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Họp Mặt Các Hội Đoàn Liên Quan Hàng Năm Title I  

 

Họp Trực Tuyến Trường Perry Career Academy  

Ngày 9 tháng 9, 2021 

6 chiều 

Chào mừng phụ huynh và các thành viên cộng đồng! 

 

Diễn Giả: Tiến Sĩ Terry Young, Giám Đốc Điều Hành  

                       

 

 

Chúng tôi sẽ chia sẻ chương trình Title I của trường chúng tôi.  Chúng tôi sẽ thảo luận những 

điều rất quan trọng cho quý vị phụ huynh sau đây: 

 

1. Trường Title I là gì? 

2. Trường chi tiêu tài chính Title I như thế nào? 

3. Trường tham gia vào Chương Trình Title I như thế nào? 

4. Những yêu cầu của trường Title I (hỗ trợ toàn trường hoặc hỗ trợ tập trung) là gì? 

5. Kế hoạch/Chương trình toàn trường của Perry Career Academy – Quá khứ và Hiện tại 

• Mục tiêu toàn trường của chúng tôi là gì? 

• Chương trình/hỗ trợ nào được xếp cho con tôi? 

- Danh sách các chương trình và hỗ trợ của trường để thảo luận 

6. Trường sử dụng giáo trình giảng dạy nào? 

7. Con tôi sẽ phải thi những gì (bao gồm bài thi đánh giá WIDA ACCESS và bài thi đánh 

giá thay thế Alternate Assessments)? 

• Những bài thi này đo lường tiến bộ của con tôi như thế nào?  

• Con tôi được yêu cầu phải đạt trình độ thành thạo nào? 

•  Cách để truy cập kết quả bài thi trước, các tiêu chuẩn, và hiện diện của con tôi sử 

dụng Statewide Longitudinal Data System (SLDS) qua cổng thông tin dành cho 

phụ huynh (nếu có) 

8. Con tôi sẽ phải thi những gì? 

• Những bài thi này đo lường tiến bộ của con tôi như thế nào?  

• Con tôi được yêu cầu phải đạt trình độ thành thạo nào? 

9. Luật yêu cầu gì cho Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia? 

• Kế hoạch Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia của học khu là gì? 

• Kế hoạch Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia của trường là gì? 

• Khế Ước Nhà Trường-Phụ Huynh là gì? 

 

https://www.gadoe.org/Technology-Services/SLDS/Pages/SLDS-Parent-Portal.aspx
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10. Giáo viên  của con tôi có đạt chất lượng chuyên nghiệp không? 

• Quyền phụ huynh được biết là gì? 

11. Phụ Huynh và Gia Đình Tham Gia Title I chi tiêu tài chính như thế nào? 

12. Những cơ hội nào trường cung cấp cho phụ huynh tham gia? 

• Danh sách cơ hội phụ huynh tham gia được cung cấp cho trường hoặc cho gia 

đình.  

• Danh sách các cơ hội tình nguyện 

• Danh sách phụ huynh ra quyết định trong các cơ hội/họp/hội đồng  

13. Trường sẽ phản hồi với các câu hỏi của tôi thế nào khi nhân viên trường được liên lạc?  

• Cung cấp thông tin liên lạc của nhân viên 

14. Kết thúc và đánh giá 

 

Chúng tôi muốn bảo đảm quý vị rời buổi họp có được những thông tin về chương trình Title I 

cũng như các cơ hội tham gia được trường cung cấp .  

 

Cảm ơn quý vị đã đến!  Chúng tôi mong sớm gặp lại quý vị! 

 

 

 


