Tiêu đề thư của Quận

ngày
Thân gửi các quý vị phụ huynh/giám hộ của ______________________,
Hàng năm Quận Trường Học Hợp Nhất XXX nhận được nguồn tài trợ cho Điều III, chương
trình của Liên bang hỗ trợ Tiếng Anh Dành Cho Những Người Nói Các Thứ Tiếng Khác (ESOL)
tại trường học. Khi một quận nhận được các nguồn tài trợ này, quận phải đáp ứng một số mục
tiêu nhất định được gọi là Các Mục Tiêu Hoàn Thành Có Thể Đo Được Hàng Năm (AMAO), để
chứng tỏ rằng quận này đang hỗ trợ cho các học sinh trong việc cải thiện trình độ Tiếng Anh và
nắm bắt được nội dung học tập tại nhà trường, đặc biệt là các môn đọc hiểu và toán học. Các
mục tiêu này (AMAO) bao gồm:
1) Nâng cao số lượng hoặc tỷ lệ Những Người Học Tiếng Anh (các học sinh ESOL) cho
thấy sự cải thiện trình độ Tiếng Anh của mình theo Đánh Giá Trình Độ Tiếng Anh của
Kansas (KELPA)
2) Nâng cao số lượng hoặc tỷ lệ Những Người Học Tiếng Anh (các học sinh ESOL) đạt
được sự lưu loát theo KELPA
3) Nâng cao số lượng hoặc tỷ lệ Những Người Học Tiếng Anh (các học sinh ESOL) đạt
được điểm số “đáp ứng tiêu chuẩn” hoặc cao hơn trong các bài thi của Tiểu bang
Kansas về
a. đọc hiểu
b. toán học
Chúng tôi cần phải thông báo cho quý vị biết rằng quận trường học của chúng ta không đạt
được ít nhất một trong các mục tiêu này trong hai năm qua và giờ đây quận đang trong quá
trình cải thiện. Để đạt được tất cả các mục tiêu này, chúng tôi sẽ xây dựng một kế hoạch nhằm
cải thiện chương trình của chúng tôi. Với kế hoạch cải thiện này, chúng tôi hy vọng đạt được tất
cả các mục tiêu liệt kê ở trên và bảo đảm rằng con cái của quý vị cải thiện được trình độ Tiếng
Anh của mình và cải thiện được kết quả học tập trong các môn đọc hiểu và toán học.
Bảng dưới đây cho thấy quận có đạt được các mục tiêu AMAO không trong hai năm học qua.
Năm học
2006-2007
2007-2008

AMAO 1

AMAO 2

AMAO 3a

AMAO 3b

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi cho _____________________________ tại
_________________.
Trân trọng,

