
    Tại sao nuôi dưỡng 

       mối quan hệ này? 

 Nha Học Chánh Keller sẽ kết hợp 

những cách cho gia đình Title I tham gia với 

chương trình giáo dục của nha học chánh khác.  

Mục đích của sự phối hợp này là để nâng cao 

chất lượng giáo dục và đào tạo của những 

trường mà đang được phục vụ, bao gồm cả tìm 

ra những chướng ngại ngăn trở các phụ huynh 

tham gia và giúp tăng cao sự tham gia của phụ 

huynh trong hoạt động mà luật pháp cho phép; 

nhất là phụ huynh mà:                                                                              

* Trải qua bất lợi về kinh tế                                     

* Có khuyết tật và cần giúp đỡ                                               

* Chưa thông thạo tiếng Anh                                                                        

* Chưa đạt được trình độ đọc viết                          

* Thuộc về bất cứ chủng tộc hoặc dân tộc thiểu 

số          

* Đi hợp tác lao động 

 

Trường tiểu học Basswood                   

Trường tiểu học Bluebonnet                                          

Trường tiểu học Caprock                     

Trường tiểu học Friendship                                                                          

Trường tiểu học Heritage                                                          

Trường tiểu học North Riverside                                     

Trường tiểu học Parkview                                                        

Trường tiểu học Whitley Road                                          

Trường trung học cấp 1 Chisholm Trail                                           

Trường trung học cấp 2 Fossil Hill     

Trường trung học cấp 2 Vista Ridge 

Đối Tác trong Thành Công! 

KISD và Gia đình mình 

 

 

Nha Học Chánh Keller  

 2019-2020 

Phù hợp với  Đạo Luật Quan Tâm Tới Mọi Trẻ Em (No Child 

Left Behind Act (NCLB)) của năm 2001, Keller ISD, với sự 

cộng tác của các vị đại diện phụ huynh, đã nhận thủ tục và 

các hoạt động sau đây để bảo đảm các tham gia của gia đình 

được hiệu quả và năng động. 

Title I, Phần A Toàn Trường   

2019-2020 

Bảo đảm Phân biệt Đối xử 

 Keller ISD không phân biệt đối xử trên cơ sở 

chủng tôc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới 

tính, hoặc khuyết tật trong việc cung cấp dịch vụ giáo 

dục, các hoạt động, và chương trình, bao gồm cả các 

chương trình dạy nghề, phù hợp với Title VI của Đạo 

Luật Dân quyền của năm 1964, đã được sửa đổi; Title 

IX của Sửa Đổi Giáo Dục của năm 1972; và Phần 504 

của Đạo Luật Phục Hồi của năm 1973, được sửa đổi.  

Những Nhân viên sau đây đã được chỉ định phối hợp 

tuân thủ với các yêu cầu pháp lý: 

Title IX nguời phụ trách - quan tâm đến phân biệt giới tính:              

 Amanda Bigbee, Phụ tá Tổng Giám đốc Nguồn Nhân Lực    

 350 Keller Pkwy, Keller, TX 76248  (817) 744-1000 

Phần 504 nguời phụ trách - quan tâm đến phân biệt khuyết tật:         

Sara Koprowski, , Phó Tổng Giám đốc học thuật                                        

350 Keller Pkwy, Keller, TX 76248  (817) 744-1000 

Tất cả quan tâm khác liên quan đến phân biệt đối xử:                                               

Dr. Rick Westfall , KISD Giám đốc                                                                                

350 Keller Pkwy, Keller, TX 76248  (817) 744-1000 

 Tất cả các khiếu nại sẽ được xử lý theo một quá trình bắt đầu 

với hiệu trưởng tại trường, tiếp theo là sở giáo dục và đào tạo, và sau 

cùng là bộ giáo dục và đào tạo, phú hợp với Hợp đồng FNG.  Nếu qúy vị 

cần hỗ trợ của Văn phòng cho Dân quyền (OCR) của Sở dịch vụ Giáo 

dục, địa chỉ của OCR Văn phòng địa phương Texas là: 

Dallas Văn phòng của Dân quyền (US Sở dịch vụ Giáo dục)                               

1999 Bryan Street, Suite 1620  Dallas, TX 75201-6810                                  

P (214) 661-9600  F  (214) 661-9587 

www.kellerisd.net 

KISD Giám đốc Chương trình Liên bang: 817-744-1054        

Chuyên gia Tham gia của Gia đình: 817-744-5361 

Chính sách tham gia của huyện Gia đình  

KISD Ưu tiên Chiến lược #2                                      

Xuất Sắc trong Quan hệ Học sinh, Phụ huynh và Cộng đồng 



 Một khi trường đạt được 40% hoặc cao hơn nhân 

khẩu của gia đình mà trẻ em đủ tiêu chuẩn được bữa ăn miễn 

phí hoặc giảm giá, trường sẽ được nhận thêm tiền của liên bang 

để hỗ trợ với việc phục vụ cho học sinh và gia đình.  Số tiền đó 

được gọi là Quỹ Title I  (funds).  Những trường mà có 40% 

hoặc cao hơn trong lĩnh vực nhân khẩu học này, trường có thể 

được coi là chương trình toàn trường.  Một cách nữa mà trường 

có thể nhận được tiền Title I là với một chương trình hỗ trợ mà 

có mục tiêu.  Trong KISD, có bảy trường hoạt động chương 

trình toàn trường.  Mục đích của Title I là để bảo đảm tất cả 

học sinh có được sự công bằng và nhận được một sự giáo dục 

chất lượng cao và đạt tiêu chuẩn các bài kiểm tra của tiểu bang.  

