plan with additional Title I support. ELL students are placed in classrooms 
with high qualified educators who are ESOL certified or working to become ESOL certified. All information can be sent home in their native language. 

Title IV-Well-Rounded Education/School 
Safety/Educational Technology 

Title I funds are used to support technology in classrooms that is used for student instruction and engagement. Title I funds are utilized to purchase and 
maintain technology to ensure optimal functioning. 

Title IX-Homeless                                                                                 At Fairg                                                                                 At Fairglen, the program works to meet the varying needs of our students and families that are in transition without duplicating services in conjunction with 
the District. We can arrange transportation to and from school so students do not need to chance schools during this time of transition. Provided also by the District if needed is school supplies, Weekend meals 
packs, backpacks, referrals for tutoring, counseling, etc. 

FDLRS/ESE services FDLRS provides diagnostic and instructional support services to exceptional students and families of students with exceptionalities. Teachers and 
administrators work collaboratively in planning, implementing, and evaluating various parent involvement initiatives and training opportunities. ESE support 
is provided through professional development opportunities for staff. We collaborate to address the exceptional needs to students and families without 
duplicating services. 
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Preschool Programs (Head Start/VPK) Fairglen offers two VPK Step Forward classrooms through a partnership with Early Learning Coalition of Brevard. This program is available with limited 
enrollment. 

SAC  Our SAC committee consisting of teachers, parents, and community members. This group of stakeholders work to support the school through a variety of 
avenues. Meeting dates for this school year are: 8/31/22, 9/15/22, 10/13/22, 11/17/22, 12/8/22, 1/19/23, 2/16/23, 3/9/23, 4/13/22, 5/18/22 all starting at 
4pm. 

PTO/PTA Currently no PTO at Fairglen- in process of getting one started 

Community Agencies/Business Partners Fairglen has several business partners that provide additional resources to our students and families. In additional to the support with physical resources, 
business partners are encouraged to join our school team as mentors to students. 

 

3. Utilize strategies to ensure meaningful communication and accessibility. 

Describe the methods that will be used to ensure meaningful, ongoing 
communication between home, school and community. 
 

Fairglen provides information to all families about programs, meetings, and activities in a family-friendly format and 
language that can be easily understood. Hard copies of newsletters will be sent home with students as well as a digital 
version will be available to families to view. Translations are offered for all newsletters and documents for families. 
Information is also provided on our school’s website, via Facebook, the school marquee, Peach Jar, classroom 
newsletters, morning announcements, front office message board, Title I bulletin board, and send out via Blackboard. 

Describe how you notify each family in a timely manner when their child has 
been assigned, or has been taught for four or more consecutive weeks, by a 
teacher who is out of field. 

Letters are sent home with every student that has been taught for four or more consecutive weeks by a teacher who is 
out of field.  A copy of the letter and a list of the parents who receive the letter is kept on file as documentation for 
auditing purposes. 

Explain how families are provided information regarding the curriculum, 
achievement levels, progress monitoring and assessments. 

Curriculum at each grade level will be explained at specific Title I events, at parent conference nights, through school and 
teacher newsletters, SAC meetings, MTSS/IPST meetings, etc. 

Describe how your school provides information to families in their native 
language.  What languages do you provide? 

Upon request, Fairglen will translate documents to a family’s native language using Google Translate. Currently, we 
provide translated documents in English, Spanish, and Vietnamese, and Tagalog. 

How are the needs of families with disabilities accommodated to ensure they 
have access to meetings, workshops, and/or events? 

Fairglen provides accommodations to families with disabilities upon request. 

Describe the opportunities families have to participate in their child’s education. All families are encouraged to attend monthly SAC meetings. All families can contact and request meetings with their 
child’s teacher, school’s guidance counselor, and/or administration in regard to decisions affecting their child’s education. 



                                                                                                 Brevard Public Schools 
                                                                                        Office of Title I 
                                                                           2022-2023  Parent and Family Engagement Plan (PFEP)  

 

 

Describe how your school shares the PFEP, SWP, CNA and other Title I 
documents with community members. 

We ensure all stakeholders are made aware of all Title I documents by posting to our website and sending out via 
Blackboard. Hard copies can be obtained upon request. 

 

4. Educate and build the capacity of school staff (administration, teachers, instructional assistants, custodial, front office, etc) on ways in which to work 
with and engage families effectively as well as the importance of parent and family engagement in increasing student achievement.  Explain your plan for 
this school year. 

 
Topic/Title 

How does this help staff build school/family relationships?   Format for Implementation:  workshop, 
book study, presenter, etc. 

 

Who is the audience? Tentative 
Date/Time 

Restorative Circles A technique for proactively building the skills and relationships 
students will need when challenges arise. Restorative Practice Circles 
are a place where students safely practice listening, speaking, and 
practice taking responsibility for their actions. These learning 
opportunities ultimately build their social emotional skills and lead to 
emotional literacy. 

Digital Presentation & Staff Presenter All teachers Fall 2022 

Teach like a Champion Teach Like a Champion provides educators with a set of techniques, a 
shared vocabulary, and a framework for practice that equip teachers 
to achieve dramatic results with their students. 

Book Study All teachers Spring 2023 

 

5. Provide assistance, training, workshops, events, and/or meetings for families to help them understand the education system, curriculum, standards, state 
assessments and achievement levels.  

● Offer workshops, events and/or meetings at flexible dates/times.  (i.e. morning, evening, lunch, Saturdays).  
● Provide information to families in a timely manner and in an easy to read format.  
● The pre-populated topics are required for ALL schools; schools may add additional topics, as needed, based on family feedback collected. 

Building Capacity of Families to Support Learning at Home 

Topic Title 

Tentative 
Date/Time 

Are they 
flexible? 

Adult learning goal:  What skill that reinforces 
student learning at home will families gain 

during this training? 

List the Schoolwide 
improvement plan (SWP) goal 

this event directly supports 

Translation 
provided 

Take 
home 

materials 
provided 
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Curriculum Areas 

Technology Night 
 
 
Science Night 
 
 
 
 
 
High Five Night 
 
 
 
 
Bedtime Story Night 
 
 
 
Math Night 

10/6/22 
 
 
10/18/22 
 
 
 
 
12/8/22 
3/23/23 
 
 
 
1/26/23 
 
 
 
 
3/23/23 

Families will receive resources to access their FOCUS account 
to check their child’s progress. 
 
Families will be able to engage in academic conversations 
with students about relevant science standards. Parents will 
gain an understanding of the nature of science and will be 
able to support their student in at home learning. 
 
 
Families will join their students on campus to learn about 
Social/Emotional learning and strategies to use at home. 
 
 
Families will be able to read to and with their student and 
apply grade level questioning to their student’s reading at 
home. 
 
 
Families will be able to apply math concepts students are 
learning at school to situation at home. 

School Culture 
 
 
 
Science Proficiency  
 
 
 
 
School Culture 
 
 
 
ELA Proficiency 
 
 
 
 
Math Proficiency 

Yes, upon 
request 

Take home 
materials 
provided at 
all events. 

State Assessments & 
Achievement Levels 

Annual Title I Meeting 10/6/22 Families will gain knowledge about Title I requirements and 
parents’ right via a PowerPoint presentation. Parents will also 
be asked for feedback regarding how Title I funds are spent 
and what types of family engagement events we conduct. 
  

All areas addressed Yes, upon 
request 

No 

Technology, 
FOCUS/LaunchPad 

Annual Title I Meeting 10/6/22 Families will be able to assist their students at home and 
learn to access FOCUS to monitor student progress and to 
communicate with their teacher. 

All areas addressed Yes, upon 
request 

Yes- FOCUS 
account 
information 

Transition (Kdg, MS, 
HS) 

Kindergarten Orientation 
 
Pre-Kindergarten Breakfast 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocoa Jr’Sr High 

Spring 2023 Pre-Kindergarten students and families are invited to attend 
an orientation. Kindergarten and pre-kindergarten teachers 
are available to converse with parents about the transition to 
kindergarten. 
 
Pre-kindergarten students will transition from eating 
breakfast with only their class to eating with all of the 
students. 
 
