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Financial Planning and Development 

Financial Planning, Monitoring and Accountability Department 
 

 

Mga Gabay  sa  Pagsasagawa ng  Pamalakad sa  Pakiki lahok ng 

Magulang  ng  San Diego Unif ied  School  Dis tr ic t  
 

Upang matiyak ang pakikipagtulungan ng pagsasamahan ng mga paaralan, magulang, at bayan, ang 

board, na nakikipagtulungan sa pamamagitan ng pangasiwaan ay nakapangako na:   

1. Isali ang mga magulang/tagapag-alaga sa pagbuo sa mga plano ng San Diego Unified na 

lumikha ng mahuhusay na paaralan sa bawa’t kapaligirang nakatutok sa 12 pananda ng 

isang mahusay na paaralan.   

Ang nararapat na sangay ng distrito ay dapat:   

a. Isali ang mga magulang sa pagbuo o pagbago ng Local Education Agency (LEA) Plan at ng 

Local Control Accountability Plan.  Ang mga magulang ay sasali sa komite sa pagplano ng 

LCAP at LEA.  Ang daan upang makamit ang kuro-kuro ng magulang para sa dokumento ay 

ang DAC, DELAC, CAC, GATE DAC, ang San Diego Unified Council ng PTA ang bawa’t 

cluster komite, at ibang namumuhunang karapatdapat.  Ang palugit na petsa: Pebrero, Marso, at 

Abril.   

b. Isali ang mga magulang sa Taonang Pagtasa sa pagplano ng LEA ng distrito at ng LCAP, sa 

pamamagitan ng District Advisory Council (DAC) para sa Compensatory Education. 

c. Ipagbigay-alam sa bawa’t magulang at sa magkakaibang komite ng magulang tungkol sa 

pagsulong ng bawa’t paaralan sa pagtupad sa lahat ng pamagitan ng pananagutan (gaya ng 

Adequate Yearly Progress, Academic Performance Index, at CAHSEE passage rates).  Ito at 

ang ibang datos gaya ng sukatan ng datos ng mga paaralan at ibang kaalaman mula sa ulat ng 

bayang Board of Education (BOE), at ulat na inilahad ng DAC ay ilalagay sa websayt ng DAC.   

d. Magkaloob ng pagsasanay sa paaralan, at mga kagamitan sa pagsasanay sa School Site Council 

(SSC) at mga kasapi ng English Learner Advisory Committee (ELAC). 

e. Mangalap ng kuro-kuro mula sa bayan at mga magulang sa pamamagitan ng iba’t-ibang lupon 

ng magulang kagaya ng DAC, DELAC, CAC, GATE DAC, ng San Diego Unified Council of 

PTAs, ang bawa’t komite ng cluster, at ibang nararapat na namumuhunan.   

f. Ang pulong ng mga magulang ng A school site Title I ay magaganap sa katapusan ng Oktubre 

sa lahat ng paaralang tumatanggap ng pondong Title I na ipinatutupad ng pambansang batas.  

Ang lahat ng kasapi ng School Site Council (SSC) ay isasali sa pagplano ng taonang 

ipinatutupad na pulong ng magulang ng Title I.    

g. Ipagbigay-alam sa mga magulang at ng bayan kung ang School Accountability Report Cards ay 

handa na at ang mga pulong ng mga Magulang ng Title I sa paaralan ay ginaganap. 
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Magkaloob ng pangangasiwa, tulong na teknikal at ibang suportang kailangan sa pagplano 

at pagsasagawa ng mabisang pakikilahok ng magulang sa mga gawain upang mapabuti ang 

magagawang pag-aaral ng mag-aaral at ang magagawa sa paaralan sa lahat ng antas ng 

tagumpay.   