Trẻ em đủ tiêu chuẩn để nhận phục vụ của Title I bao gồm 

những em trong gia đình với thu nhập thấp, sống trong viện 

mồi côi, trẻ em mà được gia đình nhận nuôi chăm sóc, hoặc đi 

học ở trong  chương trình Title I toàn trường.                        

           

 Cộng đồng của Nha Học Chánh Keller sẽ giáo dục 

học sinh để đạt được tiêu chuẩn cao nhất bằng cách tạo những 

cơ hội đặc biệt để các em tham gia. 

 Nha Học Chánh Keller tận tâm để cung cấp một nền 

giáo dục chất lượng cao cho mọi học sinh.  Mục tiêu đầu tiên và 

quan trọng nhất là tất cả học sinh sẽ đạt được giáo dục xuất sắc 

nhất. Để bảo đảm mục tiêu này, Nha Học Chánh sẽ phát triển và 

sáng lập mối quan hệ mật thiết với gia đình và cộng đồng.  Nha 

Học chánh tin tưởng vào sự thành cộng của học sinh là sự chia sẻ 

trách nhiệm và sự cộng tác của gia đình, trường, và cộng đồng.  

Nha Học Chánh Keller sẽ: 
 
• Giúp phụ huynh của trẻ em mà được phục vụ 

trong trường Title I để hiểu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dùng các hoạt động và nguồn hỗ trợ sau đây để 

thông báo cho phụ huynh biết về các chủ đề được 

cập ở trên: 

 

 

 

• Cung cấp tài liệu và cơ hội giáo dục cho gia đình 

để giúp con em mình tiến bộ trong thành tích học 

tập và có hiệu qủa.  Điều này sẽ được thực hiện với 

các nguồn hỗ trợ và hoạt động sau đây: 

“Title I”   

Nghĩa là gì? 

Nhiệm vụ của Chúng tôi 

Mục đích của Chúng tôi 

Gia đình qúy vị có thể   

hy vọng những gì 

 từ chúng tôi? 

 Nội dung học tập của tiểu bang & tiêu chuẩn thành tích học 

sinh 

 Các bài kiểm tra học tập tiểu bang và địa phương                       

 Yêu cầu và nhiệm vụ của Title I, Phần A                                  

 Làm thế nào để giám sát tiến bộ tổng thể của con em mình                              

 Làm thế nào để hợp tác với những giáo viên của con em mình  

 Hội nghị và Tổ chức của Hội Phụ huynh Học Sinh 

(PTA) 

 Ủy ban Cải thiện Cơ sở Giáo dục (CEIC)                 

 Trang Web của KISD và Cơ quan Giáo dục Texas 

(TEA)                 

 Định hướng Gia đình/ Hoạt động ở Trường và Bản tin                       

 Title I Chuyên gia Tham gia của Gia đình (FIS)                                         

 Trường đại học Gia đình Hàng năm 

 Trang web của KISD, TEA, và Trung tâm Dịch vụ 

Giáo dục (ESC), Khu (Region) XI                                                      

 Title I Chuyên gia Tham gia của Gia đình                                              

 Phòng tài liệu cho Gia đình (sách, games, CD, vv) 

 Cơ hội Học tập Liên tục tại trường 

 Chia sẻ chi tiết tại thư viện và cộng đồng địa phương 

Làm thế nào để gia đình 

của chúng tôi tham gia? 

KISD và Title I Huyện Hội đồng Cố vấn 

Phụ huynh xin mời gia đình tham gia trong 

những cách sau đây: 

     Tại Nhà                                                                           

Cung cấp một môi trường an toàn, nuôi dưỡng, thương yêu                           

Giúp với bài tập ở nhà và ủng hộ kỳ vọng của trường                 

Khuyến khích ý thức trách nhiệm của học sinh                        

Mở rộng việc học của học sinh ngoài lớp học                      

Bảo đảm học sinh chuẩn bị đến trường để học 

               Nói Chung                                                                        

Luôn giữ liên lạc tích cực với trường                                  

Theo giõi tích cực thành tích học sinh                

Luôn “Sẵn sàng” và “dễ liên lạc được”                                                   

Tham dự và tham gia tích cực vào một  vai trò có ý 

nghĩa có thể bao gồm cả là hội viên của CEIC & 

SBDM. 

 

Tại Trường                                                                         

Tham gia Hội Phụ Huynh Học Sinh của trường & trở thành 

một thành viên tích cực                                                                                       

Tình nguyện thời gian và nguồn lực của qúy vị, khi có thể                 

Luôn tham gia trong buổi họp phụ huynh-giáo viên            

Tham gia làm những quyết định cho trường (CEIC & SBDM) 

Mỗi trường có cách riêng để hướng dẫn các gia đình truy cập thông tin qua 

trang web của trường hoặc có thể liên lạc với văn phòng của trường. 


