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Kính gởi phụ huynh/người giám hộ:
Vào tháng 12 năm 2015, luật Mỗi Học Sinh Thành Công-Every Student Succeeds Act (ESSA), thay thế cho luật
Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học-Elementary and Secondary Education Act (được biết như luật Không Em Nào Bị
Bỏ Rơi) đã được ký thành luật. Trong nỗ lực để bảo đảm phụ huynh của các em học sinh đang học tại trường Title I
được thông báo về trường của các em đã làm tốt thế nào trong việc chuẩn bị cho học sinh đại học và/hoặc nghề
nghiệp, học khu yêu cầu tất cả các trường học thông báo cho phụ huynh về Mục Lục Sẵn Sàng Đại Học và Nghề
Nghiệp-College and Career Ready Performance Index (Điểm CCRPI). Bản báo cáo điểm toàn diện cho tất cả học
sinh trong tiểu bang Georgia, cung cấp điểm từ 0 - 100 cho mỗi trường-đo lường trường làm tốt thế nào trong việc
chuẩn bị cho học sinh của mình thành công trong đại học và/hoặc nghề nghiệp.
Điểm CCRPI của trường Adamson Middle Schools cho năm học 2015-2016 là 61.7 trên 100 điểm. Báo Cáo Điểm Mục
Lục Sẵn Sàng Đại Học và Nghề Nghiệp (CCRPI) đã được Sở Giáo Dục Georgia Department of Education đăng tải công
bố công cộng để tham khảo. Quý vị có thể truy cập bản báo cáo tại trang mạng sau: http://ccrpi.gadoe.org/2016. Từ cổng
mục lục mở ra cho Học khu và Trường học, chọn “Clayton County” và “Adamson Middle School”.
Tôi rất hãnh diện cho quý vị biết rằng trường Adamson Middle Schools là trường Title I có nghĩa là trường sẽ tiếp
tục cung cấp chất lượng giáo dục cho tất cả học sinh của chúng ta.
Dữ liệu thành tích học sinh ghi rõ trong môn tập đọc và Anh ngữ là môn học tiến bộ mạnh trong tất cả các khối lớp.
Toán học có biểu hiện tiến bộ.
Tại trường Adamson Middle School, chúng tôi tự hào trong việc giảng dạy mà chúng tôi cung cấp cho học sinh. Giáo
viên và nhân viên chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để đạt theo nhu cầu học sinh nhằm bảo đảm tất cả học sinh đạt được
tiềm năng cao nhất.
Trường Adamson Middle school thành công một phần quan trọng là nhờ sự tham gia và hỗ trợ trong việc triển khai
các hoạt động để cải thiện thành tích của học sinh. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự trong việc cải thiện trường
cũng như chúng tôi tiếp tục giám sát thành tích học sinh và lập mục tiêu cao. Nếu quý vị mong muốn tham gia trong
chương trình triển khai và cải thiện của chúng tôi, là một phần trong gia đình đội cam kết hoặc có câu hỏi về cách nào
để giúp con tốt hơn trong trường, xin liên lạc Charles Wilkerson, Hiệu trưởng số 770-968-2925 hoặc email tại
charles.wilkerson@clayton.k12.ga.us.
Cảm ơn tất cả những điều quý vị làm để hỗ trợ giáo dục học sinh.
Chân Thành,
Charles G. Wilkerson
Hiệu Trưởng
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