 
6th grade students attend a field trip to Cocoa Jr/Sr High 
School to tour the school and gain a better understanding of 
what will be expected of them as they enter middle school. 
 

School Culture 
 
 
 
 
School Culture 
 
 
 
 
School Culture 

Yes, upon 
request 

Orientation 
– Yes 
 
 
Breakfast – 
no 
 
 
Cocoa High- 
Yes 
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Parent/ 
Teacher Conferences 

Virtual or In-Person 
Conference Night 

2-4 times per 
year 

Teachers will meet with parents one on one to discuss the 
progress of their students. Teacher’s will work with the 
parent to develop a plan that will help their student succeed 
in and out of school. 

All areas addressed Yes, upon 
request 

 

*College & Career 

      

*Graduation 
Requirements & 

Scholarships 

 
 

     

* Required for secondary schools 

 

 
How will workshops/events for families be evaluated 
to determine return on investment? 

We ensure all stakeholders are made aware of all Title I documents by posting to our website and sending out via Blackboard. Hard copies can be 
obtained upon request. 

How will the needs of families be assessed to plan 
future events?   

Feedback from families is read and analyzed regularly and considered when planning the next event. 

What are the barriers for parents and families to 
attend workshops/events and how do you overcome 
these? (transportation, translation, etc) 

Some barriers we face for families to attend events is communication, time of event, and technology. Communication can be a potential barrier. In the 
past we have received feedback that families prefer flyers and notes sent home in students backpack but recently surveys reflect that families prefer an 
electronic form of communication such as a text/email. Time of day for our events is also another possible barrier. Most families prefer evening time 
frame. Families can request a one on one meeting with a Title I teacher to get information if they are unable to attend an event. Lastly, access to 
technology is a potential barrier for our families. Many events and meetings are held via Zoom, however recordings of our meetings are posted to our 
website.  

How are flexible dates and times for meetings, 
events and/or workshops offered?  (Give examples) 

Families can request a one on one meeting with a Title I teacher if they are unable to attend the meeting. Meetings/events are also recorded and posted 
to our website for families to view. 
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How do families who are unable to attend building 
capacity events receive information from the 
meetings? 

Information about the event can be sent home with students in their backpacks. Families can also access the information by viewing a recording of the 
event on our website. 

What strategies were used to increase family and 
community engagement in decision-making? 

Families were sent surveys seeking input on various areas of school operations. All families and community members are invited to participate in monthly 
SAC meetings. Notifications are sent out via Blackboard Connect, our school website and school newsletter. 
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Cada escuela de Título I elaborará conjuntamente con los padres y familiares de los niños participantes, un plan escrito que describirá cómo la escuela llevará a cabo los requisitos mencionados 

enel documento.  Se notificará a los padres el plan en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. El plan escolar debe 

ponerse a disposición de la comunidad local y actualizarse y acordarse periódicamente por los padres para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela. 

Todas las familias y miembros de la comunidad fueron invitados y alentados a proporcionar aportes y sugerencias sobre el desarrollo / revisión de este plan.  Este plan está disponible en el sitio web 

de nuestra escuela  y en el  cuaderno de participación de padres y familias del Título I ubicado en nuestra oficina principal.  Si desea una copia impresa de este documento, o requiere traducción, 

comuníquese con nuestro Contacto del Título I, Colleen Walker walker.colleen@brevardschools.org 

La visión de la escuela para involucrar a las familias: 
 

Seguro  

Nosotros:        
✓ Involucrar a una representación adecuada de los padres, o establecer una junta asesora de padres para representar a las familias, en el desarrollo y evaluación del "Plan de 

participación de los padres y las familias de la escuela" que describe cómo la escuela llevará a cabo sus actividades requeridas de participación familiar.   

✓ Organice una reunión anual para que las familias expliquen el programa del Título I y los derechos de los padres a participar. Ofrezca otras reuniones/talleres en horarios 

flexibles.  

✓ Use una parte de los fondos del Título I para apoyar la participación de los padres y la familia e involucre a los padres en la decisión de cómo se utilizarán estos fondos. 

✓ Involucre a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa del Título I. 

✓ Desarrolle un pacto entre la escuela y los padres que describa cómo los padres, los estudiantes y el personal escolar compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 

estudiantil, y describa cómo se comunicarán los padres y los maestros.  

✓ Ofrecer asistencia a los padres para comprender el sistema educativo y los estándares estatales, y cómo apoyar el logro de sus hijos. 

✓ Proporcione materiales y capacitación para ayudar a los padres a apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa. 

✓ Proporcionar desarrollo del personal para educar a los maestros y otro personal escolar, incluidos los líderes escolares, sobre cómo involucrar a las familias de manera 

efectiva. 

✓ Coordinar con otros programas federales y estatales, incluyendo programas preescolares. 

✓ Proporcione información en un formato y lenguaje que los padres puedan entender, y ofrezca información en otros idiomas según sea posible. 

✓ Incluya los Planes de Participación de Padres y Familias de la Escuela y el Distrito en nuestro sitio web escolar y en el Cuaderno de Participación de los Padres en la oficina 

principal. 

 

Principal: _________________________________________________________________ Date: ________________________________________    
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CADA ESCUELA DE TÍTULO I EN EL CONDADO DE BREVARD: 

1. Involucrar a las familias y miembros de la comunidad en la planificación, revisión y mejora de su Plan de Mejoramiento Escolar y el programa del Título I.  
La escuela desarrollará y evaluará conjuntamente el plan de Participación de Padres y Familias, así como el pacto escuela-hogar, con una representación 
adecuada de las familias. 

 Título I Documentos Fecha de la 
reunión para 
recabar los 

aportes de la 
familia/comunida

d. 

Haga una lista de las estrategias de 
divulgación utilizadas para invitar a las 

familias y a la comunidad a 
proporcionar información. 

Describa el método en el que participaron los miembros 
de la familia y la comunidad. 

¿Qué evidencia tiene para 
documentar la participación de la 

familia / comunidad? 

Plan de mejora para toda la 
escuela (SWP) 

Evaluación integral de 
necesidades (CNA) 

6/1/22, 6/3/22, 
6/8/22, 6/10/22, 
6/14/22 

Familias invitadas a unirse al Equipo de 
Necesidades Escolares. 

Encuestas familiares que reflejan las 
necesidades que tenemos como escuela. 

 

Las familias enviaron una encuesta pidiendo reflexionar sobre el 
año escolar actual. 

Se invitó a las familias a venir a Fairglen durante el verano para 
unirse al Equipo de Necesidades Escolares y discutir los datos. 

Informe de las encuestas presentadas 

Correos electrónicos enviados a las 
familias 

Hojas de registro 

Plan de Participación de Padres 
y Familias (PFEP) 

9/14/22 

9/15/22 

Las familias enviaron una encuesta sobre los 
aportes de PFEP 

Partes interesadas invitadas a la reunión del 
SAC 

Se pidió a las familias y miembros de la comunidad que 
completaran una encuesta que reflejara cada sección de la 
participación familiar.  

Encuestas enviadas, actas de reuniones 
de SAC y boletas de salida. 

Compacto Escuela-Hogar 

 

10/13/22 Familias invitadas a las reuniones de SAC 

Encuesta enviada a las familias 

Encuesta enviada a través del anuncio de Blackboard, colocada 
en el sitio web y en la página de Facebook.  

Reunión del SAC.  

Informe de las encuestas presentadas 
y actas de la reunión del SAC/Hoja de 
salida 

 

Título I Presupuesto y Marco 10/13/22 Familias invitadas a las reuniones de SAC 

Encuesta enviada a las familias 

Las familias completaron una encuesta identificando cada 
elemento de línea en el Marco. 

 

Se les pide a los asistentes que proporcionen información sobre 
las decisiones escolares 

 

Informe de las encuestas presentadas 
y actas de la reunión del SAC/Hoja de 
salida 

Fondos de participación de 
padres y familias 

10/13/22 Las familias enviaron la encuesta de 
participación familiar 

Familias invitadas a la reunión del SAC 

Encuesta enviada a las familias 

Se pidió a las familias y miembros de la comunidad que 
completaran una encuesta que reflejara cada área de 
participación familiar. 

