
 
 
 

Angela Reeves, Principal 
Tracy Hill, Assistant Principal 
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475 Sedge Garden Road 
Kernersville, NC 27284 

 
 
October 2020 
 
Dear Parent/Guardian: 
 
I hope the school year has started successfully for all of you.  There is an annual requirement to notify 
parents/families of students attending a school identified as TSI-AT, Targeted Support & Improvement- 
Additional Targeted Support and TSI-CU, Targeted Support & Improvement-Consistently 
Underperforming. Since there is no testing data available for the 2019-20 school year, the list of identified 
schools remains the same for the 2020-21 school year, and our school is still designated as TSI-AT and 
TSI-CU.  As stated in the Every Student Succeeds Act (ESSA) Section 1111(c)(4)(D)(i), North Carolina 
is required to identify schools for targeted support and improvement. TSI-AT schools in North Carolina 
are those that have a subgroup that is underperforming.  TSI-CU schools in North Carolina are those that 
have one or more of the same subgroups underperforming for the most recent year and previous year. The 
intent of this opportunity is to improve educational outcomes for all students, close achievement gaps, 
increase equity, and improve the quality of instruction. 
 
As a TSI-AT and TSI-CU school, we are required to develop a comprehensive plan with parent, family 
and community input that specifically addresses how the school will improve student achievement. The 
district will support and monitor the progress of our school. 
 
By utilizing the school improvement process, our school will focus on these areas: 
 

● Examine school data to identify strengths and gaps 
● Conduct a root cause analysis to develop specific strategies for improvement 
● Monitor and evaluate strategies and action steps for effectiveness  
● The district provided a school MTSS position that works directly with students needing support and 

teachers to identify appropriate resources                                                 
 
Thank you for allowing me to share this information with you, and thank you for supporting our efforts to 
provide your child with a quality education. 
 
If you have questions about the content of this letter, please contact me at atreeves@wsfcs.k12.nc.us or 
(336)771-4545. 
 
Sincerely, 
 
Angela Reeves  
Principal 
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Angela Reeves, Directora 
Tracy Hill, Subdirector 

_________________________________________________________________________ 

475 Sedge Garden Road 
Kernersville, NC 27284 

 
 
Octubre 2020 
 
Estimado padre/tutor legal: 
 
Espero que el año escolar haya comenzado con éxito para todos ustedes. Existe un requisito anual para 
notificar a los padres/familias de los estudiantes que asisten a una escuela identificada de Apoyo 
Específico y Apoyo de Mejoramiento (TSI-AT, por sus en inglés) y una escuela con Apoyo y 
Mejoramiento Específico con Bajo Rendimiento Consistente (TSI-CU, por sus siglas en inglés. Dado que 
no hay datos de pruebas disponibles para el año escolar 2019-20, la lista de escuelas identificadas sigue 
siendo la misma para el año escolar 2020-21, y nuestra escuela todavía está designada como TSI-AT Y 
TSI-CU. Como se establece en la Sección 1111 (c) (4) (D) (i) de la Ley cada estudiante triunfa (ESSA, 
por sus siglas en inglés), Carolina del Norte debe identificar las escuelas para recibir apoyo y mejora 
específicos. Las escuelas TSI-AT en Carolina del Norte son aquellas que tienen un subgrupo de bajo 
rendimiento.  Las escuelas TSI-CU en Carolina del Norte son aquellas que tienen uno o más de los 
mismos subgrupos de bajo rendimiento durante el año más reciente y el año anterior. La intención de esta 
oportunidad es mejorar los resultados educativos de todos los estudiantes, cerrar las brechas de 
rendimiento, aumentar la equidad y mejorar la calidad de enseñanza. 

 
Como una escuela TSI-AT y TSI-CU, tenemos la obligación de desarrollar un plan integral con las 
opiniones de los padres, la familia y la comunidad que aborde específicamente cómo la escuela mejorará 
el rendimiento estudiantil. El distrito apoyará y supervisará el progreso de nuestra escuela. 
 
Al utilizar el proceso de mejora escolar, nuestra escuela se enfocará en estas áreas: 
 

● Analizar los datos de la escuela para identificar puntos fuertes y deficiencias 
● Realizar un análisis de causa raíz para desarrollar estrategias específicas de mejora 
● Monitorear y evaluar estrategias y pasos de acción para la efectividad  
● El distrito proporcionó un puesto de sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS, por sus siglas 

en inglés) en la escuela que trabaja directamente con los estudiantes que necesitan apoyo y los 
maestros para identificar los recursos adecuados.                                       

 
Gracias por permitirme compartir esta información con usted y gracias por apoyar nuestros esfuerzos para 
brindarle una educación de calidad para su niño(a). 
 
Si tiene preguntas sobre el contenido de esta carta, por favor comuníquese conmigo Angela Reeves  
atreeves@wsfcs.k12.nc.us o al  (336)771-4545. 
 
Respetuosamente, 
 
Angela Reeves  
Directora 
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Angela Reeves, Hiệu Trưởng 

Tracy Hill, Phụ Tá Hiệu Trưởng 

_________________________________________________________________________ 

 

 
Tháng Mười, 2020 

 

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: 

 

● Kiểm tra dữ liệu của trường học để biết được các ưu điểm và thiếu sót 

● Thực hiện phân tích nguyên nhân cội rễ để phát triển các sách lược cụ thể để cải tiến 

● Theo dõi và đánh giá các sách lược và bước hành động cho hiệu quả  

● Khu học chánh đã cho người MTSS của trường học làm việc trực tiếp với học sinh cần hỗ trợ và 

giáo viên để tìm ra các tài nguyên thích hợp 

 

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. 

 

Nếu quý vị có thắc mắc về nội dung thư này, xin liên lạc với tôi tại atreeves@wsfcs.k12.nc.us hoặc (336) 

771-4545. 

 

Thân ái, 

 

Angela Reeves  

Hiệu trưởng 
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