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ĐẢM BẢO 

Chọn từng ô trong mỗi loại đảm bảo. LƯU Ý: Chọn hộp kiểm là chữ ký điện tử cho nhân viên cơ quan giáo dục 
địa phương (LEA) được chỉ định trong đảm bảo. 

 

 

LEA nhận được ngân quỹ ARP ESSER sẽ phát triển, đệ trình lên SEA và công bố công khai trên trang web của 
LEA, kế hoạch sử dụng ngân quỹ ARP ESSER của LEA. Kế hoạch và bất kỳ sửa đổi nào đối với kế hoạch sẽ được 
đệ trình phù hợp với các thủ tục. 

 

LEA đảm bảo rằng ngân quỹ ARP ESSER sẽ được sử dụng cho các mục đích dự kiến của họ, bao gồm: 

 liệu họ có sử dụng ngân quỹ cụ thể cho các chiến lược phòng ngừa và giảm thiểu COVID-19 
hay không và cách họ sẽ sử dụng, 

 ngân quỹ sẽ được sử dụng như thế nào để giải quyết tác động học tập của việc mất thời gian 
giảng dạy thông qua việc thực hiện các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng, 

 và LEA sẽ đảm bảo rằng những can thiệp đó đáp ứng nhu cầu học tập, xã hội, tình cảm và sức khỏe 
tâm thần của tất cả học sinh như thế nào và đặc biệt là những học sinh bị ảnh hưởng không cân xứng 
bởi đại dịch COVID-19. 

 

LEA đảm bảo, trong suốt thời gian nhận ARP ESSER được thiết lập trong mục 2001(a) của Đạo Luật ARP, LEA sẽ 
định kỳ, nhưng không ít hơn sáu tháng một lần, xem xét và sửa đổi kế hoạch của mình khi thích hợp. 
Phù hợp với mục 2001(i)(2) của Đạo Luật ARP, LEA sẽ lấy ý kiến cộng đồng về việc phát triển kế hoạch của 
mình, LEA sẽ xin ý kiến đóng góp của công chúng và xem xét ý kiến đóng góp đó trong việc xác định xem có 
nên sửa đổi kế hoạch của mình hay không và nếu họ xác định là cần thực hiện sửa đổi, thì lấy ý kiến cộng đồng 
về những sửa đổi mà họ thực hiện đối với kế hoạch của mình. 

 

LEA đảm bảo nếu họ sửa đổi kế hoạch của mình, kế hoạch sửa đổi sẽ giải quyết từng khía cạnh an toàn hiện 
được CDC khuyến nghị hoặc, nếu CDC đã cập nhật các khuyến nghị an toàn của vào thời điểm LEA đang sửa đổi 
kế hoạch, kế hoạch sửa đổi sẽ giải quyết mức độ mà LEA đã áp dụng các chính sách và mô tả bất kỳ chính sách 
nào như vậy, đối với mỗi khuyến nghị an toàn được cập nhật. 

 

LEA đảm bảo nếu kế hoạch đã được phát triển trước khi ban hành Đạo Luật ARP đáp ứng các yêu cầu theo mục 
2001(i)(1) và (2) của Đạo Luật ARP, nhưng không giải quyết từng khía cạnh an toàn bắt buộc được thiết lập 
trong yêu cầu quy tắc cuối cùng tạm thời, họ sẽ (trong khuôn khổ đánh giá định kỳ bắt buộc) sửa đổi kế hoạch 
cho phù hợp với các yêu cầu này không muộn hơn sáu tháng sau lần đánh giá cuối cùng. 

 

LEA đảm bảo kế hoạch sẽ ở dạng dễ hiểu và thống nhất; trong phạm vi có thể thực hiện được, được viết bằng 
ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được hoặc nếu không thể thực hiện được, thì được thông dịch bằng lời; và 
theo yêu cầu của phụ huynh là người bị khuyết tật, được cung cấp ở định dạng thay thế mà phụ huynh đó có thể 
truy cập được. 
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ƯU TIÊN TỔNG THỂ CỦA LEA 

Vui lòng cung cấp 2-3 ưu tiên hàng đầu mà LEA đã xác định là nhu cầu cấp bách nhất đối với học sinh và 
trường học trong LEA do kết quả của hoặc để đối phó với đại dịch COVID-19. Vui lòng bao gồm các nguồn dữ 
liệu minh họa lý do tại sao đây là những nhu cầu quan trọng nhất và/hoặc phổ biến nhất mà học sinh và 
trường học trong LEA phải trải qua. 
 

ƯU TIÊN NGUỒN DỮ LIỆU 
Mất Cơ Hội Học Tập/Giảm Thời Gian Học Tập MAP của NWEA, Lớp, Chuyên Cần 

Sự Tham Gia của Học Sinh Chuyên Cần, Lớp, Kỷ Luật, Hoạt Động Ngoại Khóa 

Trở Lại Trường Học An Toàn Dữ Liệu về Chuyên Cần của Học Sinh và Nhân Viên 

 
Kế Hoạch Mất Cơ Hội Học Tập 

Mục Đích 
 

Mẫu này sẽ hướng dẫn việc ra quyết định của học khu khi họ lập kế hoạch can thiệp dựa trên bằng chứng để hỗ trợ các 
cơ hội đẩy mạnh học tập cho học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Mẫu tuân theo các Hệ Thống Chu Kỳ Cải 
Thiện Liên Tục của Georgia, với trọng tâm là Hệ Thống Bài Giảng Mạch Lạc. 

“Đẩy mạnh học tập và giảng dạy tốt phụ thuộc lẫn nhau. Quý vị không thể đẩy mạnh học tập bằng các thực hành giảng 
dạy kém tại chỗ, và quý vị không thể đạt được giảng dạy tốt nếu quý vị không thể hỗ trợ hiệu quả việc học chưa hoàn 
thành. Do đó, điều quan trọng là phải phát triển các khái niệm và biện pháp thực hành tốt nhất về đẩy mạnh học tập và 
giảng dạy tốt cho các nhà lãnh đạo và giáo viên của quý vị.” 

Được tích hợp trong tài liệu là các liên kết đến những câu hỏi dẫn dắt và nghiên cứu có thể hỗ trợ các quyết định can 
thiệp của quý vị và cung cấp hướng dẫn về cách thực hiện các biện pháp can thiệp. 

Nội Dung trong Phần Ngày 

 Xác Định Các Biện Pháp Can Thiệp 

 Lựa Chọn Các Biện Pháp Can Thiệp 

 Việc Thực Hiện Kế Hoạch 

 Thực Hiện Kế Hoạch 

 Kiểm Tra Sự Tiến Bộ 
 

Kế Hoạch ARP của LEA 
Liên Kết Trang Web của LEA 

www.dekalbschoolsga.org/cares-act-funding/ 

 

Nếu nội dung của tài liệu này được giải thích rõ ràng và bao gồm trong mẫu do LEA tạo ra và được đăng trên trang web của LEA, vui lòng bao gồm 
tài liệu tham khảo để xác định nội dung của kế hoạch ở trên. 
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Xác Định Nhu Cầu 

 

Cung cấp dữ liệu phác thảo tình trạng mất cơ hội học tập trên toàn học 
khu, các nguồn lực hiện tại để hỗ trợ các cơ hội học tập mở rộng, và các 
nguồn lực bổ sung được xác định thông qua quá trình đánh giá nhu cầu. 
Bao gồm dữ liệu xác định tình trạng mất cơ hội học tập ở các học sinh bị 
ảnh hưởng không cân xứng bởi đại dịch và việc đóng cửa trường học, bao 
gồm học sinh có thu nhập thấp, trẻ em khuyết tật, học viên Anh Ngữ, 
chủng tộc và dân tộc thiểu số, học sinh đang trải qua tình trạng vô gia cư, 
trẻ em và thanh thiếu niên được chăm sóc nuôi dưỡng. 