Las familiaspidieron completar una encuesta que reflejara el uso 
del dinero del Título I al final del año escolar anterior. 

 
Informe de las encuestas presentadas 
y actas de la reunión del SAC/Hoja de 
salida 

 

*Todas las escuelas del Título I deben celebrar al menos una conferencia cara a cara en la que se discuta el pacto con las familias.   

 

2. Organice una reunión anual para que las familias expliquen el programa del Título I y los derechos de los padres y las familias a participar. 
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Fecha y hora tentativas de la reunión 10/6/22 5:30-6:30, la reunión será grabada y publicada en el sitio web. 

¿Cómo se notifica a las familias de la reunión? Flyer enviado a casa en mochilas, volante publicado en el sitio web de Fairglen y en la página de Facebook. Flyer también se enviará a través de Blackboard. 

¿Qué información se proporciona en la reunión? La Oficina del Título I proporciona a cada escuela una presentación de Power Point y un formulario de comentarios que incorpora información sobre: El 
Programa del Título I, Descripción general del uso de fondos, Información sobre el currículo y la evaluación, Plan de participación de padres y familias, 
Compacto, Formas en que los padres pueden participar.  Las escuelas pueden personalizar el Power Point explicando cómo se utilizan sus fondos del Título I 
para aumentar el rendimiento estudiantil y promover la participación de los padres y las familias, las formas en que los padres pueden participar en su 
escuela, cómo acceder al personal, la información de calificaciones escolares, los resultados de la encuesta de padres y la información sobre el plan de 
estudios de la escuela. 

¿Cómo se informa a los padres y las familias de 
sus derechos? 

La Oficina del Título I de las Escuelas Públicas de Brevard proporciona a todas las escuelas del Título I un folleto que informa a los padres de sus derechos. Este 
folleto se envía a casa con todos los estudiantes a través de una mochila.  También se requiere que las escuelas tengan una copia de la carta "Parents Right To 
Know" en un cuaderno de participación de padres y familias guardado en la oficina principal.  La oficina del Título I del distrito supervisa y mantiene la 
documentación de esto en el archivo. 

¿Qué barreras abordará para alentar a los padres 
/ familias a asistir? 

Limitaciones de tiempo y compromisos previos. Algunas familias trabajan hasta tarde y otras tienen compromisos después de la escuela, la reunión se grabará 
y se enviará a través de Blackboard, y se publicará en nuestro sitio web para que las familias las vean a su conveniencia.  

¿Cómo recibirá comentarios de los padres y las 
familias sobre la reunión? 

Se les pedirá a las familias que completen un boleto de salida al finalizar la reunión. Las familias que vean la reunión grabada pueden completar un boleto de 
salida en línea. 

¿Cómo reciben los padres y las familias que no 
pueden asistir información de la reunión? 

La reunión se grabará y se publicará en varios sitios para verla. A las familias que no puedan asistir se les pedirá que completen una encuesta electrónica después 
de ver la presentación grabada. 

 

Identificar asociaciones que coordinen e integren el Título I y los fondos locales / federales para proporcionar oportunidades que alienten y apoyen a los 

padres y las familias a participar más plenamente en la educación de sus hijos y / o para ayudar a apoyar el aprendizaje en el hogar.  

Título II- Desarrollo profesional     Los maestros participarán en el desarrollo profesional continuo para proporcionar instrucción rigurosa basada en estándares, así como asistir a capacitaciones
    

Título III-ESOL Proporcionamos recursos y apoyo a todos nuestros estudiantes ELL en función de su plan individual con apoyo adicional del Título I. Los estudiantes ELL se 
colocan en aulas con educadores altamente calificados que están certificados por ESOL o que trabajan para obtener la certificación ESOL. Toda la 
información puede ser enviada a casa en su idioma nativo. 

Título IV-Educación completa/Seguridad 
escolar/Tecnología educativa 

Los fondos del Título I se utilizan para apoyar la tecnología en las aulas que se utiliza para la instrucción y el compromiso de los estudiantes. Los fondos del 
Título I se utilizan para comprar y mantener tecnología para garantizar un funcionamiento óptimo. 

Título IX-Personas sin hogar En Fairg At Fairgl en, el programa trabaja para satisfacer las diversas necesidades de nuestros estudiantes y familias que están en transición sin duplicar los servicios en conjunto con el Distrito. Podemos 

organizar el transporte hacia y desde la escuela para que los estudiantes no tengan que buscar escuelas de oportunidad durante este tiempo de transición. El Distrito también proporciona si es necesario útiles 

escolares, paquetes de comidas de fin de semana,  mochilas, referencias para tutoría, asesoramiento, etc. 
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Servicios de las FDLRS/ESE FDLRS proporciona servicios de diagnóstico y apoyo educativo a estudiantes excepcionales y familias de estudiantes con excepcionalidades. Los maestros y 
administradores trabajan en colaboración en la planificación, implementación y evaluación de diversas iniciativas de participación de los padres y 
oportunidades de capacitación. El apoyo de ESE se proporciona a través de oportunidades de desarrollo profesional para el personal. Colaboramos para 
atender las necesidades excepcionales de los estudiantes y las familias sin duplicar los servicios. 

Programas preescolares (Head Start/VPK) Fairglen ofrece dos aulas VPK Step Forward a través de una asociación con Early Learning Coalition of Brevard. Este programa está disponible con inscripción 
limitada. 

Bolsa  Nuestro comité SAC compuesto por maestros, padres y miembros de la comunidad. Este grupo de partes interesadas trabaja para apoyar a la escuela a 
través de una variedad de vías. Las fechas de reunión para este año escolar son: 8/31/22, 9/15/22, 10/13/22, 11/17/22, 12/8/22, 1/19/23, 2/16/23, 3/9/23, 
4/13/22, 5/18/22, todos a partir de las 4pm. 

PTO/PTA Actualmente no hay PTO en Fairglen, en proceso de comenzar uno 

Agencias comunitarias/socios comerciales Fairglen tiene varios socios comerciales que proporcionan recursos adicionales a nuestros estudiantes y familias. Además del apoyo con recursos físicos, se 
alienta a los socios comerciales a unirse a nuestro equipo escolar como mentores para los estudiantes. 

 

3. Utilizar estrategias para garantizar una comunicación significativa y accesibilidad. 

Describa los métodos que se utilizarán para garantizar una comunicación 
significativa y continua entre el hogar, la escuela y la comunidad. 
 

Fairglen proporciona información a todas las familias sobre programas, reuniones y actividades en un formato y lenguaje 
amigables para la familia que se pueden entender fácilmente. Las copias impresas de los boletines se enviarán a casa con 
los estudiantes, así como una versión digital estará disponible para que las familias la vean. Se ofrecen traducciones para 
todos los boletines y documentos para las familias. La información también se proporciona en el sitio web de nuestra 
escuela, a través de Facebook, la carpa de la escuela, Peach Jar, boletines informativos para el aula, anuncios matutinos, 
tablero de mensajes de la oficina principal, tablón de anuncios del Título I y envío a través de Blackboard. 

Describa cómo notifica a cada familia de manera oportuna cuando su hijo ha 
sido asignado, o ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas, 
por un maestro que está fuera del campo. 

Las cartas se envían a casa con cada estudiante que ha sido enseñado durante cuatro o más semanas consecutivas por un 
maestro que está fuera del campo.  Una copia de la carta y una lista de los padres que reciben la carta se mantienen 
archivados como documentación para fines de auditoría. 

Explique cómo se proporciona a las familias información sobre el currículo, los 
niveles de logro, el monitoreo del progreso y las evaluaciones. 

El plan de estudios en cada nivel de grado se explicará en eventos específicos del Título I, en las noches de conferencias 
de padres, a través de boletines informativos escolares y de maestros, reuniones de SAC, reuniones MTSS / IPST, etc. 

Describa cómo su escuela proporciona información a las familias en su idioma 
nativo.  ¿Qué idiomas ofrecen? 

Previa solicitud, Fairglen traducirá documentos al idioma nativo de una familia utilizando Google Translate. Actualmente, 
proporcionamos documentos traducidos en inglés, español y vietnamita, y tagalo. 

¿Cómo se acomodan las necesidades de las familias con discapacidades para 
garantizar que tengan acceso a reuniones, talleres y / o eventos? 

