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Kính Gửi Quý Vị Phụ Huynh hoặc Giám Hộ: 
 
Phòng Giáo Dục Rosemead được nhận ngân sách Title III từ chính quyền liên bang để giúp cho 
người học Anh ngữ nói, đọc, và viết tiếng Anh để học tốt môn đọc và môn toán. Phòng giáo dục và 
các cơ quan khác được nhận ngân sách Title III đều được kiểm tra hàng năm, theo quy định của 
Luật Không Trẻ Em Nào Bị Bỏ Rơi (NCLB) năm 2001, để xem họ có đạt Mục Tiêu Thành Tích Đo 
Lường Được Hàng năm (AMAOs)  theo kỳ ba năm đối với người học Anh ngữ về: 

 
 Tiến bộ trong việc học tiếng Anh 

 Tiến bộ về phần trăm số học sinh đạt loại khá môn tiếng Anh 

 Mục tiêu học tập đạt được ở môn Văn và môn Toán 

 
Về năm học 2011-2012,  phòng ta đã không đạt một hoặc hơn các mục tiêu này. 
Ở môn Văn, 55.4% người học Anh ngữ của phòng ta đạt điểm loại khá hoặc giỏi. 
67.7% người học Anh ngữ của phòng đạt điểm loại khá hoặc giỏi ở môn Toán. Học sinh là người 
học Anh ngữ ở phòng không đạt điểm ở môn Văn là 8% và ở môn Toán là 7.2%. 

 
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin xem kết quả học tập của con mình ở các mục này như thế 
nào, xin vui lòng đặt lịch hẹn với giáo viên hoặc trường của con mình. Vui lòng liên hệ với John 
Lovato,Giám Đốc Dịch Vụ Giáo Dục của Phòng Giáo Dục Rosemead theo số 626-312-2900 x233 
để biết thông tin về chương trình giáo dục giúp cho người học Anh ngữ thành thạo tiếng Anh và đạt 
các mục tiêu học tập. 

 
Kính thư, 

 
 
 
 

Dr. Amy Enomoto-Perez, Giám Đốc Phòng 
Phòng Giáo Dục Rosemead 
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