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Ngày 23 tháng 2, 2017  

Thưa Quý Phụ Huynh: 

Trường Tiểu Học Wieland xin chia sẻ thông tin này với quý vị về học khu và trường của con quý vị như 

một phần đáp ứng với bộ luật liên bang No Child Left Behind năm 2001 – NCLB (Không Để Trẻ Bị Tụt 

Hậu) 

Báo Cáo Liên Bang cho bang, học khu, và mỗi trường của học khu hiện có trên trang mạng học khu ở 

liên kết: http://www.pfisd.net/Page/298 

 Hoặc cũng có trên trang mạng của Texas Education Agency (Cơ Quan Giáo Dục Texas) tại: 

http://tea.texas.gov/About_TEA/Laws_and_Rules/NCLB_and_ESEA/NCLB-

ESEA_Resources/Federal_Report_Card/. 

 

Thông tin trên những báo cáo này gồm: 

Phần I:  Phần Trăm Được Trắc Nghiệm và Thành Công của Học Sinh về Mức Thông Thạo – Cung cấp 

cho Assessment of Academic Readiness của Bang Texas (STAAR) về thành quả học tập và sự tham gia 

vào từng lãnh vực và cấp lớp được trắc nghiệm. 

Thông báo về tham gia cũng gồm báo cáo về sự tham gia của Học Sinh với Kế Hoạch Giáo Dục Cá thể 

Hóa (IEPs) qua hình thức đánh giá. 

Phần II:  Thành Tựu của Học Sinh và Mục Tiêu Học Tập Hàng Năm Có Thể Đo Lường (AMOs) – Cung 

cấp cho AMO những thành quả và bảng dữ liệu kết quả thực hiện STAAR của từng lãnh vực được trắc 

nghiệm theo nhóm trách nhiệm cấp thấp hơn. Phần này cũng bao gồm mức tham gia STAAR về 

đọc/Anh Ngữ và toán, dùng biện pháp thay thế, cùng tỉ lệ tốt nghiệp 4-năm và 5-năm.  

Phần III:  Những Trường Ưu Tiên và Trọng Điểm – Trường ưu tiên là 5% kém nhất của nhóm trường 

Title I dựa trên kết quả về đọc và toán và tỉ lệ tốt nghiệp.  Trường trọng điểm là 10% của nhóm Title I, 

chưa được xác định là trường ưu tiên, có một cách biệt lớn giữa thành quả nhóm và mục tiêu bảo vệ 

an toàn. 

Phần IV:  Dữ Kiện Phẩm Chất Giáo Viên – Cung cấp thông tin về phẩm phất giáo viên ở ba phần. 

Phần A – Phần Trăm của Giáo Viên về Giữ Phẩm Chất Cao Nhất – Phẩm chất chuyên nghiệp của tất cả 

giáo viên công tiểu học và mức cao hơn ở Texas. 

Phần B và  C – Giáo Viên có Chứng Thư Khẩn Cấp/Tạm Thời, Giáo Viên Phẩm Chất Cao (HQ) Ít Thấp 

Kém/Báo Cáo Tóm Lược về Sự Ít Yếu Kém – Phần trăm của tất cả giáo viên tiểu học và cấp cao hơn 

đang dạy với chứng thư khẩn cấp hay tạm thời, và phần trăm của những lớp trong bang không được 

dạy bởi những giáo viên được phân tách bởi trường yếu kém nhiều so với trường ít yếu kém.  

Phần V: Học Sinh Tốt Nghiệp Đăng Ký Giáo Dục Cấp Cao Hơn ở Texas (IHE) – Cung cấp phần trăm 

của học sinh ghi danh và bắt đầu học ở trường cấp cao hơn ở Texas trong niên học (bán niên mùa thu 

hoặc mùa xuân) tiếp theo sau trung học. 

http://www.pfisd.net/Page/298
http://tea.texas.gov/About_TEA/Laws_and_Rules/NCLB_and_ESEA/NCLB-ESEA_Resources/Federal_Report_Card/
http://tea.texas.gov/About_TEA/Laws_and_Rules/NCLB_and_ESEA/NCLB-ESEA_Resources/Federal_Report_Card/


Phần VI:  Kết Quả Toàn Bang về Đánh Giá Quốc Gia trên Tiến Bộ Giáo Dục (NAEP) – Cung cấp kết quả 

NAEP mới nhất của Texas về kết quả thực hành môn đọc và toán và tỉ lệ tham gia, phân tách bởi 

nhóm học sinh. 

Nếu quý vị có khó khăn trong việc truy cập thông tin từ trang mạng, thì những bản in báo cáo có sẵn ở 

học khu hoặc văn phòng trường.  Nếu quý vị có thắc mắc về những thông tin, xin liên lạc với tôi, 

Camille Ramirez-Longoria ở 512-594-3900 

 

Kính Thư, 

 

Camille Ramirez-Longoria 

Hiệu Trưởng 

Wieland Elementary School 

 


