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Trường Công Lập Albuquerque   

Hướng Dẫn Chỉ Thị và Thủ Tục Nối Kết Gia Đình Học Khu Tiêu Đề I 2020-2021  

 

Phân Bộ Tiêu Đề I Trường Công Lập Albuquerque sẽ phát hành bản Thỏa Hiệp Ủng Hộ Gia Đình Tham Gia 
để thông báo cho phụ huynh/người giám hộ hợp pháp trong học khu về những cách thức Phân Bộ giúp đỡ 
Gia Đình Tham Gia tại nhà trường và trong vòng học khu. Thỏa Hiệp Ủng Hộ Gia Đình Tham Gia là hồi đáp 
cho những yêu cầu của phụ huynh/người giám hộ hợp pháp về một văn kiện ngắn hơn, dễ hiểu hơn nhằm 
giải thích công việc của Phân Bộ Tiêu Đề I về việc cung cấp sự ủng hộ cho Gia Đình Tham Gia vào những 
trường Tiêu Đề I. Những mục ghi sau đây giải thích chi tiết những mục chứa trong Thỏa Hiệp Ủng Hộ Gia 
Đình Tham Gia.            

1. Phân Bộ Tiêu Đề I sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám hộ hợp pháp, qua các mạng và trang 
thông tin của Tiêu Đề I, về quyền tham gia vào những duyệt xét và cải tiến của chương trình Tiêu 
Đề I, cũng như sự kiện Kế Hoạch của Chương trình Tiêu Đề I trở thành phần tử của  Áp Dụng Hợp 
Nhất của Học Khu.    

2. Phân Bộ Tiêu Đề I sẽ cung cấp sự ủng hộ và giúp đỡ kỹ thuật cho những trường Tiêu Đề I về việc 
đăng tải trên mạng, Kế Hoạch 90 Ngày/NM Dash bằng hình thức Word hoặc PDF. Một hình thức 
khác cũng được cung cấp bằng giấy có sẵn tại văn phòng nhà trường. 

3. Phân Bộ Tiêu Đề I, qua những cuộc họp hướng dẫn, qua sự cải tiến nghiệp vụ liên tục, cũng như 
qua sự ủng hộ liên tục tại trường, sẽ cung cấp sự ủng hộ và giúp đỡ kỹ thuật cho các trường Tiêu 
Đề I trong việc lập kế hoạch và áp dụng hữu hiệu các hoạt động gia đình tham gia tập trung vào 
việc cải tiến thành quả học vấn của học sinh trong các môn văn, toán, khoa học và thành quả học 
tập toàn diện                                                        

4. Phân Bộ Tiêu Đề I sẽ xây dựng năng suất của nhà trường, phụ huynh/người giám hộ hợp pháp để 
có sự tham gia mạnh mẽ của gia đình bằng cách: 

a. Cung cấp tài liệu và các phương sách cho nhà trường để giúp đỡ nhà trường trong việc trợ 
giúp các gia đình học sinh của những trường có dịch vụ Tiêu Đề I hiểu được sự đánh giá 
nhà trường theo tiêu chuẩn tiểu bang, và làm cách nào để lấy thông tin về tiến trình học 
tập của con em họ.   

b. Cung cấp tài liệu cho nhà trường, ví dụ như sách Family Reading Party và những tài liệu 
cũng như DVD nhiều chủ đề về muôi dạy con cái để cho mượn.                                    

c. Cung cấp tài liệu và thông tin tại các cuộc họp thường niên về Khai Ttriển Chuyên Nghành 
Nối Kết Gia Đình của Tiêu Đề I liên hệ đến những phương thức tốt nhất để làm cách nào 
xây dựng mối quan hệ và có sự đàm thoại hai chiều với phụ huynh/người giám hộ hợp 
pháp, làm cách nào để khai triển môi trường chào đón, và làm thế nào để khuyến khích 
phụ huynh/người giám hộ hợp pháp sử dụng những phương sách nhà trường và gia tăng 
sự tham gia/nối kết tại trường.                            . 

d. Cung cấp sự ủng hộ và khai triển chuyên nghành cho Những Viên Chức Nối Kết Gia Đình 
liên hệ đến những phương cách tốt nhất trong việc tạo môi trường chào đón ở trường.                                       

                                                                  

e.  Cung cấp một Giáo Viên chuyên về Phương Sách Nối Kết Gia Đình để cung ứng sự khai 
triển chuyên nghành và các phương sách giúp đỡ các trường và phụ huynh/người giám hộ 
trong việc lập kế hoạch và thực hiện những hoạt động nối kết gia đình hữu hiệu. Những 
Giáo Viên chuyên về Phương Sách của Tiêu Đề I sẽ theo dõi sự tham gia của phụ 
huynh/người giám hộ hợp pháp trong dịp họ thăm viếng trường theo chỉ thị mỗi năm hai 
lần.                                  