Fairglen proporciona adaptaciones a familias con discapacidades a pedido. 
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Describa las oportunidades que tienen las familias para  participar en la 

educación de sus hijos. 

Se alienta a todas las familias a asistir a las reuniones mensuales de SAC. Todas las familias pueden contactar y solicitar 
reuniones con el maestro de su hijo, el consejero de orientación de la escuela y / o la administración con respecto a las 
decisiones que afectan la educación de su hijo. 

Describa cómo su escuela comparte los documentos de PFEP, SWP, CNA y otros 
documentos del Título I con los miembros de la comunidad. 

Nos aseguramos de que todas las partes interesadas conozcan todos los documentos del Título I publicándolos en nuestro 
sitio web y enviándolos a través de Blackboard. Se pueden obtener copias impresas bajo petición. 

 

4. Educar y desarrollar la capacidad del personal escolar (administración, maestros, asistentes de instrucción, custodia, oficina principal, etc.) sobre las 
formas de trabajar e involucrar a las familias de manera efectiva, así como la importancia de la participación de los padres y la familia para aumentar el 
rendimiento estudiantil.  Explique su plan para este año escolar. 

 
Tema/Título 

¿Cómo ayuda esto al personal a construir relaciones entre la 
escuela y la familia?   

Formato de implementación: taller, 
estudio de libro, presentador, etc. 

 

¿Quién es la audiencia? Fecha/hora 
tentativa 

Círculos restaurativos Una técnica para desarrollar proactivamente las habilidades y 
relaciones que los estudiantes necesitarán cuando surjan desafíos. 
Los Círculos de Práctica Restaurativa son un lugar donde los 
estudiantes practican de manera segura escuchar, hablar y practicar 
asumir la responsabilidad de sus acciones. Estas oportunidades de 
aprendizaje finalmente desarrollan sus habilidades socioemocionales 
y conducen a la alfabetización emocional. 

Presentación digital  y presentador del 

personal 

Todos los profesores Otoño 2022 

Enseña como un campeón Teach Like a Champion proporciona a los educadores un conjunto de 
técnicas, un vocabulario compartido y un marco para la práctica que 
equipa a los maestros para lograr resultados dramáticos con sus 
estudiantes. 

Estudio de libros Todos los profesores Primavera 2023 

 

5. Proporcionar asistencia, capacitación, talleres, eventos y / o reuniones para las familias para ayudarlas a comprender el sistema educativo, el plan de 
estudios, los estándares, las evaluaciones estatales y los niveles de logro.  

● Ofrecer talleres, eventos y/o reuniones en fechas/horarios flexibles.  (es decir, mañana, tarde, almuerzo, sábados).  
● Proporcionar información a las familias de manera oportuna y en un formato fácil de leer .  
● Los temas pre-rellenados son obligatorios para TODAS las escuelas; Las escuelas pueden agregar temas adicionales, según sea necesario, según los comentarios de la familia 

recopilados. 

Desarrollo de la capacidad de las familias para apoyar el aprendizaje en el hogar 
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Tema Título 

Intento 
Fecha/Hor

a 
¿Son 

flexibles? 

Objetivo de aprendizaje de adultos:  ¿Qué 
habilidad que refuerza el aprendizaje de los 

estudiantes en el hogar adquirirán las familias 
durante esta capacitación? 

Enumere el objetivo del plan de 
mejora para toda la escuela 

(SWP) que este evento apoya 
directamente  

Traducción 
proporcion

ada 

Material
es para 
llevar a 

casa 
proporci
onados 

Áreas curriculares 

Noche de la Tecnología 
 
 
Noche de la Ciencia 
 
 
 
 
 
High Five Noche 
 
 
 
 
Noche de cuentos antes de 
dormir 
 
 
 
Noche de Matemáticas 

6/10/22 

 
 
10/18/22 
 
 
 
 
12/8/22 
3/23/23 
 
 
 
1/26/23 
 
 
 
 
3/23/23 

Las familias recibirán recursos para acceder a su cuenta 
FOCUS para verificar el progreso de su hijo. 
 
Las familias podrán participar en conversaciones académicas 
con los estudiantes sobre estándares científicos relevantes. 
Los padres obtendrán una comprensión de la naturaleza de la 
ciencia y podrán apoyar a sus estudiantes en el aprendizaje 
en casa. 
 
 
Las familias se unirán a sus estudiantes en el campus para 
aprender sobre el aprendizaje social / emocional y las 
estrategias para usar en casa. 
 
 
Las familias podrán leer a y con su estudiante y aplicar 
preguntas de nivel de grado a la lectura de su estudiante en 
casa. 
 
 
Las familias podrán aplicar los conceptos matemáticos que los 
estudiantes están aprendiendo en la escuela a la situación en 
el hogar. 

Cultura escolar 
 
 
 
Competencia científica  
 
 
 
 
Cultura escolar 
 
 
 
Competencia ELA 
 
 
 
 
Competencia matemática 

Sí, bajo 
petición 

Llévate a 
casa los 
materiales 
proporcion
ados en 
todos los 
eventos. 

Evaluaciones 
estatales y niveles 

de logro 

Reunión Anual del 
Título I 

10/6/22 Las familias obtendrán conocimiento sobre los requisitos del 
Título I y el derecho de los padres a través de una 
presentación de PowerPoint. También se les pedirá a los 
padres comentarios sobre cómo se gastan los fondos del 
Título I y qué tipos de eventos de participación familiar 
realizamos. 
  

Todas las áreas abordadas Sí, bajo 
petición 

No 

Tecnología, 
FOCUS/LaunchPad 

Reunión Anual del 
Título I 

10/6/22 Las familias podrán ayudar a sus estudiantes en casa y 
aprender a acceder a FOCUS para monitorear el progreso de 
los estudiantes y comunicarse con su maestro. 

Todas las áreas abordadas Sí, bajo 
petición 

Sí- 
Informació
n de la 
cuenta 
FOCUS 
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Transición (Kdg, MS, 

HS) 

Orientación para 
kindergarten 
 
Desayuno Pre-Kindergarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cacao Jr'Sr High 

Primavera 
2023 

Los estudiantes de Pre-Kindergarten y las familias están 
invitados a asistir a una orientación. Los maestros de 
kindergarten y pre-kindergarten están disponibles para 
conversar con los padres sobre la transición al kindergarten. 
 
Los estudiantes de pre-kindergarten pasarán de desayunar 
solo con su clase a comer con todos los estudiantes. 
 
 
Los estudiantes de6º grado asisten a una excursión a Cocoa Jr 
/ Sr High School para recorrer la escuela y obtener una mejor 
comprensión de lo que se espera de ellos cuando ingresen a 
la escuela intermedia. 
 

Cultura escolar 
 
 
 
 
Cultura escolar 
 
 
 
 
Cultura escolar 

Sí, bajo 
petición 

Orientación 
– Sí 
 
 
Desayuno – 
no 
 
 
Cacao alto- 
Sí 

Padre/ 
Conferencias de 

profesores 

Virtual o en persona 
Noche de la Conferencia 

2-4 veces al 
año 

Los maestros se reunirán con los padres uno a uno para 
discutir el progreso de sus estudiantes. El maestro trabajará 
con los padres para desarrollar un plan que ayude a su 
estudiante a tener éxito dentro y fuera de la escuela. 

Todas las áreas abordadas Sí, bajo 
petición 

 

*Universidad y 
carrera 

      

*Requisitos de 
graduación y becas 

 
 

     

* Requerido para escuelas secundarias 

 

 
¿Cómo se evaluarán los talleres/eventos para las 
familias para determinar el retorno de la inversión? 

Nos aseguramos de que todas las partes interesadas conozcan todos los documentos del Título I publicándolos en nuestro sitio web y enviándolos a través 
de Blackboard. Se pueden obtener copias impresas bajo petición. 

¿Cómo se evaluarán las necesidades de las familias 
para planificar eventos futuros?   

Los comentarios de las familias se leen y analizan regularmente y se consideran al planificar el próximo evento. 
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¿Cuáles son las barreras para que los padres y las 
familias asistan a talleres / eventos y cómo 

superarlas? (transporte, traducción, etc.) 

