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Mục đích 
 

• Đạo luật Giáo dục cho Người Trưởng thành và Đọc viết Gia đình, Title II của Đạo luật Đổi mới Lực lượng Lao động và Cơ hội, 
là chương trình lớn của Bộ và hỗ trợ và khuyến khích các dịch vụ giáo dục và đọc viết cho người trưởng thành. 

• National Leadership Activities (Chương trình Hoạt động Lãnh đạo Quốc gia) tài trợ cho hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu, 
tìm hiểu đánh giá, và các chương trình trình diễn trong lĩnh vực giáo dục và đọc viết cho người trưởng thành. 

 
Theo Đạo luật Giáo dục cho Người Trưởng thành và Đọc viết Gia đình, chương trình Tài trợ Cơ bản cho các Tiểu bang là nguồn hỗ trợ 
chính của liên bang cho các chương trình kỹ năng cơ bản. Mục đích của chương trình là để cung cấp các cơ hội giáo dục dưới cấp hậu 
trung học cho các cá nhân từ 16 tuổi trở lên, 

• là người hiện không đi học, 
• là người không có bằng phổ thông trung học, hoặc 
• thiếu kỹ năng cơ bản để làm việc hiệu quả ở nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày của họ. 

 
Các dịch vụ hướng dẫn được cung cấp trong bốn lĩnh vực chương trình: ABE – hướng dẫn các kỹ năng cơ bản dưới cấp trung học; ASE – 
hướng dẫn cấp trung học; IELCE – kết hợp kỹ năng đọc viết Tiếng Anh và giáo dục công dân; và ELA – hướng dẫn học Tiếng Anh. 

 
Trích lập 2021 (làm tròn) $ 688,667,000 

 
Tài trợ Cơ bản cho Giáo dục Người lớn do Tiểu bang Quản lý $ 674,955,000* 
National Leadership Activities $ 13,712,000 

* Bao gồm $593,869,263 dành cho Tài trợ Tiểu bang Cơ bản; $80,994,600 cho IELCE (mục 243); và $91,137 cho Tài trợ Pacific Region 
Educational Laboratory (PREL, chương trình Thí điểm Giáo dục Khu vực Thái Bình Dương). 

Chi tiêu Liên bang và Phi Liên bang Năm tài khóa 2018 

Ghi danh PY 2019 – 2020 Liên bang  $616,363,343 

Phi Liên bang $1,328,116,385 
 

 
Tổng $1,944,479,728 

 
Các Cơ quan Giáo dục cho Người Trưởng thành do Tiểu 
bang Quản lý 

 
 
 
 
 
 
 
 

N = 1,100,210 
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