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Abilene Huru Wilaya ya Shule 
Cheo 1 Mzazi Ushirikishwaji Sera 
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TAARIFA YA KUSUDI 
 Abilene ISD imejitolea kutoa elimu bora kwa kila mwanafunzi katika wilaya yetu. Kukamilisha lengo 
hili, ni lazima kuendeleza na kudumisha ushirikiano kazi na wazazi na wanajamii. Kila mwanafunzi 
watafaidika kutokana na kuunga mkono, kazi ushiriki wa wanachama wote wa idadi ya watu. Kiungo 
chanya kati ya nyumbani na shule itakuwa kujenga zaidi mazuri ya hali kujifunza kwa kila mtoto. 
Ushirikiano hizo na mistari wazi ya mawasiliano itapanua na kuongeza fursa ya kujifunza kwa ajili ya 
kila mtu kushiriki. 
 
Wanafunzi wote itakuwa inatarajiwa kufanya kazi kwa mastering malengo ya mtaala ilivyoainishwa 
katika muhimu maarifa  na Stadi Texas (Teks). Wilaya yetu inatambua ukweli kwamba baadhi ya 
wanafunzi wanahitaji msaada wa ziada ili kufikia uwezo wao kamili. Msaada wa ziada inapatikana kwa 
wanafunzi wote katika Cheo 1 Shule kupitia Cheo I ,mipango ya ziada na huduma nyingine mbalimbali 
za elimu inayotolewa kwa njia ya wilaya. 
 
Abilene ISD inatarajia pamoja na wazazi kutoka katika masuala yote ya Cheo 1 mpango. Wanafunzi 
watapewa nafasi ya kufanikiwa kwa njia ya maendeleo na uimarishaji wa ushirikiano wa nyumbani / 
shule. Mpango wa maendeleo huu imehusisha wazazi katika  
maendeleo ya pamoja ya  cheo I kupanga na mchakato wa mapitio shule na kuboresha. 
 
MZAZI KUHUSIKA KATIKA KUENDELEZA SERA 
Kila mwaka shule itaitisha kikao ambayo wazazi wote wa wanafunzi watashiriki walioalikwa. Wazazi, 
wajumbe wa jamii na  wafanyakazi  wa shule, kujadili, na kuwajulisha wazazi wa ushiriki la shule hiyo  
cheo I na mpango  wa haki ya wazazi kushiriki.   
 
Abilene ISD kikamilifu kwajiri mbalimbali mzazi idadi ya watu kwamba ni mwakilishi wa mwanafunzi 
mwili kushiriki katika shughuli wazazi kuhusika. 
 
Abilene ISD itajaribu kupanga mikutano ambayo itakuwa mara kwa mara rahisi na maeneo kusaidia 
kuongeza wazazi kuhusika ushiriki. 
 
MIKUTANO KWA JINA 1 WAZAZI 
Wazazi wote watapewa fursa kwa ajili ya mikutano ya mara kwa mara ya kuunda mapendekezo, 
kubadilishana uzoefu na wazazi wengine, na kushiriki katika maamuzi yanayohusiana na elimu ya 
watoto wao. AISD Cheo 1 vyuo vikuu vitafanya mikutano kadhaa kwa ajili ya wazazi wakati wa kila 
mwaka wa shule. Wazazi itakuwa taarifa ya Cheo 1 na madhumuni yake. Wazazi pia kuwa zinazotolewa 
na nakala ya mzazi ushirikishwaji wa Sera na Shule-Mzazi Compact. Wazazi watakuwa na fursa ya 
kukutana na shule angalau mara mbili kwa mwaka katika Mzazi Kamati ya Ushauri (PAC) Mikutano. 
Zaidi ya hayo. Wazazi watapata fursa ya kuhudhuria chuo-iliyoundwa, Wazazi  kushiriki vituo angalau 
mara mbili kwa mwaka. Ushirikishwaji wa mzazi kwa vituo ni elimu katika asili na kuwezesha shughuli 
iliyoundwa kwa ajili ya wazazi kufanya kazi na watoto wao. (Matukio ya zamani kuwa ni pamoja na 
usiku kusoma na kuandika familia, kufanya-ni-kuchukua-ni warsha, michezo ya elimu) 
 
Mikutano itafanyika katika nyakati na maeneo kuhakikisha ushiriki ya wazazi  zaidi iwezekanavyo. Lugha 
tafsiri na huduma ya watoto inaweza kuwa zinazotolewa kuhakikisha ushiriki mzazi na mahudhurio. 
Matangazo yaliyoandikwa zitatolewa kuwajulisha na kuvutia wazazi wengi iwezekanavyo. 
 