Ang nararapat na mga sangay ng distrito ay:   

a. Magkaloob ng pinakasentral at paaralang pagsasanay ng mga pamaraang kaugnay ng 

pakikipagtipan ng pamilya sa pagpapabuti ng mga kalalabasan ng mag-aaral.   

b. Magkaloob ng mga paglilingkod ng pagbibigay-kahulugan at pagsasaling-wika ng mga 

kasangkapan, na nararapat, sa mga pulong ng magulang/mamamayan para sa mga magulang na 

limitado ang Karunungan sa English sa pamamagitan ng Translation Office.   

c. Magkaroon ng isang websayt na madaling magawang makuha ang mga pagtipan ng pamilya sa 

pagtaguyod ng mga magagawa ng mag-aaral (gaya ng mga agenda, PowerPoint, at mga 

ipamimigay na papel ng kaalaman). 

d. Magkaroon ng websayt na madaling makuha ang mga workshops ng magulang sa maraming 

mga paksa (gaya ng mga agenda, PowerPoint, mga ipamimigay na papel ng kaalaman, atbp.) 

upang magkaloob sa mga pamilya ng kagamitang kaugnay sa pag-aaral ng mag-aaral.   

e. Magkaloob ng daan sa websayt na nag-aalok ng kasalukuyang pananaliksik, nangangakong 

mga pagsasanay, mga pagkukuhanan, at kaalaman sa mga pamaraang itaguyod ang mga 

magagawa ng mag-aaral sa pagsasagawa ng mga pamaraang pakikilahok ng magulang at 

mamamayan.   

f. Magkaloob ng sentral na pagsasanay sa School Site Councils at English Learner Advisory 

Committees upang matutunan kung papaano ang pangangasiwa ng mabisang pagpulong; 

malaman basahin ang datos upang maisagawa ang mabisang pakikipagtiban ng pamilya 

kaugnay ng pag-aaral ng mag-aaral.   

g. Magkaloob ng tulong na teknikal upang manauli ang kaugnayan ng tahanan pamilya na 

umuusod mula sa palagiang hinihiling sa makapangyaring kasangkapang nag-uugnay sa mga 

pamilya tungkol sa pagsulong ng mag-aaral at maging tulay ng mga gawain sa silid-aralan at 

tahanang susuporta sa pag-aaral.  

h. Tulungan ang mga paaralan sa pagsasagawa ng mga pamaraan ng Family Friendly Schools 

upang tulungan ang mga kawaning magkaloob at panatilihin ang pagtugon sa kultura at 

malawak na kinagawian ng lahat ng paaralan kagaya ng palakaibiganing silid-aralan, parent 

centers, mga kaganapan, at paaralang tanggapan. 

i. Magkaloob ng pagsasanay ng mga kawani at/o mga kagamitan para sa paglinang ng mabisang 

pakikilahok ng magulang upang mapabuti ang magagawa ng mag-aaral sa pag-aaral.   

j. Ang SSC, ELAC, at ibang pagsasanay ay makukuha sa websayt.  Kapag gumamit ng online, 

ang pagsasanay sa web based multimedia ay mababawasan ang pagkakaroon ng balakid sa 

pakikilahok ng magulang kagaya ng transportasyon, pag-alaga sa anak, at iba pang mga 

alalahanin. 
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k. Ang lahat ng paaralan ay magkakaroon ng Parent Center.  Ang parent center ay magawang 

makuha ng magulang sa websayt na sandi.net ang tungkol sa mga pulong at kalendaryo ng 

pagsasanay, at mga kaalaman tungkol sa paaralan kabilang ang mga araling-aklat ng mag-aaral, 

mga silid-aralan, mga balangkas ng aralin, at ang tungkol sa kusang pagtulong.  Ang Parent 

Center ay nabuo para sa mga pangangailangan ng mga magulang kabilang subali’t hindi 

hahangga sa mga English Learners, sa mahihirap na pamilya, at sa mga may kapansanan.   

3. Magawang magkaroon ng kakayahan ang mga paaralan, kawani, at magulang/tagapag-alaga 

para sa malakas, mabisa, at patuloy na pakikilahok ng magulang sa pag-aaral ng kanilang 

mga anak sa pagpapabuti at pagpanatili sa antas na magagawa.  

