
PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt  SSttrraatteeggiieess::  

AA  RReevviieeww  ooff  RReesseeaarrcchh,,  BBeelliieeffss,,  aanndd  BBeesstt  PPrraaccttiicceess  
PPrreesseenntteedd  bbyy  AAnniittaa  SSkkiinnnneerr,,  MMoonnttiicceelllloo  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  

PPaarreennttss  aanndd  RReeaaddiinngg  CCoommmmiitttteeee  CChhaaiirr  ((22000099  ––  22001133))  

ffoorr  tthhee  AArrkkaannssaass  RReeaaddiinngg  AAssssoocciiaattiioonn  
  

  

TThhee  AARRAA  PPaarreennttss  aanndd  RReeaaddiinngg  CCoommmmiitttteeee  eexxiissttss  ttoo  ……  

••  PPrroommoottee  ffaammiillyy  lliitteerraaccyy  

••  AAssssiisstt  ppaarreennttss  iinn  hheellppiinngg  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  bbee  mmoorree  fflluueenntt,,  ssttrraatteeggiicc,,  aanndd  mmoottiivvaatteedd  rreeaaddeerrss  

••  OOffffeerr    aapppprroopprriiaattee  lliitteerraaccyy  aaccttiivviittiieess  ffoorr  cchhiillddrreenn  

••  AAssssiisstt  LLooccaall  CCoouunncciillss  iinn  ddeevveellooppiinngg  aanndd  mmeeeettiinngg  tthheeiirr  oobbjjeeccttiivveess  

  

  

TThhrreeee  ddeeccaaddeess  ooff  rreesseeaarrcchh  pprroovviiddee  ccoonnvviinncciinngg  eevviiddeennccee  tthhaatt  cchhiillddrreenn  wwiitthh  ““iinnvvoollvveedd””  

ppaarreennttss  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaddvvaannttaaggeess..  

  TThheeyy  aarree  1188%%  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  rreeccooggnniizzee  aallll  lleetttteerrss,,  ccoouunntt  ttoo  2200  oorr  hhiigghheerr,,  aanndd  wwrriittee  tthheeiirr  

nnaammee  bbyy  aaggee  55..  

  TThheeyy  aarree  2200%%  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  rreeaadd  oorr  pprreetteenndd  ttoo  rreeaadd  ssttoorryybbooookkss  bbyy  aaggee  55..  

  TThheeyy  aarree  aallmmoosstt  ttwwiiccee  aass  lliikkeellyy  ttoo  ssccoorree  iinn  tthhee  ttoopp  2255%%  oonn  pprriimmaarryy  rreeaaddiinngg  tteessttss..  

  TThheeyy  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ssccoorree  PPrrooffiicciieenntt  oonn  44tthh--ggrraaddee  lliitteerraaccyy  aasssseessssmmeennttss..  

  SSttuuddeennttss  wwiitthh  iinnvvoollvveedd  ppaarreennttss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  aatttteenndd  sscchhooooll  rreegguullaarrllyy,,  eeaarrnn  hhiigghh  

ggrraaddeess  aanndd  tteesstt  ssccoorreess,,  eennrroollll  iinn  hhiigghheerr--lleevveell  pprrooggrraammss,,  ppaassss  ccllaasssseess,,  eeaarrnn  ccrreeddiittss,,  bbee  

pprroommootteedd,,  ggrraadduuaattee  aanndd  ggoo  oonn  ttoo  ppoossttsseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  ……  nnoo  mmaatttteerr  wwhhaatt  tthheeiirr  iinnccoommee  

oorr  bbaacckkggrroouunndd..  
  CChhiillddrreenn  tteenndd  ttoo  ddoo  bbeetttteerr  iinn  sscchhooooll,,  ssttaayy  iinn  sscchhooooll  lloonnggeerr,,  aanndd  lliikkee  sscchhooooll  mmoorree  wwhheenn  

sscchhoooollss,,  ffaammiilliieess,,  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ggrroouuppss  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  ssuuppppoorrtt  lleeaarrnniinngg..  

  

EEvveenn  sscchhooooll  aaggee  cchhiillddrreenn  ssttiillll  ssppeenndd  7700%%  ooff  tthheeiirr  wwaakkiinngg  hhoouurrss  oouuttssiiddee  tthhee  sscchhooooll  sseettttiinngg..  

SScchhoooollss  aanndd  ffaammiilliieess  nneeeedd  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhiiss  ttrreemmeennddoouuss  lleeaarrnniinngg  ooppppoorrttuunniittyy..    SScchhoooollss  ccaann’’tt  

iimmpprroovvee  wwiitthhoouutt  tthhee  hheellpp  ooff  ppaarreennttss..    

  

  

PPaarreennttss  bbeenneeffiitt,,  ttoooo!!    IInnvvoollvveedd  ppaarreennttss  ddeevveelloopp::  

  ggrreeaatteerr  ccoonnffiiddeennccee  iinn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ppaarreennttiinngg  iissssuueess  aanndd  sscchhooooll  iissssuueess;;  

  hhiigghheerr  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  tthheeiirr  cchhiillddrreenn;;  aanndd  

  aa  ggrreeaatteerr  lliikkeelliihhoooodd  ooff  eennrroolllliinngg  iinn  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  ttoo  aaddvvaannccee  tthheeiirr  oowwnn  sscchhoooolliinngg..  
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TToo  wwhhaatt  eexxtteenntt  ddooeess  ppuubblliicc  ppoolliiccyy  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppaarreenntt  iinnvvoollvveemmeenntt??  

NNCCLLBB  

  TThhee  EElleemmeennttaarryy  aanndd  SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn  AAcctt,,  rreeaauutthhoorriizzeedd  aass  tthhee  NNoo  CChhiilldd  LLeefftt  BBeehhiinndd  

AAcctt  iinn  22000011,,  ddeeffiinneess  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  aass  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ppaarreennttss  iinn  rreegguullaarr,,  ttwwoo--

wwaayy,,  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinnvvoollvviinngg  ssttuuddeenntt  lleeaarrnniinngg..  