SHULE-MZAZI MUUNGANO 
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Kulingana na Cheo 1 miongozo, kila Cheo 1 chuo lazima kuendeleza Umoja wa Shule-mzazi na wazazi 
wa wanafunzi kushiriki katika mpango. Muungano hii itawezesha shule na wazazi kushiriki wajibu kwa 
ajili ya elimu ya watoto wao. Muugano lazima kueleza jinsi wanafunzi, wazazi, na wafanyakazi kushiriki 
wajibu kwa mwanafunzi utendaji na mafanikio. Wajumbe wa Kamati ya kila chuo 'Chuo kote Ushauri 
(ikiwa ni pamoja wazazi) itakuwa ushauri katika kubuni na utekelezaji wa muungano. 
 
Walimu musingi watakutana na wazazi wote ili kujadili muungano. Wazazi watapewa nakala ya 
muungano kina majukumu kwamba walimu, wazazi na wanafunzi kuwa katika kuwasaidia wanafunzi 
kufanikiwa kimasomo. Saini ya wazazi, wanafunzi, walimu na viongozi wa itasaidia kuhakikisha dhamira 
ya ubora wa elimu. Wazazi wanahimizwa kujadili yaliyomo ya muungano na watoto wao.  
 
AINA ZA PARENT KUHUSIKA 
Abilene ISD utasaidia aina ya Cheo 1 shughuli ushiriki wa wazazi kama inajitahidi kuendeleza na 
kudumisha optimum mazingira ya kusomea kwa wanafunzi wote. Wazazi wanaweza kuchangia muda 
wao na ahadi ya kujitolea mipango katika shule kama vile kujenga mkono na kielimu tajiri anga 
nyumbani. Aidha, jamii inaweza kushiriki kwa njia ya safu ya shughuli zinazokuza mafanikio ya 
mwanafunzi. Kila shule na familia kuendeleza na kudumisha wazazi shughuli kuhusika bora inafaa ili 
kukidhi mahitaji ya mtu binafsi ya kila mtu kushiriki. 
 
VINAVYOLINGAN PROGRAMU NA MAHITAJI YAH JAMII YETU 
Idadi ya kutosha ya wazazi itafanya  kwa kushirikiana na wafanyakazi katika shule kupangwa, 
unaoendelea, na kwa wakati njia, katika kupanga, mapitio, na uboreshaji wa mpango Cheo I. Fursa za 
ushiriki zitatolewa kwa wazazi na mdogo Kiingereza ustadi, ulemavu, na ambao ni wa kuhamahama. 
 
Jamii itakuwa ushauri katika  kubuni, maendeleo na utekelezaji wa ilani 1 mpango. Mzazi na mwanafunzi 
mahitaji itakuwa tathmini kupitia maswali na mapendekezo ya wazazi kama vile aina ya hatua nyingine 
walengwa katika kujenga mafanikio mazingira ya shule. 
 
Warsha na programu zitakuwa kulengwa ili kukidhi mwanafunzi kipekee na mahitaji ya wazazi wa 
jumuiya za shule. Wazazi watakuwa taarifa ya shughuli kuhusika kupitia ofisi shule na wilaya. Abilene 
ISD itawakaribisha na kukuza mapendekezo ya kuboresha ushiriki wa wazazi. 
 