Algunas barreras que enfrentamos para que las familias asistan a eventos son la comunicación, el tiempo del evento y la tecnología. La comunicación 
puede ser una barrera potencial. En el pasado, hemos recibido comentarios de que las familias prefieren volantes y notas enviadas a casa en la mochila de 
los estudiantes, pero recientemente las encuestas reflejan que las familias prefieren una forma electrónica de comunicación, como un mensaje de texto / 
correo electrónico. La hora del día para nuestros eventos también es otra posible barrera. La mayoría de las familias prefieren el horario nocturno. Las 
familias pueden solicitar una reunión individual con un maestro de Título I para obtener información si no pueden asistir a un evento. Por último, el 

acceso a la tecnología es una barrera potencial para nuestras familias. Muchos eventos y reuniones se llevan a cabo a través  de Zoom,  sin embargo, las 

grabaciones de nuestras reuniones se publican en nuestro sitio web.  

¿Cómo se ofrecen fechas y horarios flexibles para 
reuniones, eventos y/o talleres?  (Dar ejemplos) 

Las familias pueden solicitar una reunión individual con un maestro de Título I si no pueden asistir a la reunión. Las reuniones / eventos también se graban 
y se publican en nuestro sitio web para que las familias los vean. 
 

¿Cómo reciben las familias que no pueden asistir a 
los eventos de creación de capacidad la información 
de las reuniones? 

La información sobre el evento se puede enviar a casa con los estudiantes en sus mochilas. Las familias también pueden acceder a la información viendo 
una grabación del evento en nuestro sitio web. 

¿Qué estrategias se utilizaron para aumentar la 
participación de la familia y la comunidad en la toma 
de decisiones? 

A las familias se les enviaron encuestas en busca de información sobre diversas áreas de las operaciones escolares. Todas las familias y miembros de la 
comunidad están invitados a participar en las reuniones mensuales de SAC. Las notificaciones se envían a través de Blackboard Connect, el sitio web de 
nuestra escuela y el boletín de noticias escolares. 
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Mỗi trường Title I sẽ cùng phát triển với phụ huynh và thành viên gia đình của những đứa trẻ tham gia, một kế hoạch bằng văn bản sẽ mô tả cách nhà trường sẽ thực hiện các yêu cầu được đề cập 

b elow.  Phụ huynh sẽ được thông báo về kế hoạch theo định dạng dễ hiểu và thống nhất và, trong phạm vi thực tế, được cung cấp bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được. Kế hoạch 

trường học phải được cung cấp cho cộng đồng địa phương và được phụ huynh cập nhật và thống nhất định kỳ để đáp ứng nhu cầu thay đổi của phụ huynh và nhà trường. 

Tất cả các gia đình và thành viên cộng đồng đã được mời và khuyến khích cung cấp đầu vào và đề xuất về việc phát triển / xem xét kế hoạch này.  Kế hoạch này có sẵn trên trang web của trường 

chúng  tôi và trong  sổ ghi chép Phụ huynh và Gia đình Tiêu đề I nằm ở văn phòng của chúng tôi.  Nếu bạn muốn có một bản in của tài liệu này hoặc yêu cầu dịch, vui lòng liên hệ với Tiêu đề tôi 

liên hệ của chúng tôi, Colleen Walker walker.colleen@brevardschools.org 

Tầm nhìn của nhà trường trong việc thu hút các gia đình: 
 

Bảo hiểm 

Chúng tôi sẽ:        

✓ Liên quan đến sự đại diện đầy đủ của phụ huynh, hoặc thành lập một ban cố vấn phụ huynh để đại diện cho các gia đình, trong việc phát triển và đánh giá "Kế hoạch Gắn 

kết Phụ huynh và Gia đình của Trường" mô tả cách nhà trường sẽ thực hiện các hoạt động gắn kết gia đình cần thiết của mình.   

✓ Tổ chức một cuộc họp thường niên cho các gia đình để giải thích chương trình Tiêu đề I và quyền của phụ huynh được tham gia. Cung cấp các cuộc họp / hội thảo khác vào 

những thời điểm linh hoạt.  

✓ Sử dụng một phần quỹ Tiêu đề I để hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh và gia đình và tham gia cùng phụ huynh trong việc quyết định cách sử dụng các quỹ này. 

✓ Thu hút sự tham gia của phụ huynh trong việc lập kế hoạch, xem xét và cải thiện chương trình Tiêu đề I. 

✓ Phát triển một hiệp ước giữa phụ huynh và nhà trường phác thảo cách phụ huynh, học sinh và nhân viên nhà trường sẽ chia sẻ trách nhiệm cải thiện thành tích của học sinh 

và mô tả cách phụ huynh và giáo viên sẽ giao tiếp.  

✓ Cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh trong việc hiểu hệ thống giáo dục và các tiêu chuẩn của tiểu bang, và làm thế nào để hỗ trợ thành tích của con cái họ. 

✓ Cung cấp tài liệu và đào tạo để giúp phụ huynh hỗ trợ việc học của con họ ở nhà. 

✓ Cung cấp sự phát triển của nhân viên để giáo dục giáo viên và các nhân viên khác của trường, bao gồm cả lãnh đạo nhà trường, về cách thu hút gia đình một cách hiệu quả. 

✓ Phối hợp với các chương trình khác của liên bang và tiểu bang, bao gồm cả các chương trình mầm non. 

✓ Cung cấp thông tin theo định dạng và ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu và cung cấp thông tin bằng các ngôn ngữ khác nếu khả thi. 

✓ Bao gồm Kế hoạch Gắn kết Gia đình và Phụ huynh của Trường học và Học khu trên trang web của trường chúng tôi và trong Sổ tay Tham gia của Phụ huynh ở văn phòng. 

 

Hiệu trưởng: ____________________________   ______________ 
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MỖI TRƯỜNG TIÊU ĐỀ I Ở HẠT BREVARD SẼ: 

1. Thu hút sự tham gia của các gia đình và thành viên cộng đồng trong việc lập kế hoạch, xem xét và cải thiện Kế hoạch Cải thiện Trường học và chương 
trình Tiêu đề I của họ.  Nhà trường sẽ cùng nhau phát triển và đánh giá kế hoạch Gắn kết Phụ huynh & Gia đình, cũng như hiệp ước giữa nhà trường, với 
sự đại diện đầy đủ của các gia đình. 

 Tài liệu Tiêu đề I Ngày họp để thu 
thập ý kiến đóng 

góp của gia đình / 
cộng đồng. 

Liệt kê các chiến lược tiếp cận cộng 
đồng được sử dụng để mời các gia 
đình và cộng đồng cung cấp ý kiến 

đóng góp. 

Mô tả phương pháp mà các thành viên gia đình và cộng 
đồng đã tham gia. 

Bạn có bằng chứng gì để ghi lại sự 
tham gia của gia đình / cộng 

đồng? 

Kế hoạch Cải thiện Toàn trường 
(SWP) 

Đánh giá nhu cầu toàn diện 
(CNA) 

6/1/22, 6/3/22, 
6/8/22, 6/10/22, 
6/14/22 

Các gia đình được mời tham gia Nhóm Nhu 
cầu Trường học. 

Khảo sát Gia đình phản ánh những nhu cầu 
mà chúng ta có với tư cách là một trường 
học. 

 

Các gia đình đã gửi một cuộc khảo sát yêu cầu phản ánh về năm 
học hiện tại. 

Các gia đình đã được mời đến Fairglen trong suốt Mùa hè để 
tham gia Nhóm Nhu cầu của Trường và thảo luận về dữ liệu. 

Báo cáo khảo sát đã gửi 

Email được gửi đến gia đình 

Đăng nhập Trang tính 

Kế hoạch Gắn kết của Phụ 
huynh và Gia đình (PFEP) 

9/14/22 

9/15/22 

Các gia đình đã gửi khảo sát về Đầu vào 
PFEP 

Các bên liên quan được mời tham dự cuộc 
họp SAC 

Các gia đình và thành viên cộng đồng được yêu cầu hoàn thành 
một cuộc khảo sát phản ánh về từng phần của sự tham gia của 
gia đình.  

