
KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI

TRƯỜNG 
TIỂU HỌC

THÀNH CÔNG CỦA HỌC SINH BẮT ĐẦU TỪ TUỔI CÒN THƠ
Trẻ em được sinh ra là đã học. Việc học không bắt đầu ở trường mầm non hoặc thậm chí là ngày đầu tiên đi học mầm non. Việc học 
bắt đầu từ lúc mới sinh. Việc học tập sớm có chất lượng chuẩn bị cho sự thành công của trẻ.

Đạo Luật Thành Công ở Học Sinh tạo ra một Tài Khoản Học Tập Sớm to mới để tài trợ cho các khoản đầu tư tập trung 
vào trẻ em dưới 5 tuổi và gia đình của trẻ. Kinh phí sẽ hỗ trợ cho việc mở rộng các chương trình hiện có, tạo ra các chương trình mới 
và hỗ trợ cho cộng đồng để cung cấp việc học tập sớm. Các đơn vị hợp tác với các tổ chức cộng đồng ở địa phương, chẳng hạn như 
Trung Tâm Học Tập Sớm và Các Đơn Vị Nguồn Hỗ Trợ và Giới Thiệu Giữ Trẻ sẽ góp phần quan trọng cho sự thành công của việc này và 
giúp các gia đình và người giữ trẻ tham gia trên khắp Oregon. Các chương trình mới và mở rộng sẽ giúp làm giảm sự chênh lệch cho 
các gia đình có thu nhập thấp để tiếp cận các chương trình giữ trẻ và giáo dục sớm.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP SỚM CỦA

CÔNG BẰNG
Có quá nhiều trẻ em không có cơ hội phát huy hết tiềm năng của 
mình vì nguồn giảng dạy mầm non hạn chế và sự chênh lệch giữa 
những gia đình có và không đủ khả năng tiếp cận các chương 
trình. Vì lý do này, các khoản đầu tư vào tài khoản học tập sớm 
nhắm vào các dịch vụ dành cho trẻ em ở các gia đình có thu 
nhập thấp. Thông qua đạo luật này, hơn 15,000 trẻ em sẽ được 
giúp thông qua các chương trình mở rộng hoặc nâng cao.

TRẺ 3 VÀ 4 TUỔI ĐƯỢC HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON

16,000
Trẻ 3 và 4 tuổi ở các 
gia đình thu nhập 
thấp được học tại 
trường mầm non 
chất lượng cao*

27,000
Trẻ 3 và 4 tuổi ở 
các gia đình thu 
nhập thấp được 

học tại trường 
mầm non chất 

lượng cao*hiện nay và theo như mong đợi

ĐẦU TƯ TẬP TRUNG VÀO 
GIA ĐÌNH
Tài trợ cho việc hướng dẫn 
nuôi dạy con cái để hỗ trợ việc 
giáo dục con cái của họ.
Hỗ trợ các gia đình có nguy 
cơ bước vào hoặc đang ở 
trong hệ thống phúc lợi trẻ 
em qua việc viếng thăm nhà 
của chương trình Hỗ Trợ Trẻ 
Em và Gia Đình Khoẻ Mạnh ở 
Oregon.

XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH VỀ VĂN HÓA
Một nỗ lực quan trọng để hỗ trợ các tổ chức phụ trách về văn hóa cung cấp các dịch 
vụ học tập sớm thông qua Quỹ Công Bằng, mà sẽ giúp khoảng 3,000 trẻ em.

TÀI KHOẢN HỌC TẬP SỚM
$200 triệu mỗi năm (hoặc ít nhất 
20% tổng số tiền đầu tư $1 tỉ SSA) sẽ phục vụ 
15,000 trẻ em từ sơ sinh cho đến năm tuổi theo 
những cách sau:

TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ CHẬP CHỮNG
Những suất học chất lượng cao cho hơn 1,000 
trẻ sơ sinh và trẻ chập chững qua chương trình 
Khởi Đầu Thuận Lợi Sớm (Early Head Start).

