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KÍNH GỬI:
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VẤN ĐỀ:

Giải Thích Học Trình HISD

Luật “Every Student Succeeds Act” (ESSA – Mọi Học Sinh Thành Công) đòi hỏi các trường
“Title I” phải cung cấp sự diễn tả và giải thích về học trình đang sử dụng tại trường. Nha Giáo
Dục Tiểu Bang đã thông qua bài “Texas Essential Knowledge and Skills” (TEKS) là học trình
chính thức từ K-12 cho mọi trường trong Texas. Bài TEKS nhận ra những gì học sinh cần phải
biết và có thể thi hành ở mọi cấp lớp và trong mọi môn học căn bản và phong phú khi chúng
thành công đi từ trường này sang trường khác. Các tiêu chuẩn học vấn này sẽ giúp bảo đảm
mọi học sinh có thể vượt qua được những thách đố của Thế Kỷ 21:
•
•
•
•
•

Mọi học sinh phải trở nên một người đọc sách giỏi.
Mọi học sinh sẽ phải biết và ứng dụng các bài toán phức tạp hơn.
Mọi học sinh cần phát triển sự hiểu biết vững mạnh về các ý niệm khoa học, nhất là
trong môn sinh học, hóa học, và vật lý.
Mọi học sinh phải thấu hiểu các khả năng về xã hội học và nội dung cần thiết để trở nên
một công dân trưởng thành có trách nhiệm.
Mọi học sinh phải thấu hiểu một chuỗi kỹ thuật rộng lớn.

Để xem những diễn tả của bài TEKS trên mạng, hãy vào trang:
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=6148. Nếu quý vị không có phương tiện vào Internet,
vui lòng gọi cho liên lạc viên ở cuối thư này và tài liệu sẽ được cung cấp cho quý vị. Học trình
HISD, được dựa trên bài TEKS, gồm các môn bắt buộc được dậy ở mọi cấp lớp; tuy nhiên, mỗi
trường chịu trách nhiệm về các chương trình riêng có tính cách sáng tạo và các kết quả giảng
dậy. Mọi học sinh sẽ được cung cấp cơ hội đồng đều để có sự giảng dậy nghiêm ngặt và các
chương trình học thuật. Tuy nhiên, HISD nhận biết rằng một số học sinh cần sự giúp đỡ thêm
để đạt được thành tích học vấn cao, và sự giúp đỡ này là qua chương trình Title I. HISD sẽ bao
gồm phụ huynh trong các quyết định thích hợp nhằm hỗ trợ thành tích học sinh. Nếu quý vị có
thắc mắc về lá thư này hay cần bản sao của tài liệu, vui lòng liên lạc với “Title I Campus
Leanene Garr-Carriere
Contact Person” của HISD, ____________________________________________
713-778-3490
tại số ___________________________________ trong giờ làm việc,
lgarr@houstonisd.org
hay email __________________________________________.
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