Đã gửi khảo sát, biên bản cuộc họp 
SAC và Phiếu thoát. 

Trường học-Trang chủ Compact 

 

10/13/22 Các gia đình được mời tham dự Cuộc họp 
SAC 

Khảo sát được gửi đến Gia đình 

Khảo sát được gửi đến thông qua thông báo Blackboard, được 
đặt trên trang web và trang Facebook.  

Cuộc họp SAC.  

Báo cáo các cuộc khảo sát đã gửi và 
biên bản cuộc họp SAC / Phiếu thoát 

 

Tiêu đề I Ngân sách & Khung 10/13/22 Các gia đình được mời tham dự Cuộc họp 
SAC 

Khảo sát được gửi đến Gia đình 

Các gia đình đã hoàn thành một cuộc khảo sát xác định từng 
mục hàng trong Khung. 

 

Các tiếp viên được yêu cầu đóng góp ý kiến về các quyết định 
của trường 

 

Báo cáo các cuộc khảo sát đã gửi và 
biên bản cuộc họp SAC / Phiếu thoát 

Quỹ tương tác của phụ huynh 
và gia đình 

10/13/22 Các gia đình đã gửi Khảo sát Mức độ Gắn 
kết Gia đình 

Các gia đình được mời tham dự Hội nghị 
SAC 

Khảo sát được gửi đến các gia đình 

Các gia đình và thành viên cộng đồng được yêu cầu hoàn thành 
một cuộc khảo sát phản ánh về từng lĩnh vực tham gia của gia 
đình. 

Các gia đình yêu cầud hoàn thành một cuộc khảo sát phản ánh 
việc sử dụng các khoản tiền Tiêu đề I vào cuối năm học trước. 

 
Báo cáo các cuộc khảo sát đã gửi và 
biên bản cuộc họp SAC / Phiếu thoát 

 

* Tất cả các trường Title I được yêu cầu tổ chức ít nhất một hội nghị trực tiếp, trong đó hiệp ước được thảo luận với các gia đình.   

 

2. Tổ chức một cuộc họp thường niên cho các gia đình để giải thích chương trình Tiêu đề I và quyền của cha mẹ và gia đình được tham gia. 
Ngày dự kiến & thời gian của cuộc họp 10/6/22 5: 30-6: 30, cuộc họp sẽ được ghi lại và đăng lên trang web. 
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Các gia đình được thông báo về cuộc họp như thế 
nào? 

Tờ rơi gửi về nhà trong ba lô, tờ rơi được đăng lên trang web và trang Facebook của Fairglen . Tờ rơi cũng sẽ được đẩy ra ngoài thông qua Blackboard. 

Những thông tin nào được cung cấp tại cuộc họp? Văn phòng Tiêu đề I cung cấp cho mỗi trường một bài thuyết trình Power Point và biểu mẫu phản hồi kết hợp thông tin về: Chương trình Tiêu đề I, Tổng quan 
về Sử dụng Quỹ, Thông tin Chương trình giảng dạy và Đánh giá, Kế hoạch Tham gia của Phụ huynh và Gia đình, Nhỏ gọn, Cách Phụ huynh có thể tham gia.  Các 
trường học có thể cá nhân hóa Power Point bằng cách trình bày chi tiết về cách sử dụng quỹ Title I của họ để tăng thành tích của học sinh và thúc đẩy sự tham 
gia của phụ huynh và gia đình, cách phụ huynh có thể tham gia vào trường học của họ, cách tiếp cận nhân viên, thông tin điểm trường, kết quả khảo sát phụ 
huynh và thông tin về chương trình giảng dạy của trường. 

Cha mẹ và gia đình được thông báo về các quyền 
của họ như thế nào? 

Văn phòng Tiêu đề I của Trường Công lập Brevard cung cấp cho tất cả các trường Title I một tập tài liệu thông báo cho phụ huynh về các quyền của họ. Tập tài 
liệu này được gửi về nhà với tất cả học sinh qua ba lô.  Các trường học cũng được yêu cầu phải có một bản sao  của bức thư "Quyền được biết của phụ huynh" 
trong sổ ghi chép về sự tham gia của phụ huynh và gia đình được lưu giữ tại văn phòng.  Văn phòng Title I của quận giám sát và lưu giữ tài liệu về điều này 
trong hồ sơ. 

Bạn sẽ giải quyết những rào cản nào để khuyến 
khích phụ huynh / gia đình tham dự? 

Hạn chế về thời gian và các cam kết trước đó. Một số gia đình làm việc muộn và những gia đình khác có cam kết sau giờ học, cuộc họp sẽ được ghi lại và đẩy ra 
ngoài qua Bảng đen, và được đăng trên trang web của chúng tôi để các gia đình xem thuận tiện.  

Làm thế nào bạn sẽ nhận được phản hồi từ phụ 
huynh và gia đình về cuộc họp? 

Các gia đình sẽ được yêu cầu hoàn thành Vé thoát khi cuộc họp kết thúc. Các gia đình xem cuộc họp đã ghi có thể hoàn thành Vé thoát trực tuyến. 

Làm thế nào để phụ huynh và gia đình không thể 
tham dự nhận được thông tin từ cuộc họp? 

Cuộc họp sẽ được ghi lại và đăng lên nhiều địa điểm để xem. Các gia đình không thể tham dự sẽ được yêu cầu hoàn thành một cuộc khảo sát điện tử sau khi 
xem bài thuyết trình được ghi lại. 

 

Xác định các mối quan hệ đối tác điều phối & tích hợp Tiêu đề I và các quỹ địa phương / liên bang để cung cấp các cơ hội khuyến khích và hỗ trợ phụ huynh 

và gia đình tham gia đầy đủ hơn vào việc giáo dục con cái của họ và / hoặc để giúp hỗ trợ việc học ở nhà.  

Tiêu đề II- Phát triển chuyên môn     Giáo viên sẽ tham gia vào quá trình phát triển chuyên môn liên tục để cung cấp hướng dẫn nghiêm ngặt, dựa trên tiêu chuẩn cũng như tham gia các khóa đào 
tạo    

Tiêu đề III-ESOL Chúng tôi cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cho tất cả học sinh ELL của chúng tôi dựa trên kế hoạch cá nhân của họ với sự hỗ trợ bổ sung của Title I. Học sinh 
ELL được đưa vào các lớp học với các nhà giáo dục có trình độ cao, những người được chứng nhận ESOL hoặc đang làm việc để được chứng nhận ESOL. Tất 
cả thông tin có thể được gửi về nhà bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. 

Tiêu đề IV-Giáo dục toàn diện / An toàn trường học / 
Công nghệ giáo dục 

Quỹ Tiêu đề I được sử dụng để hỗ trợ công nghệ trong các lớp học được sử dụng để giảng dạy và tham gia của học sinh. Quỹ Tiêu đề I được sử dụng để mua 
và duy trì công nghệ nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu. 

Tiêu đề IX-Người vô gia cư Tại Fairg At Fairglen, chương trình hoạt động để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của học sinh và gia đình của chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi mà không trùng lặp các dịch vụ kết hợp với Học khu. Chúng 

tôi có thể sắp xếp phương tiện đưa đón đến trường và đi học để học sinh không cần phải đến trường trong thời gian chuyển tiếp này. Học khu cũng cung cấp nếu cần là đồ dùng học tập, gói bữa ăn cuối tuần,  ba 

lô, giấy giới thiệu để dạy kèm, tư vấn, v.v. 
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Dịch vụ FDLRS/ESE FDLRS cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chẩn đoán và giảng dạy cho các học sinh đặc biệt và gia đình của những học sinh có đặc biệt. Giáo viên và quản trị viên 
làm việc hợp tác trong việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các sáng kiến và cơ hội đào tạo khác nhau về sự tham gia của phụ huynh. Hỗ trợ ESE được 
cung cấp thông qua các cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. Chúng tôi hợp tác để giải quyết các nhu cầu đặc biệt cho học sinh và gia đình mà không 
cần trùng lặp các dịch vụ. 

Chương trình Mầm non (Head Start/VPK) Fairglen cung cấp hai lớp học VPK Step Forward thông qua quan hệ đối tác với Liên minh Học tập Sớm của Brevard. Chương trình này có sẵn với số lượng ghi 
danh hạn chế. 

