
Chương trình hỗ trợ  
học tập (LAP)
Giúp con bạn đáp ứng các tiêu chuẩn học tập ở trường.
LAP là một chương trình do tiểu bang tài trợ 
cung cấp các dịch vụ học thuật và phi học 
thuật cho con bạn.

Sự tham gia của gia đình giúp nâng cao 
thành công của con bạn ở trường học
Tham gia khiến con bạn sẽ có nhiều khả năng cải thiện việc đi học, 
tốt nghiệp, cải thiện và phát triển các kỹ năng, và được chuẩn bị  
để bước vào đại học, đi làm, và trong cuộc sống. 

Vai trò nhà trường Vai trò gia đình
Xác định nhu cầu của conbạn
Xác định liệu học sinh cần dịch vụ LAP bằng cách dùng nhiều biên 
pháp xem xét dữ liệu để xác định liệu điểm học môn ELA và/hoặc 
toán của học sinh có ở dưới cấp độ.

Lựa chọn, theo dõi và điều chỉnh (các) dịch vụ
Cùng hợp tác để tạo ra một chương trình LAP dựa trên các thực 
tiễn tốt nhất đáp ứng nhu cầu của học sinh. Thực hiện các hỗ trợ 
học thuật và phi học thuật, theo dõi tiến bộ học tập của học sinh 
để đảm bảo học sinh đạt được mục tiêu của mình.

Thu hút sự tham gia của các gia đình và cộng đồng
Truyền đạt thông tin quan trọng và thu hút sự tham gia của các gia 
đình. Thiết kế các hoạt động gia đình có thể sử dụng để thu hút con 
cái tại nhà nhằm hỗ trợ các mục tiêu của học sinh. Xem xét việc 
hợp tác với các tổ chức cộng đồng để hỗ trợ nhu cầu của học sinh.

Xây dựng sớm thói quen đi học
 Làm việc cùng con bạn và giáo viên của trẻ để giúp học sinh 
có thói quen đi học thường xuyên. Sự nhiệt tình của bạn là 
nhân tố quan trọng thúc đẩy thành công. 
 

Tự tìm hiểu thông tin
Tìm hiểu về các dịch vụ và hoạt động của chương trình được 
cung cấp tại trường của con bạn

Tham gia
Tham gia vào các cuộc họp và hoạt động của học khu/trường học

Đưa ra phản hồi
Điều này có thể cải thiện các dịch vụ cho học sinh, và giúp thu 
hút các gia đình và cộng đồng trong khu vực.  
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Để tìm hiểu thêm về LAP hoặc các dịch vụ khác của 
trường, liên hệ:

299
các quận ở 

Washington tham 
gia vào LAP

Các chương trình hỗ trợ LAP có tại trường học của bạn:

Chương trình trước và sau giờ học

Chuyển tiếp mẫu giáo

Sự tham gia của gia đình Hỗ trợ hành vi, sức khỏe tâm  
thần, cảm xúc và xã hội

Chương trình mùa hè Hướng dẫn các kỹ năng xã hội

Hướng dẫn cho nhóm nhỏ Người cố vấn cho học sinh
Giải quyết xung đột 
giữa học sinh

Hỗ trợ tốt nghiệp
(Khác) (Khác)




