
 

 Cung cấp thông tin, dụng cụ và sự hỗ 
trợ để tỏ sự quý trọng phụ huynh 
/giám hộ trong hội đồng và nối kết 
với tất cả phụ huynh.     
Ví dụ như: 

o Những chương trình giáo dục 
khác nhau 

o Thời gian họp thích nghi cho  
gia đình  

o Các phương pháp giao tiếp 
hai chiều  

 Bảo đảm tất cả tài liệu liên quan đến 
Tiêu Đề I có sẵn bằng mọi ngôn ngữ 
tiêu biểu trong cộng đồng nhà 
trường đến mức có thể được   

 Phân phát bản thăm dò ý kiến qua 
phương tiện điện tử hoặc văn bản 
bằng giấy với sự hỗ trợ của Phòng 
Nghiên Cứu và Thẩm Định của 
Trường Công Lập Albuquerque  

 Kết quả  thăm dò của từng trường sẽ 
được dùng để nghiên cứu và cải tiến 
việc nối kết gia đình tại mỗi trường 

Tiêu Đề I.   
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Quý vị có Quan tâm gì không? 

 
Nộp Đơn Khiếu Nại  

Phụ huynh / giám hộ có quan tâm cần làm  
theo những bước sau: 

1. Trước tiên hãy nói chuyện với giáo 
viên của con em mình  

2. Rồi đến hiệu trưởng   
3. Gọi  Trung Tâm Dịch Vụ APS 505-

855-9040 
4. Liên lạc với Phân Bộ Tiêu Đề I APS 

nếu vấn đề có liên quan đến các dịch 
vụ Tiêu Đề I 505-253-0330 

5. Liên lạc với Phân Bộ Giáo Dục Công 
Lập New Mexico nếu vấn đề không 
được đề cập hoặc giải quyết thỏa 
đáng như ý quý vị 505-827-5800 
 

*Tiến trình khiếu nại chi tiết có trong văn 
bản đầy đủ của Chỉ Thị Thủ Tục và Tiến 
Trình Gia Đình Tham Gia có sẵn tại mạng 
nhà trường hoặc qua Phân Bộ Tiêu Đề I.  
 
 
 
Gia Đình Tham Gia Tiêu Đề I: 
Nancy Davenport    253-0330 ext. 67017 
Trung Tâm Dịch Vụ Học Sinh APS: 
Số chính         855-9040 
Điện thư đến: servicecenter@aps.edu 

 
(Hiệu Đính 18/6) 

 

Thỏa Hiệp Học Khu và Gia Đình Tham Gia 

Hỗ Trợ Tiêu Đề I 2018-19 

Chương trình Tiêu Đề I cung cấp cho các học 

khu có thêm tài nguyên để giúp cải tiến sự 

giảng dạy hầu bảo đảm học sinh nghèo 

thiểu số có cùng những cơ hội như các học 

sinh khác để đạt được tiêu chuẩn học vấn 

đầy thách thức hôm nay.   

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh / giám 

hộ tham gia chương trình Tiêu Đề I tại 

trường của con em mình bao gồm việc biết 

về tài trợ Tiêu Đề I được sử dụng như thế 

nào.   

Văn bản Chỉ Thị Thủ Tục và Tiến Trình Học 

Khu và Gia Đình Tham Gia Hỗ trợ Tiêu Đề I 

và Thỏa Hiệp Hỗ Trợ của Học khu Tiêu Đề I 

có sẵn trên mạng APS và mạng từng trường 

hoặc quý vị cũng có thể yêu cầu văn bản in 

trên giấy tại trường hoặc Phân Bộ Học Khu 

Tiêu Đề I APS. 

http://www.aps.edu/title-i/family-

engagement 

        

http://www.aps.edu/title-i/family-engagement
http://www.aps.edu/title-i/family-engagement


Phân Bộ Tiêu Đề I của APS cung cấp những 
điều sau cho Phụ Huynh Trường Tiêu Đề I: 