Câu Hỏi Dẫn Dắt 
Câu Trả 

Lời 

Cần thu thập và tổng hợp dữ liệu 
nào để xác định nhu cầu của học 

sinh do mất cơ hội học tập? 

Dữ liệu sẽ được thu thập và tổng hợp để xác định nhu cầu của học sinh do mất 
cơ hội học tập sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
Ghi Danh, Chuyên Cần của Học Sinh và Nhân Viên, Tín chỉ đạt được ở trường 
trung học phổ thông, Nghiên Cứu MAPLE, Lớp, Các Biện Pháp của Hiệp Hội Đánh 
Giá Tây Bắc (NWEA) về Tiến Bộ Học Tập (MAP), Hệ Thống Đánh Giá Georgia 
Milestones, Đánh Giá Sự Hiểu Biết và Giao Tiếp bằng Tiếng Anh Giữa Các Tiểu 
Bang (ACCESS), Kỷ Luật, Tỷ Lệ Tốt Nghiệp, Con Dấu Văn Bằng và Tỷ Lệ Luân 
Chuyển Giáo Viên 

Phân tích dữ liệu để xác định điểm 
mạnh và thách thức và xác định kết 
quả. 

Xem trang 23 

Quý vị hiện đang sử dụng biện pháp 
gì (can thiệp, chiến lược, nguồn lực, 
quan hệ đối tác cộng đồng) để giải 

quyết tình trạng mất cơ hội học 
tập? 

Học khu hiện đang triển khai Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Bậc (MTSS) sử dụng những 
điều sau đây để giải quyết tình trạng mất cơ hội học tập: 
Khôi Phục Tín Chỉ, Lập Chương Trình Mùa Hè, Nhóm nhỏ, giáo viên chỉ dẫn và 
hướng dẫn cá nhân “Thứ Tư”, Dạy kèm tại trường, Đánh giá chung (quá trình) và 
Dạy kèm thông qua sự hợp tác của United Way Experience Corps. 

Quý vị đã thu thập dữ liệu gì để biết 
liệu những nỗ lực hiện tại có thành 
công hay không? 

Dữ liệu được thu thập để biết liệu các nỗ lực hiện tại có thành công hay không 
bao gồm: 
Điểm Chuẩn, Chuyên Cần, MAP của NWEA, Lớp và Con Dấu Văn Bằng. 

Quý vị sẽ thu thập và phân tích dữ 
liệu nào để xác định các nhu cầu 
hiện tại? 

Dữ liệu sẽ được thu thập và phân tích để xác định các nhu cầu hiện tại bao gồm: 
Ghi Danh vào Học Tập Trực Tiếp và Trực Tuyến, Học Sinh và Nhân Viên, Chuyên 
Cần, Tín chỉ tốt nghiệp, MAP của NWEA, Điểm Chuẩn, Tỷ Lệ Tốt Nghiệp, Đánh Giá 
Thay Thế của Georgia (GAA), Con Dấu Văn Bằng, Tham gia các hoạt động Ngoại 
Khóa, Đánh Giá Trước/Sau Bài Học, Hệ Thống Đánh Giá Georgia Milestones, 
ACCESS dành cho Học Viên Anh Ngữ, Dữ liệu hệ bốn năm, và Đánh giá chung (quá 
trình). 

 Thực Hiện Đánh Giá Nhu Cầu Toàn Diện 

 

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Documents/Process%20Guides/Data%20Decision%20Making%20Process%20Guide.pdf
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Lựa Chọn Các Biện Pháp Can Thiệp 

 

Nghiên cứu nhiều nguồn để xác định các giải pháp có bằng chứng về việc 
đáp ứng các nhu cầu đã xác định. Lựa chọn các biện pháp can thiệp dựa 
trên bằng chứng để mở rộng quy mô và nâng cao các chương trình và sáng 
kiến học tập hiện có nhằm đẩy nhanh tiến bộ học tập. Các biện pháp can 
thiệp nên giải quyết khả năng đọc viết, tính toán, khôi phục tín chỉ, và các 
nhu cầu cho những học sinh có nguy cơ không tốt nghiệp. 

 Xem xét tất cả các bằng chứng cho những cải thiện cần thiết. 

 Nghiên cứu các biện pháp can thiệp có thể 

 Xác định xem nhân viên có đủ năng lực để thực hiện các biện pháp 
can thiệp có thể có hay không. 

Phần này nhằm thông báo về việc lựa chọn (các) biện pháp can thiệp. 
Không có bài tham gia nào được yêu cầu trong phần này. 

Các Lựa Chọn Biện Pháp Can Thiệp Cân Nhắc để Lựa Chọn và Thực Hiện 

Giảm Sĩ Số Lớp Học 

Theo nghiên cứu, những điều cần xem xét với biện pháp can thiệp 
này: 

 Hiệu quả nhất ở các lớp từ mẫu giáo đến lớp 8 

 Nói chung, sĩ số lớp học nên từ 15 đến 18 để đảm bảo tác động 

 Phải xem xét chất lượng giáo viên. 

 Không gian vật lý 
Liên kết đến nghiên cứu trong phần phụ lục 

Ngày Học Kéo Dài (trước và sau giờ 
học) 

Theo nghiên cứu, điều quan trọng là phải xem xét tác động của thời 
gian bắt đầu và kết thúc giờ học trong bối cảnh trường học, cộng 
đồng, gia đình, học sinh, cũng như các tác động tài chính. Những 
điều cần cân nhắc: 

 Chương trình giảng dạy và sự phù hợp với nội dung được giảng 
dạy trong ngày học bình thường 

 Dịch vụ đưa đón 

 Bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ 

 Chỗ ở cần thiết cho học sinh 

 Ảnh hưởng đến các hoạt động ngoại khóa 
Liên kết đến nghiên cứu trong phần phụ lục 

Năm Học Kéo Dài (thêm ngày vào lịch) 

Việc kéo dài ngày học hoặc năm học có thể mang lại những lợi ích 
không liên quan đến hoạt động giảng dạy, nhưng có rất ít bằng 
chứng dựa trên nghiên cứu để hỗ trợ khả năng là thành tích của học 
sinh cũng sẽ tăng lên. Các tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng thời gian là 
điều kiện cần nhưng không đủ để nâng cao thành tích. Vấn đề quan 
trọng dường như là thời gian được sử dụng như thế nào, với chất 
lượng giảng dạy là nhân tố quyết định. Những điều cần cân nhắc: 

 Hợp đồng của giáo viên và ban giám hiệu 

 Giáo viên và học sinh kiệt sức 

 Sự hỗ trợ của phụ huynh để đảm bảo tương tác 

 Nghỉ học 

 Dịch vụ đưa đón 
Liên kết đến nghiên cứu trong phần phụ lục 
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Dạy Kèm Tần Suất Cao 

Theo nghiên cứu, các chương trình dạy kèm hiệu quả nhất có cấu 
trúc như sau: 

 Ba buổi trở lên mỗi tuần 

 30-60 phút mỗi buổi 

 Ít nhất 10 tuần 

 Ba đến bốn học sinh mỗi nhóm, nhưng dạy kèm một một hoặc 1:2 
là hiệu quả nhất, sử dụng giáo viên hoặc trợ giảng 

 Ghép cặp học sinh với một gia sư nhất định trong suốt chương 
trình 

 Cung cấp trong ngày học hoặc ngay sau đó 

 Điều chỉnh theo tiêu chuẩn cấp lớp hoặc khóa học 

 Sử dụng các phương pháp đánh giá quá trình liên tục để đo lường 
sự phát triển và thực hiện các điều chỉnh trong quá trình cung cấp 

Liên kết đến nghiên cứu trong phần phụ lục 

Chương Trình Mùa Hè 

Theo nghiên cứu, các chương trình mùa hè hiệu quả nhất có cấu 
trúc như sau: 

 Thời hạn từ năm đến sáu tuần 

 Năm ngày tham gia chương trình mỗi tuần 

 60-90 phút toán và 90-120 phút hướng dẫn đọc/viết mỗi ngày và 
hai đến ba giờ cho các hoạt động bồi dưỡng 

 Lớp học nhỏ, tối đa 15 học sinh/giáo viên 

 Sử dụng giáo viên hiệu quả cao 

 Cung cấp phương pháp học tập chuyên nghiệp tập trung vào 
chương trình giảng dạy nhất quán và tối đa hóa thời gian giảng dạy 

Liên kết đến nghiên cứu trong phần phụ lục 

Học Trực Tuyến (khắc phục, dạy kèm, 
khôi phục tín chỉ, v.v.) 

