
 

 

Dưới đây là một số cách chúng tôi tham gia các bậc cha mẹ: 

Đăng ký 

Chánh Định hướng 

Hãy ngày Làm quen 

Trang chủ Visits 

Open House 

Hội nghị cha mẹ / giáo viên 

Xem "Kindergarten I Come" 

Ghé thăm Trường Công Lập trẻ em sẽ tham dự 

Toàn bộ quá trình đăng ký K 

Fall Fest & Gia đình Swing 

Cha mẹ Ủy ban Các cuộc họp 

Hội đồng Chính sách 

gia đình Quan hệ đối tác 

Sự tham gia của nam giới hoạt động 

cha thứ Sáu 

Chính sách Open Door 

 

Cách để trở thành tham gia: 

 Tham gia vào các hoạt động Head Start 

 Hãy đến với trung tâm hoặc lớp học 

 Đi trên các chuyến đi thực địa  

 Quan sát trẻ em trong lớp học 

 Tham gia các nhóm  

 Gia đình Giáo dục 

 đã đọc Giới Head Start và phát triển của trẻ 

 Đăng ký để biết đọc biết viết, GED, và / hoặc các lớp học tín chỉ đại học 

 Tham dự các hội thảo, hội thảo, hội nghị, và các cuộc đàm phán 

 Tham dự các cuộc đàm phán của người tiêu dùng thông tin 

 Tình nguyện viên trong các khía cạnh khác nhau của chương trình 

 Đóng góp ý tưởng và suy nghĩ cho chương trình 

 tặng nhiều thời gian nhất có thể cho chương trình Head Start của bạn 

 Tham gia vào các cuộc họp nhóm 

 

Tất cả mọi người lợi ích Khi các gia đình đang tham gia: 

 Trẻ em sẽ khỏe mạnh hơn và sẵn sàng cho lớp mẫu giáo. 

 Các gia đình sẽ được tham gia vào chương trình của bạn trong trường công lập. 

 Chương trình sẽ đạt được cấp độ cao hơn về chất lượng. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cha mẹ, gia đình, 
và sự tham gia của cộng đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-800-794-3160 
 

 



MẸ, gia đình, và sự tham gia của cộng đồng 

 

Phụ huynh và sự tham gia gia đình trong Head Start là về việc xây dựng 

mối quan hệ với gia đình hỗ trợ gia đình hạnh phúc, mạnh mẽ mối quan hệ 

giữa cha mẹ và trẻ em của họ, và đang thực hiện học tập và phát triển cho 

cả cha mẹ và trẻ em. 

 

Khi cha mẹ và gia đình tham gia hoạt động hệ thống và tích hợp trên các 

chương trình cơ sở khu vực và tác động của chương trình, kết quả đã đạt 

được sự tham gia của gia đình, kết quả ở trẻ em khỏe mạnh và sẵn sàng cho 

các trường học. 

 

Các hoạt động tham gia của phụ huynh và gia đình là có căn cứ trong các 

mối quan hệ tích cực, liên tục, và mục tiêu định hướng với gia đình. 

 

Kinh nghiệm của mỗi gia đình là duy nhất HS quyết định bởi lợi ích riêng, 

nhu cầu của họ và mục tiêu cho bản thân họ và có trẻ em của họ. Bắt đầu 

với nơi họ đang gặp gia đình, tham gia vào gia đình trong các cơ hội và kinh 

nghiệm Họ chọn, và quyết định những gì tiến bộ có nghĩa là cùng nhau. Nó 

có nghĩa là Nhận thức được rào cản đối với sự tiến bộ và tìm ra cách để đối 

phó với chúng. 

 

Bằng chứng chứng minh. Đó là Khi mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, trẻ em tạo 

mối quan hệ tốt hơn, cảm thấy thoải mái, và làm tốt hơn ở trường. 

gia đình kết quả 

• Gia đình cũng được. Cha mẹ và gia đình được an toàn, lành mạnh, và đã 

tăng an ninh tài chính. 

• Tích cực mối quan hệ cha-con. Bắt đầu với các chuyển động để cha mẹ, 

cha mẹ và gia đình Xây dựng quan hệ nồng ấm của họ nuôi dưỡng Đó là 

những đứa trẻ học tập và phát triển. 

• Gia đình nhà giáo dục suốt đời. Cha mẹ và gia đình quan sát, hướng dẫn, 

Xúc tiến, và gia trong việc học tập hàng ngày của trẻ em của họ ở nhà, 

trường học, và trong các cộng đồng của họ. 

• Gia Đình là người học. Cha mẹ và gia đình tiến Sở thích riêng của họ học 

tập thông qua đào tạo, giáo dục và hỗ trợ khác Đó là kinh nghiệm nuôi dạy 

con cái của họ, nghề nghiệp, và mục tiêu cuộc sống. 

 

 

 

 

• Gia đình tham gia trong quá trình chuyển đổi. Phụ huynh và hỗ trợ người 

ủng hộ gia đình và cho việc học của con của họ và phát triển As They 

chuyển đổi sang môi trường học tập mới, bao gồm cả HS với môi trường học 

tập sớm khác, và HS đến trường, lớp mẫu giáo thông qua các trường tiểu 

học. 

• Gia đình kết nối với các đồng nghiệp và cộng đồng. Cha mẹ và gia đình tạo 

thành kết nối với các đồng nghiệp và cố vấn chính thức hoặc không chính 

thức thường có mạng lưới hỗ trợ xã hội và / hoặc giáo dục và tăng cường 

phúc lợi xã hội và đời sống cộng đồng. 

• Gia đình là những người ủng hộ và các nhà lãnh đạo. Cha mẹ và gia đình 

Tham gia vào phát triển lãnh đạo, ra quyết định, chương trình phát triển 

chính sách, hoặc trong cộng đồng Hoạt động của tổ chức và Nhà nước để 

cải thiện phát triển của trẻ và kinh nghiệm học tập. 

 

Engagement Khung cha mẹ, gia đình, và cộng đồng 

 QUAN HỆ TÍCH CỰC, định hướng mục tiêu 

-Sự lãnh đạo 

Chương trình 

-Chương trình 

cải thiện liên tục 

-Phát triển 

chuyên môn 

 

 

-Chương trình 

Môi trường 

-Gia đình Quan 

hệ đối tác 

-Dạy và học 

-Cộng đồng 

Quan hệ đối tác 

 

 

-Gia đình 

Hạnh phúc 

-Mối quan hệ 

cha-con 

-Gia Đình như 

giáo dục suốt đời 

-Gia Đình là 

người học 

-Gia đình 

Engagement 

trong 

Transitions 

-Gia đình và 

Cộng đồng Kết 

nối với Peers 

-Gia Đình là 

người ủng hộ và 

lãnh đạo 

 

 

 

 

Trẻ em đã sẵn 

sàng cho các 

trường học và 

duy trì phát 

triển và học tập 

tăng đến lớp ba. 

cơ sở Chương 

trình 

Chương trình 

Tác động khu 

vực 

Gia đình tham 

gia của các kết 

quả 

trẻ em Kết quả 

 