 
Hỗ trợ cho Gia đình: 

o Có sẵn tài liệu và sự huấn luyện để 
giúp phụ huynh biết những phương 
thức làm việc với học sinh để nâng 
cao  thành quả học vấn bằng những 
sinh hoạt và chương trình thích thú    

o Chương trình Gia đình Cùng 
Đọc 

o Những Buổi Tiệc Toán 
o Đêm Khoa Học Gia Đình tại Explora 
o Mượn DVD về Gia Đình Tham Gia  
o Tham gia giờ Đọc Truyện ở công 

viên  
o Gia tăng sự hiểu biết của quý vị về 

kết quả kỳ thi PARCC của con em 

 Thông tin về Tiêu Chuẩn Căn Bản 
Phổ Thông  

 Thông tin về các Chương trình Tiêu 
Đề I được đưa ra cho phụ huynh/  
giám hộ tại các Cuộc Họp Thường 
Niên Tiêu Đề I và có sẵn theo yêu 
cầu của hiệu trưởng   

 Cơ hội qua cuộc họp mở rộng toàn 
học khu để góp ý về Thỏa Hiệp Học 
Khu và Gia Đình Tham Gia Hỗ Trợ và 
Chỉ Thị Thủ Tục. Phụ huynh /Giám 
hộ luôn được hoan nghênh đóng 
góp đề nghị về cách làm thế nào để 
chương trình Tiêu Đề I cải tiến việc 
gia đình tham gia bằng cách viếng 
thăm hoặc gọi Sở Tiêu Đề I . 

 

 

Tôi tham gia như thế nào? 
 

Phụ Huynh/Giám hộ có vai trò tối quan 
trọng trong trong sự thành công về học vấn 
của con em mình.  Quý vị hãy liên lạc 
thường xuyên với giáo viên của con em, 
quan tâm đến những gì các em học và hãy 
nối kết. 
 
Cơ hội Tình nguyện: 

 Hỗ trợ trong lớp  

 Văn phòng Hành chánh  

 Thư viện  

 Trung tâm Gia đình  

 Kho Quần áo 

 Kho tTực phẩm Lưu động 

 Dạy kèm 

 Bữa Ăn tối làm Bài tập 

 Ngày Nghề Nghiệp 

 Làm Khách Thuyết trình  

 Hãy hỏi hiệu trưởng cách nào để 
giúp đỡ  
 

Hãy gia nhập: 

 Hội Phụ Huynh Giáo Viên (PTA hoặc  
PTO) 

 Đội Ngũ Chào Đón của nhà trường  

 Gia nhập Đội Ngũ Kết Nối Gia Đình 
của nhà trường   

 Phục vụ trong Hội Đồng Giảng Huấn 
của nhà trường. 

 Phục vụ trong Hội Đồng Cố Vấn 
Tham Gia Tiêu Đề I   

  Gọi:  Nancy Davenport    253-0330 ext. 67017 

 
 

Phân Bộ Tiêu Đề I APS hỗ trợ những Trường 

Tiêu Đề I như thế nào? 

 Ngân sách Tiêu Đề I  

 Tuân theo Quy luật Tiêu Đề I  

 Huấn luyện và tài liệu trong việc cải 
tiến  

o Chính sách Nhà Trường và 
Gia Đình Kết Nối 

o Thỏa Hiệp Nhà Trường  

 Tổ chức những cuộc họp liên quan 
đến Tiêu Đề I  

o Họp Thường Niên Tiêu Đề I 
thường vào dịp Viếng Trường  

o Các cuộc Họp Phụ Huynh liên 
hệ đến thành quả học vấn 
thường tổ chức cùng lúc với 
những sự kiện chính   

o Nhóm Liên Lạc Kết Nối Gia 
Đình tổ chức những buổi 
huấn luyện giáo dục cho phụ 
huynh/giám hộ. 

  Bảo đảm từng ngân sách Tiêu Đề I 
có sẵn trên mạng nhà trường.  

 Cung cấp sự huấn luyện về việc tạo 
môi trường chào đón ở trường. 

 Cung cấp sự huấn luyện cho Nhóm 
Liên Lạc Kết Nối Gia Đình về cách hỗ 
trợ gia đình tham gia và vai trò chính 
yếu của phụ huynh/giám hộ trong 
sự thành công học vấn của học sinh. 

 Cung cấp thông tin về Tiêu chuẩn 
Căn Bản Phổ Thông và kết quả sự 
đánh giá thi cử  
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