
															 	 	
	

David	Douglas	School	District	No	40 
	Thông Báo Hàng Năm Cho Phụ Huynh 

 Thông Tin về Title I Toàn Trường 
	

Kính gửi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ, 
 

Tất cả các trường cấp II trong Học Khu David Douglas được chỉ định là các trường Title I trên toàn 
trường. Title I-A là chương trình hỗ trợ giáo dục lớn nhất của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho các 
trường học. Các ngân quỹ của  Title I được sử dụng để hỗ trợ thêm cho các em đang cố gắng đạt 
được các mục tiêu về môn đọc và toán.  Phương pháp tiếp cận toàn trường dựa trên một hệ thống 
hỗ trợ phục vụ cho tất cả học sinh. Sử dụng các điểm của bài kiểm tra và dữ liệu lớp học, các học 
sinh được xác định là cần sự hỗ trợ thêm trong môn đọc và / hoặc toán. 
 
Ngoài các dịch vụ Title I trên toàn trường dành cho các học sinh, tất cả các trường học cấp II sẽ 
cung cấp cho các gia đình những cơ hội để xem xét và góp  ý kiến về các Kế Hoạch Phát triển 
Trường học, chính sách, và các quan hệ giữa nhà trường- phụ huynh- học sinh. Sự giao tiếp với 
các gia đình sẽ giải quyết các thành phần Title I sau đây: 

 
• Cung cấp sự giảng dạy nghiêm ngặt, hiệu quả trong tất cả các nội dung bởi các giáo 

viên và nhân viên có kinh nghiệm; 
• Đề nghị các cơ hội học tập chuyên nghiệp trình độ cao, thường xuyên cho nhân viên; 
• Tạo ra các cách  thức  để tăng thêm sự tham gia của gia đình cũng như bao gồm sự phản 

hồi và  ý kiến vào tất cả các chính sách và kế hoạch phát triển; 
• Thực hiện các hệ thống học khu để đảm bảo rằng các học sinh gặp khó khăn đạt được 

trình độ nhận được sự hỗ trợ bổ sung hiệu quả, kịp thời; và 
• Đảm bảo các kế hoạch được xem xét dựa trên nền tảng hiện tại và được sửa đổi khi cần 

thiết. 
 
Các phụ huynh có quyền yêu cầu các trình độ thành tích của con em mình trên các bài kiểm tra 
toàn tiểu bang.  Vui lòng liên lạc với giáo viên chủ nhiệm / tư vấn của con quý vị hoặc hiệu trưởng 
trường về thông tin này. Các phụ huynh cũng có quyền yêu cầu thông tin về các trình độ của giáo 
viên con em mình. Nếu quý vị có các câu hỏi hoặc quan tâm về điều này hoặc Chính sách và các 
Chương trình Học Khu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường và / hoặc: 

 
• Elise Hall,  Title I/ELA Administrator (Quản Trị Viên về Title I / ELA)  503-261-8219 
• Brooke O’Neill,   Director of Curriculum and Instruction (Giám Đốc Giáo Trình và Giảng 

Dạy)  503-261-8228 
• Andrew Long,  Director of Education (Giám Đốc  Giáo Dục) 503 261-8201 
• Ken Richardson, Superintendent  ( Giám Thị) 503-261-8201 

	
Đó  là sự ưu tiên cao nhất của học khu để cung cấp cho mỗi học sinh với các kỹ năng cần thiết 
để thành công trong suốt kinh nghiệm học tập của các em, cũng như chuẩn bị vào đại học hoặc 
bắt đầu sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi cam kết các kỳ vọng cao vào các học sinh và 
nhân viên để đạt được các mục tiêu này. Chúng tôi mong muốn được làm việc với tất cả phụ 
huynh, người giám hộ, các thành viên trong gia đình để tạo ra kinh nghiệm học tập hiệu quả nhất 
cho tất cả học sinh trong cộng đồng David Douglas. 

	
Trân trọng, 

 
 

Ken Richardson 
Giám Thị	

Tháng 12 Năm 2020	