Theo nghiên cứu, những điều cần cân nhắc: 

 Giảng dạy kết hợp các yếu tố trực tuyến và trực tiếp có lợi 
thế lớn hơn 

 Giảng dạy trực tuyến nên có sự hợp tác hoặc giáo viên hướng dẫn 

 Cung cấp cho học viên quyền kiểm soát các tương tác của họ với 
phương tiện truyền thông và phản ánh nhanh chóng của học viên 

 Cung cấp sự kết hợp giữa thời gian và tài liệu học tập bổ sung cũng 
như các cơ hội hợp tác bổ sung 

 Học trực tuyến có lợi hơn nhiều cho việc mở rộng thời gian học 
hơn là giảng dạy trực tiếp 

 Khả năng tiếp cận – tiếp cận công nghệ và khả năng kết nối 

 Bữa ăn cho học sinh 

 Đào tạo giáo viên về các chiến lược thu hút sự tham gia của học 
sinh 

 Lịch trình linh hoạt 
Liên kết đến nghiên cứu trong phần phụ lục 

Khác  

 
Các Câu Hỏi Dẫn Dắt Cần Xem Xét – Liên kết đến các câu hỏi trong phần phụ lục 
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Kế Hoạch Thực Hiện 

 
 

Phát triển một nhóm và lập kế hoạch thực hiện các giải pháp có triển 
vọng nhất và có thể được thực hiện một cách trung thực. 

 Phát triển một nhóm hiểu sâu về các biện pháp can thiệp và cách 
tốt nhất để thực hiện chúng. 

 Xác định vai trò và trách nhiệm của những người thực hiện các 
biện pháp can thiệp. 

 Xây dựng tiến trình thực hiện. 

 Xác định các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để thực hiện các biện 
pháp can thiệp. 

 Xây dựng một tập hợp các điểm chuẩn cần được xem xét để 
theo dõi tiến độ thực hiện. 

Trả lời các câu hỏi dưới đây để biết các biện pháp can thiệp đang được thực hiện. 

Câu Hỏi Câu Trả Lời 

(Các) biện pháp can thiệp đã chọn là gì? 

Giảm Sĩ Số Lớp Học  

Ngày Học Kéo Dài (trước và sau giờ học)  

Năm Học Kéo Dài (thêm ngày vào lịch)  

Dạy Kèm Tần Suất Cao  

Chương Trình Mùa Hè  
Học Trực Tuyến (khắc phục, dạy kèm, khôi phục tín chỉ, 
v.v.)  

Khác:  

Khác:  

Những khu vực/cụm/trường nào sẽ thực 
hiện mỗi biện pháp can thiệp được chọn? 

Các Khu Vực/Cụm/Trường được chọn để thực hiện mỗi biện pháp can thiệp 
sẽ dựa trên Hệ Thống Hỗ Trợ Trường Học Theo Bậc của DCSD, hệ thống này 
bắt nguồn từ việc hiểu rằng các trường học có những nhu cầu khác nhau và 
phải đối mặt với những động lực khác nhau. Phương pháp phân bậc của Học 
Khu tập trung vào các chỉ số hoạt động chính dựa vào quy trình đánh giá 
nhu cầu dựa trên dữ liệu. Các chỉ số này là: Thành tích học tập ở cấp độ 
phân nhóm, Sự Tham Gia của Học Sinh (ví dụ: chuyên cần, chỉ số không cân 
xứng, v.v.), Nhu cầu Xã Hội và Tình Cảm (ví dụ: nhu cầu được xác định, giới 
thiệu, v.v.), và Tỷ Lệ Tốt Nghiệp. 
 

Những lớp hoặc nhóm lớp nào sẽ tham 
gia vào mỗi biện pháp can thiệp được 
chọn? 

Tiểu Học Các Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 5, Trung Học Cơ Sở Lớp 6-8, và Trung 
Học Phổ Thông Lớp 9-12. 
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(Các) phân nhóm học sinh nào sẽ tham gia 
vào mỗi biện pháp can thiệp đã chọn? 

Tất cả các phân nhóm sẽ có cơ hội tham gia vào các biện pháp can thiệp đã 
chọn: Học Viên Anh Ngữ (EL) và Học Sinh Khuyết Tật (SWD), Năng khiếu, Cầu 
Nối Xếp Lớp Nâng Cao dành cho tất cả các phân nhóm (Lớp 9-10), Học sinh 
không đạt yêu cầu tốt nghiệp, Học sinh cần thêm tín chỉ, Trường Học Trực 
Tuyến Georgia (Lớp 6-12), Năm Học Kéo Dài (Lớp 3,5,8 và Các Khóa Học 
Kiểm Tra EOC), Mẫu Giáo Bé đến Lớp 3 và Mẫu Giáo Bé đến Lớp 4, Can thiệp 
Đọc Viết Sớm Các Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 3, Can thiệp Toán Học Sớm Các 
Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 3, và Các phân nhóm tập trung: Học Sinh Da Đen, 
Học Sinh Người Tây Ban Nha, Học Sinh Khuyết Tật, và những học viên đa 
ngôn ngữ (Học Viên Anh Ngữ). Trang 21-22. 

Đâu là (những) nhóm học sinh mục tiêu 
cho mỗi biện pháp can thiệp được chọn? 

Các nhóm học sinh mục tiêu như sau: Học sinh không đạt yêu cầu tốt 
nghiệp, thiếu số tín chỉ được xếp vào loại học sinh mới và học viên trực 
tuyến. Những học sinh có kế hoạch khắc phục và được phân loại là những 
học viên đang gặp khó khăn, học sinh được xác định là có năng khiếu, cần 
tín chỉ để trở thành người hoàn thành lộ trình, học sinh xếp lớp nâng cao sẽ 
tham gia chương trình mùa hè, tất cả các phân nhóm và học sinh gặp khó 
khăn về học tập, xã hội và tình cảm. Các phân nhóm tập trung: Học Sinh Da 
Đen, Học Sinh Người Tây Ban Nha, Học Sinh Khuyết Tật, và những học viên 
đa ngôn ngữ (Học Viên Anh Ngữ). 

Số giờ được đề xuất thêm vào năm học là 
bao nhiêu? 

Không Áp Dụng 

Cần đào tạo gì cho nhân viên, học sinh và 
phụ huynh cho mỗi biện pháp can thiệp 

được chọn? 

Đào tạo bắt buộc:  
Nhân viên: Các thành phần khuôn khổ giảng dạy, lập kế hoạch cho các hoạt 
động khám phá theo chủ đề, hiểu biết về dữ liệu, lên lịch trình và giám sát 
các hoạt động cũng như chương trình bổ sung và can thiệp, hỗ trợ theo bậc 
và học tập cảm xúc xã hội (SEL). 
Học sinh: tự theo dõi sự tiến bộ bằng cách sử dụng các biện pháp can thiệp, 
năng lực cảm xúc xã hội (tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, kỹ năng 
quan hệ và ra quyết định. 
Phụ huynh: cách hỗ trợ con em họ trong học tập và với SEL, lợi thế của việc 
đi học đều đặn và tích cực theo dõi sự tiến bộ của học sinh; gắn kết gia đình. 
 

