Tiêu Đề I, Phân A Chương Trình
Hỗ Trợ Học Tập Thêm Cho Con của Quý vị

Tiêu đề I, Phần A là môt chương trinh liên bang cung ưng sư
trơ giup bô sung vê hoc tâp cho hoc sinh cần sự hỗ trợ về
toán, tập đọc và kha năng Anh ngư để đạt được trình độ
thông thạo-để vượt qua các bài kiểm tra của tiểu bang
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Học Sinh Tiểu Bang
Washington Tham Gia
Tiêu Đề I, Phần A

Cha Mẹ, Sự Tham Gia Của Quý vị Ảnh Hưởng
Đến Thành Công Học Tập của Học sinh
Các học sinh mà cha mẹ tham gia có nhiều khả năng đạt điểm cao, theo
học các lớp khó hơn, đi học đều đặn hơn, tốt nghiệp và theo học trường
cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật hoặc đại học.

Các Loại Hỗ Trợ Học Tập

Nha trương giup đơ học sinh đủ tiêu chuẩn học tập thêm. Dưới đây là 4 ví dụ.
Hướng Dẫn Từng Cá Nhân
Hướng Dẫn Theo Nhóm Nhỏ
Sư Trơ Giup Thêm Từ Ban Nhân Viên Nha Trương
Tài Liệu Hoc Tâp Bô Sung

Vai Trò của Nhà Trường
Xác định nhu cầu học tập của mỗi học sinh

Nhà trường xác định nhu cầu học tập thông qua các đánh g
 iá
của tiểu bang và địa phương.

Xác định mục tiêu học tập cá nhân

Ban nhân viên nhà trường đánh giá nhu cầu học tập c ho học
sinh để cá nhân hoá các mục tiêu học tập.

Hỗ trợ học tập

Nhà trường giúp đỡ từng học sinh đang gặp khó khăn một c ách
khác nhau. Dịch vụ phụ thuộc vào nhu cầu học sinh.

Giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập

Ban nhân viên nhà trường theo dõi sự tiến bộ trong học t ập của
học sinh để đảm bảo rằng học sinh sẽ đạt được m
 ục tiêu học
tập của mình.

Nếu cần thiết, tiếp tục hỗ trợ học tập

Nếu học sinh cần thêm sự hỗ trợ học tập, ban nhân viên n
 hà
trường sẽ xác định nhu cầu học tập một lần nữa.

Tham gia của gia đình

Vai trò của phụ huynh
Trở nên quen thuộc với các chương trình

Tìm hiểu về các dịch vụ và hoạt động của chương trình.

Tham gia

Tham dự và tham gia vào các cuộc họp ở quận/trường học.

Kết nối

Duy trì mối liên lạc đang có với ban nhân viên chương trình v ề
sự tiến bộ trong học tập của học sinh của quý vị.

Trao đổi thông tin về các mục tiêu học tập

Theo dõi các báo cáo về sự tiến bộ của học sinh của quý v ị và
liên hệ với nhà trường về bất kỳ mối quan tâm hoặc m
 ục tiêu
học tập nào.

Cung cấp thông tin phản hồi

Chia sẻ ý tưởng hoặc đề xuất để cải thiện dịch vụ cho h
 ọc sinh,
gia đình của quý vị và cộng đồng lớn hơn.
Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ trong trường của quý v ị hãy
liên hệ:

Nhà trường liên lạc thông tin quan trọng v à để
cho cha mẹ tham gia lập kế hoạch v à đánh giá
chương trình.
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