TRẺ MẦM NON
Cải thiện và nâng cao các suất học chất lượng 
cao để phục vụ nhiều trẻ em hơn.
Tài trợ để đảm bảo tất cả trẻ em trong chương 
trình Giáo Dục Mầm Non Đặc Biệt (Early 
Childhood Special Education) nhận được các 
dịch vụ cần thiết để giải quyết những tình  
trạng chậm phát triển và khuyết tật. 
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TÀI KHOẢN HỌC TẬP SỚM SẼ HỖ TRỢ CÁC GIÁO VIÊN 
MẦM NON NHƯ THẾ NÀO?
Đạo luật dành $12.5 triệu cho việc học chuyên môn để hỗ 
trợ  giáo viên mầm non trong việc đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, 
huấn luyện và các hỗ trợ quan trọng khác. Ngoài ra, tài khoản 
này cũng sẽ hỗ trợ việc huấn luyện trong chương trình Khởi Đầu 
Thuận Lợi Sớm, Hứa Hẹn Mầm Non và Mầm Non Oregon.

CÁC QUỸ KHÁC TRONG TÀI KHOẢN ĐỂ HỖ TRỢ CỘNG 
ĐỒNG?
Kinh phí bổ sung ẽ giúp hỗ trợ các cải tiến nhỏ cho các cơ sở 
để đáp ứng tiêu chuẩn của chương trình. Kinh phí cũng 
sẽ được chuyển đến các Trung Tâm Học Tập Sớm dành cho Các 
Chương Trình Giữ Trẻ và Giáo Dục Sớm và điều phối ghi danh 
giữa các chương trình mầm non.

Lịch Trình của Chương Trình 

Để biết thêm thông tin về đầu tư học tập sớm trong Đạo Luật Thành Công  
ở Học Sinh, hãy truy cập https://oregonearlylearning.com/student-success-act.

#StudentSuccessAct

Lịch Trình của Chương Trình Học  
Tập Sớm trong Đạo Luật Thành Công ở Học Sinh

BÂY GIỜ - ĐẦU NĂM 2021

Kế Hoạch Cộng Đồng Hướng Dẫn
Hợp tác với các tổ chức địa phương, Trung Tâm Học Tập Sớm sẽ dẫn đầu tiến 
trình phát triển các kế hoạch, nhắm đến các dịch vụ trong cộng đồng của họ và 
tạo ra một tầm nhìn để phục vụ tất cả trẻ em trong khu vực của họ.

THÁNG 3 - THÁNG 7 NĂM 2020

Quyết Định Kinh Phí 
Ban Học Tập Sớm sẽ dẫn đầu các quy trình phân bổ kinh phí từ Tài Khoản Học 
Tập Sớm đến các cộng đồng cho chương trình Khởi Đầu Thuận Lợi Sớm, Mầm 
Non Oregon, Lời Hứa Mầm Non, Gia Đình Khoẻ Mạnh và Quỹ Công Bằng.
Bộ Giáo Dục Oregon sẽ phân bổ thêm nguồn tài trợ cho chương trình Can 
Thiệp Sớm và Giáo Dục Mầm Non Đặc Biệt.
Ban Học Tập Sớm sẽ mở rộng việc hỗ trợ cho các giáo viên dạy trẻ từ sơ sinh 
đến 5 tuổi.

THÁNG 8 - THÁNG 9 NĂM 2020

Các Dịch Vụ Bắt Đầu cho Trẻ Em & Gia Đình
Hơn 15,000 trẻ em và gia đình sẽ bắt đầu nhận các dịch vụ thông qua Quỹ Công 
Bằng, Lời Hứa Mầm Non, Khởi Đầu Thuận Lợi Sớm, Hướng Dẫn Nuôi Dạy Con 
Cái, Gia Đình Khoẻ Mạnh ở Oregon, Hỗ Trợ Trẻ và các suất mầm non mới hoặc 
nâng cao ở Oregon.
Các quỹ này được thiết lập để đảm bảo rằng tất cả trẻ em trong chương trình 
Can Thiệp Sớm và Giáo Dục Mầm Non Đặc Biệt sẽ được tiếp cận các dịch vụ.
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