Ang nararapat na mga sangay ng distrito ay: 

a. Magkakaloob ng mga klase sa pamumuno upang matulungan ang mga magulang na magawang 

mamuno sa mga paaralan at maging pantay na kasamahan sa paglinang at pagsasagawa ng 

Single Plan for Student Achievement (SPSA). 

b. Magkaloob ng maraming pagsasanay upang matulungan ang mga magulang na maunawaan ang 

talaan ng mag-aaral upang makapagplano at gawin ang Single Plan for Student Achievement 

(SPSA) at/o LCAP ng kanilang paaralan.  

c. Magkaloob ng mga klase at pagsasanay na magbunsod ang pagsali ng mga magulang.  Ang 

mga klase ay iaalok sa iba't ibang oras upang maibigay ang pangangailangan ng mga magulang 

at nang makasali ang marami.  Ang mga klase ay iuulat at ipapaskil sa sandi.net.   

d. Turuan ang mga kawani ng paaralang magbalangkas at mangasiwa ng mga workshop, kabilang 

ang mga aralin, matematika at klase sa tungkulin ng magulang upang ang mga paaralan ay 

maaaring mag-alok ng sariling workshop para sa kanilang mga magulang.   

e. Magkaloob ng pagsasanay sa mga kasapi ng District Advisory Council (DAC) sa lahat ng 

usaping Title I at Compensatory Education sa mga buwanang pulong.  

f. Magkaloob ng mga pagkakataon sa mga nangangasiwa na tumanggap ng kaalaman at 

pagsasanay kung papaanong maisagawa ang mabisang pakikilahok ng magulang sa mga 

programa sa paaralan.   

g. Makipagtulungan sa mga sangay ng bayan at mga grupong nonprofit na magkaloob ng mga 

pulong, pagdaraos ng pag-aaral ng bayan at ibang mga aktibidad na pagsasalihan ng mga 

pamilya. 

h. Magkaloob ng mga gamit ng paaralan sa pagsasanay ng mga bagong kasaping SSC at ELAC 

kung papaanong maging mabuting kasapi ng isang grupo at maunawaan ang mga tamang 

kinakailangan at tungkulin ng isang lupon.   

4. Pangangasiwa at pagsamasama ng mga pamaraan sa pagsali ng magulang sa iba't ibang 

programa.   

Ang mga nararapat na mga sangay ng distrito ay:   

a. Hikayatin ang mga programa ng distrito at bayan na magtulungan upang magkaroon ng 

pinakamabisang paglilingkod sa mga pamilya at maiwasan na maulit ang mga paglilingkod.   

b. Magawang maibigay at/o makapagbigay ng kaalaman tungkol sa California Department of 

Education's Clearinghouse para sa mga dokumento na magkakaibang wika upang ang lahat ng 
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paaralan ay mahanap, magamit, at maibahagi ang mga dokumentong nagbibigay alam sa 

magulang na naisalin sa mga wikang hindi lamang English. 

c. Makipagtulungan sa Office of Language Acquisition na tugmain ang mga paglilingkod sa 

pagsali ng magulang.   

Makipagtulungan sa mga sangay ng Early Childhood Development na tugmain ang mga 

paglilingkod sa pagsali ng mga magulang.   

d. Makipagtulungan sa Gifted and Talented Education (GATE) na tugmain ang mga paglilingkod 

sa pagsali ng mga magulang.   

e. Makipagtulungan sa sangay ng Special Education na tugmain ang mga paglilingkod sa pagsali 

ng mga magulang.   

5. Pangasiwaan, kasama ang pagsali ng magulang/tagapag-alaga, ang isang taonang pagtasa 

ng mga nilalaman at kabutihan ng pamalakad sa pagsali ng magulang sa pagpapabuti ng 

mga aralin ng mabuting paaralan, kabilang:   

 Makilala at malutas ang mga balakid sa higit na pagsali ng mga magulang/tagapag-alaga  

sa mga aktibidad, na binibigyang halaga ang mga magulang/tagapag-alaga na mahihirap, 

may kapansanan, may limitadong pang-unawa sa English, may limitadong karunungan, 

at nasa mababang lahi o liping pinanggalingan.   

