PHỤ HUYNH CẦN BIẾT
Phụ huynh phải được báo cho biết nếu trường
con mình học bị chỉ định là trường cần cải tiến, lý
do bị chỉ định, và sự lựa chọn dành cho học sinh
trong việc giải quyết vấn đề này.

Tất cả các thông tin gởi đ ến phụ huynh
phải đ ược vi ết dễ hi ểu, đơn giản b ằng
ngôn ng ữ g ốc của phụ huynh.

Trong vòng 30 ngày từ ngày khai giảng, phụ
huynh của học sinh kém Anh ngữ phải được
thông báo các chi tiết sau đây:

•

Lý do con bạn bị chỉ định là học sinh kém
Anh ngữ.

LƯA CHỌN DÀNH CHO PHỤ HUYNH CÓ CON
THEO HỌC TẠI TRƯỜNG BỊ CHỈ ĐỊNH CẦN
CẢI TIẾN
Chọn trường Công Lập: Sau khi trường bị chỉ
định không đạt yêu cầu AYP hàng năm, phụ
huynh có thể yêu cầu chuyển con mình sang một
trường công lập tốt hơn hoặc chuyển trường bán
công charter.
Học kèm thêm giờ: Liên bang trợ cấp Title I
tiền dùng vào các chuong trình như học kèm,
học thêm giờ, học hè cho các em học sinh theo
học tại các trường bị chỉ định cần cải tiến.

CÁC THÔNG TIN VỀ CÁCH GIẢI
QUYẾT VẤN ĐỀ
Các thông tin, quy định, cách giải
quyết các vấn đề trên theo luật định
phụ huynh phải nhận thông báo đều đặn
hàng năm.
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GIỚI THIỆU

Title I (đọc là“Title One”) là chương
trình trợ giúp lớn nhất của liên bang
dành cho các trường tiểu học, trung
học cấp I và II. Mục đích của
chương trình là giúp các em học sinh
đuoc đối xử bình đẳng, với nhiều sự
lựa chọn trong việc tìm kiếm thu
thập một nền giáo dục cao nhất, ít
nhất cũng phải đạt đuợc các yêu cầu
quy định của tiểu bang trong các
cuộc thi xét duyệt trình độ do tiểu
bang đặt ra.

SLPS PHỤ HUYNH THAM GIA
Trường Công Lập Saint Louis có văn bản
quy định nhà trường, sở, bộ cùng hợp tác
với phụ huynh trong việc giáo dục. Trường
Công Lập Saint Louis Title I có văn bản yêu
cầu phụ huynh tham gia vào các việc như:
Liên lạc thường xuyên với nhà trường, cùng
chia xẻ trách nhiệm giáo dục, xây dựng một
mối dây liên kết bền vững khả thi giữa học
đường và gia đình. Lập một văn bản kế
hoạch chi tiết những việc phụ huynh và nhà
trường cần và phải làm để thúc đây việc
học thành công. Ban cố vấn phụ huynh tại
trường là những nhân viên có nhiệm vụ
giúp ý kiến, tham gia với các sinh hoạt
trường, định hướng, thực hiện và đánh giá
các kế hoạch mục đích hướng tới là nâng
cao chất lượng giảng dậy và giúp các em
học thành công.

PHỤ HUYNH CẦN BIẾT
Theo luật Title I phụ huynh có quyền
tìm hiểu và biết:
•

Trình độ cùng khả năng giảng dậy
của thầy cô mà con mình đang
theo học;

•

Đánh giá khả năng, mức độ học
sinh sau mỗi kỳ thi kiểm tra trình
độ do tiểu bang đặt ra;

•

Bài tâp chỉ định có đúng với giáo
án khi học sinh phải học hơn bốn
tuân liên tiếp với một thầy cô mà
không hội đủ năng lực và trình độ
giảng dậy theo luật định.
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