
Tiêu Đề I APS Tin rằng 
 
Với sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng, chúng 
tôi sẽ tạo những con đường đa dạng để dẫn học 
sinh đến thành công.   

Tiêu Đề I Cam kết:   
Phát triển và duy trì mối quan hệ giữa học 
khu, nhà trường, gia đình và cộng đồng   

Cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn tài nguyên 
kỹ thuật trong việc lập kế hoạch và thực 
hiện cơ hội cho gia đình và phụ huynh tham 
gia hữu hiệu    

Tuân thủ những điều kiện của Tiêu Đề I, 
phần A nói về Kế Hoạch Nối Kết Phụ Huynh 
và Gia Đình theo Điều khoản 1116 của Luật 
Mỗi Học Sinh Thành công (ESSA). 
  

Tiêu Đề I khuyến khích các gia đình   
Hãy Biết Thông tin   

 Sử dụng những công cụ kỹ thuật số để 
liên hệ với nhà trường: PeachJar, 
Google Classrooms, Parent View, APS 
Core Newsletter, APS Twitter 
@ABQschools, Mạng APS Website, 
trang mạng Tiêu Đề I, điện thư và tin 
thư nhà trường  

 Truy cập vào những trung tâm theo cơ sở nhà 
trường về gia đình tham gia, cơ hội và phương 
sách cho phụ huynh    

 Loạt Vi-đeo Liên Kết Gia Đình  
https://www.youtube.com/channel/UCVsLj-
scUhq0zLLbOhp-bSA 

   

Hãy Kết Nối    

 Khai triển việc cộng tác với những tổ chức 
dựa trên cơ sở nhà trường và cộng đồng 
bằng cách tình nguyện.    

 Tham dự những cơ hội gia đình tham gia   

 Tham gia Hội Đồng Cố Vấn Nối Kết Gia Đình 
của nhà trường hoặc học khu.  

 Làm khách diễn giả. Chia sẻ tài năng và những gì 
quý vị biết.   

 Phụ huynh được mời tham dự cuộc họp Ngân 
Sách Mùa Xuân Tiêu Đề I đặt cơ sở trên nhà 
trường. 

Hãy Là một Tiếng Nói    

 Tham dự Hội Phụ huynh Giáo viên- PTA 
(www.pta.org) /PTO (www.pto.org), 

 Hãy là một thành phần trong Các Cuộc Họp 
Kế Hoạch 90 Ngày của Nhà Trường, Cuộc 
Họp Thường Niên Tiêu Đề I, và/hoặc Hội 
Đồng Giảng Huấn 

 Tham gia Hội Đồng Cố Vấn Nối Kết 
Phụ Huynh.  

Hãy Kết Nối   

 Hãy hợp tác với Family Liaison (Nhóm Kết Nối 
Gia đình) tại trường quý vị. 

 Hãy gia nhập truyền thông xã hội nhà trường và 
học khu  

 

Chúng ta Cùng Nhau   
Thiết lập Tiêu Đề I của học khu và nhà trường về 
Chính sách Gia đình Tham Gia để khuyến khích 
việc chia sẻ trách nhiệm và gia tăng cũng như 

làm phong phú sự hợp tác giữa học khu và nhân 
viên nhà trường với phụ huynh.  

Cố gắng của chúng ta sẽ tập trung vào việc cải 
tiến giáo dục cho tất cả học sinh theo tính cách  
đổi mới để giúp đỡ học sinh trở thành những 
người học hỏi suốt đời và là những người thành 
công và có tinh thần tranh đua trong một thế 
giới luôn thay đổi không ngừng.  

Kế hoạch của học khu và nhà trường do Hội Đồng 
Cố Vấn Gia Đình của Trường Công Lập 
Albuquerque (APS) và đội ngũ Kế Hoạch 90 Ngày 
của Nhà Trường thiết lập và họ hội họp suốt năm. 
Đội ngũ này hướng dẫn những phương thức kết 
nối gia đình xuyên suốt học khu và những trường 
Tiêu Đề I. Họ xem xét những cách thực hành tốt 
nhất và những dữ liệu từ Bản Kết Nối Gia Đình 
Tiêu Đề I của APS để hướng dẫn các cuộc đàm 
thoại và sự quyết định. 
https://sites.google.com/aps.edu/sapr/aps-
dashboard. Chúng tôi hoan nghênh quý vị tham 
dự. 

