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The Folk Arts-Cultural Treasures Charter School (FACTS) adalah Badan
Pendidikan Lokal (LEA) yang menerima dana Title I dan telah memilih untuk
menerapkan sebuah program luas sekolah dengan menggunakan dana ini yang
dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan semua siswa di sekolah.

Apa itu dana Title I? Dana Title I adalah dana hibah pemerintah federal yang
memberikan bantuan keuangan kepada Lembaga Pendidikan Lokal (LEA) dan sekolah
untuk meningkatkan prestasi akademik siswa yang kurang beruntung. Hibah Title I
tersedia untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang adil, setara,
dan signifikan untuk memperoleh pendidikan tinggi dan setidaknya mencapai
kemampuan pada standar prestasi akademik negara yang menantang dan penilaian
akademik negara.

FACTS percaya bahwa peningkatan akademik setiap siswa adalah tanggung jawab yang
dimiliki bersama oleh seluruh komunitas siswa, termasuk dewan pengawas, administrasi
sekolah, staf, anggota masyarakat, siswa, dan orang tua (ditentukan oleh tujuan kebijakan ini
untuk menyertakan wali, dan semua anggota keluarga siswa yang terlibat dalam Pendidikan
siswa).

Kebijakan Turut Serta Orang Tua dan Keluarga ini diadopsi untuk:

1. Mendukung dan mengamankan kemitraan efektif yang kuat antara orang tua, sekolah
dan masyarakat untuk meningkatkan akademik dan kinerja siswa.

2. Memberikan koordinasi, bantuan teknis dan dukungan lain yang diperlukan untuk
membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan turut serta keluarga yang
efektif untuk meningkatkan prestasi akademi dan kinerja sekolah.

3. Mematuhi Title I, persyaratan Bagian A untuk memiliki Kebijakan Turut Serta Orang tua
dan Keluarga tertulis bagi LEA seperti yang dipersyaratkan dalam bagian 1116 dari
Undang-Undang Keberhasilan Setiap Siswa (ESSA).

Kebijakan ini akan berfungsi sebagai dokumentasi tertulis dari komitmen FACTS untuk
memastikan orang tua disambut, dilibatkan, dan dihargai oleh para pemangku kepentingan
dalam pendidikan anak-anak mereka.

Kebijakan Turut Serta Orang Tua dan Keluarga FACTS LEA:

● FACTS akan melibatkan orang tua dalam pengembangan bersama Rencana Title I (Aplikasi
Title I) (ESSA, Bagian 1116(a)(2)(A)), dengan:

o Melakukan evaluasi tahunan terhadap konten dan efektivitas kebijakan, kegiatan, dan
program turut serta orang tua dan keluarga.
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o Mengundang orang tua dan pemangku kepentingan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pertemuan dan memberikan tanggapan terkait kebijakan tersebut. Orang tua akan
diberitahu tentang pertemuan ini dalam berbagai cara termasuk pemberitahuan yang
dikirim pulang setiap hari Selasa dalam folder komunikasi mingguan “Take Home
Tuesday”, email, media sosial, posting situs web sekolah, dan pengumuman parent
portal. Keluarga dan pemangku kepentingan masyarakat yang yang tidak dapat
menghadiri pertemuan akan memiliki kesempatan untuk mengirimkan tanggapan melalui
kertas atau survei elektronik.

o Mempertimbangkan penggunaan semua tanggapan dan masukan yang diterima saat
memperbarui kebijakan.

o Menempatkan kebijakan akhir pada situs web sekolah (www.factschool.org) dan Parent
Portal (www.plusportals.com/factschool). Salinan cetak akan tersedia di pertemuan
tahunan Title I, malam Back to School dan atas permintaan dari kantor sepanjang tahun.

● FACTS akan melibatkan orang tua dalam proses peninjauan dan peningkatan sekolah
(ESSA, Bagian 1116(a)(2)(A)), dengan:

o Memberikan dokumen yang diterjemahkan sepenuhnya kepada orang tua yang
kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas.

o Memanfaatkan staf yang memiliki kemampuan dua bahasa, menyewa juru bahasa, atau
layanan juru bahasa melalui telepon untuk orang tua dengan kemampuan bahasa Inggris
terbatas sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam pertemuan

o Memberikan pemberitahuan awal yang memadai tentang rapat melalui pemberitahuan
yang dikirim pulang, telepon robo, email, dan parent portal elektronik.