  NNoo  CChhiilldd  LLeefftt  BBeehhiinndd  ssttrreesssseess  sshhaarreedd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  bbeettwweeeenn  TTiittllee  II  sscchhoooollss  aanndd  ppaarreennttss  

ffoorr  hhiigghh  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  eexxppaannddeedd  ppuubblliicc  sscchhooooll  cchhooiiccee  aanndd  ssuupppplleemmeennttaall  

sseerrvviicceess,,  llooccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppaarreennttaall  iinnvvoollvveemmeenntt  ppllaannss,,  aanndd  bbuuiillddiinngg  ppaarreennttss’’  ccaappaacciittyy  

ffoorr  uussiinngg  eeffffeeccttiivvee  pprraaccttiicceess  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  oowwnn  cchhiillddrreenn’’ss  aaccaaddeemmiicc  aacchhiieevveemmeenntt..  
  SScchhoooollss  mmuusstt  aaccttiivveellyy  pprroommoottee  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiivviittiieess  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ppaarreennttss  ppllaayy  aann  

aaccttiivvee,,  iinntteeggrraall  rroollee  iinn  aassssiissttiinngg  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  lleeaarrnniinngg  aatt  hhoommee  aanndd  iinn  sscchhooooll;;  aanndd  tthhaatt  

ppaarreennttss  bbeeccoommee  ffuullll  ppaarrttnneerrss  wwiitthh  tteeaacchheerrss  aanndd  sscchhooooll  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss..  

  

TThhee  CCoommmmoonn  CCoorree  SSttaannddaarrddss  

  DDeessiiggnneedd  bbyy  aa  ddiivveerrssee  ggrroouupp  tthhaatt  iinncclluuddeedd  ppaarreennttss  

  RReefflleecctt  bbootthh  oouurr  aassppiirraattiioonnss  ffoorr  oouurr  cchhiillddrreenn  aanndd  tthhee  rreeaalliittiieess  ooff  tthhee  ccllaassssrroooomm  

  RRiiggoorroouuss,,  ccoonnssiisstteenntt  aaccrroossss  tthhee  ssttaatteess    

  SSeett  cclleeaarr,,  rreeaalliissttiicc  ggooaallss  ffoorr  ssuucccceessss  iinn  ccoolllleeggee  aanndd  tthhee  wwoorrkkppllaaccee,,  eennaabblliinngg  aallll  

ssttaakkeehhoollddeerrss  ----  iinncclluuddiinngg  ssttuuddeennttss  aanndd  ppaarreennttss  ----  ttoo  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  

  

WWhhyy  DDoonn’’tt  PPaarreennttss  GGeett  MMoorree  IInnvvoollvveedd??  

OOnnee  ssttuuddyy  ffoouunndd  tthhaatt  oonnllyy  1144%%  ooff  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll  PPaarreenntt  CCeenntteerrss  aarree  uusseedd  ――vveerryy  ffrreeqquueennttllyy..‖‖    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  ppaarreenntt  ssuurrvveeyyss,,  tthhee  ttoopp  ffoouurr  rreeaassoonnss  ppaarreennttss  ffaaiill  ttoo  bbeeccoommee  iinnvvoollvveedd  aarree::  

  ――II  ddoonn''tt  hhaavvee  ttiimmee..‖‖    

  ――II  ddoonn''tt  kknnooww  wwhhaatt  ttoo  ddoo..‖‖    

oo  {{II''mm  nnoott  aa  tteeaacchheerr//II''vvee  nneevveerr  hhaadd  aannyy  eedduuccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg//II  ddoonn''tt  wwaanntt  ttoo  ddoo  

ssoommeetthhiinngg  wwrroonngg..}}  

oo  SSttuuddiieess  ccoonnssiisstteennttllyy  sshhooww  tthhaatt,,  wwhheenn  sscchhoooollss  aanndd  tteeaacchheerrss  tteellll  ppaarreennttss  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  

sstteepp--bbyy--sstteepp,,  wwhhaatt  tthheeyy  ccaann  ddoo  ttoo  hheellpp  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  ddoo  bbeetttteerr  iinn  sscchhooooll,,  ppaarreennttss  

wwiillll  ttrryy  tthheeiirr  bbeesstt  ttoo  ddoo  iitt..    

  ――II  ddoonn''tt  kknnooww  wwhhyy  iitt''ss  iimmppoorrttaanntt..‖‖    

oo  AAllmmoosstt  aallll  ppaarreennttss  kknnooww  tthhaatt  eedduuccaattiioonn  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthheeiirr  cchhiillddrreenn''ss  ssuucccceessss  iinn  

lliiffee……  bbuutt  aallll  ttoooo  mmaannyy  ddoonn''tt  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthheeyy,,  aass  ppaarreennttss  ,,  aarree  aallssoo  tthheeiirr  

cchhiillddrreenn''ss  ffiirrsstt  aanndd  mmoosstt  iinnfflluueennttiiaall  tteeaacchheerrss——wwhheetthheerr  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  bbee  oorr  nnoott!!    

TThhee  rreesseeaarrcchh  aaccttuuaallllyy  ssuuggggeessttss  tthhaatt  ppaarreennttss  ssiimmppllyy  ddoonn''tt  rreeaalliizzee  tthhee  iinnfflluueennccee——

aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy——tthheeyy  hhaavvee  iinn  tthheeiirr  cchhiillddrreenn''ss  eedduuccaattiioonn..    

  ――II  ddoonn''tt  ssppeeaakk  EEnngglliisshh..‖‖    

oo  NNoonn--EEnngglliisshh  ssppeeaakkiinngg  ppaarreennttss  ffeeeell  aatt  aa  ddiissaaddvvaannttaaggee  iinn  ssuuppppoorrttiinngg  tthheeiirr  cchhiillddrreenn''ss  

sscchhooooll  wwoorrkk,,  aanndd  mmaayy  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurraall  nnoorrmmss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  

tthhaatt  ccaann  aaffffeecctt  tthhee  wwaayy  tthheeyy  iinntteerraacctt  wwiitthh  sscchhoooollss  aanndd  tteeaacchheerrss..    

  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  bbaarrrriieerrss  iiss  tthhee  ffiirrsstt  sstteepp  ttoo  oovveerrccoommiinngg  tthheemm!!  
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SSoommeettiimmeess  wwee  aarree  oouurr  oowwnn  wwoorrsstt  eenneemmyy!!  

  AAccccoorrddiinngg  ttoo  ssuurrvveeyyss  ooff  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  ……  

  MMaannyy  ooff  uuss  ssttiillll  tteenndd  ttoo  sseeee  tthhee  ppaarreennttaall  rroollee  aass  ppaassssiivvee  aanndd  hhoommee--bbaasseedd  ––  wwhheenn  iinn  ffaacctt  

mmaannyy  ppaarreennttss  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  mmoorree  aaccttiivvee  rroolleess..    

