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Cung cấp hỗ trợ tài chính cho các tiểu 

bang và các Cơ Quan Giáo Dục Địa 

Phương (LEA) để đáp ứng các nhu 

cầu giáo dục của học sinh. Những hỗ 

trợ học tập bổ sung này giúp học sinh 

đáp ứng những tiêu chuẩn đòi hỏi cao 

về học vấn của tiểu bang và khép lại 

khoảng cách về cơ hội giáo dục.

Nghiên cứu cho thấy khi các trường 
học, gia đình, và nhóm cộng đồng 
làm việc cùng nhau để hỗ trợ việc 
học, trẻ có xu hướng thực hiện tốt 
hơn ở trường, học trong trường lâu 
hơn và thích học nhiều hơn nữa.
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Tiêu Đề I, Phần A phục vụ những trường 
học nào ?
Chương trình phục vụ những học sinh trong các 
chương trình học tập sớm, mầm non và mẫu giáo cho 
đến trung học đã chứng minh sự cần thiết cho hỗ trợ 
giáo dục bổ sung. Tiêu Đề I, Phần A hiện có các dịch 
vụ cho học sinh theo học trường tư và đủ điều kiện, đã 
yêu cầu tham gia vào chương trình Tiêu Đề I, Phần A.

Tiêu Đề I, Phần A cung cấp cho con tôi 
những gì? 
Tiêu Đề I, Phần A là một chương trình liên bang cung 
cấp các dịch vụ giảng dạy và các hoạt động bổ sung. 
Những hỗ trợ bổ sung này giúp học sinh đáp ứng 
những tiêu chuẩn đòi hỏi cao về học vấn và khép lại 
khoảng cách về cơ hội giáo dục.

Hỗ trợ giảng dạy bổ sung có thể là:
 ■ Các tài liệu giảng dạy bổ sung vào việc giảng dạy 

thường xuyên cho học sinh 
 ■ Giáo viên và trợ lý giảng dạy 
 ■ Một giáo viên kèm một học sinh hoặc giảng dạy 

theo nhóm nhỏ 
 ■ Hỗ trợ học tập thêmPhụ Huynh và Gia Đình

Quý vị có thể giúp con em mình thành công bằng cách trở thành một người tham gia năng nổ trong trường 
học của con quý vị:

 3 Liên Lạc: Luôn được thông báo và hồi đáp nhanh chóng mọi liên lạc từ nhà trường hoặc học khu.

 3 Hãy Làm Gương: Cho con của quý vị thấy rằng giáo dục là quan trọng bằng cách đọc sách, tham dự các 
cuộc họp giữa phụ huynh/giáo viên, và tham dự “các cuộc triển lãm bài làm của học sinh mở cửa tự do.”

 3 Tình Nguyện Viên:  Hoạt động tình nguyện tại trường học của con quý vị và giúp đỡ với các hoạt động 
ngoại khóa. Tham gia và hỗ trợ các hoạt động mà có sự tham gia của phụ huynh tại trường học.

 3 Tìm hiểu: Làm thế nào để giúp con quý vị với bài tập ở lớp, bài tập ở nhà và kế hoạch giáo dục trong 
tương lai. 

 3 Tham gia:  Tham gia các tổ chức của nhà trường/phụ huynh, đội ngũ cải thiện trường học, hội đồng tư 
vấn phụ huynh Tiêu Đề I, Phần A, và các ủy ban phụ huynh khác. 

 3 Hợp tác với cộng đồng:  Tham gia các hoạt động của phụ huynh với các gia đình khác, biết và sử dụng 
các nguồn hỗ trợ của cộng đồng tại địa phương, chẳng hạn như thư viện, trường đại học, trung tâm cộng 
đồng, v.v. nhằm tăng kỹ năng và tài năng để nhận được các dịch vụ cần thiết cho con của quý vị. 

Làm thế nào để các trường nhận được 
tài trợ theo Tiêu Đề I, Phần A?

 ■ Đầu tiên, chính phủ liên bang cung cấp tài trợ 
cho từng tiểu bang dựa trên dữ liệu điều tra 
dân số. Sau đó, mỗi Cơ Quan Giáo Dục Tiểu 
Bang (SEA) trao tiền cho các Cơ Quan Giáo 
Dục Địa Phương (LEA) của mình. Các LEA 
xác định những trường đủ điều kiện được tài 
trợ theo Tiêu Đề I, Phần A bằng cách tuân 
theo các quy tắc của ESSA Tiêu Đề I, Phần A. 

 ■ Cuối cùng, mỗi LEA quyết định trường học 
nào của họ sẽ nhận được các dịch vụ của 
chương trình Tiêu Đề I, Phần A dựa trên tỷ 
lệ phần trăm Miễn Phí và Giảm Tiền Ăn Trưa 
của trường. Sau đó, trường sẽ:

1. Xác định các học sinh cần trợ giúp giáo dục 
bổ sung dựa trên các tiêu chí theo yêu cầu. 
Học sinh KHÔNG cần phải từ các gia đình 
có thu nhập thấp để nhận được các dịch vụ 
của Tiêu Đề I, Phần A. 

2. Thiết lập mục tiêu cải thiện các kỹ năng cho 
những học sinh gặp bất lợi về giáo dục tại 
trường của những học sinh đó. 

3. Phát triển các chương trình cho mỗi cá 
nhân học sinh để hỗ trợ/bổ sung cho việc 
giảng dạy thường xuyên trong lớp. 

4. Đo lường sự tiến bộ của học sinh để xác 
định sự thành công của chương trình Tiêu 
Đề I, Phần A cho mỗi học sinh. 

Để biết thêm chi tiết về Tiêu Đề I, Phần A,  
vào trang mạng của chúng tôi tại:

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


