Về Chương Trình Tiêu Đề I
Đạo Luật Quan Tâm Đến Mọi Trẻ Em ban hành năm
2001 đã tăng đáng kể yêu cầu học tập đối với tất cả các
học sinh tại tất cả các trường học, đó là đạt hoặc vượt
các tiêu chuẩn của tiểu bang. Mỗi trường học và học
khu đều phải đạt Các Mục Tiêu Đánh Giá Hàng Năm hay
còn gọi là AMO.

Phụ đạo môn đọc
cấp tiểu học

Để đạt Các Mục Tiêu Đánh Giá Hàng Năm, các trường
phải đạt các tiêu chí sau đây:

Tiêu đề 1 • Phần A

Œ Mục tiêu về trình độ thông thạo: Cả trường và từng

nhóm học sinh phải đạt hoặc vượt tiêu chuẩn Kết
Quả Học Tập của tiểu bang Washington về môn Đọc
và Toán.
 Mục tiêu tham gia: Ít nhất 95% học sinh của cả
trường và trong mỗi nhóm phải tham gia kỳ thi Đánh
Giá Tiến Bộ Học Tập của Học Sinh (MSP) hoặc Kỳ Thi
Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Cấp Trung Học (HSPE).
Ž Đi học chuyên cần: Mỗi trường tiểu học và trung học
cơ sở phải giảm số lần nghỉ vắng mặt không có lý do.
 Tốt nghiệp: Mỗi trường trung học phải nâng cao tỷ lệ
tốt nghiệp đúng thời hạn.

Các chương trình Tiêu Đề I được tài trợ
như thế nào?

$

Trước hết, Quốc Hội tài trợ ngân quỹ cho từng tiểu
bang. Sau đó, ở tiểu bang Washington, Văn Phòng
Giám Đốc phụ trách Giáo Dục Công Lập (OSPI) chuyển
khoản tiền này cho các học khu. Các trường hội đủ điều
kiện nhận ngân quỹ Tiêu Đề I dựa trên nhu cầu kinh tế.

Cung cấp dịch vụ phụ đạo môn
đọc cho các học sinh bên ngoài
lớp học thông thường
Vietnamese

Để tìm hiểu thêm hoặc nếu có vướng mắc, vui lòng
liên lạc:
Giám Đốc phụ trách Các Chương Trình Đặc Biệt
(509) 228-5426
mbuckingham@cvsd.org
Đối với các Trường Hợp Khiếu Nại của Cư Dân OSPI về
Các Chương Trình Liên Bang:
www.k12.wa.us/TitleI/CitizenComplaint.aspx
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Tiêu Đề I giúp ích cho con quý vị như
thế nào?
Chương trình Tiêu Đề I cung cấp dịch vụ phụ đạo về
môn đọc cho con quý vị bên ngoài lớp học thông
thường.
Các Giáo Viên và Nhân Viên Giáo Dục Bán Chuyên của
chúng tôi:
w Nhận diện những học sinh cần phụ đạo nhất để nâng
cao kỹ năng đọc. Học sinh KHÔNG nhất thiết phải
thuộc gia đình có lợi tức thấp mới được nhận dịch vụ.
w Đề ra các mục tiêu nâng cao kỹ năng cho những em
gặp khó khăn về môn đọc ở trường.
w Giám sát tiến độ học tập của học sinh để bảo đảm
mỗi học sinh đều tham gia chương trình Tiêu Đề I
thành công.
w Cộng tác với các giáo viên để hỗ trợ và bổ trợ thêm
cho giáo trình giảng dạy trong lớp học thông thường.
w Tạo cơ hội cho các bậc cha (mẹ)/người giám hộ tìm
hiểu thêm về cách khích lệ con em mình đọc sách ở
nhà.
Chúng tôi có:
w Giáo trình giảng dạy theo nhóm nhỏ
w Thêm thời gian dạy kỹ năng đọc và cách đọc
w Các hoạt động dành cho cha (mẹ) và con cái để
khuyến khích đọc sách ở nhà
w Phát triển nghiệp vụ cho nhân viên trong chương
trình Tiêu Đề I

Các trường tham gia:
w
w
w
w
w
w
w
w

Adams Elementary
Broadway Elementary
Greenacres Elementary
McDonald Elementary
Opportunity Elementary
Progress Elementary
South Pines Elementary
University Elementary

Các dịch vụ Tiêu Đề I cũng dành cho các trẻ
em CVSD học trường tư:
w St. John Vianney School
w St. Mary's Catholic School

phụ huynh...
Quý vị có quyền...

Nhận xét của các phụ huynh trong chương
trình Tiêu Đề I của chúng tôi

w Biết mức thành tích của con quý vị trong mỗi
phần thi của kỳ thẩm định tiểu bang - đọc, tập
làm văn, toán, và khoa học.

“Cám ơn quý trường đã cố gắng giúp đỡ con
chúng tôi đọc thông viết thạo hơn...”

w Tham gia lập kế hoạch và thực hiện chương
trình khuyến khích phụ huynh tham gia tại
trường của con quý vị.

“Tôi thích các tài liệu đọc và những cuốn sách
chất lượng cao giao cho học sinh đọc ở nhà…”

w Biết diện cải tiến trường học của trường con
quý vị.
w Biết trình độ năng lực chuyên môn của giáo
viên của con quý vị, và họ có chứng nhận về
chuyên môn giảng dạy hay không.
w Được cho biết nếu con quý vị được phân công
học với một giáo viên không đạt yêu cầu giáo
viên giỏi, hoặc đã được giáo viên này giảng
dạy trong ít nhất bốn tuần liên tiếp.
Tất cả các giáo viên và nhân viên giáo dục bán
chuyên làm việc tại các trường Tiêu Đề I của
CVSD được coi là "Giáo viên giỏi."

Tham gia...
w Đọc sách cùng với con quý vị hàng ngày!
w Tham dự các buổi họp Khuyến Khích Phụ
Huynh Tham Gia của Tiêu Đề I và các hoạt
động học chữ.
w Tham dự các buổi họp với giáo viên môn đọc
và giáo viên phụ trách lớp của con quý vị.
w Tích cực tham gia Kế Hoạch Khuyến Khích Phụ
Huynh Tham Gia theo Chương Trình Tiêu Đề I
tại trường của con quý vị.
w Thường xuyên xem lại bản Thỏa Thuận Tóm
Tắt giữa Phụ Huynh và Trường Học.
w Nắm rõ tiến trình học tập của con quý vị; cho
con quý vị thấy tiến trình đó quan trọng đối
với quý vị như thế nào.
w Gương mẫu; cho con quý vị thấy quý vị luôn
ủng hộ và hỗ trợ em trong học tập.

“…tự tin, trôi chảy, cầu tiến - cháu có tiến bộ
vượt bậc trong năm nay và rất tự hào về
thành tích của mình.”
“Chương trình Tiêu Đề I giúp phụ huynh
chúng tôi giúp đỡ con trai chúng tôi đọc tốt
hơn…”