  WWee  oofftteenn  ffaaiill  ttoo  iinnvviittee  ppaarreenntt  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aaddddrreessssiinngg  sscchhooooll  ccoonncceerrnnss,,  ccrreeaattiinngg  aann  

aattmmoosspphheerree  ooff  ――uunnwweellccoommee..‖‖    

  WWee  ffrreeqquueennttllyy  oorrggaanniizzee  ――ppaarreenntt  eevveennttss‖‖  wwiitthh  mmoorree  aatttteennttiioonn  ttoo  oouurr  oowwnn  ccoonnvveenniieennccee  tthhaann  

ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  aatt--rriisskk  ppaarreennttss  wwhhoo  aarree  mmoosstt  iinn  nneeeedd  ooff  oouurr  aassssiissttaannccee..  

  

  

UUnnddeerrssttaannddiinngg  ppoovveerrttyy  

  MMaayy  bbee  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  aann  iinnddiivviidduuaall  ddooeess  wwiitthhoouutt  nneecceessssaarryy  rreessoouurrcceess..  

  MMaayy  bbee  mmaanniiffeesstteedd  iinn  mmuullttiippllee  ffoorrmmss,,  iinncclluuddiinngg  ffiinnaanncciiaall  ppoovveerrttyy,,  eemmoottiioonnaall  ppoovveerrttyy,,  

mmeennttaall  ppoovveerrttyy,,  ssppiirriittuuaall  ppoovveerrttyy,,  pphhyyssiiccaall  ppoovveerrttyy,,  ppoovveerrttyy  ooff  ssuuppppoorrtt  ssyysstteemmss,,  ppoovveerrttyy  

ooff  rreellaattiioonnsshhiippss//rroollee  mmooddeellss,,  ppoovveerrttyy  iinn  kknnoowwlleeddggee  ooff  ggrroouupp  nnoorrmmss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  
((――hhiiddddeenn  rruulleess‖‖))..  

  GGeenneerraattiioonnaall  ppoovveerrttyy  ––  ppoovveerrttyy  wwhhiicchh  hhaass  ppeerrssiisstteedd  iinn  aa  ggiivveenn  ffaammiillyy  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  

ggeenneerraattiioonnss..  

  CCoonnssiiddeerriinngg  oonnllyy  ffiinnaanncciiaall  ppoovveerrttyy    wwiillll  nnoott  eeqquuiipp  eedduuccaattoorrss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  aanndd  wwhhyy  

ssoommee  iinnddiivviidduuaallss  eessccaappee  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  aanndd  eeffffeeccttss  ooff  ppoovveerrttyy  wwhhiillee  ootthheerrss  ddoo  nnoott..  

((RRuubbyy  PPaayynnee,,  AA  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  UUnnddeerrssttaannddiinngg  PPoovveerrttyy))  

  

  

SSoommee  ssttaattiissttiiccss  aabboouutt  ppoovveerrttyy  

  RReeggaarrddlleessss  ooff  rraaccee  oorr  eetthhnniicciittyy,,  ppoooorr  cchhiillddrreenn  aarree  mmuucchh  mmoorree  lliikkeellyy  tthhaann  ootthheerrss  ttoo  ssuuffffeerr  

ddeevveellooppmmeennttaall  ddeellaayy  oorr  ddaammaaggee,,  ttoo  ddrroopp  oouutt  ooff  hhiigghh  sscchhooooll,,  aanndd  ttoo  ggiivvee  bbiirrtthh  dduurriinngg  tthhee  

tteeeenn  yyeeaarrss..  

  PPoovveerrttyy--pprroonnee  cchhiillddrreenn  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  iinn  ssiinnggllee--ppaarreenntt  ffaammiilliieess,,  oofftteenn  aaccccoouunnttiinngg  

ffoorr  tthheeiirr  lloowweerr  iinnccoommeess..  

  PPoovveerrttyy  iiss  ccaauusseedd  bbyy  iinntteerrrreellaatteedd  ffaaccttoorrss  iinncclluuddiinngg  ppaarreennttaall  eemmppllooyymmeenntt  ssttaattuuss  aanndd  

eeaarrnniinnggss,,  ffaammiillyy  ssttrruuccttuurree,,  aanndd  ppaarreennttaall  eedduuccaattiioonn..  

  

――OOnnee  ooff  tthhee  rreeaassoonnss  iitt  iiss  ggeettttiinngg  mmoorree  aanndd  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoonndduucctt  sscchhooooll  aass  wwee  hhaavvee  iinn  tthhee  

ppaasstt  iiss  tthhaatt  tthhee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  bbrriinngg  tthhee  mmiiddddllee--ccllaassss  ccuullttuurree  wwiitthh  tthheemm  aarree  ddeeccrreeaassiinngg  iinn  

nnuummbbeerrss,,  aanndd  tthhee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  bbrriinngg  tthhee  ppoovveerrttyy  ccuullttuurree  wwiitthh  tthheemm  aarree  iinnccrreeaassiinngg  iinn  nnuummbbeerrss..    

AAss  iinn  aannyy  ddeemmooggrraapphhiicc  sswwiittcchh,,  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  rruulleess  aanndd  ppoolliicciieess  eevveennttuuaallllyy  ggiivvee  wwaayy  ttoo  tthhee  ggrroouupp  

wwiitthh  tthhee  llaarrggeesstt  nnuummbbeerrss..‖‖  

  

((RRuubbyy  PPaayynnee,,  AA  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  UUnnddeerrssttaannddiinngg  PPoovveerrttyy))  
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HHooww  ccaann  wwee  bbuuiilldd  mmeeaanniinnggffuull  ppaarreenntt  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  oouurr  sscchhoooollss??  

TThhee  IImmppoorrttaannccee  ooff  LLaanngguuaaggee  aanndd  ――HHiiddddeenn  RRuulleess‖‖  

  LLaanngguuaaggee  aanndd  ddiissccoouurrssee  ppaatttteerrnnss  ooff  ppeeooppllee  lliivviinngg  iinn  ggeenneerraattiioonnaall  ppoovveerrttyy  aarree  ddiiffffeerreenntt  

tthhaann  tthhoossee  ooff  tthhee  mmiiddddllee  ccllaassss  ttoo  wwhhiicchh  mmoosstt  eedduuccaattoorrss  bbeelloonngg..  

  IImmppoovveerriisshheedd  ppeeooppllee,,  mmiiddddllee  ccllaassss  ppeeooppllee,,  aanndd  wweeaalltthhyy  ppeeooppllee  eeaacchh  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  sseettss  ooff  

nnoorrmmss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss,,  oorr  ――hhiiddddeenn  rruulleess,,‖‖  ggoovveerrnniinngg  tthheeiirr  iinntteerraaccttiioonnss  wwiitthh  ootthheerrss..  

