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Thõa qðy Phô Huynh/Ngõìi Gi¾m Hé:
T÷ năm 2001, [Âo LuÎt LiÔn Bang vÖ Gi¾o Dôc Ti×u Hãc v¿ Trung Hãc (ESEA) đã {ài hái tất cả học khu và trường Title I phải đạt
được Tiến Bộ Hằng Năm Thỏa Đáng (AYP) . Tất cả những học khu và trường Title I nào mà không đạt được mục tiêu của AYP trong
hai năm liên tiếp về cùng một nội dung thì được xếp là Cải Tiến Chương Trình (PI). MÈc dñ cß sú cÀi tiÕn liÒn tôc {ang tiÕp diØn trong
nhiÖu phÂm vi, bao gæm viÙc chuy×n sang Nhùng Ti×u ChuÌn Ti×u Bang Nàng Cåt Chung, Hãc Khu Elk Grove vÍn l¿ hãc khu thuéc
CÀi TiÕn Chõêng TrÛnh.
Bé Gi¾o Dôc Hoa kü (ED) kÔu gãi c¾c ti×u bang l¿m {ên yÔu cËu mét-nÃm bÁi miØn m¿ sÒ cho phÏp nhùng quyÕt tÉm PI {õïc thúc
hiÙn bÅng c¾ch chÜ sø dông tý lÙ tham gia, tý lÙ {i hãc {Öu {Èn v¿ tý lÙ tåt nghiÙp trong nÃm hãc 2014-2015. California {Á nép {ên xin
bÁi miØn v¿ ED {Á ch`p thuÎn {ên xin bÁi miØn n¿y. Hãc Khu Elk Grove duy trÛ quy chÕ CÀi TiÕn Chõêng TrÛnh còa mÛnh, v¿ khäng
tiÕn xa hên trong CÀi TiÕn Chõêng TrÛnh vÛ lÒ nhõ l¿ mét hãc khu, chðng täi {Á thúc hiÙn AYP trong quy trÛnh b¾o c¾o n¿y.
Học Khu Elk Grove tiÕp tôc hực hiện những đòi hỏi của Hội Đồng Giáo Dục Ti×u Bang như sau:






ThiÕt lÎp và thúc hiÙn đầy đủ mét hãc trÛnh {õïc Héi [æng Ti×u Bang v¿ Hãc Khu ch`p thuÎn, phñ hïp vëi néi dung hãc tÎp v¿
nhùng tiÔu chuÌn th¿nh qòa còa ti×u bang
Ký hợp đồng với Nhßm Hỗ Trợ và Can Thiệp của Học Khu. (DAIT)
Tu chÚnh Kế Hoạch của Học Khu, dẫn chứng từng bước cải thiện để hòan thành viÙc cÀi thiÙn được giao phó
[Ù trÛnh mét b¾o c¾o hÅng nÃm mä tÀ sú tiÕn bé còa chðng täi trong viÙc thúc hiÙn KÕ HoÂch còa Hãc Khu
Để sử dụng ít nhất mười phần trăm ngân khỏan Title I của học khu về phát triển chuyên nghiệp

Chúng tôi cam kÕt bÀo {Àm mỗi học sinh nhận được kinh nghiệm học tập vëi phÌm ch`t cao. Thông qua việc thực hiện của chúng tôi
về hãc trình Điểm Tiêu Chuẩn Tiểu Bang Nàng Cåt Chung, viÙc ph¾t tri×n nhùng céng {æng hãc tÎp chuyên nghiệp, và viÙc sø dông
nhùng thúc h¿nh vÖ giÀng dÂy canh tÉn dúa trÔn nghiÔn cöu, chúng tôi nè lúc {× bÀo {Àm mỗi học sinh {õïc chuẩn bị đầy đủ cho giáo
dục hÎu trung học, viÙc học tập suåt {ìi, việc làm, v¿ tõ c¾ch công dân toàn cầu của thế kỷ 21.
Qðy vị có thể tìm hiểu thêm về những thành quả của Học Khu Elk Grove và đạo luật ESEA qua mạng của Bộ Giáo Dục California tại
www.cde.ca.gov. Qðy vị cũng có thể vào trang mạng của Bộ Giáo Dục California để biết thêm tin tức về những hướng dẫn của Liên
Bang tại www.ed.gov.
Qðy vị phụ huynh có thể hỗ trợ Hãc Khu qua việc học hỏi về đạo luật ESEA và giáo dục công lập. Tôi ước mong qðy vị tham gia với
nhà trường của chúng ta và hãy hỏi qðy vị có thể làm gì để giúp con em của qðy vị, và nhà trường thành công. Chúng tôi luôn tập chð
vào việc biết tên và nhu cầu của mỗi học sinh. Các trường học của chúng tôi tiếp tục cung cấp một cộng đồng học tập đầy thử thách với
TẤT CẢ các học sinh để thúc hiÙn nhùng tiÖm nÃng to tát nhất của các em.
Nếu qðy vị có gì cần hỏi về qui chế của Học Khu như là học khu PI hay về kế hoạch học tập của học khu chúng täi , xin vui lòng liên
lạc với Phòng DÞch Vụ Hỗ Trợ Học Tập qua số (916) 686-7712.
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