Tiêu Đề Thư SWP Của Nhà Trường
Ngày:
Kính gửi Quý phụ huynh/Người giám hộ:
(name of school)
đã được ủy quyền bởi
Bộ Giáo dục California để vận hành Chương trình Toàn trường Title I. Do đó, nhà trường nhận
được các nguồn lực từ chính phủ tiểu bang và liên bang, điều này cho phép chúng tôi nâng cấp
toàn bộ chương trình giáo dục để giúp tất cả học sinh có thể đáp ứng các tiêu chuẩn đầy thách
thức của tiểu bang.
Đánh giá các nhu cầu toàn diện và phân tích dữ liệu thành tích của học sinh đã được thực hiện để
xây dựng Kế hoạch Nhà trường đối với Thành tích Học sinh. Kế hoạch này đã được hoàn thành
thông qua những nỗ lực hợp tác của nhân viên và phụ huynh. Chương trình toàn trường bao gồm
các chiến lược nhằm nâng cao thành tích học tập của tất cả học sinh.
Các dịch vụ sau đây có sẵn từ những tài nguyên dựa trên trang web của Title I để hỗ trợ con quý
vị (các ví dụ được liệt kê bên dưới):
•
•
•
•
•

phụ tá có kinh nghiệm để hỗ trợ chuyên gia
đào tạo giáo viên
nhân viên hỗ trợ bổ sung (y tá, v.v...)
máy tính
dạy kèm

Vui lòng tham dự cuộc họp Title I hàng năm sẽ được tổ chức vào
để tìm hiểu thêm về các chương trình của nhà trường.
Địa điểm:
Thời gian:
Nếu quý vị không thể tham dự cuộc họp Title I hàng năm hoặc nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc liên
quan đến việc con quý vị tham gia chương trình này, hãy liên hệ với văn phòng nhà trường tại
.
Trân trọng,

Hiệu trưởng
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