Nhận xét từ các phụ
huynh Tiêu Mục I
của chúng tôi...

Tiêu Mục I•
Phần A

“Cảm ơn tất cả những nỗ lực vất vả
của các bạn trong việc giúp đỡ con em
chúng tôi đọc và viết tốt hơn...”

Hỗ Trợ Đọc

“Tôi rất thích những cuốn sách và các
tài liệu đọc chất lượng cao được cung
cấp cho học sinh sử dụng tại nhà...”

Cung cấp hỗ trợ đọc bổ sung
cho học sinh ngoài lớp học
thông thường.

“...tự tin, lưu loát, có động lực - con đã
tiến bộ rất nhiều trong năm nay và rất
tự hào về sự thành công của mình.”
“Tiêu Mục I đã giúp chúng tôi, với tư
cách là cha mẹ, hỗ trợ con trai chúng
tôi đọc tốt hơn...”

Các trường tham gia:
Tiểu Học Adams
Tiểu Học Broadway Tiểu
Học Greenacres Tiểu Học
McDonald Tiểu Học
Opportunity Tiểu Học
Progress
Tiểu Học South Pines
Tiểu Học University

Để có thêm thông tin hoặc
trao đổi về bất kỳ mối quan
ngại nào:
Giám Đốc Các Chương Trình
Đặc Biệt (509) 558-5426
mbuckingham@cvsd.org
Đối với Các Khiếu Nại của Công
Dân OSPI về Các Chương Trình
của Liên Bang:
www.k12.wa.us/TitleI/CitizenComplaint.aspx
Học Khu Central Valley
19307 E. Cataldo Ave.
Spokane Valley, WA 99016

Các dịch vụ thuộc Tiêu Mục I cũng có
thể có sẵn dành cho trẻ em CVSD theo
học tại các trường tư thục tham gia:
Trường St. John Vianney w
Trường St. Mary’s Catholic
Các Chương Trình Hỗ Trợ Học Tập

19307 E. Cataldo Ave., Spokane Valley, WA 99016
Người Sử Dụng Lao Động Cung Cấp Cơ Hội Công Bằn
www.cvsd.org - DEC.2018

phụ
gia đình...

Tiêu Mục I, Phần A
của Đạo Luật Thành
Công Cho Mỗi Học
Sinh (Every Student
Succeeds Act, ESSA)

Quý vị có thể góp phần vào sự thành
công của con em quý vị bằng cách tích
cực tham gia vào quá trình giáo dục
của con em mình:

Tiêu Mục I cung cấp hỗ trợ tài chính cho Các Cơ Quan Giáo
Dục Địa Phương (Local Educational Agencies, LEA) và tiểu
bang để đáp ứng các nhu cầu giáo dục của học sinh. Các hỗ
trợ học tập bổ sung này giúp học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn
học tập thử thách của tiểu bang và rút ngắn khoảng cách cơ
hội giáo dục.

Tiêu Mục I có thể giúp con em quý
vị như thế nào?

❒ Thông tin liên lạc: Luôn cập nhật thông tin

•
•

Chương trình thuộc Tiêu Mục I cung cấp hỗ trợ đọc bổ sung
cho con em quý vị ngoài lớp học thông thường.

Các Giáo Viên & Trợ Giảng Chất Lượng Cao của Chúng
Tôi:
•
Xác định những học sinh cần hỗ trợ giáo dục nhất để
nâng cao khả năng đọc của các em. Học sinh KHÔNG
cần đến từ các gia đình có thu nhập thấp để nhận các
dịch vụ.
•
Lập mục tiêu tăng cường các kỹ năng của những học
sinh gặp khó khăn trong việc đọc tại trường của các em.
•
Giám sát sự tiến bộ của học sinh để đảm bảo sự thành
công của chương trình thuộc Tiêu Mục I cho mỗi học
sinh.
•
Phối hợp với các giáo viên để hỗ trợ và bổ sung cho các
hướng dẫn giảng dạy tại lớp học thông thường.
•
Cung cấp các cơ hội cho phụ huynh/người giám hộ để
tìm hiểu thêm về cách khuyến khích con em họ đọc tại
nhà.
Chúng tôi cung cấp:
•
Hướng dẫn cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ
•
Thêm thời gian dạy các kỹ năng và chiến lược đọc
•
Các hoạt động dành cho cha mẹ-con cái để khuyến
khích việc đọc tại nhà
•
Phát triển chuyên nghiệp cho nhân viên Tiêu Mục I.

