Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung
Học (ESEA) được thông qua năm 1965,
là một phần trong “Cuộc Chiến chống Đói
Nghèo.” Đạo luật ESEA kêu gọi mọi trẻ em
đều có quyền được học hành bình đẳng.
Đạo luật này đưa ra những tiêu chuẩn cao
và có nội dung dành cho cả các cơ quan
giáo dục của bang và địa phương. Là một
phần của thay đổi đối với ủy quyền lại đạo
luật ESEA vào năm 2001, được biết như
là Đạo luật Quan tâm đến Mọi trẻ em, các
trường phải cung cấp cho cha mẹ học sinh
nội dung sau:
1. Bằng cấp chuyên môn của giáo viên và
trợ giảng
2. Thông báo nếu giáo viên không có chất
lượng cao
3. Báo cáo kết quả của từng học sinh
4. Thông báo liệu một trường có phải là
trường có hiệu quả hoạt động kém và
đã được nhận diện là trường là Ưu tiên,
Tập trung và/hoặc Đang nổi lên.

Chương trình Title I, Part A - Nhân viên
Giám đốc Title I/LAP

Cha mẹ học sinh có quyền
nhận thông báo

Gayle Pauley (360) 725-6100
Trợ lý Giám đốc
Kevan Saunders (360) 725-6100
Giám sát Chương trình
Bill Paulson (360) 725-6104
Larry Fazzari (360) 725-6189
Mary Jo Johnson (360) 725-6103
Jody Hess (360) 725-6171
John Pope (360) 725-6172
Penélope Mena (360) 725-6069
Petrea Stoddard, CPA (360) 725-6169

Chương trình

Title I, Part A

Nhân viên Hỗ trợ
Julie Chace (360) 725-6167
Tony May (360) 725-6231

www.k12.wa.us
Old Capitol Building
PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200
www.ed.gov/esea
1-800-USA-LEARN
(1-800-872-5327)
OSPI cung cấp cơ hội bình đẳng trong việc tiếp
cận tất cả các chương trình và dịch vụ mà không
phân biệt giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn
giáo, màu da, quốc tịch, tuổi, cựu chiến binh hoặc
tình trạng nghĩa vụ quân sự, xu hướng giới tính
bao gồm biểu hiện hoặc đặc điểm nhận dạng giới
tính, sự thể hiện về khuyết tật cảm xúc, trí tuệ
hoặc thể chất, việc sử dụng chó dẫn đường hoặc
động vật bởi một người khuyết tật. Bạn hãy gửi
bất kỳ câu hỏi hoặc phàn nàn nào liên quan đến kỳ
thị mà bạn nghi ngờ đến Giám đốc về Công bằng
và Quyền công dân (360) 725-6162 hoặc.

Vietnamese

Trình độ Chuyên môn
Cha mẹ của học sinh tại những trường nhận được vốn của chương trình Title I, Part A có quyền
yêu cầu và nhận thông tin về trình độ chuyên môn của giáo viên và người trợ giảng bao gồm tối
thiểu những thông tin sau:

Những giáo viên chất lượng cao

■■ Liệu giáo viên có đạt được trình độ chuyên môn của bang và các yêu cầu về bằng cấp đối
với cấp học và (các) môn học anh ấy/cô ấy đang giảng dạy,
■■ Liệu giáo viên có nhận được chứng nhận tình trạng khẩn cấp hoặc đủ điều kiện để miễn
bằng cấp chuyên môn của bang, và
■■ Giáo viên có bằng trước đại học hoặc bằng đại học nào, bao gồm chứng chỉ và bằng bổ
sung, (các) chuyên môn hoặc (các) lĩnh vực tập trung.

Trợ giảng
Nếu học sinh được hướng dẫn bởi một giáo viên trợ giảng, cha mẹ học sinh sẽ có quyền nhận
hoặc yêu cầu thông tin về trình độ chuyên môn của người trợ giảng. Đội khi người trợ giảng
được gọi là trợ lý đào tạo. Trợ giảng được quận thuê và giao về (các) lớp học. Người trợ giảng
cung cấp hỗ trợ giảng dạy bổ sung hỗ trợ cho phần hướng dẫn của (các) giáo viên của lớp.
Một người trợ giảng đang thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn và được hỗ trợ vốn của chương
trình Title I, Part A và tất cả trợ giảng thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn trong tòa nhà của
chương trình Title I, Part A phải đáp ứng yêu cầu cụ thể sau đây:
■■ Hoàn thành ít nhất hai năm học tập tại trường sau trường trung học; và
■■ Đạt được bằng cao đẳng hoặc bằng cao hơn; hoặc
■■ Đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao thông qua:
── Đánh giá Trợ giảng ETS, hoặc
── Chương trình Đào tạo Trợ giảng của Bang Washington đã được phê duyệt.

Bạn có thể xem thêm thông tin về các yêu cầu đối với người trợ giảng của chương trình Title I, Part A
tại: www.k12.wa.us/Paraeducators/pubdocs/ParaeducatorGuidelines.pdf.

Thông báo nếu trình độ giáo viên không cao

Cha mẹ phải nhận được thông báo kịp thời về việc một giáo viên của môn học chính
không có trình độ cao đã dạy con mình hơn bốn tuần liên tục. Tìm hiểu thêm về các
yêu cầu đối với giáo viên và người trợ giảng trực tuyến tại:
www.k12.wa.us/TitleIIA/

Báo cáo Kết quả Học tập của Học sinh

Hàng năm trường nhận được vốn từ chương
trình Title I, Part A phải cung cấp cho cha mẹ
học sinh báo cáo kết quả học tập của học sinh
thông báo về mức độ học tập của con họ trên
thang đánh giá của Bang về đọc, ngôn ngữ và
toán.

Các trường được xếp loại là trường Ưu
tiên, Tập trung và/hoặc Đang nổi lên

Cha mẹ học sinh phải được thông báo nếu
trường con họ đang tham gia hiện tại là trường
có hiệu quả hoạt động kém và đã đưowcj nhận
diện là trường Ưu tiên, Tập trung và/hoặc
Đang nổi lên. OSPI dựa trên đánh giá trung
bình về trường trong vòng ba năm về môn đọc
và toán từ bài kiểm tra toàn bang và/hoặc kết
quả tốt nghiệp.
Những trường này sẽ nhận được hỗ trợ và
dịch vụ bổ sung và được yêu cầu thực hiện
các bước sau đây:
■■ Tham gia vào đánh giá nhận diện thế mạnh
và những thách thức trong trường đó, cùng
với các đề xuất cải tiến;
■■ Nhận diện các bước tiếp theo sẽ dẫn đến
việc cải tiến kết quả học tập cho học sinh
của trường. Những bước này phải được
Văn phòng Tổng Giám Đốc Công Huấn phê
duyệt;
■■ Thực hiện những bước này và kiểm tra
nhiều thông tin để đảm bảo rằng trường
đang đạt tiến bộ; và
■■ Có sự tham gia của cha mẹ học sinh và
cộng đồng trong những nỗ lực cải tiến này.
Tìm hiểu thêm về việc nhận diện và mô tả
trường trực tuyến tại:
www.k12.wa.us/StudentAndSchoolSuccess

Title I, Part A của chúng tôi, bạn hãy vào trang
web:

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

