
CHƯƠNG TRÌNH 
PHỤC VỤ AI? 

Trẻ em và thanh niên dưới 22 tuổi chưa tốt 
nghiệp trung học hoặc không có chứng chỉ 
tương đương trung học có thể đủ điều kiện 
tham gia chương trình MEP nếu các em đã 
chuyển nhà:  

 qua ranh giới học khu; trong vòng 
ba năm vừa qua; với phụ 
huynh/người giám hộ hoặc một 
mình; và  

 để có việc làm tạm thời hoặc theo 
mùa đủ điều kiện trong lĩnh vực nông 
nghiệp hoặc  

 làm việc về ngư nghiệp  

Công việc phải liên quan trực tiếp đến trồng 
trọt, canh tác, thu hoạch hoặc xử lý cây trồng; 
xử lý các sản phẩm từ sữa, thịt, cá hoặc động 
vật có vỏ; hoặc chăm sóc gia súc. Không có 
yêu cầu về sắc tộc, nguồn gốc quốc gia, 
thu nhập, hoặc ngôn ngữ đối với chương 
trình MEP.  

 

 

 
 

QUÝ VỊ CHO RẰNG CON MÌNH ĐỦ 
ĐIỀU KIỆN? 

Nếu quý vị cho rằng con quý vị có thể đủ điều 
kiện, vui lòng gọi cho nhân viên MEP được liệt 
kê trong tập tài liệu này. Một nhân viên MEP 
sẽ sẵn sàng đến gặp quý vị để thảo luận về 
việc liệu quý vị và con quý vị có thể nhận 
được các dịch vụ hay không, nhưng điều 
quan trọng là quý vị phải gọi điện để tìm hiểu 
thêm thông tin. Cuộc gọi này có thể giúp quý 
vị và con quý vị nhận được sự trợ giúp cần 
thiết để thành công ở trường. Việc liên hệ với 
chương trình MEP tại địa phương của quý vị 
sẽ không chỉ giúp quý vị, mà còn có thể giúp 
các gia đình khác trong cộng đồng người 
nhập cư bằng cách mang các dịch vụ đến khu 
vực của quý vị. MEP chỉ có thể giúp những trẻ 
em nào đủ điều kiện mà chương trình có thể 
tìm thấy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay 
hôm nay.  

LIÊN HỆ: 

 

 
Chương Trình 

Giáo Dục 
Người Nhập 
Cư Nebraska  
Chương Trình Giáo Dục Người Nhập 
Cư Nebraska là một chương trình do 
liên bang tài trợ, được tiểu bang điều 
hành, được thiết kế để đáp ứng các 
nhu cầu riêng của tất cả con cái của 
người lao động nông nghiệp nhập cư 
bằng cách cung cấp cả các dịch vụ 

giáo dục bổ sung và các dịch vụ hỗ trợ.  
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HÃY SCAN TÔI 



CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC NGƯỜI 
NHẬP CƯ LÀ GÌ? 

Chương Trình Giáo Dục Người Nhập Cư 
(Migrant Education Program, MEP) theo 
Khoản I do liên bang tài trợ cung cấp các dịch 
vụ giáo dục bổ sung và các dịch vụ hỗ trợ cho 
trẻ em nhập cư trên cả nước. Chương trình 
này được thành lập vào năm 1966 và đã 
được sửa đổi và tái cho phép nhiều lần, bao 
gồm theo Đạo Luật Đảm Bảo Mọi Học Sinh 
Đều Thành Công (Every Student Succeeds 
Act) năm 2015. Mục đích chung của chương 
trình MEP là đảm bảo rằng trẻ em và thanh 
niên nhập cư được hưởng lợi đầy đủ từ cùng 
một nền giáo dục công miễn phí được cung 
cấp cho những trẻ em khác. Để đạt được điều 
này, MEP hỗ trợ các chương trình giáo dục 
dành cho trẻ em nhập cư để giúp giảm thiểu 
sự gián đoạn giáo dục và những thách thức 
khác do việc chuyển nhà nhiều lần.  

 

CHÚNG TÔI CÓ THỂ 
GIÚP QUÝ VỊ BẰNG 

CÁCH NÀO? 
Chúng tôi biết rằng việc phụ huynh tham gia 
vào việc giáo dục con cái của họ là rất quan 
trọng. Phụ huynh là những người thầy đầu 
tiên của con mình. Chương trình MEP sẵn 
sàng hỗ trợ quý vị trong việc giúp con quý vị 
học tập và phát triển. Sự tham gia của quý vị 
sẽ cho con quý vị thấy việc học quan trọng 
như thế nào đối với cuộc sống. 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
CUNG CẤP  
NHỮNG GÌ? 

Mỗi chương trình MEP địa phương cung cấp 
các dịch vụ dựa trên nhu cầu của những trẻ em 
nhập cư mà chương trình phục vụ. Các dịch vụ 
giáo dục có thể bao gồm như sau:  

 chương trình nhà trẻ để chuẩn bị 
cho trẻ em nhập cư thành công 
trong học tập  

 chương trình trình hè  
 chương trình phụ đạo  
 chương trình trước và sau giờ học  
 dịch vụ hỗ trợ tốt nghiệp trung học  
 Chương Trình Portable Assisted 

Study Sequence (PASS)  
 Chương Trình High School 

Equivalency Program (HEP) Chương 
Trình College Assistance Migrant 
Program (CAMP)  

 Tính liên tục của hoạt động giảng 
dạy giữa và trong số các khu học và 
tiểu bang Cơ hội học bổng  

www.nebraska.ne.gov/migrant  

 

CÁC DỊCH VỤ / HOẠT 
ĐỘNG HỖ TRỢ 

Có thể gồm có như sau:  

 Hội Đồng Cố Vấn Của Phụ Huynh (PAC) 
tổ chức các cuộc họp và các hoạt động 
khác có sự tham gia của phụ huynh  

 tuyển dụng trẻ em nhập cư đủ điều kiện 
trên toàn tiểu bang  

 chia sẻ thông tin về học sinh giữa các 
tiểu bang khi chuyển chỗ  

 dịch vụ y tế, nha khoa, nhãn khoa và 
dinh dưỡng  

 dịch vụ giới thiệu đến các cơ quan địa 
phương khác  

 cung cấp tài liệu học  

Các Chương Trình Giáo Dục Người 
Nhập Cư của Tiểu Bang phải:  
 đảm bảo rằng các nhu cầu giáo dục 

đặc biệt của trẻ em nhập cư được xác 
định và đáp ứng;  

 cung cấp cho học sinh nhập cư cơ hội 
đáp ứng cùng các tiêu chuẩn nội dung 
học tập thử thách của tiểu bang mà tất 
cả trẻ em đều phải đáp ứng;  

 thúc đẩy sự điều phối dịch vụ giữa các 
tiểu bang và trong tiểu bang dành cho 
trẻ em nhập cư và;  

 khuyến khích các dịch vụ hỗ trợ đọc 
viết trong gia đình cho trẻ em nhập cư 
và gia đình các em.  

Nhờ đó, trẻ nhỏ được chuẩn bị tốt hơn để 
nhập học, trải nghiệm thành công trong 
học tập, tốt nghiệp, và theo đuổi giáo dục 
sau trung học hoặc đi làm.  