  AAss  aa  rruullee,,  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  eeaacchh  ccllaassss  aarree  iiggnnoorraanntt  ooff  tthhee  llaanngguuaaggee  ccoonnvveennttiioonnss,,  ddiissccoouurrssee  

ppaatttteerrnnss,,  aanndd  ――hhiiddddeenn  rruulleess‖‖  ooff  tthhee  ootthheerr  ccllaasssseess..  

((RRuubbyy  PPaayynnee,,  AA  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  UUnnddeerrssttaannddiinngg  PPoovveerrttyy))  
TThhee  IImmppoorrttaannccee  ooff  ――PPaarreenntt  SSttoorriieess‖‖  

  FFaammiilliieess  ––  bbootthh  ppaarreennttss  aanndd  cchhiillddrreenn  ––  ffaaccee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  ssoocciiaall  pprreessssuurreess  wwhhiicchh  wwee  mmaayy  

nnoott  kknnooww  oorr  ffuullllyy  aapppprreecciiaattee..  

  SScchhoooollss  aanndd  tteeaacchheerrss  nneeeedd  ttoo  iinnssttiiggaattee  ooppeenn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  ffaammiilliieess  aanndd  sscchhoooollss  

––  nnoott  mmeerreellyy  ffrroomm  sscchhoooollss  ttoo  ffaammiilliieess..  

  PPaarreenntt  ssttoorriieess  aarree  tthhee  nnaarrrraattiivveess  ggaaiinneedd  ffrroomm  ooppeenn--eennddeedd  ccoonnvveerrssaattiioonnss  aanndd//oorr  

iinntteerrvviieewwss  wwiitthh  ppaarreennttss..    TThheeyy  mmaayy  ggiivvee  tteeaacchheerrss  iinnssiigghhtt  iinnttoo  ――iimmppoovveerriisshhiinngg‖‖  ffaaccttoorrss  ooff  

aallll  kkiinnddss  tthhaatt  aaffffeecctt  ssttuuddeenntt  aacchhiieevveemmeenntt..  

  PPaarreenntt  ssttoorriieess  rreefflleecctt  tthhee  rreeaalliittiieess  ooff  mmaannyy  sscchhooooll  cchhiillddrreenn  ggrroowwiinngg  uupp  iinn  wwhhaatt  aarree  

ttyyppiiccaallllyy  ddeessccrriibbeedd  aass  aatt--rriisskk  eennvviirroonnmmeennttss..      IInnffoorrmmaattiioonn  iinn  ppaarreenntt  ssttoorriieess  ––  iinncclluuddiinngg  

tthhaatt  wwhhiicchh  sseeeemmss  nneeggaattiivvee  oorr  ccoouunntteerrpprroodduuccttiivvee  ––  rreepprreesseennttss  rreeaalliittiieess  tthhaatt  mmuusstt  bbee  

ccoonnffrroonntteedd  aanndd  ddeeaalltt  wwiitthh..  

――……  TTeeaacchheerrss  aarree  pprrooffeessssiioonnaallss  wwhhoo  ccaann  mmaasstteerr  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aanndd  rreellaattiinngg  ttoo  

ffaammiilliieess,,  nnoott  jjuusstt  cchhiillddrreenn..‖‖  

((PPaattrriicciiaa  AA..  EEddwwaarrddss,,  AA  PPaatthh  ttoo  FFoollllooww::  LLeeaarrnniinngg  ttoo  LLiisstteenn  ttoo  PPaarreennttss))  
  

PPaarreennttss  nneeeedd  ttoo  kknnooww  wwhhaatt  tteeaacchheerrss  kknnooww..  

LLeeaarrnniinngg  ooff  aallll  kkiinnddss  iinnvvoollvveess  hhaarrdd  wwoorrkk  ––  ssuucccceessss  iinn  sscchhooooll  iiss  nnoott  aa  ――bbiioollooggiiccaall  aawwaakkeenniinngg,,‖‖  aa  

ssttrrookkee  ooff  ggoooodd  lluucckk,,  oorr  aa  sseeccrreett  bbeelloonnggiinngg  oonnllyy  ttoo  ssoommee  ppeeooppllee..    TTeeaacchh  ppaarreennttss  aabboouutt  tthhee  sskkiillllss  

tthheeiirr  cchhiillddrreenn  nneeeedd  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull  aanndd  hhooww  tthheeyy  ccaann  hheellpp  ddeevveelloopp  tthheemm..    

PPaarreennttss  nneeeedd  ttoo  bbeelliieevvee,,  ――II  ccaann  ddoo  tthhiiss!!‖‖  

TTeeaacchheerrss  ccaann  hheellpp  bbuuiilldd  ppaarreennttss’’  ccoonnffiiddeennccee  aabboouutt  ffaammiillyy  lliitteerraaccyy  bbyy  tteeaacchhiinngg  tthheemm    ttoo  ……  

  SShhaarree  ccoonnvveerrssaattiioonnss  wwiitthh  tthheeiirr  cchhiilldd  aatt  mmeeaallttiimmeess,,  iinn  tthhee  ccaarr,,  aanndd  ootthheerr  ――ttooggeetthheerr‖‖  ttiimmeess..  

  RReeaadd  ttoo  aanndd//oorr  wwiitthh  tthheeiirr  cchhiilldd  ddaaiillyy..    EEvveenn  ppaarreennttss  wwhhoo  aarree  nnoott  ccoonnffiiddeenntt  rreeaaddeerrss  ccaann  bbee  

ggoooodd  lliisstteenneerrss  aanndd  ccaann  uussuuaallllyy  hheellpp  tthheeiirr  cchhiilldd  rreeaadd  pprriimmaarryy--  aanndd  iinntteerrmmeeddiiaattee--lleevveell  tteexxtt..  

  TTaakkee  ttiimmee  ttoo  rreeaadd  ――oorrddiinnaarryy‖‖  tteexxtt  ttooggeetthheerr  --––  cceerreeaall  bbooxxeess,,  rreecciippeess,,  bbiillllbbooaarrddss,,  tthhee  

ssppoorrttss  ppaaggee,,  aanndd  tthhee  ccoommiiccss  AALLLL  CCOOUUNNTT!!  