● FACTS akan memberikan dukungan dan bantuan teknis dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan turut serta orang tua dan keluarga yang efektif untuk meningkatkan
prestasi akademik siswa dan kinerja sekolah (ESSA, Bagian 1116(a)(2)(B)), dengan:

o Menjadwalkan kesempatan belajar kurikulum keluarga setiap tahun untuk orang tua. Ini
termasuk, tetapi tidak terbatas pada literasi, matematika, seni rakyat, dan malam
keluarga Pengembangan Bahasa Inggris.

o Menyediakan lokakarya untuk orang tua tentang keselamatan sekolah, media sosial, dan
topik lainnya sesuai permintaan.

o Memberikan pengembangan professional tahunan kepada staf yang difasilitasi oleh
orang tua dan/atau SPAC tentang bagaimana melibatkan dan mengikutsertakan
pengasuh secara efektif.

o Melatih staf baru dan yang sudah ada tentang bagaimana menerapkan praktik terbaik
turut serta keluarga.

● FACTS akan mengoordinasikan dan mengintegrasikan strategi turut serta orang tua dan
keluarga dengan udang-undang dan program federal, negara bagian, dan lokal lainnya
(ESSA, Bagian 1116(a)(2)(C)), dengan:

o Berpartisipasi dalam komunikasi yang sedang berlangsung pada tempat penitipan anak
dan penyedia prasekolah di lingkungan sekitar.

o Megundang orang tua siswa Pre-K untuk berpartisipasi dalam tur open-house.
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o Terus mengundang mitra komunitas termasuk tetapi tidak terbatas pada Board of
Trustees, Asian Americans United , Philadelphia Folklore Project, HIAS Pennsylvania,
Children’s Village Childcare, dll. Untuk hadir dan mengikuti pertemuan orang tua

● FACTS akan mengadakan survei tahunan untuk mengumpulkan data dan tanggapan
tentang konten dan efektivitas tingkat ikut serta orang tua dan keluarga di tingkat sekolah
dan Lembaga Pendidikan Lokal (LEA). Hasil survei akan digunakan untuk:

o Mengidentifikasi hambatan partisipasi yang lebih besar oleh orang tua dan
anggota keluarga, dengan perhatian khusus kepada orang tua yang secara
ekonomi kurang beruntung, tidak mampu, memiliki bahasa Inggris yang terbatas,
memiliki kemampuan baca tulis yang terbatas, atau berlatar belakang ras atau
etnis minoritas.

o Mengidentifikasi kebutuhan orang tua dan anggota keluarga untuk membantu
pembelajaran anak-anak mereka, termasuk terlibat dengan personil sekolah dan
guru; dan strategi untuk mendukung interaksi sekolah dan keluarga yang
berhasil. (ESSA, Bagian 1116(a)(2)(D)(i-iii).

o Menggunakan temuan-temuan dari evaluasi tahunan untuk merancang strategi
berbasis bukti untuk keterlibatan orang tua dan keluarga yang lebih efektif, dan
perbaikan jika perlu, mengenai Kebijakan Turut Serta Orang Tua dan Keluarga
(ESSA, Bagian 1116(a)(2)(E)).

● FACTS akan melibatkan orang tua dan anggota keluarga dalam kegiatan sekolah (ESSA, Bagian
1116(a)(2)(F)), dengan:

o Mengundang orang tua menghadiri pertemuan termasuk tetapi tidak terbatas pada
pertemuan ambil raport, malam Back to School (Kembali ke Sekolah), State of the School
(Keadaan Sekolah), dan malam kurikulum keluarga dan bergabung dengan komite peninjau
kebijakan melalui berbagai strategi komunikasi termasuk selebaran, email, media sosial, dan
parent portal.

o Mengikutsertakan orang tua sebagai anggota Dewan Pengawas
o Mendorong orang tua untuk menghadiri konferensi dan lokakarya seperti Konferensi Negara

Tahunan Dewan Penasehat Orang Tua.
o Memberikan informasi dengan jelas dan singkat kepada orang tua, menggunakan bahasa

pilihan orang tua, jika memungkinkan

FACTS LEA tingkat Kebijakan Orang Tua dan Keluarga telah dikembangkan bersama dan disepakati
oleh orang tua dari anak-anak yang berpartisipasi dalam Title I sekolah secara luas, program Bagian A,
sebagaimana dibuktikan oleh agenda, lembar hadir pertemuan serta hasil survei.

Kebijakan ini diadopsi oleh Dewan Pengawas pada ______________________ dan akan berlaku sampai
revisi lebih lanjut.
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