
 

 

 

 

 

Ngày:  September 21, 2020 

 

Thân gởi Phụ Huynh/Giám Hộ, 

 

 

Tôi hy vọng tất cả quý vị đều vui mừng bắt đầu niên khóa này. Với tư cách là phụ huynh/giám hộ của học 

sinh tại Eastern Guilford Middle School, tôi gửi thư này để cho quý vị biết rằng 

 

Eastern Guilford Middle School, vừa được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Bắc  
Phần Carolina chỉ định là Trường Hỗ Trợ và Hỗ Trợ Mục Tiêu để Tiến Bộ Thêm (Targeted Support & 

Improvement Additional Targeted Support, hay TSI-AT). Như được quy định tại Đoạn 1111(d)(2) của 

ESSA, Tiểu Bang Bắc Phần Carolina phải xác định các trường cần được hỗ trợ và cải tiến để đạt mục 

tiêu. Các trường TSI-AT ở Bắc Phần Carolina là những trường có nhóm nhỏ học sinh có kết quả học tập 

chưa đạt tiêu chuẩn. Cơ hội này cải tiến kết quả học tập cho tất cả học sinh, giảm thành tích học tập yếu 

kém, tăng sự công bằng và cải tiến phẩm chất dạy học.  

 

Là một trường TSI-AT, Eastern Guilford Middle School  phải phát triển một chương trình toàn diện, 

đưa ra giải pháp cụ thể cho biết trường học sẽ cải tiến thành tích học tập của học sinh theo cách nào. 

Chương trình cũng sẽ có cách để khu học chánh hỗ trợ và theo dõi tiến bộ của trường chúng tôi. Chương 

trình toàn diện sẽ giải quyết những lãnh vực sau đây: 

• Quản Lý Lớp Học 

• Giảng Dạy theo Tiêu Chuẩn 

• Cộng Đồng Học Tập Chuyên Môn (Professional Learning Communities, hay PLC) 

• Lãnh Đạo Giảng Dạy 

• Tuyển Dụng và Giữ Chân những Giáo Viên Hiệu Quả 

• Hỗ Trợ Chuyển Tiếp Cấp Lớp 

• Thực Hiện Hệ Thống Giảng Dạy theo Cấp Bậc 

• Lấy Quyết Định dựa trên Dữ Liệu 

• Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh 

• Tham Gia của Gia Đình và Cộng Đồng 

 
Chúng tôi đã lập ra những mục tiêu sau đây cho Eastern Guilford Middle School trong năm nay: 

• Vào Tháng 6 Năm 2021, Trường Trung Cơ Sở Eastern sẽ tăng mức thành thạo về môn đọc của chúng tôi 

từ 48.4% đến 50.4%. 

• Vào Tháng 6 Năm 2021, Trường Trung Cơ Sở Eastern sẽ tăng mức thành thạo môn toán của chúng tôi từ 

38.4% đến 40%. 

• Vào Tháng 6 Năm 2021, Trường Trung Cơ Sở Eastern sẽ tăng mức thành thạo môn khoa học của chúng 

tôi từ 63.3% đến 65%. 

• Vào Tháng 6 Năm 2021, Trường Trung Cơ Sở Eastern sẽ tăng tổng hợp của bài thi cuối năm (EOG) 

46.2% đến 49.0%.  

   

 

 

 

 

      



 

Học sinh của chúng tôi cần có thành tích học tập cao hơn nhưng việc này đòi hỏi rất nhiều cố gắng từ các 

nhân viên, học sinh và gia đình. Eastern Guilford Middle School sẽ thực hiện một số sách lược sau đây: 

                                                   

 
• Dạy kèm cho các em học sinh sau giờ học 

• Các cuộc họp chuyên nghề cho các giáo viên 

 
Những cố gắng cải tiến trường học của chúng tôi đều hướng đến trọng tâm là sự tham gia của 
phụ huynh. Dưới đây là một số cách chúng ta có thể phối hợp cùng nhau: 

• Cần chắc chắn cả quý vị và học sinh là con quý vị đều biết về mong muốn học tập đặt ra 
cho học sinh trong niên khóa này.  (Các) giáo viên có danh sách các mục tiêu học tập 
bằng ngôn ngữ học sinh thường dùng.  

• Xin gọi Eastern Guilford Middle School 336-449-4255 nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay 
quan tâm nào 

                  

về học sinh hoặc sắp xếp một buổi hẹn với nhân viên nhà trường, người này sẽ phối hợp với học 
sinh con quý vị.  

• Chắc chắn học sinh đã chuẩn bị bài và đi học mỗi ngày. 

• Theo dõi bài tập ở nhà của học sinh. 

• Theo dõi tiến bộ của học sinh và tham dự các buổi họp với (các) giáo viên của học sinh. 

• Theo dõi mạng lưới và trang truyền thông xã hội của chúng tôi 
https://www.gcsnc.com/Eastern_Guilford_Middle  
https://www.facebook.com/pages/Eastern-Middle/1501092260160237?rf=104739689591914 

• Làm người tự nguyện. 
• Tham gia EGMS PTA 

Nghe như phải làm rất nhiều việc nhưng chuẩn bị cho học sinh thành công không phải là việc dễ 
dàng và cần có cố gắng chung. Xem một số tài nguyên hữu ích dưới đây: 
 
 

• Các đòi hỏi tốt nghiệp: www.ncpublicschools.org/gradrequirements/ 

• Tiêu chuẩn các cấp lớp K-12 cho các môn học: www.ncpublicschools.org/curriculum/  

• Kết quả các kỳ đánh giá thành tích học tập của học sinh của tiểu bang: 
www.ncpublicschools.org/accountability/ 

• Thẻ Báo Cáo của Trường Học N.C: https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src 
 
Chúng tôi rất vui mừng và đang cố gắng cho học sinh của quý vị thành đạt trong niên khóa này. 
Chúng tôi đã có: 
[List any quick wins, school fix-ups, or new changes already in progress]  

•   
 
Nếu quý vị có thắc mắc gì về thư này, xin liên lạc với Charlie Smith tại  
                                                                                                                                                                               

smithc13@gcsnc.com  hoặc   336-449-4255    
                          
Thân ái, 
 
 
     CHỮ KÝ  
Angela McNeill 
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