WAFANYAKAZI/MZAZI MWASILIANO  
Wazazi wote watapewa taarifa za utendaji chuo kila mwaka. Zaidi ya hayo, wazazi watapata wakati 
ripoti utendaji wa kitaaluma kwa ajili ya watoto wao. Kila chuo kitatoa msaada katika kutafsiri matokeo 
ya tathmini kama ombi. Wao pia kuwa zinazotolewa maelezo na maelezo ya mtaala katika matumizi ya 
shule, aina ya tathmini kutumika kupima maendeleo ya mwanafunzi, na ngazi ya ustadi kwamba 
wanafunzi wanatarajiwa kukutana. 
 
Wazazi kupokea taarifa wakati kuhusu huduma ya ziada elimu na uchaguzi shule kama inavyotakiwa 
na ESSA/NCLB kama chuo ni kuwekwa ndani ya Shule Uboreshaji na TEA na / au ni kutambuliwa kama 
kuwa vinavyoendelea hatari. 
 
Wazazi wote watapewa habari kwa wakati kuhusu   mipango inapatikana kwa njia ya barua na 
vipeperushi. Habari zitatolewa kwa lugha na format kwamba wazazi wanaweza kuelewa. 
 
Wazazi yatawekwa taarifa kuhusu maendeleo ya watoto wao kitaaluma juu ya msingi wa kawaida. 
Wazazi pia kuwa na taarifa ya fursa ya kushiriki na kujitolea katika mwaka wa shule. 
 
Wazazi wote kupokea vifaa na mafunzo ya fursa kuwasaidia wazazi kazi na watoto wao kuboresha 
mafanikio ya mwanafunzi.   
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Majarida, mikutano, mawasiliano ya kibinafsi, na matangazo ya maandishi itakuwa itatumika kuanzisha 
na kudumisha line wazi ya mawasiliano. 
 
Walimu na wafanyakazi shule watapata mafunzo katika thamani na matumizi ya michango ya wazazi, 
na kwa jinsi ya kuwafikia, kuwasiliana na, na kufanya kazi na wazazi kama washirika sawa. Wafanyakazi 
wote watapewa mafunzo katika shughuli chanya mawasiliano na katika njia ya kufaulu kufanya kazi na 
mzazi na jumuiya wanachama. 
 
TATHMINI 
Wakati wa wiki sita iliyopita, wazazi katika Cheo 1 vyuo vikuu zitatolewa Cheo 1 Mzazi Survey ambayo 
swali uelewa wa wazazi na ushiriki katika Cheo 1 mpango. Utafiti huo pia kutoa fursa kwa wazazi kutoa 
maoni yao na mapendekezo kwa ajili ya mpango kuboresha-ikiwa ni pamoja na kuongeza ushiriki wa 
wazazi. 
 
Utaratibu wa tathmini ni pamoja na mapitio ya matokeo katika mwaka wa Wilaya ya Mzazi Kamati ya 
Ushauri (DPAC) Mkutano mzazi-utafiti. Wilaya kurekebisha Ushirikishwaji Mzazi wake Policy kutokana 
na matokeo ya tathmini hii ya mwaka na taarifa zilizopatikana wakati wa Wilaya ya Mzazi Kamati ya 
Ushauri (DPAC) mkutano.  
 
Zaidi ya hayo, kila chuo itafanya mapitio ya kila mwaka ya wao Cheo chuo 1 mpango. Wazazi kazi na 
wafanyakazi ili kupitia chuo 'ushiriki wa mzazi sera. Mapitio italenga kuongeza ubora wa kitaaluma wa 
shule kupitia ushiriki wa wazazi.   
 
 
 
 
Sera hii, pamoja na mabadiliko yaliyopendekezwa, ilipitishwa na DPAC ya 2019 tarehe 17 Mei, 2019. 
Kwa sababu ya kufunga shule wakati wa masika ya 2020 iliosababishwa na COVID-19, sera 
imepanuliwa na itaanza kutumika katika kipindi cha mwaka wa shule wa 2020-2021. Shule 
itasambaza sera hii kwa wazazi wote tarehe 30 Septemba,2020 ao kabla.  
 

 
___________________________________ 
(Sahihi ya Mamlaka Rasmi) 
 
 
_______ Mei 25, 2020__________________ 
(Tarehe)  
 