Những nguồn lực nào (biện pháp can 
thiệp, chiến lược, quan hệ đối tác cộng 
đồng) cần thiết để thực hiện hiệu quả 

từng biện pháp can thiệp đã chọn? 

Nhân viên làm việc hiệu quả cao, tài liệu giảng dạy, công nghệ và phát triển 
chuyên môn (xem bảng ở trang 21-22). 

Kế hoạch đánh giá quá trình để đánh giá 
sự tiến bộ và tác động của học sinh đối 

với từng biện pháp can thiệp được chọn 
là gì? 

Chỉ dẫn đường đi nước bước và các vòng hướng dẫn, Quan sát bài làm của 
học sinh và phản hồi do giáo viên cung cấp, Theo dõi tín chỉ để thu hồi tín 
chỉ, và Giám sát đi học chuyên cần và điểm số (xem bảng trang 21-22). 
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Thực Hiện Kế Hoạch 

 

 
Tiến hành kế hoạch để thực hiện các giải pháp đầy hứa hẹn, thực hiện các 
điều chỉnh theo thời gian thực ở những nơi/khi cần thiết. 

 Thu thập thông tin để giám sát chất lượng của các hỗ trợ được 
cung cấp cho (các) biện pháp can thiệp. 

 Xem xét thông tin bổ sung cần thiết để xác định xem (các) biện 
pháp can thiệp có hiệu quả hay không. 

 Đánh giá mức độ mà kế hoạch thực hiện đang được tuân thủ. 

 Xác định những cách để phá bỏ các rào cản. 

 Xây dựng năng lực của những người khác để tạo điều kiện và thực 
hiện (các) biện pháp can thiệp. 

 

Tiến Trình Thực Hiện 

Tiến trình đề xuất để thực hiện mỗi biện 
pháp can thiệp đã chọn là gì? 

Xem bảng trên trang 21-22. 
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Kiểm Tra Sự Tiến Bộ 

 

 
Tiến hành kế hoạch để thực hiện các giải pháp đầy hứa hẹn, thực hiện các 
điều chỉnh theo thời gian thực ở những nơi/khi cần thiết. 

 Thu thập thông tin để giám sát chất lượng của các hỗ trợ được cung 
cấp cho (các) biện pháp can thiệp. 

 Xem xét thông tin bổ sung cần thiết để xác định xem (các) biện 
pháp can thiệp có hiệu quả hay không. 

 Đánh giá mức độ mà kế hoạch thực hiện đang được tuân thủ. 

 Xác định những cách để phá bỏ các rào cản. 

Đề Cương Để Đánh Giá Việc Thực Hiện và Tác Động 

Quý vị sẽ đánh giá mức độ trung thực 
và hiệu quả của việc triển khai liên tục 
từng biện pháp can thiệp được các 
phân nhóm cụ thể lựa chọn như thế 
nào? 
 
Các phân nhóm: học sinh có thu nhập 
thấp, học sinh khuyết tật, chủng tộc và 
dân tộc thiểu số, học sinh nhập cư, Học 
Viên Anh Ngữ, học sinh đang trải qua 
tình trạng vô gia cư, trẻ em được chăm 
sóc nuôi dưỡng. 

2021-2022 
Chỉ Dẫn Đường Đi Nước Bước Và Các Vòng Hướng Dẫn, đánh giá quá trình, dữ 
liệu không cân xứng (Lớp Mẫu Giáo Bé đến Lớp 5, Lớp 6-8 và Lớp 9-12), Theo 
dõi sự tham gia và mức độ tương tác (học sinh), tín chỉ, chuyên cần, tỷ lệ đậu và 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp, Theo dõi MAP Mùa Thu/Mùa Xuâ, Thi Xếp Lớp Nâng Cao (AP) 
và ACCESS, Theo dõi Chương Trình Tập Thể Dục (xem bảng trên trang 21-22). 

2022-2023 
Chỉ Dẫn Đường Đi Nước Bước Và Các Vòng Hướng Dẫn, đánh giá quá trình, dữ 
liệu không cân xứng (Lớp Mẫu Giáo Bé đến Lớp 5, Lớp 6-8 và Lớp 9-12), Theo 
dõi sự tham gia và mức độ tương tác (học sinh), tín chỉ, chuyên cần, tỷ lệ đậu và 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp, Theo dõi MAP Mùa Thu/Mùa Xuân, Thi AP và ACCESS và Theo 
dõi Chương Trình Tập Thể Dục (xem bảng trên trang 21-22). 

2023-2024 
Tất cả các biện pháp can thiệp sẽ được thực hiện đầy đủ trong ba năm (đến 
tháng 5 năm 2024). (xem bảng trên trang 22). 

 
Các Câu Hỏi Dẫn Dắt – Liên kết đến các câu hỏi trong phần phụ lục 
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SỬ DỤNG NGÂN QUỸ 

LEA sẽ dành tối thiểu 20 phần trăm ngân quỹ như vậy để giải quyết tình trạng không học tập thông qua việc thực hiện 
các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng. Ngoài các biện pháp can thiệp được nêu trong mẫu ở trên, phần trăm 
ngân quỹ này có thể được sử dụng để giải quyết các nhu cầu đánh giá, hỗ trợ phụ huynh khi họ hỗ trợ con em là học 
sinh của họ, cũng như sự tham gia và mức độ tương tác của học sinh. Vui lòng ước tính tỷ lệ phần trăm gần đúng của 
ngân quỹ ESSER III của LEA được phân bổ cho mỗi hoạt động hoặc mục đích giải quyết tình trạng không học tập được 
liệt kê dưới đây. 

 

Hoạt Động để Giải Quyết Tình Trạng Không Học Tập Phần trăm 

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động liên quan đến học hè và các chương trình bổ túc ngoài giờ, bao gồm 
giảng dạy trên lớp hoặc học trực tuyến trong các tháng hè và giải quyết nhu cầu của các nhóm có nguy cơ. 

12% 

Quản lý và sử dụng các bài đánh giá chất lượng cao hợp lệ và đáng tin cậy, để đánh giá chính xác tiến bộ học 
tập của học sinh và hỗ trợ các giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, bao gồm cả thông qua giảng 
dạy có phân biệt. 

5% 

Cung cấp thông tin và trợ giúp cho phụ huynh và gia đình về cách họ có thể hỗ trợ học sinh một cách hiệu 
quả, bao gồm cả trong môi trường học tập từ xa 3% 
Theo dõi sự chuyên cần của học sinh và cải thiện sự tham gia của học sinh trong giáo dục từ xa 2% 

 

Hoạt Động Để Giải Quyết Các Nhu Cầu Khác Phần trăm 

Bất kỳ hoạt động nào được cho phép bởi Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở năm 1965, Đạo Luật 
Giáo Dục Người Khuyết Tật, Đạo Luật Giáo Dục Người Lớn và Biết Đọc Biết Viết Trong Gia Đình, và Đạo Luật Giáo 
Dục Kỹ Thuật và Nghề Nghiệp của Carl D. Perkins năm 2006. 

10% 

Hoạt động nhằm giải quyết các nhu cầu riêng của những nhóm có nguy cơ. 5% 
Xây dựng và thực hiện các quy trình và hệ thống để cải thiện khả năng sẵn sàng và các nỗ lực ứng phó. 7% 
Đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên của cơ quan giáo dục địa phương về vệ sinh và giảm thiểu lây lan các 
bệnh truyền nhiễm 3% 
Mua vật tư để vệ sinh và làm sạch cơ sở vật chất. 3% 
Lập kế hoạch, điều phối và thực hiện các hoạt động trong thời gian đóng cửa dài hạn, bao gồm cung cấp bữa ăn 
cho học sinh đủ điều kiện, cung cấp công nghệ học trực tuyến cho tất cả học sinh, cung cấp hướng dẫn thực 
hiện các yêu cầu theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật và đảm bảo các dịch vụ giáo dục khác có thể tiếp tục 
được cung cấp phù hợp với tất cả các yêu cầu của Liên Bang, Tiểu Bang và địa phương. 

