
 

 
Tuyển Chọn Thành Viên Ủy Ban Tư Vấn theo Tiêu Mục III Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Bang năm 2021-22 

 
Văn Phòng Giám Đốc Giáo Dục Tiểu Bang (Office of the State Superintendent of Education, OSSE) đang 
tiếp nhận đơn đăng ký từ những ứng cử viên muốn trở thành thành viên Ủy Ban Tư Vấn theo Tiêu Mục 
III Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Tiểu Bang (Elementary and Secondary Education Act, ESEA) 
năm 2021-22. Tiêu Mục III Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học (ESEA) năm 1965 hỗ trợ kinh phí để 
đảm bảo rằng học viên Anh ngữ đạt đến trình độ thông thạo Anh ngữ và đạt được thành tích học tập 
tốt, cũng như có thể đáp ứng cùng các tiêu chuẩn học tập đầy thách thức của tiểu bang mà tất cả trẻ em 
đều phải đáp ứng. Tiêu Mục III yêu cầu mỗi cơ quan giáo dục tiểu bang, khi lập kế hoạch cấp tiểu bang 
theo Tiêu Mục III, đều phải tham khảo ý kiến của các cơ quan giáo dục địa phương (LEA), giáo viên, quản 
trị viên các chương trình theo Tiêu Mục III, phụ huynh của học viên Anh ngữ cũng như nhiều bên liên 
quan khác. Ngoài hoạt động tư vấn về kế hoạch cấp tiểu bang, Ủy Ban Tư Vấn theo Tiêu Mục III, Đạo 
Luật Giáo Dục Tiểu Bang còn phải tư vấn, hỗ trợ OSSE thực hiện trách nhiệm của mình theo Tiêu Mục III, 
ESEA, đối với Quận Columbia.  
 
Để đảm bảo rằng các bên liên quan đều có người đại diện, OSSE mong muốn được tiếp nhận đơn đăng 
ký từ:  
• Quản trị viên nhà trường và quản trị viên của 

LEA  
• Giáo viên 
• Phụ huynh/người giám hộ 

• Các nhà giáo dục đến từ các tổ chức giáo dục 
bậc cao hơn  

• Thành viên khác thuộc các tổ chức cộng đồng

Những thành viên cũ của ủy ban hội đủ điều kiện tham gia lại.  
 
Mục Tiêu 
• Cung cấp chuyên môn trong việc phát hiện những điểm mạnh và hầu hết các nhu cầu cũng như mối 

quan ngại nổi trội của trẻ là học viên Anh ngữ, bao gồm cả học sinh nhập cư tại Quận.  
• Phân tích những điểm mạnh và thiếu sót trong chính sách, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn hiện có 

liên quan đến Tiêu Mục III  
• Đóng góp xây dựng chương trình giáo dục, công tác quản lý và các hướng dẫn về trách nhiệm giải 

trình của OSSE nhằm giúp các LEA đảm bảo được rằng trẻ em nhập cư và học viên Anh ngữ thông 
thạo Anh ngữ và đáp ứng các tiêu chuẩn về thành tích học tập của Tiểu Bang.  
 

Trách Nhiệm 
• Tham dự ít nhất bốn trong năm cuộc họp theo lịch.  
• Tham gia tối đa ba cuộc họp bổ sung của tiểu ban. 
• Hoàn thành các nhiệm vụ được ủy ban giao phó.  
• Xem xét các tài liệu chuẩn bị trước nếu được cung cấp trước cuộc họp ba ngày trở lên.  
 
Lịch Họp   

1. Thứ Tư, 13 tháng 10 năm 2021, 3-4:30 
chiều  

2. Thứ Tư, 1 tháng 12 năm 2021, 3-4:30 
chiều 

3. Thứ Tư, 26 tháng 1 năm 2022, 3-4:30 
chiều 

4. Thứ Tư, 16 tháng 3 năm 2022, 3-4:30 
chiều 

5. Thứ Tư, 12 tháng 5 năm 2022, 3-4:30 chiều 



 

 
Địa Điểm 
Họp Trực Tuyến hoặc OSSE – 1050 First St. NE, First Floor, Washington, D.C. 20002.   
 
Vui lòng nộp đơn đăng ký trước Thứ Sáu, 10 tháng 9 năm 2021: 
www.surveymonkey.com/r/STACApplication. Các ứng viên sẽ nhận được thông báo chậm nhất là vào 
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 năm 2021. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với Norton, Người Quản Lý 
Hoạt Động Hỗ Trợ Học Viên Anh Ngữ tại Jennifer.Norton@dc.gov. 
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