Title I, Part A Phục Vụ Những
Trường Nào?

Title I, Part A cung cấp cho con tôi
điều gì?

Chương trình phục vụ học sinh tại các trường tiểu
học và cơ sở (cơ sở và trung học) có nhu cầu hỗ
trợ thêm về giáo dục. Có các dịch vụ Title I, Part
A dành cho những học sinh đủ điều kiện tham gia
trường tư, đã yêu cầu tham gia vào chương trình
Title I, Part A.

Hỗ trợ bổ sung có thể là:

Cha mẹ

Title I, Part A sẽ cung cấp cho con bạn hỗ trợ
hướng dẫn bổ sung trong môn toán, đọc, và nghệ
thuật ngôn ngữ.

■■ Tài liệu dạy học sẽ cung cấp cho học sinh
những hướng dẫn thông thường
■■ Giáo viên và hỗ trợ hướng dẫn
■■ Hướng dẫn một thày một trò hoặc hướng dẫn
cả nhóm

Bạn có thể gây ảnh hưởng đến thành công của con bằng cách trở thành người tham
gia tích cực vào trường của con:
33 Liên lạc: Hãy luôn cập nhật thông tin và phản hồi nhanh với mọi thông tin từ trường hoặc từ
văn phòng trường học quận.
33 Hãy là một tấm gương: Cho con thấy rằng giáo dục là quan trọng thông qua việc đọc, tham
gia vào hội nghị phụ huynh / giáo viên và tham gia “ngôi nhà mở”.
33 Tình nguyện viên:Làm tình nguyện viên tại trường của con và giúp đỡ với các hoạt động học
thêm. Tham gia và hỗ trợ các hoạt động tham gia của bố mẹ tại trường
33 Học tập: Giúp con bạn với bài tập ở lớp, bài tập về nhà và các kế hoạch đào tạo trong tương
lai.
33 Hãy tham gia: Tham gia vào các tổ chức của trường/hội phụ huynh, các nhóm cải tiến
trường học, Title I, Part A, hội đồng tư vấn học sinh và các ban phụ huynh khác.
33 Hợp tác tại cộng đồng: Tham gia vào những hoạt động của cha mẹ với các gia đình khác
biết và sử dụng các nguồn lực địa phương (thư viện, trường đại học, trung tâm cộng đồng
v.v) để nâng cao kỹ năng và tài năng nhằm giành được các dịch vụ cần thiết cho con bạn.

Các trường nhận quỹ I, Part A như
thế nào?

■■ Trước tiên, chính quyền liên bang cấp vốn
cho mỗi bang dựa trên dữ liệu điều tra dân
số.
■■ Sau đó mỗi Cơ quan Giáo dục Liên bang
(SEA) cấp tiền cho mỗi cơ quan quản lý
trường học của quận. Quận sẽ quyết định
trường có đủ tiêu chuẩn nhận vốn Title I,
Part A bằng cách làm theo các quy tắc của
ESEA Title I, Part A.
■■ Cuối cùng mỗi quận sẽ quyết định trường
nào của họ sẽ nhận được các dịch vụ của
chương trình Title I, Part A dựa trên phần
trăm Bữa Trưa Miễn Phí và Giảm Giá của
trường. Và trường sẽ:
1. Nhận diện những học sinh có nhu cầu hỗ
trợ thêm về học tập dựa trên những tiêu
chí nhất định. Học sinh KHÔNG cần phải
đến từ những gia đình có thu nhập thấp
để đủ điều kiện nhận các dịch vụ Title I,
Part A.
2. Đặt mục tiêu cải tiến các kỹ năng của
những học sinh không thuận lợi về học
tập tại trường.
3. Phát triển chương trình cho mỗi học sinh
nhằm hỗ trợ /bổ sung hướng dẫn trên lớp
thông thường.
4. Đo tiến bộ của học sinnh để quyết định
thành công của chương trình Title I, Part
A cho mỗi học sinh.

Nghiên cứu chỉ ra rằng khi nhà
trường, gia đình và các nhóm cộng
đồng làm việc cùng nhau để hỗ trợ
việc học tập, trẻ em sẽ có xu hướng
học tập tốt hơn tại trường, ở lại
trường lâu hơn và yêu trường hơn.
Để biết thêm thông tin về
Title I, Part A của chúng tôi, bạn hãy
vào trang web:

http://www.k12.wa.us/TitleI

