
Wieland Elementary School 
          “Pride…Honor…Determination” 

900 Tudor House Road Pflugerville, Texas  78660 (512) 594-3900 (512) 594-3905 fax 

February 23, 2017  

Dear Parent: 

Wieland Elementary is sharing this information about the district and your child’s campus with you as 

part of its obligations under the federal No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB). 

Federal Report Cards for the state, the district, and each of the district’s campuses are now available 

on the district’s website at this link: http://www.pfisd.net/Page/298 

 or are also available on the Texas Education Agency’s website at: 

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

ESEA_Resources/Federal_Report_Card/. 

 

Information on these report cards includes: 

Part I:  Percent Tested and Student Achievement by Proficiency Level – Provides the State of Texas 

Assessment of Academic Readiness (STAAR) performance results and participation for each subject 

area and grade level tested. 

Participation reports also include reports of the participation of Children with Individualized 

Education Plans (IEPs) by assessment type. 

Part II:  Student Achievement and State Academic Annual Measurable Objectives (AMOs) – 

Provides the AMO outcomes and data table of STAAR performance results for each subject area 

tested in the accountability subset. This section also includes participation rates on STAAR for 

reading/English and mathematics, use of alternative assessments, plus four-year and five-year 

graduation rates. 

Part III:  Priority and Focus Schools – Priority schools are the lowest 5% of Title I served campuses 

based on performance in reading and mathematics and graduation rates.  Focus schools are 10% of 

Title I served campuses, not already identified as priority schools, that have the widest gaps between 

student group performance and safeguard targets. 

Part IV:  Teacher Quality Data – Provides information on teacher quality in three parts. 

Part A – Percent of Teachers by Highest Degree Held – Professional qualifications of all public 

elementary and secondary teachers in the Texas. 

Part B and C – Teachers with Emergency/Provisional Credentials, Highly Qualified (HQ) Teachers Low 

Poverty/Low Poverty Summary Reports – Percentage of all public elementary and secondary school 

teachers teaching with emergency or provisional credentials, and the percentage of classes in the 

state not taught by highly qualified teachers disaggregated by high-poverty compared to low-poverty 

schools. 

Part V: Graduates Enrolled in Texas Institution of Higher Education (IHE) – Provides the percentage 

of students who enroll and begin instruction at an institution of higher education in Texas during the 

school year (fall or spring semester) following high school graduation. 

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/


Part VI:  Statewide National Assessment of Educational Progress (NAEP) Results – Provides most 

recent NAEP results for Texas showing reading and mathematics performance results and 

participation rates, disaggregated by student group. 

If you have difficulty accessing the information from the website, hard copies of the reports are 

available at the district or campus office.  If you have questions about the information, please contact 

me, Camille Ramirez-Longoria at 512-594-3900 

 

Sincerely, 

 

Camille Ramirez-Longoria 

Principal 

Wieland Elementary School 

  



 

       Trường Tiểu Học Wieland                                           

     “Tự Hào…Danh Dự…Quyết Tâm”              900 Tudor House Road Pflugerville, Texas  78660 (512) 594-3900 (512) 594-
3905 fax 

 

Ngày 25 Tháng 8 năm 2015 

Kính Thưa Quý Phụ Huynh Trường Wieland, 

Chào mừng quý vị! Chúng tôi đã chăm chỉ làm việc để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học của con quý vị. Chúng tôi 

đã có một chương trình học tuyệt vời cho con quý vị. 

Chúng tôi rất mong được hợp tác với quý vị trong suốt năm để đảm bảo rằng con quý vị nhận được sự giáo dục 

tốt nhất tại Trường Tiểu Học Wieland. Tôi cùng với các giáo viên và nhân viên của trường Wieland muốn cho 

quý vị biết rằng chúng tôi đánh giá rất cao tầm quan trọng và vai trò của phụ huynh, và mong được làm việc 

với quý vị để đảm bảo con quý vị có một kinh nghiệm tích cực và thành công tại Trường Tiểu Học Wieland. 

Một số điều quý vị và con của quý vị có thể tự hào là Tiểu bang Texas Education Agency công nhận nhà trường 

Wieland với ba chỉ định trong hai năm liên tiếp dựa trên hiệu suất STAAR cho năm học 2014-15. Nhà Trường 

Wieland nhận được những điều sau đây: 

 Phân biệt thành tích học sinh về Nghệ Thuật Đọc / Nghệ Thuận Ngôn Ngữ 

 Phân biệt cho 25% học sinh tiến độ trong điều đạt được thành quả tối thiểu 

 Phân biệt cho 25% tiến độ trong điều khép lại khoảng cách thành tích học 

Một thực tế nữa mà quý vị có thể tự hào là chúng tôi đã chỉ định nhà trường là nơi “Không Có Chỗ Đứng để 

Ghét ("No Place For Hate"). Các em học sinh sẽ tham gia các sinh hoạt trong suốt năm học để đạt tới chỉ định 

khen thưởng này. Các hoạt động sẽ hỗ trợ lập trường "không chỗ bắt nạt" của chúng tôi. 

Đi học mỗi ngày là điều rất quan trọng. Giờ học bắt đầu từ 7:40 sáng  cho tới 2:45 chiều. Để con em quý vị học 

đến mức tối thiểu nhất, các em cần phải có mặt tại nhà trường hàng ngày trừ khi các bị bệnh. Đến trường đúng 

giờ cũng không kém phần quan trọng. Giờ ăn sáng của các em bắt đầu từ 7:20 sáng, và các em sẽ được coi là đi 

học trễ nếu các em đến trường sau 7:40. 

Mời quý vị cùng đến trường vào ngày 10 Tháng 9 này cho buổi Định Hướng Phụ Huynh Họp Mặt Trở Lại Học.  

Chúng tôi mong ước 100% sự tham gia của phụ huynh. Quý vị sẽ nhận được thông tin quan trọng về các lớp 

của con em mình. Quý vị sẽ tìm hiểu làm thế nào để giúp con quý vị có một năm học thành công, và có cơ hội 

để đặt câu hỏi về các lớp học. 

Nếu quý vị có thắc mắc trước ngày 10 Tháng 9, xin vui lòng gọi khuôn viên trường tại 512-594-3900, và chúng 

tôi sẽ vui lòng để giúp trả lời những câu hỏi của quý vị. Để biết thêm thông tin của nhà trường xin quý vị hãy 

đến trang nhà của Pflugerville ISD www.pfisd.net. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm trên Facebook và Twitter 

để có được các bản tin cập nhật mới nhất về những gì đang xảy ra tại nhà trường Wieland. 

 

Trân trọng, 

Camille Ramirez-Longoria 

 



Hiệu trưởng 