Tất cả các giáo viên và trợ giảng làm việc
tại các trường Tiêu Mục I của CVSD
được công nhận là “Chất Lượng Cao”.

•

Các trường nhận nguồn quỹ thuộc
Tiêu Mục I như thế nào?

Đầu tiên, chính phủ liên bang cung cấp nguồn quỹ cho
mỗi tiểu bang dựa trên dữ liệu điều tra dân số.
Sau đó, mỗi Cơ Quan Giáo Dục Tiểu Bang (State
Educational Agency, SEA) cấp tiền cho Các Cơ Quan Giáo
Dục Địa Phương (Local Educational Agencies, LEA) của
mình. LEAs quyết định các trường hội đủ điều kiện nhận
nguồn quỹ thuộc Tiêu Mục I, Phần A bằng cách tuân thủ các
quy tắc của Tiêu Mục I, Phần A ESSA.
Cuối cùng, mỗi LEA quyết định trường nào sẽ nhận được
các dịch vụ chương trình thuộc Tiêu Mục I, Phần A dựa trên
phần trăm Các Bữa Trưa Giảm Giá và Miễn Phí của trường.
Sau đó, nhà trường sẽ:
1. Xác định các học sinh cần hỗ trợ giáo dục bổ sung dựa
trên các tiêu chí bắt buộc. Học sinh KHÔNG cần đến
từ các gia đình có thu nhập thấp để nhận các dịch vụ
thuộc Tiêu Mục I, Phần A.
2. Lập mục tiêu tăng cường các kỹ năng của những học
sinh gặp khó khăn trong học tập tại trường của các em.
3. Phát triển các chương trình cho từng cá nhân học sinh
để hỗ trợ/bổ sung cho các hướng dẫn giảng dạy tại lớp
học thông thường.
4. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh để quyết định sự
thành công của chương trình thuộc Tiêu Mục I,
Phần A cho mỗi học sinh.

và phản hồi nhanh chóng với tất cả thông tin
liên lạc từ nhà trường hoặc học khu.

❒ Nêu gương: Cho con em quý vị thấy rằng giáo
dục là rất quan trọng bằng cách đọc, tham dự
các buổi họp phụ huynh/giáo viên, và tham gia
các buổi “tham quan trường’.

❒ Tình nguyện: Làm tình nguyện tại trường

của con em quý vị và hỗ trợ các hoạt động
ngoại khóa.
Tham gia và hỗ trợ các hoạt động có sự tham gia
của phụ huynh tại trường.

❒ Học hỏi: Học cách giúp đỡ con em quý vị với
bài tập tại lớp, bài tập về nhà và các chương
trình giáo dục trong tương lai.

❒ Tham gia: Gia nhập các tổ chức của nhà

trường/phụ huynh, đội ngũ phát triển nhà
trường, hội đồng tham vấn của phụ huynh
Tiêu Mục I, Phần A và các hội phụ huynh
khác.

❒ Phối hợp với cộng đồng: Tham gia vào các

hoạt động của phụ huynh với những gia đình
khác, biết và sử dụng các nguồn lực cộng đồng
địa phương, như thư viện, trường đại học, trung
tâm cộng đồng, v.v... nhằm nâng cao các kỹ
năng và tài năng để nhận được các dịch vụ cần
thiết cho con em quý vị.

