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THỨ TƯ,  NGÀY 29 THÁNG 1  ( JAN.  29,  2020)
6  -  7 :30  GIỜ CHIỀU

SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỌC SINH
PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG GÌ? 

TẶNG $20 GIFT CARD 

CẨN TUYỂN PHỤ HUYNH THAM DỰ BUỔI THU THẬP Ý
KIẾN CÁCH SỬ DỤNG $1 TỶ ĐẠO LUẬT "STUDENT
SUCCESS ACT" CHO NGÀNH GIÁO DỤC

Xin liên lạc chị Linh tại linh@apano.org 
hoặc chị Xuân Nhã tại xuannha@apano.org  

APANO SẼ CUNG CẤP BỮA ĂN TỐI  VÀ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC TRẺ EM
 



THE STUDENT SUCCESS ACT 
MARKS A TURNING POINT FOR 
EDUCATION IN OREGON.  

When fully implemented,  
 

$1 billion investment  
in schools each year.
The new money will be aimed at   
for every student in our state  
have been historically underserved by our system. 

*For the 2019-21 biennium

$200 
Million

Oregon  
State  
School Fund

Student  
Investment 
Account

Early  
Learning 
Account

Statewide At least
50%

At least
20%

At least
30%

HOW WILL         CONTRIBUTE*

One of the most promising aspects of the  
new law is how it is rooted in the ideas of  
authentic community engagement & equity.

while building on the strengths and assets of young people, educators, and families in 
197 districts, , newcomers, and . 

Hãy tham gia! Học sinh của chúng ta. Thành công của chúng ta.

ĐẠO LUẬT VỀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỌC SINH 
ĐÁNH DẤU MỘT BƯỚC NGOẶT 
CHO NỀN GIÁO DỤC TẠI OREGON

Khi được thực hiện đầy đủ, tiểu bang chúng 
ta sẽ có số tiền đầu tư $1 Tỷ bổ sung vào các 
trường học mỗi năm.
Khoản đầu tư này sẽ đem đến những cơ hội mới 
cho mỗi học sinh trong tiểu bang, đặc biệt là 
những học sinh trong lịch sử không được quan 
tâm đầy đủ.

Ít nhất 
50%

Tài Khoản Đầu 
Tư Vào Học 
Sinh

Ít nhất 
20%

Tài Khoản  
Học Tập  
Sớm

Lên đến 
30%

Sáng Kiến Giáo 
Dục Toàn Tiểu 
Bang

ĐẠO LUẬT VỀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỌC SINH ĐẦU TƯ VÀO HỌC SINH NHƯ THẾ NÀO

BẮT NGUỒN TỪ SỰ BÌNH ĐẲNG, SỰ THAM GIA THẬT SỰ 
CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC CHIA SẺ ĐỂ  
ĐEM ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CHO HỌC SINH.
Luật bắt buộc các khu học chánh xây dựng trên những thế mạnh và vốn có  
của những người trẻ tuổi, các giáo viên, các gia đình trên khắp tiểu bang, kể cả các 
thành viên của chín bộ lạc được liên bang công nhận; học sinh da màu; học sinh 
khuyết tật; học sinh song ngữ mới hội nhập; và học sinh nghèo, vô gia cư và con nuôi.



TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO 
HỌC SINH LÀ GÌ?
Gần $500 Triệu tiền tài trợ không cạnh tranh cho 
tất cả các khu học chánh và các trường bán công 
đủ điều kiện ở Oregon.
Khoản tiền mới có hai mục đích:
1. Đáp ứng nhu cầu về sức khỏe tâm thần và 

hành vi của học sinh.
2. Gia tăng thành tích học tập và giảm sự chênh 

lệch trong học tập đối với:
• Học sinh da màu;
• Học sinh khuyết tật;
• Học sinh song ngữ mới hội nhập; và
• Học sinh nghèo; vô gia cư, và con nuôi; 

và các học sinh khác trong lịch sử có sự 
chênh lệch trong các trường học của 
chúng ta.

5 Những Lãnh Vực  
Cần Ý Kiến Đóng Góp

1
Giảm bớt sự chênh lệch  
trong việc học (khoảng cách  
kết quả giữa các nhóm  
học sinh khác nhau)

2
Đáp ứng nhu cầu về  
sức khỏe tâm thần và  
hành vi của học sinh

3 Cung cấp quyền truy cập vào các khóa học

4
Cho phép giáo viên và nhân viên đủ thời 
gian để cộng tác, duyệt lại các dữ liệu và 
phát triển các chiến lược nhằm giúp học 
sinh theo đúng đường để tốt nghiệp

5 Thiết lập và củng cố sự cộng tác

THỜI ĐIỂM CỦA TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO HỌC SINH SSA 2019-2020

Cộng Đồng  
Tham Gia
Tháng 9-Tháng 10

Nộp Đơn Xin Quỹ Tài Khoản 
Đầu Tư Vào Học Sinh
Tháng 1-Tháng 2

Cộng Đồng Tiếp  
Tục Tham Gi
Tháng 5-Tháng 6

Tháng 11-Tháng 12 
Kế Hoạch Cải  
Tiến Liên Tục

Tháng 3-Tháng 4 
Nộp Đơn Xin Tài Khoản  
Đầu Tư Vào Học Sinh

Tháng 7-trở về sau
Cùng Làm Việc để Biến Kế 
Hoạch Thành HÀNH ĐỘNG

Sỉ Số  
Lớp Học

Giáo Dục  
Toàn Diện

Thời Gian  
Giảng Dạy

Sức Khỏe & 
Sự An Toàn

Các Khoản Đầu Tư Cho Phép

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT  
Hãy viếng oregon.gov/ode/StudentSuccess 
Hãy theo dõi chúng tôi @ORDeptEd  | #studentsuccessact
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