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Thân gởi Phụ Huynh/Giám Hộ, 

 

Tôi hy vọng tất cả quý vị đều bắt đầu tốt đẹp niên khóa này.  Chúng tôi phải thông báo thường niên cho 

phụ huynh/gia đình của học sinh đang theo học tại trường được chọn là trường TSI-AT (Targeted Support 

& Improvement-Additional Targeted Support, hay Hỗ Trợ và Cải Tiến Để Đạt Mục Tiêu – Hỗ Trợ Phụ 

Trội Để Đạt Mục Tiêu) và TSI-CU (Targeted Support & Improvement-Consistently Underperforming, 

hay Hỗ Trợ và Cải Tiến Để Đạt Mục Tiêu –Luôn Chưa Đạt Tiêu Chuẩn). Do không có sẵn dữ liệu kiểm 

tra cho niên khóa 2019-2020 nên danh sách các trường được chọn vẫn giữ nguyên cho niên khóa 2020-

2021 và trường của chúng ta vẫn được chọn là trường TSI-AT và TSI-CU.   Như quy định trong Đoạn 

1111(c)(4)(D)(i) của Luật Mỗi Học Sinh Thành Công (Every Student Succeeds, hay ESSA) Bắc Carolina 

phải chọn các trường cần được hỗ trợ và cải tiến để đạt mục tiêu. Các trường TSI-AT ở Bắc Carolina là 

những trường có nhóm nhỏ học sinh có kết quả học tập chưa đạt tiêu chuẩn.  Các trường TSI-CU ở Bắc 

Carolina là các trường có một hoặc nhiều nhóm nhỏ có kết quả học tập chưa đạt tiêu chuẩn trong năm gần 

nhất và năm trước đó. 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 trường TSI-AT và TSI-CU, chúng ta phải lập một chương trình toàn diện với sự tham gia của phụ 

huynh, gia đình và cộng đồng, trong đó nêu rõ cách trường sẽ cải tiến kết quả học tập của học sinh. Khu 

học chánh sẽ hỗ trợ và theo dõi sự tiến bộ của trường chúng ta. 

 

Khi sử dụng quá trình cải tiến trường học, trường học của chúng ta sẽ tập trung vào các lãnh vực sau đây: 

 

● Chúng tôi sẽ kiểm tra dữ liệu trường học để tìm ra những ưu điểm và thiếu sót của học sinh trong 

học tập 

● Chúng tôi đã đánh giá nhu cầu toàn diện để lập ra các sách lược cải tiến cụ thể dựa trên dữ liệu 

● Chúng tôi sẽ theo dõi và đánh giá các sách lược và bước hành động theo từng giai đoạn cho hiệu 

quả  

● Chúng tôi định thực hiện các tiết học giúp đỡ trong ngày học ở trường để hỗ trợ học sinh  

● Chúng tôi đã có Người Điều Phối MTSS của khu học chánh làm việc trực tiếp với học sinh và giáo 

viên để tìm ra các tài nguyên phù hợp, giúp học sinh nào cần được giúp đỡ và hỗ trợ thêm 

● Chúng tôi định cho phụ huynh một số cơ hội hỗ trợ phụ huynh để cung cấp thông tin và huấn luyện 

họ về các tài nguyên sẵn có, để giúp học sinh học tập                                                                          

 

Cảm ơn quý vị đã cho tôi chia sẻ thông tin này với quý vị, và cảm ơn quý vị đã hỗ trợ những cố gắng của 

chúng tôi để cho con quý vị nền giáo dục có phẩm chất. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp quý vị ở một trong các 

buổi thông tin cho phụ huynh đã được sắp lịch vào mùa thu này. 

 

Nếu quý vị có thắc mắc về nội dung của thư này thì xin liên lạc với Bà Hodgesat tại 

lhodges@wsfcs.k12.nc.us hoặc 336-703-6762. 

 

Thân ái, 

 

Laura B. Hodges, Hiệu Trưởng 