  AAddvvooccaattee  ffoorr  tthheeiirr  cchhiilldd  bbyy  ssttaayyiinngg  iinnffoorrmmeedd  ooff  hhiiss  rreeaaddiinngg  pprrooggrreessss  aanndd  aassssiissttiinngg  hhiiss  

tteeaacchheerr  iinn  hhiiss  lleeaarrnniinngg..  

  BBee  aa  rreeaaddeerr  aanndd  wwrriitteerr!!  CChhiillddrreenn  lleeaarrnn  vvaalluueess  aanndd  hhaabbiittss  ffrroomm  tthhee  ppeeooppllee  aarroouunndd  tthheemm..  

  KKeeeepp  bbooookkss  iinn  tthhee  hhoommee..    HHoommee  lliibbrraarriieess  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ――bbaarrggaaiinn  bbooookkss‖‖  aanndd  ffrreeqquueenntt  vviissiittss  

ttoo  tthhee  ppuubblliicc  lliibbrraarryy  hheellpp  ttoo  ccrreeaattee  aa  cclliimmaattee  iinn  wwhhiicchh  ffaammiillyy  lliitteerraaccyy  ccaann  tthhrriivvee..  
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PPaarreennttss  nneeeedd  ttoo  bbeelliieevvee,,  ――TThhiiss  iiss  wwoorrtthh  mmyy  ttiimmee..‖‖  

SSttaarrtt  yyoouurr  ppllaannnniinngg  wwiitthh  tthhee  eenndd  iinn  mmiinndd..  

  DDeetteerrmmiinnee  wwhhaatt  ppaarreennttss  nneeeedd  ttoo  kknnooww  aanndd  nneeeedd  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ddoo  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthheeiirr  

cchhiillddrreenn’’ss  aaccaaddeemmiicc  ssuucccceessss..  

  DDeetteerrmmiinnee  hhooww  ffaammiillyy  aanndd  ccoommmmuunniittyy  eennggaaggeemmeenntt  ccaann  ssuuppppoorrtt  sscchhooooll  ggooaallss..  

  LLiinnkk  aallll  eevveennttss  ttoo  ssttuuddeenntt  lleeaarrnniinngg,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  aaccttiivviittiieess  ffooccuusseedd  oonn  mmaakkiinngg  aallll  

ffaammiilliieess  ffeeeell  wweellccoommee..  

  

CCoonnssiiddeerr  tthhee  NNaattiioonnaall  PPTTAA  SSttaannddaarrddss  ffoorr  PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt  IInniittiiaattiivveess  

  SSttaannddaarrdd  II::  CCoommmmuunniiccaattiinngg  --  CCoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  hhoommee  aanndd  sscchhooooll  iiss  rreegguullaarr,,  ttwwoo--wwaayy,,  

aanndd  mmeeaanniinnggffuull..  

  SSttaannddaarrdd  IIII::  PPaarreennttiinngg  --  PPaarreennttiinngg  sskkiillllss  aarree  pprroommootteedd  aanndd  ssuuppppoorrtteedd..  

  SSttaannddaarrdd  IIIIII::  SSttuuddeenntt  LLeeaarrnniinngg  --  PPaarreennttss  ppllaayy  aann  iinntteeggrraall  rroollee  iinn  aassssiissttiinngg  ssttuuddeenntt  

lleeaarrnniinngg..  

  SSttaannddaarrdd  IIVV::  VVoolluunntteeeerriinngg  --  PPaarreennttss  aarree  wweellccoommee  iinn  tthhee  sscchhooooll,,  aanndd  tthheeiirr  ssuuppppoorrtt  aanndd  

aassssiissttaannccee  aarree  ssoouugghhtt..  

  SSttaannddaarrdd  VV::  SScchhooooll  DDeecciissiioonn--MMaakkiinngg  aanndd  AAddvvooccaaccyy  --  PPaarreennttss  aarree  ffuullll  ppaarrttnneerrss  iinn  tthhee  

ddeecciissiioonnss  tthhaatt  aaffffeecctt  cchhiillddrreenn  aanndd  ffaammiilliieess..  

  SSttaannddaarrdd  VVII::  CCoollllaabboorraattiinngg  wwiitthh  CCoommmmuunniittyy  --  CCoommmmuunniittyy  rreessoouurrcceess  aarree  uusseedd  ttoo  

ssttrreennggtthheenn  sscchhoooollss,,  ffaammiilliieess,,  aanndd  ssttuuddeenntt  lleeaarrnniinngg..  

((TThhee  ffuullll  gguuiiddee  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  NNaattiioonnaall  PPTTAA  wweebbssiittee  aanndd  iiss  ddoowwnnllooaaddaabbllee  aass  aa  PPDDFF..    IItt  

pprroovviiddeess  aaddddiittiioonnaall  ddeettaaiillss,,  bbaacckkggrroouunndd,,  rreesseeaarrcchh,,  aanndd  ssuucccceessss  ssttoorriieess..))    

  

CCoonnssiiddeerr  AA  WWoorrkksshhoopp  FFoorrmmaatt  

  WWoorrkksshhoopp  ooffffeerriinnggss  mmaayy  iinncclluuddee  rreeaaddiinngg,,  wwoorrdd  ssttuuddyy,,  wwrriittiinngg,,  mmaatthh,,  sscciieennccee,,  ssoocciiaall  

ssttuuddiieess,,    ppaarreenntt  iinnvvoollvveemmeenntt  ooppppoorrttuunniittiieess,,  bbeehhaavviioorr  mmaannaaggeemmeenntt,,  hhoommeewwoorrkk//ssttuuddyy  sskkiillllss,,  

cchhiilldd  ssoocciiaall  sskkiillllss,,  pprreeppaarriinngg  ffoorr  ssttaannddaarrddiizzeedd  tteessttss,,  eettcc..  

  PPaarreennttss  aarree  aalllloowweedd  ttoo  cchhoooossee  wwhhaatt  tthheeyy  wwiillll  aatttteenndd  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  wwhhaatt  tthheeyy  bbeelliieevvee  

tthheeyy  nneeeedd  ttoo  lleeaarrnn..  

  TTeeaacchheerrss,,  ccoouunnsseelloorrss,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff,,  eettcc..,,  ccoonndduucctt  wwoorrkksshhooppss  bbaasseedd  uuppoonn  eexxiissttiinngg  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss..  