Túi  Ủy ban SAC của chúng tôi bao gồm giáo viên, phụ huynh và các thành viên cộng đồng. Nhóm các bên liên quan này làm việc để hỗ trợ nhà trường thông qua 
nhiều con đường khác nhau. Ngày họp của năm học này là: 8/31/22, 9/15/22, 10/13/22, 11/17/22, 12/8/22, 1/19/23, 2/16/23, 3/9/23, 4/13/22, 5/18/22 tất 
cả bắt đầu lúc 4 giờ chiều. 

PTO/PTA Hiện tại không có PTO tại Fairglen- đang trong quá trình bắt đầu 

Cơ quan cộng đồng / Đối tác kinh doanh Fairglen có một số đối tác kinh doanh cung cấp các nguồn lực bổ sung cho học sinh và gia đình của chúng tôi. Ngoài việc hỗ trợ các nguồn lực vật chất, các 
đối tác kinh doanh được khuyến khích tham gia nhóm trường của chúng tôi với tư cách là người cố vấn cho học sinh. 

 

3. Sử dụng các chiến lược để đảm bảo khả năng giao tiếp và khả năng tiếp cận có ý nghĩa. 

Mô tả các phương pháp sẽ được sử dụng để đảm bảo giao tiếp có ý nghĩa, liên 
tục giữa gia đình, trường học và cộng đồng. 
 

Fairglen cung cấp thông tin cho tất cả các gia đình về các chương trình, cuộc họp và hoạt động theo định dạng và ngôn 
ngữ thân thiện với gia đình có thể dễ dàng hiểu được. Bản in ra giấy của các bản tin sẽ được gửi về nhà với học sinh cũng 
như phiên bản kỹ thuật số sẽ có sẵn cho các gia đình xem. Bản dịch được cung cấp cho tất cả các bản tin và tài liệu cho các 
gia đình. Thông tin cũng được cung cấp trên trang web của trường chúng tôi, qua Facebook, marquee của trường, Peach 
Jar, bản tin lớp học, thông báo buổi sáng, bảng tin văn phòng, bảng thông báo Tiêu đề I và gửi qua Bảng đen. 

Mô tả cách bạn thông báo kịp thời cho mỗi gia đình khi con họ đã được chỉ định, 
hoặc đã được dạy trong bốn tuần liên tiếp trở lên, bởi một giáo viên không có 
mặt trong lĩnh vực này. 

Thư được gửi về nhà với mỗi học sinh đã được dạy trong bốn tuần liên tiếp trở lên bởi một giáo viên không có mặt trong 
lĩnh vực này.  Một bản sao của bức thư và danh sách các phụ huynh nhận được thư được lưu giữ trong hồ sơ làm tài liệu 
cho mục đích kiểm toán. 

Giải thích cách các gia đình được cung cấp thông tin liên quan đến chương trình 
giảng dạy, mức độ thành tích, giám sát tiến độ và đánh giá. 

Chương trình giảng dạy ở mỗi cấp lớp sẽ được giải thích tại các sự kiện Tiêu đề I cụ thể, tại các đêm họp phụ huynh, thông 
qua các bản tin của trường và giáo viên, các cuộc họp SAC, các cuộc họp MTSS / IPST, v.v. 

Mô tả cách trường học của bạn cung cấp thông tin cho các gia đình bằng ngôn 
ngữ mẹ đẻ của họ.  Bạn cung cấp những ngôn ngữ nào? 

Theo yêu cầu, Fairglen sẽ dịch tài liệu sang ngôn ngữ mẹ đẻ của gia đình bằng Google Dịch. Hiện tại, chúng tôi cung cấp 
các tài liệu được dịch sang tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt và tiếng Tagalog. 

Nhu cầu của các gia đình khuyết tật được đáp ứng như thế nào để đảm bảo họ 
có quyền truy cập vào các cuộc họp, hội thảo và / hoặc sự kiện? 

Fairglen cung cấp chỗ ở cho các gia đình khuyết tật theo yêu cầu. 
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Mô tả các cơ hội mà các gia đình có để tham gia vào việc giáo dục con cái của họ. Tất cả các gia đình được khuyến khích tham dự các cuộc họp SAC hàng tháng. Tất cả các gia đình có thể liên hệ và yêu cầu 

các cuộc họp với giáo viên của con họ, cố vấn hướng dẫn của trường và / hoặc ban giám đốc liên quan đến các  quyết 

định ảnh hưởng đến việc học của con họ. 

Mô tả cách trường học của bạn chia sẻ PFEP, SWP, CNA và các tài liệu Tiêu đề I 
khác với các thành viên cộng đồng. 

Chúng tôi đảm bảo tất cả các bên liên quan được biết về tất cả các tài liệu Tiêu đề I bằng cách đăng lên trang web của 
chúng tôi và gửi qua Blackboard. Bản in ra giấy có thể được lấy theo yêu cầu. 

 

4. Giáo dục và xây dựng năng lực của nhân viên nhà trường (quản trị, giáo viên, trợ lý giảng dạy, người trông coi, văn phòng, v.v.) về các cách làm việc và 
gắn kết gia đình một cách hiệu quả cũng như tầm quan trọng của sự tham gia của phụ huynh và gia đình trong việc tăng thành tích của học sinh.  Giải 
thích kế hoạch của bạn cho năm học này. 

 
Chủ đề/Tiêu đề 

Điều này giúp nhân viên xây dựng mối quan hệ trường học / 
gia đình như thế nào?   

Định dạng để thực hiện: hội thảo, nghiên 
cứu sách, người thuyết trình, v.v. 

 

Khán giả là ai? Ngày/Giờ dự 
kiến 

Vòng tròn phục hồi Một kỹ thuật để chủ động xây dựng các kỹ năng và mối quan hệ mà 
học sinh sẽ cần khi có thách thức phát sinh. Vòng tròn Thực hành 
Phục hồi là nơi sinh viên thực hành nghe, nói và thực hành một cách 
an toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình. Những cơ hội học 
tập này cuối cùng xây dựng các kỹ năng cảm xúc xã hội của họ và dẫn 
đến kiến thức về cảm xúc. 

Thuyết trình kỹ thuật số  & Người thuyết 

trình nhân viên 

Tất cả giáo viên Mùa thu năm 2022 

Dạy như một nhà vô địch Teach Like a Champion cung cấp cho các nhà giáo dục một bộ kỹ 
thuật, vốn từ vựng được chia sẻ và một khuôn khổ thực hành trang bị 
cho giáo viên để đạt được kết quả ấn tượng với học sinh của họ. 

Học sách Tất cả giáo viên Mùa xuân năm 2023 

 

5. Cung cấp hỗ trợ, đào tạo, hội thảo, sự kiện và / hoặc các cuộc họp cho các gia đình để giúp họ hiểu hệ thống giáo dục, chương trình giảng dạy, tiêu chuẩn, 
đánh giá của tiểu bang và mức độ thành tích.  

● Cung cấp các hội thảo, sự kiện và / hoặc các cuộc họp vào các ngày / giờ linh hoạt.  (tức là sáng, tối, trưa, thứ bảy).  

● Cung cấp thông tin cho các gia đình một cách kịp thời và ở  định dạng  dễ đọc. 
● Các chủ đề được phổ biến trước là bắt buộc đối với TẤT CẢ các trường; Các trường học có thể thêm các chủ đề bổ sung, nếu cần, dựa trên phản hồi của gia đình được thu 

thập. 

Xây Đắp Năng Lực của Gia Đình để Hỗ Trợ Việc Học Tập ở Nhà 
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Chủ đề Tiêu đề 

Cố gắng 
Ngày/Giờ 
Chúng có 
linh hoạt 
không? 

Mục tiêu học tập của người lớn:  Kỹ năng nào 
củng cố việc học của học sinh ở nhà mà các gia 
đình sẽ đạt được trong quá trình đào tạo này? 