9% 

Cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần, bao gồm thông qua việc triển khai các trường học cộng đồng 
đầy đủ dịch vụ dựa trên bằng chứng. 7% 
Mua công nghệ giáo dục (bao gồm phần cứng, phần mềm và kết nối) cho học sinh được cơ quan giáo dục địa 
phương phục vụ để hỗ trợ trong việc tương tác giáo dục thường xuyên và thực chất giữa học sinh và giáo viên 
hướng dẫn lớp học, bao gồm cả học sinh có thu nhập thấp và trẻ em khuyết tật, có thể bao gồm trợ giúp công 
nghệ hoặc thiết bị điều chỉnh phù hợp. 

8% 

Sửa chữa và cải thiện cơ sở trường học để cho phép các trường học hoạt động nhằm giảm nguy cơ lây truyền vi 
rút và tiếp xúc với các mối nguy hiểm đối với sức khỏe môi trường, và để hỗ trợ các nhu cầu về sức khỏe của học 
sinh. 

10% 

Các dự án kiểm tra, thử nghiệm, bảo trì, sửa chữa, thay thế và nâng cấp nhằm cải thiện chất lượng không khí trong 
nhà trong các cơ sở trường học, bao gồm hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí cơ học và phi cơ học, lọc, 
thanh lọc và làm sạch không khí khác, quạt, hệ thống điều khiển và sửa chữa và thay thế cửa sổ và cửa ra vào 

6% 

Phát triển các chiến lược và thực hiện các quy ước sức khỏe cộng đồng bao gồm, ở mức độ cao nhất có thể, các 
chính sách phù hợp với hướng dẫn của Centers for Disease Control and Prevention để mở cửa trở lại và vận hành 
các cơ sở trường học nhằm duy trì hiệu quả sức khỏe và sự an toàn của học sinh, giáo viên và những nhân viên 
khác. 

1% 

Các hoạt động khác cần thiết để duy trì hoạt động và tính liên tục của các dịch vụ trong các cơ quan giáo dục địa 
phương và tiếp tục sử dụng nhân viên hiện có của cơ quan giáo dục địa phương. 
 

Vui lòng xác định “các hoạt động khác” 

9% 

Tổng 100% 
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Kế Hoạch Thực Hiện LEA để Sử Dụng Ngân Quỹ. Trong cuộc khảo sát dưới đây, vui lòng đánh dấu tất cả các 
lựa chọn phù hợp: 

 Nhóm Học Sinh Có Nguy Cơ 

 học sinh có thu nhập thấp:  trang trải chi phí cho các hoạt động, dịch vụ, hỗ trợ, chương trình 
và/hoặc biện pháp can thiệp có mục tiêu cụ thể 

 học sinh khuyết tật:  trang trải chi phí cho các hoạt động, dịch vụ, hỗ trợ, chương trình và/hoặc 
biện pháp can thiệp có mục tiêu cụ thể 

 chủng tộc và dân tộc thiểu số:  trang trải chi phí cho các hoạt động, dịch vụ, hỗ trợ, chương trình 
và/hoặc biện pháp can thiệp có mục tiêu cụ thể 

 học sinh nhập cư:  trang trải chi phí cho các hoạt động, dịch vụ, hỗ trợ, chương trình và/hoặc biện 
pháp can thiệp có mục tiêu cụ thể

 

 Học Viên Anh Ngữ:  trang trải chi phí cho các hoạt động, dịch vụ, hỗ trợ, chương trình và/hoặc 
biện pháp can thiệp có mục tiêu cụ thể 

 học sinh đang trải qua tình trạng vô gia cư: trang trải chi phí cho các hoạt động, dịch vụ, hỗ trợ, 
chương trình và/hoặc biện pháp can thiệp có mục tiêu cụ thể 

 trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng:  trang trải chi phí cho các hoạt động, dịch vụ, hỗ trợ, chương 
trình và/hoặc biện pháp can thiệp có mục tiêu cụ thể 

 Chi phí Giáo Dục Nghề Nghiệp, Kỹ Thuật Và Nông Nghiệp (được phê duyệt theo Đạo Luật Perkins) 
Nếu những nỗ lực này hỗ trợ cho các Nhóm Học Sinh Có Nguy Cơ, vui lòng đánh dấu vào các nhóm ở 
đầu cuộc khảo sát này. 

 
Tính Liên Tục của Đội Ngũ Nhân Viên và Dịch Vụ Cốt Lõi 

 trang trải chi phí bù đắp nhu cầu nghỉ phép hoặc giảm tiền lương của nhân viên tại trường 

 trang trải chi phí tiền thưởng để giữ chân các giáo viên và nhân viên hỗ trợ 

 trang trải chi phí hoạt động đưa đón 

 trang trải chi phí các khoản phí liên quan đến tiện ích 

 các chi phí hoạt động khác (vui lòng giải thích) 
 

 
Nếu những nỗ lực này hỗ trợ cho các Nhóm Học Sinh Có Nguy Cơ, vui lòng đánh dấu vào các nhóm ở đầu cuộc khảo sát này. 
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Học Tập Từ Xa 

 khả năng kết nối (điểm phát sóng, trang bị WiFi, dịch vụ internet, không dây khác, v.v. cho tòa 
nhà/xe buýt) 

 thiết bị (máy tính xách tay, máy tính bảng, v.v.) 

 chi phí in các tập tài liệu học tập 

 nguồn lực/công cụ giảng dạy 

 phần cứng 

 phần mềm, đăng ký, giấy phép 

 công nghệ hỗ trợ hoặc thiết bị điều chỉnh phù hợp 

 nền tảng học tập trực tuyến/hệ thống quản lý học tập 

 chi phí học tập từ xa khác (vui lòng giải thích) 
 

Các dịch vụ được quản lý để hỗ trợ mạng. 

Nếu những nỗ lực này hỗ trợ cho các Nhóm Học Sinh Có Nguy Cơ, vui lòng đánh dấu vào các nhóm ở đầu cuộc khảo sát này. 

 

Cơ Sở Vật Chất/Thiết Bị 

 chi phí liên quan đến vệ sinh/khử trùng các tòa nhà và xe buýt 

 chi phí nhân sự bổ sung (‘tiền trợ cấp nguy hiểm’, giờ làm việc, v.v. - không liên quan đến việc 
chuẩn bị và cung cấp bữa ăn ở trường; xem ‘Bữa Ăn Ở Trường’ bên dưới) 

 thiết bị và vật tư (găng tay, khẩu trang, PPE, vật dụng làm sạch, v.v.) 

 cơ sở vật chất/thiết bị (vui lòng giải thích) 
 

Sửa chữa các thiết bị nghe và làm mát. 

Nếu những nỗ lực này hỗ trợ cho các Nhóm Học Sinh Có Nguy Cơ, vui lòng đánh dấu vào các nhóm ở đầu cuộc khảo sát này. 
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Sức Khỏe Tinh Thần và Thể Chất (số giờ theo hợp đồng, học tập chuyên nghiệp, các chương trình, v.v.) 

 chi phí liên quan đến khám bệnh từ xa 

 chi phí liên quan đến tư vấn 

 chi phí liên quan đến điều dưỡng học đường 

 chi phí liên quan đến các phòng khám tại trường học 

 chi phí liên quan đến dịch vụ điều trị 

 chi phí liên quan đến các dịch vụ và hỗ trợ trọn gói 

☐ sức khỏe tinh thần khác 

 

 

Nếu những nỗ lực này hỗ trợ cho các Nhóm Học Sinh Có Nguy Cơ, vui lòng đánh dấu vào các nhóm ở đầu cuộc khảo sát này. 
 

