Nhận Xét Công Chúng về Đơn Xin Tài Trợ Liên Bang Tổng Hợp ESSA
2022 – 2023
Điều khoản “ESEA Section 8306(a)(7)” và “ESSA Program-Specific Provisions and Assurances” đòi hỏi Khu
Học Chánh Houston phải có sự nhận xét của công chúng trước khi nộp đơn “ESSA Consolidated Federal
Grant Application” (xin trợ cấp liên bang tổng hợp) cho Nha Giáo Dục Texas (TEA) để được phê chuẩn.
Khu Học Chánh Houston ước tính sẽ nộp đơn “2022-2023 ESSA Consolidated Federal Grant Application”
vào thứ Sáu, 24 tháng Sáu, 2022. Khu Học Chánh Houston đón nhận mọi sự nhận xét hay ý kiến phản hồi
về bất cứ trợ cấp nào được liệt kê dưới đây. Thời gian công chúng nhận xét là từ 20 tháng Năm, 2022 –
10 tháng Sáu, 2022. Để nhận xét, hãy nhấn vào nối kết này Vietnamese.
Tên Trợ Cấp
Title I, Part A

Title I, Part C
Title I, Part D, Subpart 2

Title II, Part A

Title III, Part A - ELA

Title III, Part A - Immigrant

Title IV, Part A - SSAEP
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Các Đơn Xin Trợ Cấp Liên Bang
Miêu Tả Trợ Cấp
“Title I, Part A” cung cấp các nguồn bổ sung để giúp các
trường có đông học sinh từ các gia đình lợi tức thấp có
được kiến thức và khả năng trong các tiêu chuẩn nội dung
của tiểu bang và đáp ứng với các tiêu chuẩn thành tích học
sinh của tiểu bang.
“Title I, Part C” cung cấp các dịch vụ giáo dục bổ sung
và sự hỗ trợ cho các học sinh di dân và các thanh thiếu
niên di dân ngoài trường học.
“Title I, Part D, Subpart 2” hỗ trợ các chương trình
giáo dục để cải thiện các dịch vụ giáo dục cho trẻ
em cư ngụ trong các cơ sở dành cho trẻ phạm pháp
hoặc có được kiến thức và khả năng trong các tiêu chuẩn
nội dung của tiểu bang và đáp ứng với các tiêu chuẩn thành
tích học sinh của tiểu bang.
“Title II, Part A” là để gia tăng thành tích học sinh qua
việc cải thiện phẩm chất giáo chức và hiệu trưởng và
gia tăng số giáo chức có phẩm chất cao trong các lớp
và các hiệu trưởng cũng như người lãnh đạo khác có
phẩm chất cao trong các trường.
“Title III, Part A ELA” là để phát triển các chương
trình cho học sinh không thông thạo Anh Ngữ có
được sự thông thạo tiếng Anh, phát triển các mức
độ cao của thành tích học viện, và đạt được các tiêu
chuẩn nội dung của tiểu bang và các tiêu chuẩn
thành tích học sinh.
“Title III, Part A Immigrant” là để phát triển các
chương trình cho học sinh di dân đạt được sự thông
thạo Anh Ngữ, phát triển các mức độ cao của thành
tích học viện, và đạt được các tiêu chuẩn nội dung
của tiểu bang và các tiêu chuẩn thành tích học sinh.
“Title IV, Part A - SSAEP” là để cải tiến thành tích học
vấn của học sinh bằng cách cung cấp cho mọi học
sinh sự truy cập giáo dục toàn diện; cải thiện các
tình trạng trường học để học sinh học hành; và cải
thiện việc sử dụng kỹ thuật.

Số Tiền Tài Trợ Dự Trù
$118,805,515

$179,793

$161,977

$11,162,922

$6,566,048

Nguồn vốn đang chờ xử
lý
$7,331,023

