ĐẠO LUẬT MỌI TRẺ EM ĐỀU THÀNH CÔNG (ESSA):
Nó Liên Quan Đến Trẻ Em Tại Nhà Nuôi Dưỡng Như Thế Nào
ESSA Là Gì?
Đạo Luật Mọi trẻ Em Đều Thành Công (ESSA) là một đạo luật liên bang thay thế cho Đạo Luật
Luôn Quan tâm Đến Mọi Trẻ Em (NCLB) và nó cho phép các tiểu bang có thể linh hoạt hơn. Quy
định cho cơ quan chăm sóc thiếu niên ở Philadelphia sẽ được thực hiện cho năm học 2017-2018.
Mục đích của ESSA xung quanh vấn đề trẻ em tại nhà nuôi dưỡng là gì?
ESSA tăng cường các mối quan hệ làm việc hợp tác giữa Cơ Quan Thanh Thiếu Niên và Trẻ Em
tại Philadelphia là Phòng Dịch Vụ Xã Hội (DHS) và Sở Giáo Dục Philadelphia (SDP) nhằm cải
tiến các dịch vụ và kết quả cho những học sinh đang ở tại nhà nuôi dưỡng. SDP phải chỉ định một
người liên lạc để họ phối hợp và thực hiện chính sách mới.
Vai trò của Điều Phối Viên Nhà Nuôi Dưỡng tại Sở Giáo Dục Philadelphia là gì?
Phục vụ như là mối liên kết giữa Sở và cơ quan DHS để có Xác Định Tốt Nhất, phối hợp việc vận chuyển
và chuyển đổi hồ sơ ghi danh/ hồ sơ.

Theo Luật ESSA, những quy định gì ảnh hưởng đến trẻ em tại nhà nuôi dưỡng?
SDP hợp tác với DHS sẽ đảm bảo những điều sau đây:
1. Một đứa trẻ cư ngụ tại nhà nuôi dưỡng vẫn theo học tại trường gốc của mình (trường học
được ghi danh vào thời điểm xếp lớp), trừ phi có quyết định rằng đứa trẻ không có lợi ích
gì khi theo học tại trường đó.
2. Nếu quyết định được đưa ra là đứa trẻ không có lợi ích gì khi theo học tại trường gốc thì
đứa trẻ sẽ được ghi danh vào một trường mới ngay cả khi họ không thể tạo ra các hồ sơ mà
học sinh thường phải nộp khi đến ghi danh.
3. Trường mới (ghi danh) lập tức liên lạc với trường gốc để lấy các hồ sơ học tập và các hồ sơ
liên quan khác.
4. Việc vận chuyển cho trẻ em tại nhà nuôi dưỡng được cung cấp với chi phí được chia sẻ.
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