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Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công (ESSA) là một chương trình liên bang, cho tất cả trẻ em cơ hội đầy đủ để được 

giáo dục công bằng, đúng đắn và có phẩm chất cao, thu hẹp khoảng cách thành tích giáo dục. Đòi hỏi của ESSA là mỗi 

trường sẽ cùng lập ra và phát cho phụ huynh và các thành viên gia đình một bản chương trình mô tả cách trường học đáp 

ứng các đòi hỏi của luật pháp. 

 

Tài liệu này cho biết tóm tắt cách trường của chúng ta đáp ứng các đòi hỏi ESSA liệt kê dưới đây: 

• Tổ chức buổi họp thường niên, vào thời gian thuận tiện, để thông báo cho phụ huynh về việc tham gia của trường học 

và các đòi hỏi của Tựa Đề I và quyền phụ huynh được tham gia; 

• Tổ chức nhiều buổi họp với thời gian uyển chuyển (buổi sáng, tối, cuối tuần, v.v…); 

• Thúc đẩy phụ huynh tham gia có tổ chức, liên tục và đúng lúc vào việc hoạch định, duyệt xét và cải tiến chương trình, 

bao gồm hoạch định, duyệt xét và cải tiến chương trình tham gia của phụ huynh và gia đình và chương trình cho toàn 

trường; cùng nhau lập ra chương trình cho toàn trường; 

• Cung cấp cho phụ huynh: 

– Thông tin kịp thời về các chương trình; 

– Bản mô tả và giải thích về chương trình giảng dạy sử dụng tại trường, các mẫu đánh giá học tập để lượng định tiến 

bộ của học sinh và mức thành tích đối với các tiêu chuẩn học tập cao của Tiểu Bang; 

– Nếu phụ huynh yêu cầu, sẽ có các buổi họp thường xuyên để đưa ra các đề nghị và tham gia, khi thích hợp, vào 

các quyết định liên quan đến việc giáo dục con của họ, và trả lời cho bất kỳ đề nghị nào, càng sớm càng tốt. 

• Phụ huynh được cho ý kiến về hoạch định của toàn trường. 

 

Hoạch Định của chúng ta để đáp ứng các Đòi Hỏi ESSA: 

• Buổi Họp Tựa Đề I Thường Niên: Thứ Năm, ngày 19 tháng Chín, 2019 

• Các buổi họp uyển chuyển: Lễ mừng học sinh & các hoạt động ăn trưa hàng tháng 

• Thúc đẩy phụ huynh lập hoạch định PFE và chương trình Tựa Đề I: Điều này sẽ được thực hiện trong các buổi họp 

Nhóm Lãnh Đạo Nhà Trường hàng tháng. 

• Cung cấp thông tin cho phụ huynh: Cung cấp thông tin qua những cách sau đây – Tờ rơi, thư từ, buổi hội thảo, bản thông 

báo, áp phích, mạng lưới nhà trường, phương tiện truyền thông xã hội nhà trường, và tin nhắn Connect-Ed. 

• Tiếp thu ý kiến về các hoạch định: Các nhận xét về hoạch định qua những cách sau đây – Bản khảo sát sau hoạt động, 

các buổi họp Lãnh Đạo Nhà Trường hàng tháng, liên lạc/buổi họp với hiệu trưởng. 
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