 Gumamit ng mga pagtasang napag-alaman upang bumalangkas ng mga pamaraan sa 

higit na mabisang pagsali ng magulang.   

 Kung kinakailangan, baguhin ang mga pamalakad ng paaralan sa pagsali ng magulang.   

Ang nararapat na mga sangay ng distrito ay:   

a. Makipagtulungan sa mga magulang sa pagplano ng taonang pagtasa sa nilalaman at kabutihan 

ng pamalakad sa pagsali ng magulang sa pagpapabuti ng pag-aaral sa lahat ng paaralan.  

Magkaloob ng paglilingkod sa pagsalin sa ibang wika, kung nararapat, sa mga pulong ng 

magulang/bayan.   

b. Sumali sa taonang pagtasa ng Pamalakad sa Pagsali ng Magulang ng distrito; makipagtulungan 

sa pagkalap at pag-ulat ng lahat ng pagtasa ng grupong tagapayo ng distrito na District 

Advisory Council (DAC) para sa Compensatory Education Programs. 

c. Sumali sa pagbabago ng Parent Involvement Polic ng distrito, kung kailangan, batay sa 

kinalabasan ng pagtasa.  

d. Pangasiwaan ang pag-aaral ng District Advisory Council (DAC) para sa mga programang 

Compensatory Education ng Consolidated Application ng distrito kasama ang mga mungkahi 

para sa badyet.   

e. Tiyakin ang makahulugang pag-uusap ng makabilang panig; ang tumgkol sa taonang pagtasa 

na ipagkakaloob sa tamang panahon at palagi sa parehong paaralan at distrito, na 

nakabalangkas sa District Procedures 9060 at 9062. 

6. Pagsali ng mga magulang/tagapag-alaga sa mga aktibidad/pamaraan ng mga paaralan.   

Ang nararapat na mga sangay ng distrito ay titiyaking:   

a. Ang nararapat na bahagi ng badyet para sa pagpapabuti ng mga aktibidad ng mga programa ay 

ibibigay sa mga paaralan at kabilang ang SPSA ng paaralan.  . 
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b. Makahulugang pag-uusap ng dalawang panig ay ipagkakaloob sa mga magulang sa tamang 

panahon at palagi sa parehong paaralan at distrito, na nakabalangkas sa patakaran ng distritong 

9060 at 9062. 

c. Bibigyang kaalaman ang mag magulang at pagkakalooban ng maraming pagkakataong sumali 

sa pag-aaral ng kanilang mag-aaral na nakasaan sa Single Plan for Student Achievement at 

Parent Involvement Policy ng bawa't paaralan.  Ang lahat ng paaralang Title I ay tatanggap ng 

itinakdang badyet para sa mga aktibidad ng pagsali ng mga magulang.   

d. Ang mga paaralan ay gagawa ng taonang pagsurbey upang malaman ang mga paksang nais ng 

mga magulang upang magplano sa mga aktibidad na sasalihan ng pamilya na susuporta at 

hahanay sa mga adhikain ng SPSA. 

e. Ang mga pulong ay itatakda sa mga oras na nararapat sa mga magulang upang matiyak at 

maitaguyod ang kanilang pagsali.   

f. Ipagbibigay alam sa mga magulang kung ang mga paaralan ay nakilalang Program 

Improvement, at papayuhan ang tungkol sa mga paglilingkod/pagpipiliang karapatdapat para sa 

mag-aaral sa Program Improvement at/o Supplemental Educational Services (SES). 

g. Bibigyang kaalaman ang mga grupo ng magulang na ilalagay sa Board Office of Education 

bilang usaping itatakda kaugnay sa kanilang grupo na ilalagay na draft o pinal na agenda.   