  

BBaarrggaaiinn  BBooookkss  oonn  aa  BBuuddggeett  

  SScchhoollaassttiicc  BBooookk  CClluubbss  ––  tthhee  bbaarrggaaiinn  bbooookk  hhuunntteerr’’ss  oollddeesstt  ffrriieenndd  

  LLiibbrraarryy  ssaalleess,,  ggaarraaggee  ssaalleess,,  tthhrriifftt  sshhooppss  ––  EEnnccoouurraaggee  ppaarreennttss  ttoo  llooookk  ffoorr  bbooookkss  iinn  tthheessee  

ffaammiilliiaarr  sseettttiinnggss..  

  OOnnlliinnee  bbooookkss  ----  jjuusstt  ddoowwnnllooaadd,,  pprriinntt,,  aanndd  aasssseemmbbllee  

  RReeaaddiinngg  aa--zz  --  YYoouu  ccaann  ddoowwnnllooaadd  3300  ooff  tthheeiirr  bbooookkss  ffoorr  ffrreeee!!    MMoorree  tthhaann  11,,220000  bbooookkss  iinn  33  

llaanngguuaaggeess,,  wwiitthh  lleessssoonnss,,  wwoorrkksshheeeettss,,  aanndd  mmoorree  tthhaann  11,,550000  ffllaasshhccaarrddss..      

  LLeeaarrnniinngg  PPaaggee  ––  WWiitthh  ffrreeee  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  yyoouu  ccaann  ddoowwnnllooaadd  ""EEwwee  BBooookkss""  aanndd  ""MMiinnii  BBooookkss""  

ffoorr  mmoorree  aaddvvaanncceedd  rreeaaddeerrss  aatt  nnoo  cchhaarrggee..  SSoommee  aarree  aavvaaiillaabbllee  iinn  SSppaanniisshh..  
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  RReepprroodduucciibbllee  BBooookkss    --  RReepprroodduucciibbllee  bbllaacckklliinnee  mmaasstteerrss  ooff  eeaassyy  bbooookkss    

oo  DDeeccooddaabbllee  LLiittttllee  BBooookkss  aanndd  LLiittttllee  BBooookkss  bbyy  CChhrriissttiinnee  EE..  MMccCCoorrmmiicckk    
oo  SSiigghhtt  WWoorrdd  SSttoorriieess  aanndd  MMoorree  SSiigghhtt--WWoorrdd  SSttoorriieess  bbyy  GGlloorriiaa  LLaappiinn    

oo  SSttoorriieess  ffoorr  tthhee  CCllaassssrroooomm  aanndd  tthhee  HHoommee  bbyy  GGlloorriiaa  LLaappiinn  
oo  BBeeggiinnnniinngg  RReeaaddiinngg  ffoorr  OOllddeerr  SSttuuddeennttss::  3300  RReepprroodduucciibbllee  HHiigghh--IInntteerreesstt//EEmmeerrggeenntt  

SSkkiillllss  FFuunn  PPhhoonniiccss  MMiinnii--BBooookkss  bbyy  LLiinnddaa  WWaarrdd  BBeeeecchh    

oo  2266  IInntteerraaccttiivvee  AAllpphhaabbeett  MMiinnii--BBooookkss  bbyy  MMaarryy  BBeetthh  SSppaannnn  

oo  RReeaaddiinngg  SSuucccceessss  MMiinnii--BBooookkss  ––  WWoorrdd  FFaammiilliieess  ,,  VVoowweellss,,  CCoonnssoonnaannttss  ,,  SSiigghhtt  WWoorrddss    

  KKeeeepp  BBooookkss  ®®  aanndd  LLiibbrriittooss  MMííooss  ––  2255¢¢//bbooookk  ffrroomm  TThhee  OOhhiioo  SSttaattee  LLiitteerraaccyy  CCoollllaabboorraattiivvee  

  RReerreeaadd,,  RReerreeaadd,,  RReerreeaadd!!    TTeeaacchh  ppaarreennttss  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  rreerreeaaddiinngg  ffaavvoorriittee  bbooookkss..  

  

  

FFiivvee  GGrreeaatt  WWaayyss  ttoo  EEnnssuurree  tthhee  FFaaiilluurree  ooff  PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt!!  

  TThhiinnkk  ooff  jjuusstt  oonnee  ppeerrssoonn  aass  tthhee  ――mmaaiinn‖‖  ppaarreenntt  iinnvvoollvveemmeenntt  ppeerrssoonn  aatt  yyoouurr  sscchhooooll..    

  TThhiinnkk  ooff  ppaarreenntt  iinnvvoollvveemmeenntt  aass  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  oonnllyy  hhaappppeennss  wwhheenn  ppaarreennttss  aarree  iinn  yyoouurr  

sscchhooooll  bbuuiillddiinngg..    

  CCoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  ppaarreennttss  uussiinngg  OONNLLYY  nneewwsslleetttteerrss,,  mmeemmooss,,  nneewwssppaappeerr  aarrttiicclleess,,  TTVV,,  ootthheerr  

mmaassss  mmeeddiiaa..    PPeerrssoonn--ttoo--ppeerrssoonn  ccoonnttaacctt  iiss  mmuucchh  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  ffoorr  ccrreeaattiinngg  aanndd  cchhaannggiinngg  

aattttiittuuddeess  ––  ccoonnffeerreenncceess,,  wwoorrkksshhooppss,,  hhoommee  vviissiittss,,  OOppeenn  HHoouussee,,  pphhoonnee  ccaallllss..    

  KKeeeepp  oonn  tthhiinnkkiinngg  tthhaatt  cchhiillddrreenn  ffrroomm  ''bbrrookkeenn''  oorr  ''ddiissaaddvvaannttaaggeedd''  hhoommeess  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  

bbeenneeffiitt  ooff  ppaarreenntt  iinnvvoollvveemmeenntt..  TThhee  eexxtteennddeedd  ffaammiillyy  tthheessee  cchhiillddrreenn  oofftteenn  hhaavvee  iiss  aammaazziinngg  

……  ppaarreennttss,,  sstteepp--ppaarreennttss,,  ffoosstteerr  ppaarreennttss,,  ggrraannddppaarreennttss,,  oollddeerr  ssiibblliinnggss,,  aauunnttss  aanndd  uunncclleess,,  

nneeiigghhbboorrss,,  ffaammiillyy  ffrriieennddss..  WWee  nneeeedd  ttoo  eennlliisstt  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhiiss  nneettwwoorrkk!!  