Phát Triển Chuyên Môn 

 Trang trải chi phí phát triển chuyên môn bổ sung cho lãnh đạo, giáo viên và nhân viên của trường 
(đào tạo, ngày phát triển chuyên môn kéo dài, tư vấn viên, chương trình, v.v.). 

 các chi phí phát triển chuyên môn khác (vui lòng giải thích) 
 

Đào tạo cho nhân viên bảo trì để đảm bảo thực hiện các chiến lược giảm thiểu hỗ trợ trở lại 
trường học an toàn và tiếp tục duy trì hoạt động trường học. 

Nếu những nỗ lực này hỗ trợ cho các Nhóm Học Sinh Có Nguy Cơ, vui lòng đánh dấu vào các nhóm ở đầu cuộc khảo sát này. 
 

Bữa Ăn Tại Trường 

 bù đắp chi phí do phục vụ bữa ăn (không được USDA bồi hoàn) 

 chi trả cho nhân viên hưởng tiền trợ cấp ‘nguy hiểm’ hoặc lương theo giờ bổ sung 

 trang trải thêm chi phí đưa đón để cung cấp bữa ăn 

 các chi phí bữa ăn tại trường khác (vui lòng giải thích) 
 

Sửa chữa và nâng cấp thiết bị. 

Nếu những nỗ lực này hỗ trợ cho các Nhóm Học Sinh Có Nguy Cơ, vui lòng đánh dấu vào các nhóm ở đầu cuộc khảo sát này. 



 
Giáo Dục Tương Lai của Georgia 

VIETNAMESE 

 

Học Tập Bổ Sung 

 cơ hội khắc phục 

 cơ hội bồi dưỡng 

 học hè 

 các chương trình trước/sau giờ học được lên lịch trong năm học 

 nguồn lực giảng dạy bổ sung 

 trả thêm cho giáo viên, nhân viên, người cố vấn vì số giờ/lịch trình kéo dài 

 chi phí học tập bổ sung khác (vui lòng giải thích) 
 

 

Nếu những nỗ lực này hỗ trợ cho các Nhóm Học Sinh Có Nguy Cơ, vui lòng đánh dấu vào các nhóm ở đầu cuộc khảo sát này. 
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Thực Hiện Các Chiến Lược Phòng Ngừa và Giảm Thiểu 

 

Phần A 
 

Kế Hoạch Quay Lại Giảng 
Dạy Trực Tiếp 

Liên Kết Trang Web của 
LEA 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ 

Kế Hoạch Sẽ Được Cập 
Nhật Trong Vòng 6 Tháng 

CÓ  KHÔNG  

Ngày:  Ngày 9 tháng 7 năm 2021 Kế Hoạch Được Cập Nhật thành Các Hướng Dẫn của CDC 
Hiện Tại 

Phần B 

Các LEA nhận được ngân quỹ ARP ESSER phải phát triển, đệ trình lên GaDOE theo tiến trình hợp lý và công bố công 
khai trên trang web của LEA, kế hoạch sử dụng ngân quỹ ARP ESSER của LEA. 

 Trong phần dưới đây, vui lòng giải thích mức độ và cách thức sử dụng ngân quỹ để thực hiện các chiến lược 
phòng ngừa và giảm thiểu, ở mức độ cao nhất có thể thực hiện được, phù hợp với hướng dẫn gần đây nhất của 
Center for Disease Control and Prevention (CDC) về mở cửa trở lại các trường học, để mở cửa và vận hành liên 
tục và an toàn các trường học để học tập trực tiếp. U. S. Department of Education đã cung cấp các nguồn lực phù 
hợp với hướng dẫn của CDS, vui lòng tham khảo nguồn lực trong bảng. 

 

 
Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Mở Cửa Lại Trường Học Một Cách An Toàn do U.S. Department of Education Cung Cấp 

Các Trường Học và Khu Học Xá An 
Toàn Hơn Thực Hành Tốt Nhất 

Clearinghouse 
Thực Hành Tốt Nhất Clearinghouse - Trang chủ (ed.gov) 

Center for Disease Control and 
Prevention-Chiến Lược Hoạt Động 
cho các Trường Lớp Mẫu Giáo đến 

Lớp 12 thông qua Phòng Ngừa Theo 
Từng Giai Đoạn 

Chiến Lược Hoạt Động cho các Trường Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12 thông qua 
Phòng Ngừa Theo Từng Giai Đoạn | CDC 

Tập 1- Sổ Tay ED COVID-19 Năm 
2021- Chiến Lược Mở Cửa Lại 

Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở 
Một Cách An Toàn 

Sổ Tay ED COVID-19, Tập 1: Chiến Lược Mở Cửa Lại  Trường Tiểu Học và 
Trung Học Cơ Sở Một Cách An Toàn (PDF) 

Tập 2- Sổ Tay ED COVID-19 Năm 
2021- Lộ Trình Mở Cửa Lại Một Cách 

An Toàn và Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu 
Của Học Sinh 

Sổ Tay ED COVID-19: Tập 2 Năm 2021 (PDF) 

https://bestpracticesclearinghouse.ed.gov/?utm_content&utm_medium=email&utm_name&utm_source=govdelivery&utm_term
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
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1. Vui lòng giải thích cách LEA thu hút toàn bộ cộng đồng trường học để thiết lập một môi trường an toàn cho tất cả 
các giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh để thúc đẩy lòng tin và sự tự tin. 
Nếu được giải thích rõ ràng và được bao gồm trong kế hoạch Quay Lại Giảng Dạy Trực Tiếp được đăng trên trang web của LEA, vui lòng 
bao gồm tài liệu tham khảo để xác định vị trí mô tả từ kế hoạch bên dưới. 

DeKalb County School District đã thông báo cho tất cả các bên liên quan thông qua email, các cuộc họp ở tòa thị chính, 
thông tin cập nhật của Tổng Giám Đốc và các cuộc gọi liên lạc tới tất cả các bên liên quan để thúc đẩy sự tin tưởng và tự 
tin rằng học khu đang sử dụng dữ liệu và hướng dẫn mới nhất từ các quan chức chăm sóc sức khỏe để thiết lập và duy trì 
một môi trường an toàn . Xem trang 4 (2.3.2) của Hướng Dẫn Ứng Phó Sẵn Sàng. 
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/readiness-response-guide/ 
Vui lòng sử dụng liên kết này cho các trang được tham chiếu bên dưới. 
 

2. Vui lòng giải thích cách LEA sử dụng ngân quỹ ARP-ESSER để thực hiện các chiến lược phòng ngừa nhằm giảm sự 
lây truyền COVID-19 trong trường học. 
Nếu được giải thích rõ ràng và được bao gồm trong kế hoạch Quay Lại Giảng Dạy Trực Tiếp được đăng trên trang web của LEA, vui lòng 
bao gồm tài liệu tham khảo để xác định vị trí mô tả từ kế hoạch bên dưới. 

