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Thư này để thông báo cho quý vị biết rằng trường Margaret L. Wisdom High School là một 
trường thuộc “Title I, Part A”, và là một phụ huynh, quý vị có quyền được tham dự trong sự 
hoạch địch, duyệt xét, và cải tiến chương trình Title I. 
 
“Title I, Part A”, là một chương trình được liên bang tài trợ để cung cấp các nguồn năng và cơ 
hội nhằm thăng tiến thành tích học vấn của những học sinh bị thất lợi về kinh tế. Title I đảm bảo 
rằng mọi trẻ em có được một cơ hội công bằng, đồng đều, và có ý nghĩa để đạt được một nền 
giáo dục có phẩm chất cao dựa trên học trình “Texas Essential Knowledge and Skills” (TEKS – 
Khả Năng và Kiến Thức Căn Bản Texas) và tối thiểu được thông thạo bài thẩm định “State of 
Texas Assessments of Academic Readiness” (STAAR – Thẩm Định Trình Độ Học Vấn của Tiểu 
Bang Texas).  
 
Theo luật “Every Student Succeeds Act” (ESSA – Mọi Học Sinh Được Thành Công), ngân 
khoản của Title I giúp các trường thuê và huấn luyện các giáo chức và bán giáo chức có phẩm 
chất cao, mua các tài liệu giảng dạy, cập nhật kỹ thuật trong lớp, và bảo trợ các sinh hoạt của 
phụ huynh. Để gia tăng thành tích học sinh, Title I tài trợ các chương trình bổ túc sau đây được 
cung cấp tại trường Margaret L. Wisdom High School: 
 

• Giáo viên Giảm sĩ số trong lớp 
• Giáo viên can thiệp 
• Huấn luyện viên tốt nghiệp 
• Chương trình can thiệp có mục tiêu 
• Chương trình can thiệp khi có rủi ro 
• Phát triển chuyên môn 
• Nhân viên xã hội 
• Hướng dẫn sau giờ học và Thứ Bảy 

 
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về thông tin này, vui lòng liên lạc Aerin McQuiggin (713)787-
1700 or AMCQUIGG@houstonisd.org. 
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