  WWrriittee  ppaarreennttss  ooffff  aass  aappaatthheettiicc  aanndd  llaazzyy  wwhheenn  tthheeyy  ffaaiill  ttoo  sshhooww  uupp  ffoorr  pprrooggrraammss  yyoouu  

pprroovviiddee  ffoorr  tthheemm  aatt  sscchhooooll..    TThhee  vvaasstt  mmaajjoorriittyy  ooff  ppaarreennttss  wwaanntt  ttoo  hheellpp  tthheeiirr  cchhiillddrreenn..  WWee  

nneeeedd  ttoo  wwaallkk  aa  mmiillee  iinn  tthheeiirr  sshhooeess,,  rreessppeecctt  wwhhaatt  tthheeyy  aallrreeaaddyy  ddoo  ttoo  hheellpp  tthheeiirr  cchhiillddrreenn,,  

ffiinndd  oouutt  wwhhaatt  tthheeyy  rreeaallllyy  nneeeedd,,  aanndd  iissssuuee  ggeennuuiinnee  iinnvviittaattiioonnss..    

  

  

PPrroovveenn  SSttrraatteeggiieess  ffoorr  MMaakkiinngg  PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt  WWoorrkk  ……  

IINN  TTHHEE  HHOOMMEE::  

  RReemmeemmbbeerr  wwhhyy  ppaarreennttss  ssaayy  tthheeyy  aarree  nnoott  iinnvvoollvveedd::  ddoonn''tt  hhaavvee  ttiimmee,,  ddoonn''tt  kknnooww  wwhhaatt  ttoo  ddoo,,  

ddoonn''tt  kknnooww  wwhhyy  iitt’’ss  iimmppoorrttaanntt,,  ddoonn''tt  ssppeeaakk  EEnngglliisshh..    

  IInn  ccoonnffeerreenncceess  aanndd  wwrriitttteenn  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  rreeccooggnniizzee  aanndd  pprraaiissee  wwhhaatt  ppaarreennttss  aarree  

aallrreeaaddyy  ddooiinngg  ttoo  hheellpp  tthheeiirr  cchhiilldd..    

  IInn  ccoonnvveerrssaattiioonnss  wwiitthh  ppaarreennttss,,  ddoonn’’tt  bbee  aaffrraaiidd  ttoo  sshhaarree  eexxppeerriieenncceess  yyoouu  hhaavvee  hhaadd  wwiitthh  

yyoouurr  oowwnn  cchhiillddrreenn  ––  iitt  ggeettss  yyoouu  oouutt  ooff  yyoouurr  ――eexxppeerrtt  rroollee""  aanndd  hheellppss  ppaarreennttss  sseeee  yyoouu  aass  aa  

ffeellllooww  ppaarreenntt..    

  EEnnlliisstt  ppaarreennttss’’  hheellpp  iinn  ssppoonnssoorriinngg  aa  ""NNoo  TTVV  WWeeeekk""  ttoo  eennccoouurraaggee  ffaammiillyy  rreeaaddiinngg  aanndd  ootthheerr  

lliitteerraaccyy  aaccttiivviittiieess  aatt  hhoommee..    

  EEnnccoouurraaggee  tteeaacchheerrss  ttoo  aassssiiggnn  hhoommeewwoorrkk  tthhaatt  rreeqquuiirreess  ttaallkkiinngg  wwiitthh  ssoommeeoonnee  aatt  hhoommee..    
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PPrroovveenn  SSttrraatteeggiieess  ffoorr  MMaakkiinngg  PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt  WWoorrkk  ……  

AATT  SSCCHHOOOOLL::  
  RReemmeemmbbeerr  tthhee  33  ""FF""ss  ffoorr  ssuucccceessss——FFoooodd,,  FFaammiilliieess,,  FFuunn..    PPrroovviiddee  cchhiilldd  ccaarree  ffoorr  yyoouunnggeerr  

cchhiillddrreenn..    OOffffeerr  iinncceennttiivveess  ((ddoooorr  pprriizzeess,,  rraafffflleess,,  eettcc..))..    

  GGeett  DDAADDSS,,  GGRRAANNDDFFAATTHHEERRSS,,  UUNNCCLLEESS,,  aanndd  OOLLDDEERR  BBRROOTTHHEERRSS  iinnvvoollvveedd  wwiitthh  pprroojjeeccttss  

tthhaatt  ccaallll  oonn  tthheeiirr  ssttrreennggtthhss..  

  SSeett  uupp  aa  ppaarreenntt  cceenntteerr  ssttoocckkeedd  wwiitthh  ppaarreennttiinngg  rreessoouurrcceess  aanndd  aatt--hhoommee  lleeaarrnniinngg  aaccttiivviittiieess..  

  WWrriittee  ffoorr  ppaarreennttss  aatt  aa  44tthh  ttoo  66tthh  ggrraaddee  lleevveell  ……  jjuusstt  iinn  ccaassee..    

  AArrrraannggee  ttoo  ffiillmm  eeaacchh  tteeaacchheerr  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg  ggiivviinngg  hhiiss  oorr  hheerr  ――OOppeenn  HHoouussee‖‖  pprreesseennttaattiioonn..    

IInn  tthhee  ffiirrsstt  wweeeekk  ooff  sscchhooooll,,  sseenndd  aa  ccooppyy  hhoommee  wwiitthh  eeaacchh  cchhiilldd  wwhhoo  wwaass  nnoott  rreepprreesseenntteedd  bbyy  

aa  ppaarreenntt  oonn  OOppeenn  HHoouussee  nniigghhtt..  

  

PPrroovveenn  SSttrraatteeggiieess  ffoorr  MMaakkiinngg  PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt  WWoorrkk  ……  

IINN  TTHHEE  CCOOMMMMUUNNIITTYY::  

  SSeett  uupp  aa  pprrooggrraamm  wwiitthh  llooccaall  ffaammiillyy  pphhyyssiicciiaannss,,  cclliinniiccss,,  aanndd  hhoossppiittaallss  ffoorr  ccoonnttaaccttiinngg  

eexxppeeccttaanntt  mmootthheerrss..    PPrroovviiddee  bbooookkss  aanndd  ppaarreennttiinngg  mmaatteerriiaallss  bbeeffoorree  tthhee  bbaabbyy  iiss  bboorrnn..  

  TTrryy  aann  ――aafftteerr--hhoouurrss‖‖  rreeaadd--iinn  aatt  sscchhooooll  wwiitthh  ppaarreennttss,,  kkiiddss  aanndd  LLOOCCAALL  CCEELLEEBBRRIITTIIEESS..    

  WWoorrkk  wwiitthh  ootthheerr  ssoocciiaall  sseerrvviiccee  aaggeenncciieess  tthhaatt  hheellpp  ppaarreennttss..    

  RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  hhaarrdd--ttoo--rreeaacchh  ppaarreennttss  ccaann  oofftteenn  bbee  rreeaacchheedd  tthhrroouugghh  tthheeiirr  cchhuurrcchheess..  

  

LLiinnkk  PPaarreennttss  ttoo  PPoowweerrffuull  SSoouurrcceess  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  

TThheerree  iiss  aa  wweeaalltthh  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ppaarreennttss  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  hheellpp  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  ssuucccceeeedd  ……  iiff  tthheeyy  

kknnooww  wwhheerree  ttoo  llooookk  ffoorr  iitt!!  

  PPuubblliicc  lliibbrraarriieess  uussuuaallllyy  ccaarrrryy  ccuurrrreenntt  iissssuueess  ooff  ppaarreennttiinngg  mmaaggaazziinneess..      

  SScchhooooll  PPaarreenntt  CCeenntteerrss  sshhoouulldd  bbee  ssttoocckkeedd  wwiitthh  ppaammpphhlleettss  aanndd  bbrroocchhuurreess  ffrroomm  

oorrggaanniizzaattiioonnss  ssuucchh  aass    tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReeaaddiinngg  AAssssoocciiaattiioonn    ((IIRRAA)),,  tthhee  NNaattiioonnaall  

IInnssttiittuuttee  ffoorr  LLiitteerraaccyy  ((NNIIFFLL)),,  RReeaaddiinngg  iiss  FFuunnddaammeennttaall  ((RRIIFF)),,  aanndd  tthhee  UU..  SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

EEdduuccaattiioonn  ((UUSSDDEE))..    

  IInntteerrnneett  wweebbssiitteess  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ttiippss  aabboouutt  ffaammiillyy  lliitteerraaccyy  aanndd  ootthheerr  ppaarreennttiinngg  

iissssuueess  iinncclluuddee::  

hhttttpp::////wwwwww..rreeaaddiinngg..oorrgg//IInnffoorrmmaattiioonnFFoorr//PPaarreennttss..aassppxx  

hhttttpp::////wwwwww..eedd..ggoovv//ppaarreennttss//llaannddiinngg..hhttmmll  

wwwwww..nnnncccc..oorrgg  

hhttttpp::////wwwwww..lliitteerraaccyyccoonnnneeccttiioonnss..ccoomm//PPaarreennttss..pphhpp  

wwwwww..ppaarreennttiinnssttiittuuttee..ccoomm//eedduuccaattoorr//rreessoouurrcceess  

hhttttpp::////wwwwww..rreeaaddiinnggaa--zz..ccoomm//ssaammpplleess//iinnddeexx..hhttmmll  

wwwwww..lleeaarrnniinnggppaaggee..ccoomm  

hhttttpp::////wwwwww..sseessaammeessttrreeeett..oorrgg//ppaarreennttss  

hhttttpp::////kkiiddss..nnaattiioonnaallggeeooggrraapphhiicc..ccoomm//kkiiddss  

hhttttpp::////sscchhooooll..ddiissccoovveerryyeedduuccaattiioonn..ccoomm//hhoommeewwoorrkkhheellpp  

hhttttpp::////wwwwww..ppttaa..oorrgg//ttooppiicc__ppaarreenntt__iinnvvoollvveemmeenntt..aasspp  
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AAcckknnoowwlleeddggmmeennttss  

BBuurrkkee,,  LLiinnddsseeyy,,  aanndd  JJeennnniiffeerr  MMaarrsshhaallll..    ――WWhhyy  NNaattiioonnaall  SSttaannddaarrddss  WWoonn’’tt  FFiixx  AAmmeerriiccaann  

EEdduuccaattiioonn::  MMiissaalliiggnnmmeenntt  ooff  PPoowweerr  aanndd  IInncceennttiivveess..‖‖    [[wwwwww..hheerriittaaggee..oorrgg]]  

  

EEddwwaarrddss,,  PPaattrriicciiaa  AA..  AA  PPaatthh  ttoo  FFoollllooww::  LLeeaarrnniinngg  ttoo  LLiisstteenn  ttoo  PPaarreennttss..    HHeeiinneemmaannnn,,  11999999..  

  

EEddwwaarrddss,,  PPaattrriicciiaa  AA..  TTaappppiinngg  tthhee  PPootteennttiiaall  ooff  PPaarreennttss..  SScchhoollaassttiicc,,  11999999..  

  

JJoohhnnssoonn,,  AAnnnn  MMoouullttoonn..    ――II  HHaadd  aa  MMootthheerr  WWhhoo  RReeaadd  ttoo  MMee..‖‖  EEnnssiiggnn,,  FFeebb..  11997777,,  7766..  

  

KKaaddlliicc,,  MMeellaanniiee,,  aanndd  MMaarryy  AAnnnnee  LLeessiiaakk..    ――FFaammiillyy  EEnnvviirroonnmmeenntt  aanndd  FFaammiillyy  LLiitteerraaccyy..‖‖  FFrroomm  EEaarrllyy  

RReeaaddiinngg  aanndd  SScciieennttiiffiiccaallllyy--BBaasseedd  RReesseeaarrcchh  IImmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  PPrraaccttiiccee  iinn  EEaarrllyy  CChhiillddhhoooodd  

EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraammss..  NNaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  SSttaattee  TTiittllee  II  DDiirreeccttoorrss  CCoonnffeerreennccee..  FFeebbrruuaarryy  

22000033..  [[wwwwww..eedd..ggoovv]]  

  

LLooppeess,,  MMaarriillyynn..  ――EEiigghhtt  WWaayyss  PPaarreennttss  CCaann  PPrroommoottee  RReeaaddiinngg  aatt  HHoommee..‖‖  [[wwwwww..nnnncccc..oorrgg]]  

PPaayynnee,,  RRuubbyy  KK..    AA  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  UUnnddeerrssttaannddiinngg  PPoovveerrttyy..  HHiigghhllaannddss,,  TTXX::  aahhaa!!  PPrroocceessss,,  IInncc..  11999966..  

  

wwwwww..ccoorreessttaannddaarrddss..oorrgg  

  

wwwwww..lliitteerraaccyyccoonnnneeccttiioonnss..ccoomm  

  

wwwwww..nniiffll..ggoovv  

  

wwwwww..ppaarreennttiinnssttiittuuttee..ccoomm  

  

wwwwww..ppttaassoonnlliinnee..oorrgg  

  

wwwwww..rreeaaddiinnggrroocckkeettss..oorrgg  


