
Insert Date 

Phụ Huynh Thân Mến: 

Insert Campus or Charter School chia sẻ thông tin về khu học chánh này và về trường của con 

em quý vị vì nằm trong những bổn phận theo Luật Không Em Nào Bị Bỏ Rơi năm 2001 (No Child 

Left Behind Act - NCLB). 

Các Phiếu Điểm Liên Bang (Federal Report Cards) cho tiểu bang, khu học chánh, và những 

trường trong học khu hiện có trong trang mạng của khu học chánh ở: 

http://www.houstonisd.org/Domain/8026 hoặc cũng có thể lấy trong trang mạng của Cơ Quan 

Giáo Dục Texas ở: http://tea.texas.gov/About_TEA/Laws_and_Rules/NCLB_and_ESEA/NCLB-

ESEA_Resources/Federal_Report_Card/. 

Thông tin trong những phiếu điểm này gồm: 

Phần I:  Số Phần Trăm Đã Thi và Thành Tích Học Sinh theo Mức Độ Thông Thạo – Cung cấp các 

kết quả bài thi “State of Texas Assessment of Academic Readiness” (STAAR) và sự tham dự cho 

từng môn và lớp đã thi. 

Báo cáo về sự tham dự còn bao gồm các báo cáo về sự tham dự của các Trẻ có Kế Hoạch Giáo 

Dục Cá Biệt (Children with Individualized Education Plans - IEP) theo loại thẩm định. 

Phần II:  Thành Tích Học Sinh và Các Mục Tiêu Học Vấn Có Thể Đo Lường Hàng Năm của Tiểu 

Bang (Student Achievement and State Academic Annual Measurable Objectives - AMOs) – Cung 

cấp các kết quả AMO và bảng dữ kiện về kết quả STAAR cho từng môn học được thử nghiệm 

trong tập hợp phụ. Phần này còn bao gồm tỉ lệ tham dự bài STAAR về đọc sách/Anh ngữ và 

toán, việc sử dụng những sự thẩm định khác, cộng với tỉ lệ tốt nghiệp bốn và năm năm. 

Phần III:  Các Trường Ưu Tiên và Tiêu Điểm– Các trường ưu tiên là 5% những trường Title I 

thấp nhất dựa trên thành tích về đọc sách và toán và tỉ lệ tốt nghiệp. Các trường tiêu điểm là 

10% những trường thuộc Title I, chưa được nhận diện là trường ưu tiên, mà có khoảng cách 

biệt lớn nhất giữa thành tích nhóm học sinh và các mục tiêu được bảo vệ. 

Phần IV:  Dữ Kiện Phẩm Chất Giáo Chức – Cung cấp thông tin về phẩm chất giáo chức trong ba 

phần. 

Phần A – Số Phần Trăm Giáo Chức theo Bằng Cấp Cao Nhất– Các phẩm chất chuyên môn của 

các giáo chức tiểu và trung học trong Texas. 

Phần B và C – Các Giáo Chức có Chứng Chỉ Khẩn Cấp/Tạm Thời, Báo Cáo Tóm Lược Các Giáo 

Chức Phẩm Chất Cao– Số phần trăm của tất cả các giáo chức trường công lập tiểu và trung học 

có chứng chỉ khẩn cấp hay tạm thời, và số phần trăm các lớp trong tiểu bang không được dậy 

bởi các giáo chức có phẩm chất cao được phân tích theo các trường đông học sinh nghèo và ít 

học sinh nghèo. 

http://tea.texas.gov/About_TEA/Laws_and_Rules/NCLB_and_ESEA/NCLB-ESEA_Resources/Federal_Report_Card/
http://tea.texas.gov/About_TEA/Laws_and_Rules/NCLB_and_ESEA/NCLB-ESEA_Resources/Federal_Report_Card/


Phần V: Các Học Sinh Tốt Nghiệp Đã Ghi Danh trong Viện Cao Học Texas (Texas Institution of 

Higher Education - IHE) – Cung cấp số phần trăm học sinh ghi danh và bắt đầu học tại một viện 

cao học ở Texas trong niên khoá (lục cá nguyệt mùa thu hay xuân) sau khi tốt nghiệp trung học. 

Phần VI:  Kết Quả bài thi “National Assessment of Educational Progress” (NAEP) Toàn Tiểu 

Bang– Cung cấp kết quả NAEP mới nhất của Texas cho thấy kết quả học hành về đọc sách và 

toán và tỉ lệ tham dự, được phân tách theo nhóm học sinh. 

Nếu quý vị gặp khó khăn để lấy thông tin từ trang mạng này, các bản sao của các phiếu điểm có 

thể lấy từ văn phòng học khu hay trường. Nếu quý vị có nhữgn thắc mắc về thông tin này, vui 

lòng liên lạc Insert contact information. 

If the report cards will be discussed at a parent meeting, insert information about the meeting 

place and time. 

Trân trọng, 

Principal’s name 


