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Thưa quý phụ huynh / người giám hộ):
Vào tháng 12 năm 2015, Đạo Luật Thành Công Mỗi Học Sinh (ESSA), việc thay thế
cho Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (thường được gọi là Không trẻ em Bị
Bỏ lại) đã được ký kết thành luật pháp. Trong một nỗ lực để bảo đảm phụ huynh
của học sinh theo học tại trường Title I được thông báo về việc trường học của họ
chuẩn bị cho sinh viên đại học và / hoặc nghề nghiệp tốt như thế nào, khu học chánh
của chúng tôi yêu cầu tất cả các trường thông báo cho phụ huynh về Chỉ Số Thành
Tích của College và Career Ready (điểm CCRPI ). Thẻ báo cáo toàn diện cho tất cả
các trường học ở Georgia, cung cấp số điểm từ 0 đến 100 cho mỗi trường học - đo
lường mức độ trường học đang làm để chuẩn bị cho sinh viên thành công trong
trường cao đẳng và / hoặc nghề nghiệp.
Điểm số CCRPI năm 2016 của Trường Trung học Forest Park là 59,6. Thông tin chi
tiết về điểm số có thể được lấy từ trang web của Bộ Giáo dục Georgia
www.gadoe.org/ccrpi.
Mặc dù sinh viên của chúng tôi đã đạt được tiến bộ, trường Trung Học Forest Park
đã được chỉ định là Trường Ưu tiên cho năm học 2017-2018. Chỉ định này dựa trên
thành tích của trường trong một số năm liên tiếp, và chúng tôi giữ tên gọi này cho
đến khi trường của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn xuất cảnh cho tình trạng
Trường học Ưu tiên.
Trường Trung Học Forest Park được chỉ định là Trường Ưu tiên bởi vì trường của
chúng tôi bởi vì tỷ lệ tốt nghiệp của chúng tôi đã dưới 60% trong 2 năm liên tiếp.
Là một trường ưu tiên, chúng tôi sẽ làm việc cùng với phụ huynh / giám hộ, cộng
đồng của chúng tôi và các Trường Công Quận Clayton để phát triển một kế hoạch
học đường cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và
tăng thành công trong học tập.

Ví dụ, Trường Trung học Forest Park đã hợp tác với Communities in Schools, một
tổ chức cung cấp cho sinh viên sự hỗ trợ của cộng đồng, trong khi trao quyền cho
sinh viên với các kỹ năng và các nguồn lực để cải thiện sự tham dự, các học giả và tỷ
lệ tốt nghiệp. Chúng tôi cũng đã thêm một Tư vấn viên có nguy cơ, những người sẽ
cung cấp cho sinh viên những cập nhật và các lựa chọn về các con đường sự nghiệp.
Anh ta cũng sẽ cung cấp việc quản lý trường hợp cho học sinh lớp 9 có nguy cơ đảm
bảo rằng họ tuân theo kế hoạch hồi phục tương ứng. Đây là phần bổ sung cho các
dịch vụ dạy kèm, hỗ trợ, và các cơ hội sẵn sàng cho nghề nghiệp và đại học cung cấp
cho sinh viên.
Một phần quan trọng của thành công của Trường Trung học Forest Park là sự
tham gia của phụ huynh và hỗ trợ trong việc phát triển các hoạt động để nâng cao
thành tích của học sinh. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ trở nên tham gia vào công
việc cải tiến trường học của chúng tôi khi chúng tôi tiếp tục giám sát thành tích của
học sinh và đặt kỳ vọng cao. Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia vào việc phát
triển các kế hoạch cải tiến trường học của chúng tôi, tham gia vào nhóm tham gia
gia đình của chúng tôi hoặc có thắc mắc về cách bạn có thể giúp con mình tốt hơn
trong trường học, vui lòng liên hệ với Tina Mehler, Liên lạc viên về Phụ huynh I /
770.473.2775 hoặc tina.mehler@clayton.k12.ga.us.
Cảm ơn tất cả những gì bạn đã làm để hỗ trợ việc học hành của con mình.
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