
Tiê u đề I Chọn Trường cho Niê n học 2015-16  
 

 Ngày 26 tháng 5, 2015 

 

Kính gởi Phụ huynh/Giám hộ của học sinh học ở các trường tiểu học có Tiêu Đề I của các trường Công Lập DM: 

 
Luật Không Bỏ Trẻ Con Lại Đằng Sau (NCLB) của liên bang đòi hỏi trường học "cần phải cải thiện" trong lớp đọc /lớp toán để 

cho các gia đình có sự  lựa chọn để học sinh chuyển sang một trường khác trong huyện mà không phụ thuộc vào những hành 

động liên bang.   Quyết định này được dựa trên điểm các bài thi đánh giá của Iowa mà học sinh đạt được.  Các Trường Công 

Lập Des Moines (DMPS) sẽ không có thông tin chính thức từ Bộ Giáo dục Iowa cho đến khoảng  tháng Bảy về việc trường 

chúng ta đạt hoặc không đạt mục tiêu của họ về môn đọc và toán trong năm 2014-15. Tuy nhiên, do một trường học phải đáp 

ứng được mục tiêu của mình trong hai năm liên tiếp  để được ra khỏi danh sách chính thức " cải thiện" đó, chúng ta biết rằng 

trường học của chúng ta sẽ được cung cấp lựa chọn trường học cho năm học 2015-16.  

 

Xin biết rằng "cần phải cải thiện" chỉ định nói đến tiêu chuẩn liên bang. Chúng ta vẫn còn là một trường học được công nhận 

trong việc tuân thủ hoàn toàn với quy định của tiểu bang Iowa. Nó cũng quan trọng là bạn biết những điều sau đây khi bạn xem 

xét việc chuyển học sinh sang một trường DMPS khác thông qua các tùy chọn lựa chọn trường học: 

 (Your home school) nhận được tiền của liên bang về Tiêu đề I dùng để mướn thêm nhân viên giảng dạy cho môn 

đọc và toán. Những trường lựa chọn không nhận được tiền Tiêu đề I, vì vậy họ không có thêm giáo viên giảng 

dạy. 

 (Your home school) nhận được tiền Tiêu đề I để cung cấp các cơ hội bổ sung dịch vụ giáo dục (SES), đặc biệt 

dạy kèm trước và sau giờ học. Trường lựa chọn không nhận được tiền Tiêu đề I, vì vậy họ không cung cấp SES. 

 Chỉ có một số trường ở Des Moines có tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL). Trường lựa chọn có thể không có 

một chương trình ESL. Nếu con em của bạn hiện đang nhận các dịch vụ ESL và bạn muốn cho họ theo học một trường 

mà không có chương trình này, bạn sẽ cần phải chính thức từ chối các dịch vụ này. 

  (Your home school) không bắt buộc các gia đình phải hoàn thành thủ tục giấy tờ cho các bữa ăn miễn phí / giảm giá. 

Các gia đình chuyển con em tới trường mình tự chọn sẽ cần phải hoàn thành thủ tục giấy tờ và được sự chấp thuận để 

cho học sinh được hưởng lợi từ các bữa ăn miễn phí / giảm giá. 

 Nếu bạn muốn cho con em của mình chuyển trở lại trường nhà từ trường đã lựa chọn sau khi niên học bắt đầu, bạn sẽ 

cần phải làm theo nguyên tắc chuyển giao của huyện - nói cách khác, nếu các trường học nhà không còn phòng ở cấp 

lớp của học sinh , học sinh có thể không được chuyển về lại trường nhà cho đến tháng tám năm 2014. 

 Vận chuyển sẽ được cung cấp, tuy nhiên, con em của bạn có thể ngồi trên xe buýt trong hơn 60 phút mỗi lần đến 

trường và từ trường. 

 

Bạn có thể xin lựa chọn trường. Các chọn lựa chuyển trường của bạn là: 

Trường 2014-15 Kết hợp của các lớp 3-5, 

 %Thành thạo – Môn đọc 

2014-15 Kết hợp của các lớp 3-5, 

 %Thành thạo – Môn Toán  

Trường Downtown* 89.52% 87.90% 

Jefferson 83.49% 82.55% 

Moore Sẽ mở lại vào tháng 8, 2015 Sẽ mở lại vào tháng 8, 2015 

*Ghi chú: trường Downtown học quanh năm. Niên học 2015-16 của họ là từ 12 tháng 8, 2015 – 29 tháng 6, 2016 với một vài 

ngày nghỉ xen kẻ trong năm học. 

 

Vận chuyển cho sự lựa chọn sẽ được cung cấp bởi huyện. Nếu bạn muốn xin lựa chọn trường, xin vui lòng điền vào mẫu đính 

kèm và nộp trở lại trường học của học sinh vào ngày 1 tháng Bảy 2015. Đơn nộp trễ sẽ không được chấp nhận. Chỉ dẫn để nộp 

lại đơn được đính kèm với Đơn Thỉnh cầu  Chọn Trường. Nếu bạn muốn cho con em ở lại (your home school), không cần thiết 

phải hành động. 

 

Chúng tôi rất tự hào về các học sinh của chúng ta và về giáo dục mà họ nhận được từ trường học của chúng.  Chúng tôi cũng 

cam kết cải tiến liên tục, và vì vậy sẽ tiếp tục thực hiện những thay đổi cần thiết để mang lại lợi ích học tập của học sinh. Chúng 

tôi cảm kích và phụ thuộc vào sự hỗ trợ và giúp đỡ của bạn, và hoan nghênh đề xuất của bạn.  

 

 

 

 



Tiê u đề I Chọn Trường cho Niê n học 2015-16  
 

Đơn Xin Lựa Chọn Trường 
 

Nếu bạn muốn học sinh của bạn ở lại trường hiện tại, bạn không cần làm gì cả.  
 

Nếu chọn một trường lựa chọn, Bạn phải nộp lại đơn này không trễ hơn ngày 1 tháng 7, 2015. Đơn nộp 

trễ sẽ không được chấp nhận. 

1. Nộp lại đơn cho văn phòng của trường con bạn hiện học 

2. Gởi đơn tới văn phòng trường quận ở: 

Des Moines Public Schools 

Attn:Carla Miller 

2323 Grand Avenue 

Des Moines, Iowa 50312 

          Hoặc 

3. Mang đơn tới văn phòng trường quận (địa chỉ như trên) 
 

Sẽ có người liên lạc với bạn trước ngày 24 tháng 7, 2015 về quyết định thỉnh cầu chuyển trường của bạn để bạn 

có thể tiến hành việc đăng ký cho niên học 2015-16 ở trường bạn đã lựa chọn. 

 
Sau khi yêu cầu lựa chọn trường học của bạn được chấp thuận, bộ phận vận chuyển sẽ liên lạc với bạn.  
 
Con em của bạn sẽ bắt đầu học tại trường mới của chúng vào ngày đầu tiên của trường, 26 tháng 8 năm 2015. 
 
Xin vui lòng in rõ ràng! 
 
Tên Phụ huynh/Giám hộ:   
 
Điện thoại của Phụ huynh/Giám hộ:_________________ Số khác:   
 
Chữ ký của phụ huynh:   
 
Ngày:    
 

Tên Học Sinh Lớp 

Niên 2015-16 

Trường Chọn Lựa 

Lựa chọn Thứ nhất 

Trường Chọn Lựa 

Lựa chọn Thứ nhì 

Trường Chọn Lựa 

Lựa chọn Thứ ba 

     

     

     

     

     
 

 

Chỉ dùng bởi trường – Ngày nhận:     Nhận bởi (initials):     