 

 

Chúng tôi cần  ý kiến của quý vị    

Chúng tôi mời các thành viên gia đình và cộng 
đồng  tham dự các cuộc họp Hội Đồng Cố Vấn 
Gia Đình Tiêu Đề I, chia sẻ ý kiến với Nhóm Kết 
Nối Gia Đình hoặc bày tỏ nhu cầu và quan tâm 
của quý vị với nhân viên nhà trường.    

 
 
 

http://www.pta.org/
http://www.pto.org/


 
Tiêu Đề I là gì?   
Tiêu Đề I là chương trình trợ cấp lớn nhất của liên 
bang cho các trường học tại Hợp Chủng Quốc Hoa 
Kỳ. Tiêu Đề I cung cấp tài trợ của liên bang cho 
những trường có số phần trăm vừa phải cho đến số 
phần trăm cao các học sinh trong gia đình có thu 
nhập thấp. Những khoản tài trợ này cung cấp thêm 
các dịch vụ giáo dục cho học sinh học kém để các em 
đạt được thành công không kể đến những bất lợi 
không phải do lỗi của các em.        

Tiêu Đề I của APS cung cấp sự điều phối trợ giúp về 
kỹ thuật, và những hỗ trợ cần thiết khác để giúp đỡ 
và xây dựng khả năng của tất cả các trường tham gia 
trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động 
hữu hiệu kết nối gia đình để cải tiến thành quả học 
vấn của học sinh và hoàn thành nhiệm vụ của nhà 
trường. Điều này bao gồm việc tham khảo ý kiến với 
những chủ nhân, những người lãnh đạo thương 
nghiệp và các tổ chức nhân đạo, hoặc những cá nhân 
có tài chuyên môn trong việc kết nối hữu hiệu các 
thành viên gia đình vào việc công tác giáo dục 
(ESSA Phần 1116[a][2][B]). 

 
Ngân Sách 
Ngân sách Tiêu Đề I được quyết định theo luật Liên 
Bang. Chúng tôi khuyến khích gia đình tham dự các 
cuộc họp Hội Đồng Cố Vấn Gia Đình APS và đội ngũ 
Kế Hoạch 90 Ngày của Nhà Trường. Các ngày tháng 
họp của học khu được đăng trên mạng APS   
https://www.aps.edu/title-i/family-engagement . Xin 
liên lạc với trường của quý vị để biết thời gian họp 
Đội Ngũ Kế Hoạch 90 Ngày của Nhà Trường.   

 
Tiêu Đề I Hỗ trợ Nhà trường bằng cách  
Cung cấp sự học hỏi chuyên nghiệp thuận tiện cho 
các trường qua những vi-đeo Tiêu Đề I (LINK) và 
nguồn tài nguyên về những cách thực hành tốt nhất 
để kết nối gia đình.    
 

Cung cấp sự huấn luyện và hỗ trợ cho các Nhóm Kết 
Nối Gia Đình  
 
Truyền đạt thông tin và cung ứng các cuộc họp huấn 
luyện và phương kế bằng nhiều ngôn ngữ  
 
Cung cấp sự truyền đạt thông tin cho tất cả các gia 
đình   

 
 

 
 

Tiêu Đề I của APS ở đây vì quý vị  
Kết Nối Gia đình    

505-253-0330 Số trực tiếp 67017 
 

https://www.aps.edu/title-i 
 
 
Xin liên lạc với Nhóm Kết Nối Gia Đình tại trường quý 
vị. Quý vị có thể tìm được danh sách trên Mạng APS 
phía dưới tên trường và danh sách nhân viên   
 
Quý vị có thể tìm được toàn bộ Kế Hoạch của Học Khu 
về Kết Nối Phụ Huynh và Gia Đình Tiêu Đề I tại đây:   
https://www.aps.edu/title-i/family-engagement 
 

Hãy tìm thông tin tại Bộ Giáo Dục Công Lập New 
Mexico (New Mexico Public Education Department)  
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https://families.ped.state.nm.us/



