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Толедо середньої школи - Батьківський залучення політики 

Толедо середньої школи будуть задіяні батьків у чергових, двосторонній змістовних 

спілкування, звертаючись школяра, забезпечення: 

● Що батьки відіграють важливу роль у сприянні дитину свої пізнання. 

● Батьки, що пропонується брати активну участь у їхній навчання дитини. 

● Батьки, що сповнені партнерів в їхньої дитини, навчання та включені, у разі 

необхідності, в процесі прийняття рішень і на дорадчих комітетів сприяння освіті 

своїх дітей. 

Відповідно до частини входили 1118 підприємств (a)(2) - "батьківські Включеності' - 

початкової та середньої освіти (законодавчий акт ESEA), толедо середній школі' 

зобов'язується виконувати обов'язкових вимог до: 

● Залучення батьків до спільного планування та розвитку району титул планую через 

батьківський дорадчого комітету з питань бюджетної реформи. 

● Залучення батьків у щорічну місцевих огляд титулу я програми навесні і 

користуємося результатами щорічного огляду вирішення будь-яких, визначених 

перешкоди для батьківського участі. 

● Залучення батьків в розробці, впровадженні і огляд Parent-School Договору. 

Компактний буде обговорено та підписаних під час падіння материнських 

викладач конференцій та переглянуто навесні. Компактний, також будуть 

розміщені на веб-сайті району. 

● Залучення батьків до процесу планування та розробки ефективних батьківський 

залученню через представництво на будівлі мажоритарному дорадчого комітету з 

питань бюджетної реформи. Засідання планується гнучко з планування потреб 

батьків у свідомості. 

● Будувати школи та батьків ємність для батьківського участі: 

o Надання батьків з інформацією про державні стандарти, оцінках, вимог 

титулу я, моніторингу та контролю над їх успішність дитини., працюючи з 

вихователями. Інформація буде надаватися під час щорічного 

зниження материнської Консультативної зустрічі, через чотири 

середньострокову та чотири квартальний звіт карток, через тиждень 
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роздруковує звіти, на батьківському-учитель конференцій, на осінь, 

зима, весна і спартакіаді, щоденні домашнє завдання 'гарячої лінії' (запис 

телефонної і шкільних сайт), в районі бюлетень, а на районному сайту.  

o Надання матеріалів, ресурси та навчання допомагати батькам роботи зі 

своїми дітьми, щоб покращити навчальні досягнення. Ресурси будуть 

висвітлені під час відкриття будинку і конференціях. Грамотності та/або 

математики ночі будуть реалізовані для школи. 

o Спілкування регулярно з батьками в чіткі та зрозумілі терміни через skyward 

та/або букв переданих/поштою додому. Це включатиме можливості для 

батьків до участі у прийнятті рішень ролей, можливості стати волонтером, 

щокварталу титулу я зустрічей, батьківський школи-інтернату сказано 

мистецтвознавцями, і батьківський-учитель конференцій. Батьківський-

учитель зустрічей планується у будь-який час - на прохання батьків.  

Це Толедо середньої школи батьківського залучення політики був розроблений спільно із та 

домовилися про, батьки дітей, які беруть участь у назві я програми як свідчить протокол. 

Це була політика оновлений Толедо середньої школи 26 травня 2016 року. Школа буде 

розподілений політики всім батькам, які беруть у ньому участь титулу я дітей. 

 

Осіб, задіяних у створенні Толедо середньої школи батьківського залучення політики: 

Батькам Співробітники 

Carlie Langhaim Гізер Нова (Heather Ogden 

Evie Leef 

Тревіс Джонс 

Karie Feigenbaum 

Deidre Dillon) 


