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Ushiriki wa Mzazi ni sehemu muhimu sa katika mpango wa uboreshaji Shule ya msingi
Kenwood yaa jumuiya ya mashule ya Cedar Rapids. Katika Ngazi ya Wilaya, inatarajiwa
ya kwamba wazazi wa washiriki wote wapate nafasi ya kushiriki katika mpango wa
maendeleo na utaratibu wa kutathmini ufanisi ili kuboresha elimu katika shule. Mashule
yatatoa,maandalizi, msaada wa kiufundi na mahitaji yote muhimu katika mipango na
shughuli za ushirki wa wazazi. Wilaya inatoa changamoto ya ushirikiana baina na
Nyumani na Shuleni kwa kutoa maelezo yanayoeleweka kuhusu viwango na vipimo: vile
vile kwa kutoa mafunzo na vifaa kwa wazazi kuwasaidia watoto wao na kuwashirikisha
wazazi wengine; kuwaelimisha wafanyakazi wake na kuhusu ushiriki wa wazazi na
kutambua thamani ya mchango wa wazazi; na kuendeleza jitihada za zenye maana za
mashirika ya jamii na biashara kushirikiana na wazazi na mashule. Ushiriki wa wazazi ni
wa kila aina. Inajumuisha shughuli zinammuhusisha mzazi moja kwa moja na jitahada
zilizo fanyika kuwasiliana na mzazi.

1. Mkataba huu wa sera na mwongozo wa shule umeundwa kwa pamoja na
umapatikana kwa wazazi wote na kwenye tovuti ya Shule. Malelezo kutoka
kwenye sera hii yatatolewa kwa wazazi wakati wa fall.
2. Wazazi watapatika maelezo kuhusu njia za majaribio zinazotumika kupima
maendeleo, matarajio ya wanafunzi, mtaala wa mashule na kiwango cha ufasaha
kwa kupitia mikutano na wazazi, mikutano ya wanafunzi na walimu na
wachapisho ya habari.
3. Maoni ya wazazi yatapokelewa kupitia kamati ya ushauri ya wazazi, dodoso kwa
wazazi,na mawasiliano ya kawaida na wafanyakazi. Maoni hayo yanathaminiwa
na ni muhimu katika uboreshaji wa programu yetu.
4. Makubaliano yaliyohusisha wote Shule/Wazazi, yanaelezea jinsi wazazi,
waalimu, wanafunzi na mwalimu mkuu watakavyo wajibika kuboresha kiwango
cha mwanafunzi. Makubaliano hayo pia yanaelezea jinsi shule itakavyoshirikiana
na wazazi ili kuinua kiwango cha mwanafunzi, Makubalian hayo yatapitiwa na
kusainiwa wakati wa mikutano ya waalimu na wazazi ya Fall. Tarakimu hizo
zitawekwa kwenye jarada la mwanafunzi.
5. Mpango wa Title 1 unatoa ushirikiano na ambapo elimu inapewa kipaumbele
nyumbani na shuleni. Shule inasaidia kuwaelewesha wazazi namna ya kuangalia
maendeleo ya watoto wao na kushiriki katika maamuzi kuhusu maendeleo ya
wanafunzi wao. Kwa maombi ya wazazi, Kenwood pia inatoa msaada wa nafasi
za kushiriki katika shughuli za wazazi. Mawasiliano ya mara kwa mara mbali na
mikutano ya wazazi yanahimizwa. Shule huandaa siku za familia ambazo
husaidia kuwa elimisha wazazi njia bora za kusaidia watoto nyumbani.

1. Tathmini za ushiriki sera za ushiriki wa wazazi zitafanyika kila mwaka, kuangalia
utekerezwaji wake. Matokeo yake yatatumika kuboresha na kuimarisha sera hizo.
Mikutano ya kila mwaka itatumika kujadili marekebisho yatakayohitaji kwenye
program hiyo.
6. Kuwapatia wanafunzi wote wa shule ya Van Buren nafasi sawa ya elimu bora ni
jukumu kuu. Ni muhimu ya kwamba watu wote (wanafunzi, wazazi, waalimu na
jumuiya) kupata nafasi ya kutoa maoni na mchango wao kufanikisha jukumu hili.
Kwani ushirikiano huu niwa manufaa kwa wote, unaimarisha juhudi za kuboresha
mafanikio ya kielimu kwa wanafunzi wote