5. Phân Bộ Tiêu Đề I sẽ cộng tác với những phân bộ khác của Trường Công Lập Albuquerque và 
những tổ chức cộng đồng khác để đạt kết quả tối đa về sự nối kết gia đình.  
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6. Chương Trình Nối Kết Gia Đình của Phân Bộ Tiêu Đề I sẽ tổ chức các cuộc họp thường niên cho 
phụ huynh/người giám hộ hợp pháp với mục đích duyệt xét và/hoặc hiệu đính bản Thỏa Hiệp Ủng 
Hộ Gia Đình Tham Gia của Học Khu và bản Hướng Dẫn Chỉ Thị và Thủ Tục Nối Kết Gia Đình Học 
Khu Tiêu Đề I.                                             

a. Phân Bộ Tiêu Đề I, trong việc cộng tác với Văn Phòng Trách Nhiệm và Báo Cáo (OAR) của 
Trường Công Lập Albuquerque sẽ thu thập và phân tích dữ liệu từ các cuộc thăm dò  ý 
kiến của phụ huynh/người giám hộ hợp pháp để quyết định về Những Phương Thức Tốt 
Nhất trong việc Nối Kết Gia Đình trong vòng học khu và chia sẻ những thông tin này với tất 
cả các trường Tiêu Đề I. Các thông tin này sẽ có sẵn trên mạng của Trường Công Lập 
Albuquerque.                                                            

Phụ huynh là những giáo viên đầu tiên có ảnh hưởng nhiều nhất đối với con em. 
 

 

NÔP ĐƠN KHIẾU NẠI:  
Phân bộ Tiêu Đề I sẽ nhận đơn và điều tra những khiếu nại từ các tổ chức hoặc cá nhân liên hệ đến những vấn đề 
hoặc chương trình đã thực hiện. Sự khiếu nại sẽ:                      

1) Được viết thành văn bản; 
2) Được nhóm khiếu nại hoặc người đại diện ký tên; 
3) Bao gồm lời tuyên bố phân bộ đã vi phạm một đòi hỏi của luật liên bang hoặc quy luật áp dụng cho chương 

trình; và   
4) Bao gồm lời tuyên bố về những dữ kiện mà sự khiếu nại dựa vào và những đòi hỏi chính xác được cho là đã 

bị vi phạm.   
  
XEM XÉT VÀ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG THIÊN VỊ:  

A.  Khi nhân được đơn khiếu nại, phân bộ Tiêu Đề I sẽ xác nhận việc này bằng văn bản và sẽ: 
1) Thực hiện cuộc điều tra không thiên vị gồm có việc xem xét tất cả những tài liệu thích đáng được 

trình bày và có thể kể cả sự điều tra độc lập tại hiện trường; và 
2) Cho người khiếu nại cơ hội để nộp thêm thông tin, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, về những cáo 

buộc trong đơn kiện; và                        
3) Duyệt xét tất cả những thông tin thích đáng và đưa ra sự phán quyết độc lập về việc phân bộ Tiêu 

Đề I có vi phạm một đòi hỏi hoặc một quy luật của luật liên bang được áp dụng hay không.     
B. Một phán quyết bằng văn bản, kể cả những dữ kiện được cung cấp, kết luận, và những lý do đưa đến sự 

phán quyết, đề cập đến từng sự viện lý trong đơn khiếu nại, sẽ được Phân Bộ Tiêu Đề I đưa ra  và gởi đến 
các nhóm liên hệ trong vòng sáu mươi (60) ngày theo lịch kể từ khi có biên nhận văn bản khiếu nại.                                                    

  
Để có văn bản đầy đủ về Thủ Tục Khiếu Nại của Bang New Mexico , xin xem NMACd 6.10.3. 
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Tham Khảo Đối Chiếu Luật Thủ Tục: Tiêu Đề I 2017-2018 Thỏa Hiệp Ủng Hộ Gia Đình Học Khu Tham Gia  
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