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PARENT - POLICY YA FAMILY ENGAGEMENT 

Sera ya Ushirikiano wa Mzazi-Familia iliundwa kwa kushirikiana na wanachama wa 

Kamati ya Mipango ya Title I ambayo inajumuisha wazazi, wanafunzi, walimu na 

utawala wa shule. Baada ya kuchunguza rasimu na kukubali maoni kutoka kwa Kamati 

ya Mipango ya Title I, sera ilikamilishwa. Sera hii itarekebishwa kila mwaka na 

kuorodheshwa na timu iliyojumuisha wadau wote. 

Mkutano wa kila mwaka wa Title I utafanyika ndani ya siku 45 za kwanza za mwaka wa 

shule na utawala wa shule kuwajulisha wazazi wa maana ya kuwa shule ya Title I na yale 

ambayo mahitaji ya wazazi ni chini ya Title I Sehemu ya 1118. 

Mada ya kufunikwa yatajumuisha: 

 Ni Title Nini linalotoa 

 Haki na njia wazazi wanaweza kushiriki katika Shule ya High School Columbia. 

 Mapitio ya mipango mbalimbali ya shirikisho na serikali (yaani IDEA, Kichwa V, 
Sheria 135, EAA) na rasilimali zinazopatikana kwa wazazi na wanafunzi wao 

 Mapitio ya mtaala na rasilimali kuunga mkono mafanikio ya mwanafunzi 

 Ufafanuzi wa aina tofauti za wanafunzi wa kitaaluma huchukuliwa katika CHS 
kama Mtihani wa Mwisho wa Elimu (EOC), Advanced Placement (AP), Chuo 
Kikuu na Kazi Tayari (ACT na WIN Tayari Tathmini ya Kazi), Tathmini za 
Hesabu za Wilaya, na Mwalimu- Tathmini. 

 Muhtasari wa kadi ya ripoti ya kila mwaka ya shule na kitambulisho cha 
kuboresha shule 

 Wao wa Wazazi wa Kujua 
 
Mikutano ya kila mwaka itaandaliwa kuwatunza wazazi. Mikutano inaweza kuhusisha 
yafuatayo: Mkutano wa Open, Mkutano wa Mzazi wa Mzazi, Mkutano Mkuu wa Mzazi, 
Mkutano wa Kadi ya Ripoti, Chama cha Wanafunzi wa Mwalimu wa Mzazi (PTSA), 
Baraza la Ushauri wa Mzazi (PAC) na Chuo Kikuu cha Kuboresha Shule (SIC) Usiku, 
EOC / AP Nambari za Mzazi, Nuru za FAFSA, na Sanaa za Sanaa. 

 
Ili kuongeza ushiriki wa wazazi, Title mimi fedha zitatumiwa kutoa warsha ya wazazi, 

vifaa, wasaidizi, rasilimali, na gharama nyingine zinazohitajika. Wazazi watatambuliwa 

kuhusu nafasi za ushiriki wa wazazi kama vile: 

 

 tovuti ya shule: www.richlandone.org/Columbia.rscd1.org 

 Dialer, barua pepe, simu, na marquee ya shule 

 Richland One TV 

 Mikutano ya PTSA / SIC na PAC 

 Mtandao wa kijamii 
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Compact Shule ya Shule itaanzishwa na Kamati ya Mipango ya Title I. Rasimu ya 
compact itatolewa kwa SIC na PTSA kwa maoni baada ya Mkusanyiko wa Mzazi-Shule 
utakamilika na kusambazwa mwanzoni mwa mwaka wa shule kwa saini zinazofaa. 

 
Mawasiliano na wazazi inaweza kutolewa kwa wawakilishi wa lugha ya wakazi wetu. 
Nakala ya Mpangilio wa Title itakuwa iko katika ofisi kuu na maktaba ya shule. Mpango 
wetu utapatikana kwenye tovuti ya Columbia High School. Wazazi wanaweza 
kuwasilisha maandishi kwa mwandishi mkuu au wakati wa mikutano uliofanyika katika 
mwaka wa shule. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