Vui lòng đánh dấu vào các chiến lược do LEA triển khai: 

 Sử dụng khẩu trang phổ biến và đúng cách 

 Giữ khoảng cách tiếp xúc 

 Các quy ước về rửa tay và hô hấp 

 Làm sạch và giữ các cơ sở trong lành 

 Truy vết tiếp xúc kết hợp với cách ly nhiễm bệnh và cách ly theo dõi 

Để làm giảm sự lây nhiễm của COVID-19 trong các trường học, ngân quỹ thường được sử dụng để mua các vật dụng và 
triển khai các chiến lược sau đây:  Mua Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân và kính nhựa dẻo để bàn để duy trì môi trường an toàn 
và trong lành. Mua thêm dung dịch rửa tay khô và các sản phẩm vệ sinh và chuyển đến các trường học và các tòa nhà 
văn phòng để sử dụng. Cung cấp cho các nhân viên đào tạo để tìm hiểu cách làm sạch và khử khuẩn hiệu quả tất cả bề 
mặt. Đặt các bảng hiệu yêu cầu giữ khoảng cách tiếp xúc trên các tầng để khuyến khích các học sinh và nhân viên giữ 
khoảng cách tiếp xúc và biết cách đeo khẩu trang đúng cách. Mua các bảng hiệu và đặt khắp các trường học và các tòa 
nhà văn phòng. Triển khai truy vết tiếp xúc kết hợp với cách ly nhiễm bệnh và cách ly theo dõi như một chiến lược để 
giảm sự lây nhiễm COVID-19. Lập tức làm sạch và vệ sinh các khu vực bị ảnh hưởng. Thường xuyên làm sạch và vệ sinh 
tất cả các khu vực. Thêm vào đó, mua các nhiệt kế hồng ngoại không cần tiếp xúc. Trang 9-10. 

3. Vui lòng giải thích cách LEA đã theo dõi các ca bệnh và đưa ra quyết định về giảng dạy trực tiếp. 
Nếu được giải thích rõ ràng và được bao gồm trong kế hoạch Quay Lại Giảng Dạy Trực Tiếp được đăng trên trang web của LEA, vui lòng 
bao gồm tài liệu tham khảo để xác định vị trí mô tả từ kế hoạch bên dưới. 

Quyết định quay trở lại giảng dạy trực tiếp được đưa ra dựa trên dữ liệu và hướng dẫn do Centers for Disease Control, 
DeKalb Board of Health và Department of Public Health cung cấp, số ca bệnh trong quận và tỷ lệ ca bệnh. Số lượng và tỷ 
lệ phần trăm các ca bệnh được theo dõi hàng ngày và ngay khi số ca bệnh nằm dưới tỷ lệ phần trăm được khuyến nghị và 
khi được xác định là an toàn để tiếp tục giảng dạy trực tiếp, quyết định cuối cùng để tiếp tục giảng dạy trực tiếp cuối 
cùng đã được đưa ra. Các ca bệnh được theo dõi như sau:  Các nhân viên và học sinh được khuyến cáo ở nhà nếu có bất 
kỳ triệu chứng nào và những cá nhân có tiếp xúc gần với những người dương tính với COVID-19 sẽ được xác định và theo 
dõi ngay lập tức để ngăn chặn sự lây lan rộng. Bất kỳ ai tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-
19 đều được thông báo ngay lập tức về các thủ tục và thông báo về các yêu cầu kiểm dịch. Trang 6-10. 

 



 
Giáo Dục Tương Lai của Georgia 

VIETNAMESE 

Phụ Lục 

Câu Hỏi Dẫn Dắt 

Lựa Chọn Các Biện Pháp Can Thiệp: 

 Các nghiên cứu có được tiến hành ở các cơ sở và với các số lượng người phù hợp với bối cảnh địa phương 
không (ví dụ số học sinh khuyết tật, học viên Anh Ngữ), và liệu biện pháp can thiệp có tác động tích cực và to 
lớn mang tính thống kê lên học sinh quan trọng hoặc các kết quả liên quan khác không? 

 Các bên liên quan thích hợp (ví dụ học sinh, gia đình, nhân viên và cộng đồng) đã tham gia vào các cuộc thảo 
luận về cách giải quyết nhu cầu của họ chưa? 

 Làm thế nào có thể đo lường tác động của biện pháp can thiệp? 

 Nhà trường/học khu sẽ sử dụng những công cụ nào để xác định tác động? 

 Những nguồn lực nào được yêu cầu để thực hiện việc can thiệp này một cách trung thực? 

 Địa phương cần năng lực gì để triển khai biện pháp can thiệp này một cách trung thực? 

 Nhân viên sẽ cần những kỹ năng và nguồn lực nào để thực hiện biện pháp can thiệp? 

 Làm thế nào để biện pháp can thiệp này phù hợp với các mục tiêu chiến lược lớn hơn và các nỗ lực hiện có 
khác? 

Kiểm Tra Sự Tiến Bộ: 

 Quý vị sẽ tiến hành việc giám sát mức độ trung thực của việc triển khai như thế nào? 

 Làm thế nào để tiến hành giám sát để đảm bảo rằng các hành động có hiệu quả, tác động đến thực tiễn, và cải 
thiện thành tích của học sinh cho tất cả các phân nhóm? 

 Sẽ thiết lập các tiêu chuẩn nào và sẽ thu thập các dữ liệu nào để đo lường hiệu quả của các biện pháp can thiệp 
cho tất cả các phân nhóm? 

 Quý vị sẽ thu thập bằng chứng và hiện vật cụ thể nào để xác định xem liệu các biện pháp can thiệp có được 
thực hiện theo cách có tác động đến kết quả của học sinh cho tất cả các phân nhóm hay không? 

 Các bằng chứng và hiện vật có chứng minh được tính trung thực của việc thực hiện và tính hiệu quả của các 
biện pháp can thiệp không? 

 Các bằng chứng và hiện vật có dễ dàng thu thập không? 

 Ai chịu trách nhiệm thu thập bằng chứng và hiện vật? Bằng chứng và hiện vật sẽ được lưu trữ và chia sẻ như 
thế nào và ở đâu? 

  Hướng Dẫn Từng Bước để Đánh Giá Chương Trìnhvà Mô Hình LogicMô Hình Logic– Hướng dẫn từng bước này 
hỗ trợ các học khu ưu tiên các chương trình để đánh giá, lập kế hoạch các quy trình thu thập và phân tích dữ 
liệu, và sử dụng các phát hiện để phát triển các kế hoạch hành động nhằm cải thiện chương trình. Một công cụ 
đi kèm cung cấp tổng quan về khái niệm mô hình logic, khuôn mẫu để tạo mô hình logic và danh sách kiểm tra 
để đảm bảo việc triển khai mô hình logic hiệu quả.

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgD2DN4NcMh6x7BPGW4CrGrC3zMZvcMH1vzylffx9N8rRkc619SgFW93KJXX49PvJvN81J4w-FVKB3W1kvDqj4Y_000W6T12My8HKmpbW8vq_9L7H1WLKVgDG6F4wHMTCW8NyxZN3-WyZmW54VTkf7HyrmhW3d-NpL53BJr4W16NMnh5dJ4TjW7SL9zw9fHXgcN7nN9HckLtqBW5brL2R90Yv9yN6p5Ff4zj8zJW7dcTf94-CqK8N57b0kWbgch0W56xgrr8pWWlFW8QZCqc8ZMQnCW6gttrv5SfWRXW75dBrJ1MM3mWW1py-p767C7x2V4sd3n6Nc_9LW4qv-RK8xkgQPW7zlD_T8tk1stN4v7dGS8cGT_W8kwtdb7mvDbgW8hQRmv1GVQKVW3kG3wj47WcwN3gzR1
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgZK1W349xRb4wgpKJW8_FWBN8CgghlW5pn_2n4f0X0LW71xB-Z273K8_W7v_kD62xyQBWW1VGkcN7nNbnyW24wjX790BvYlW3XgM5F2gkZFXN2Jg2Xr6zx5yW19LpcK2qyGM9W5NxD933rJpk4VWpLnQ4l9qC7N8wjSW3ZG3HxW5xWDHw1PcWSzW71MSkL4bG_YbW5qxDJ680ns3hW4rsxP-7KrCfKW3977vw8MFZbZN1M5Mbx8qH4xW7gtQH7662JXVW2Q374c1cD_72W7TySvg4dnSBkW52Plv12xn-MsW3mqJ-L1WSfd_VFv2hq6B1338W86LL612K612ZW4XsF_964jGgfW4J-KZR1tQF2FW4STkMg1ySZr-VyXJJz58MpKSW337jcf4yGG9yW2lN3q_1VcnBMW5dy-l71x71psW3dBmQc70BLsb3djH1
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Nghiên Cứu và Nguồn Lực Bổ Sung 

Cập Nhật và Nghiên Cứu về Học Tập Cấp Tốc và Các Phương Pháp Hay Nhất 

 TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf–Đây là hướng dẫn đã cập nhật từ Dự Án Giáo Viên 
Mới (TNTP) với các mục tiêu và chiến lược cụ thể, có thể giúp các trường học bắt đầu tăng tốc học sinh để quay 
lại trình độ cấp lớp của chúng, ở bất kỳ hình thức giảng dạy nào—trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. TNTP đã 
đặc biệt nhấn mạnh vào hai điều quan trọng nhất mà các trường học nên ưu tiên ngay bây giờ: các bài tập phù 
hợp với cấp lớp và sự giảng dạy chặt chẽ. 