Liệt kê mục tiêu kế hoạch cải 
tiến toàn trường (SWP) mà sự 

kiện này trực tiếp hỗ trợ 

Bản dịch 
được cung 

cấp 

Mang vật 
liệu về 

nhà 
được 

cung cấp 

Các lĩnh vực chương 
trình giảng dạy 

Đêm công nghệ 
 
 
Đêm khoa học 
 
 
 
 
 
Năm đêm cao điểm 
 
 
 
 
Đêm câu chuyện trước khi đi 
ngủ 
 
 
 
Đêm toán học 

Ngày 22/6/10 
 
 
10/18/22 
 
 
 
 
12/8/22 
3/23/23 
 
 
 
1/26/23 
 
 
 
 
3/23/23 

Các gia đình sẽ nhận được các nguồn lực để truy cập tài 
khoản FOCUS của họ để kiểm tra sự tiến bộ của con họ. 
 
Các gia đình sẽ có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện học 
thuật với học sinh về các tiêu chuẩn khoa học có liên quan. 
Phụ huynh sẽ có được sự hiểu biết về bản chất của khoa học 
và sẽ có thể hỗ trợ học sinh của họ trong việc học ở nhà. 
 
 
Các gia đình sẽ tham gia cùng học sinh của họ trong khuôn 
viên trường để tìm hiểu về học tập Xã hội / Cảm xúc và các 
chiến lược sử dụng ở nhà. 
 
 
Các gia đình sẽ có thể đọc cho và với học sinh của họ và áp 
dụng câu hỏi cấp lớp cho việc đọc của học sinh ở nhà. 
 
 
Các gia đình sẽ có thể áp dụng các khái niệm toán học mà học 
sinh đang học ở trường vào tình huống ở nhà. 

Văn hóa học đường 
 
 
 
Trình độ Khoa học  
 
 
 
 
Văn hóa học đường 
 
 
 
Trình độ ELA 
 
 
 
 
Trình độ Toán học 

Có, theo yêu 
cầu 

Mang về 
nhà tài liệu 
được cung 
cấp tại tất 
cả các sự 
kiện. 

Đánh giá của Tiểu 
bang & Mức độ 

Thành tích 

Hội nghị Tiêu đề I 
Thường niên 

10/6/22 Các gia đình sẽ có được kiến thức về các yêu cầu của Tiêu đề I 
và quyền của cha mẹ thông qua bản trình bày PowerPoint. 
Phụ huynh cũng sẽ được yêu cầu phản hồi về cách chi tiêu 
tiền Title I và những loại sự kiện gắn kết gia đình mà chúng tôi 
tiến hành. 
  

Tất cả các khu vực được giải quyết Có, theo yêu 
cầu 

Không 

Công nghệ, 
FOCUS/LaunchPad 

Hội nghị Tiêu đề I 
Thường niên 

10/6/22 Các gia đình sẽ có thể hỗ trợ học sinh của họ ở nhà và học 
cách truy cập FOCUS để theo dõi sự tiến bộ của học sinh và 
giao tiếp với giáo viên của họ. 

Tất cả các khu vực được giải quyết Có, theo yêu 
cầu 

Có- Thông 
tin tài 
khoản 
FOCUS 

Chuyển tiếp (Kdg, 
MS, HS) 

Định hướng mẫu giáo 
 
Bữa sáng trước mẫu giáo 
 
 
 
 

Mùa xuân 
năm 2023 

Học sinh mầm non và gia đình được mời tham dự một buổi 
định hướng. Giáo viên mẫu giáo và mẫu giáo sẵn sàng trò 
chuyện với phụ huynh về việc chuyển tiếp sang mẫu giáo. 
 
Học sinh mẫu giáo sẽ chuyển từ ăn sáng chỉ với lớp học của 
họ sang ăn với tất cả học sinh. 
 

Văn hóa học đường 
 
 
 
 
Văn hóa học đường 
 

Có, theo yêu 
cầu 

Định hướng 
- Có 
 
 
Bữa sáng – 
không 
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Ca cao Jr'Sr High 

 

Học sinh lớp 6 tham  dự một chuyến đi thực tế đến 

Trường Trung học Cocoa Jr / Sr để tham quan trường và hiểu 
rõ hơn về những gì sẽ được mong đợi ở các em khi bước vào 
trường trung học cơ sở. 
 

 
 
 
Văn hóa học đường 

 
Ca cao cao- 
Có 

Cha mẹ/ 
Hội nghị giáo viên 

Ảo hoặc Trực tiếp 
Đêm hội thảo 

2-4 lần mỗi 
năm 

Giáo viên sẽ gặp trực tiếp phụ huynh để thảo luận về sự tiến 
bộ của học sinh. Giáo viên sẽ làm việc với phụ huynh để phát 
triển một kế hoạch giúp học sinh của họ thành công trong và 
ngoài trường học. 

Tất cả các khu vực được giải quyết Có, theo yêu 
cầu 

 

*Cao đẳng & Nghề 
nghiệp 

      

* Yêu cầu tốt nghiệp 
& Học bổng 

 
 

     

* Bắt buộc đối với các trường trung học cơ sở 

 

 
Các hội thảo/sự kiện dành cho gia đình sẽ được đánh 
giá như thế nào để xác định lợi tức đầu tư? 

Chúng tôi đảm bảo tất cả các bên liên quan được biết về tất cả các tài liệu Tiêu đề I bằng cách đăng lên trang web của chúng tôi và gửi qua Blackboard. 
Bản in ra giấy có thể được lấy theo yêu cầu. 

Các nhu cầu của gia đình sẽ được đánh giá như thế 
nào để hoạch định các sự kiện trong tương lai?   

Phản hồi từ các gia đình được đọc và phân tích thường xuyên và cân nhắc khi lên kế hoạch cho sự kiện tiếp theo. 

Những rào cản nào đối với cha mẹ và gia đình khi 
tham dự các hội thảo / sự kiện và làm thế nào để bạn 

vượt qua những điều này? (vận chuyển, dịch thuật, 

v.v.) 

Một số rào cản mà chúng ta phải đối mặt để các gia đình tham dự các sự kiện là giao tiếp, thời gian diễn ra sự kiện và công nghệ. Giao tiếp có thể là một 
rào cản tiềm năng. Trước đây, chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng các gia đình thích tờ rơi và ghi chú được gửi về nhà trong ba lô của học sinh nhưng 
các cuộc khảo sát gần đây phản ánh rằng các gia đình thích một hình thức giao tiếp điện tử như văn bản / email. Thời gian trong ngày cho các sự kiện của 
chúng tôi cũng là một rào cản có thể khác. Hầu hết các gia đình thích khung giờ buổi tối. Các gia đình có thể yêu cầu một cuộc họp trực tiếp với giáo viên 
Title I để lấy thông tin nếu họ không thể tham dự một sự kiện. Cuối cùng, tiếp cận với công nghệ là một rào cản tiềm năng đối với gia đình chúng ta. Nhiều 
sự kiện và cuộc họp được tổ chức qua Zoom, tuy nhiên các bản ghi âm các cuộc họp của chúng tôi được đăng lên trang web của chúng tôi.  
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Ngày và giờ linh hoạt cho các cuộc họp, sự kiện và / 
hoặc hội thảo được cung cấp như thế nào?  (Cho ví 
dụ) 

Các gia đình có thể yêu cầu một cuộc họp trực tiếp với giáo viên Title I nếu họ không thể tham dự cuộc họp. Các cuộc họp / sự kiện cũng được ghi lại và 
đăng lên trang web của chúng tôi để các gia đình xem. 
 

Làm thế nào để các gia đình không thể tham dự các 
sự kiện xây dựng năng lực nhận được thông tin từ 
các cuộc họp? 

Thông tin về sự kiện có thể được gửi về nhà với các sinh viên trong ba lô của họ. Các gia đình cũng có thể truy cập thông tin bằng cách xem bản ghi sự kiện 
trên trang web của chúng tôi. 

Những chiến lược nào đã được sử dụng để tăng 
cường sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào 
việc ra quyết định? 

Các gia đình đã được gửi khảo sát để tìm kiếm ý kiến đóng góp về các lĩnh vực hoạt động khác nhau của trường học. Tất cả các gia đình và thành viên cộng 
đồng được mời tham gia các cuộc họp SAC hàng tháng. Thông báo được gửi qua Blackboard Connect, trang web của trường và bản tin của trường. 

 