  EdResearch cho việc Phục Hồi_Nhà Trường Thực Hiện để Giải Quyết Việc Học Sinh Quên Kiến Thức 
(brown.edu)– Văn bản tóm tắt này là một trong loạt bài nhằm cung cấp cho các nhà ra quyết định giáo dục từ 
lớp mẫu giáo đến lớp 12 các bằng chứng dựa trên cơ sở thảo luận cơ bản về cách phục vụ học sinh tốt nhất 
trong và sau đại dịch vi-rút corona chủng mới. Văn bản tóm tắt này xem xét các biện pháp can thiệp tiềm năng 
dành cho những học sinh không thuộc cấp lớp điển hình, đặc biệt là những học sinh đang gặp khó khăn trước 
đại dịch. Bằng chứng cho thấy rằng, mặc dù hầu hết học sinh sẽ có thể quên một số điều trong học tập, nhưng 
đa số vẫn có thể tham gia vào nội dung ở cấp lớp. 

  Hỗ Trợ Học Tập Trên Diện Rộng Cho Tất Cả Học Sinh (brown.edu)– Bản tóm tắt này cung cấp nghiên cứu và các 
nguồn lực để giải quyết các hỗ trợ học tập mà các trường nên ưu tiên cho tất cả học sinh, bao gồm các chiến 
lược cần xem xét và những điều cần tránh. 

  Các Phương Pháp Hay Nhất Để Phục Hồi Việc Quên Kiến Thức Trong Học Tập– Báo cáo này khảo sát các hỗ trợ 
dựa trên nghiên cứu để phục hồi khả năng học tập của học sinh sau khi không học tập do đóng cửa trường học 
liên quan đến đại dịch COVID-19. Báo cáo này nghiên cứu các phương pháp tiếp cận để có thêm thời gian học 
tập trong cấu trúc của lịch học thông thường (ví dụ năm học, ngày học và các kỳ học) và các cơ hội học tập mở 
rộng hiện có (ví dụ chương trình sau giờ học, chương trình học viện tăng tốc, trường hè). 

  EdResearch cho việc Phục Hồi Đưa Việc Ra Quyết Định Dựa Trên Bằng Chứng cho Sự An Toàn của Trường Học 
(brown.edu)– Bản tóm tắt này cung cấp nghiên cứu và các nguồn lực để giải quyết cách thức các trường học và 
học khu có thể theo dõi tình trạng khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của học sinh trong các phương diện xã 
hội và tình cảm trong suốt cả năm, bao gồm các chiến lược để xem xét và những điều cần tránh. 

  Khởi Động Lại & Phục Hồi: Cân Nhắc cho Việc Dạy và Học: Học Tập- Nguồn lực này là một phần của dự án được 
thiết kế để hỗ trợ các tiểu bang và hệ thống trường học trong việc giải quyết những thách thức quan trọng, mà 
họ sẽ phải đối mặt khi lập kế hoạch (và khởi động lại) việc dạy và học trong bối cảnh đại dịch COVID-19, và tuân 
theo sự bắt buộc về đạo đức để tích cực khắc phục sự bất bình đẳng về chủng tộc và các vấn đề khác. Nguồn 
lực bao gồm hướng dẫn có thể tùy chỉnh và các tài nguyên đã được kiểm tra. 

  Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf (hanoverresearch.com)– Hanover Research mở rộng bản tóm 
tắt trước đây về thời gian học kéo dài. Một cuộc thảo luận mở rộng về các mô hình ngày/năm học kéo dài, sáng 
kiến trường hè, chương trình trước mầm non và chương trình ngoài giờ học được cung cấp, để thông báo cho 
các cuộc thảo luận về các chiến lược cải thiện thành tích học tập và kết quả giáo dục của học sinh. 

https://tntp.org/assets/covid-19-toolkit-resources/TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_1.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_1.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_6.pdf
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYktW88VQqQ6FfQHjW470wNf1x47S6W4fNfcn5z59yMW3fv2Yh2SwT2wN91YThT2wbvBW3pvXb55f1_8yW2hFWff1_yrf8W8WJX-P76bQHxW599VN41dM6pwW2K54kh5NBSbDW94N7VT5wfCMDW1K7Q6k1KMczhW5ssnTL829Cl4W1d8dff4Pyrt0W3Tm7r45QKmTdW3Y808Y5T9VJQW3PfbC62hTHr-VwVd8F556NTSW1dNtRg6ZTYmyW660K4_4fT02HVZmwYF7dwJ3wW4pfnCz9h1QFXW8MK4DK6x5NbnVW1xg18_s-CsW8YvgD57RpM_bW6WBXvs1ZV0PKW8-yvkj5CDZtcN7vjWfyFWbL_N470_RQCmJRKW4-y1r24R5M1BW1BK-L-1RWQn-W93vLsN6cd57R3bpR1
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_13.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_13.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://www.hanoverresearch.com/media/Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf
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  Chính Sách Tóm Tắt của NCPEA -Chính Sách về Quy Mô Lớp Học -Thử Nghiệm và Nghiên Cứu Liên Quan đến 
Quy Mô Lớp Học của The STAR– Bản tóm tắt này tóm tắt những phát hiện về quy mô lớp học từ hơn 25 năm 
làm việc về Tỷ Lệ Thành Tích Giáo Viên Học Sinh Tennessee (STAR) ngẫu nhiên, thử nghiệm theo chiều dọc, và 
các nghiên cứu về Giảm Quy Mô Lớp Học (CSR) khác trên khắp Hoa Kỳ, Úc, Hồng Kông, Thụy Điển, Anh và các 
nơi khác. 

  Tính Hiệu Quả của Giảm Quy Mô Lớp Học– Bản tóm tắt này cung cấp các lựa chọn dựa trên nghiên cứu cho các 
nhà hoạch định chính sách giáo dục về hiệu quả của việc giảm quy mô lớp học. 

 Cân Nhắc về Quy Mô Lớp Học - Câu chuyện phức tạp về tác động đến việc dạy và học – Cuốn sách này xem sét 
sự suy giảm quy mô lớp học với một số phương pháp tiếp cận mới và chia sẻ mô hình ưu tiên cho thấy quy mô 
lớp học hoạt động như thế nào thông qua sự liên kết với các quy trình và tính năng khác trong lớp học và xác 
định các tác động về giáo dục chính cho giáo viên và nhà trường. 

 Sĩ Số Lớp Học: Nghiên Cứu Cho Biết Điều Gì và Có Ý Nghĩa Như Thế Nào Đối Với Chính Sách của Tiểu Bang 

Ngày Học Kéo Dài 

  Kéo Dài Ngày-Năm Học: Các Đề Xuất và Kết Quả– Xem xét này cung cấp một đánh giá nghiên cứu về tính khả 
thi của việc kéo dài ngày/kỳ học. 

  Tóm Tắt Nghiên Cứu - Ngày Học Kéo Dài– Bản đánh giá này tóm tắt những nội dung của nghiên cứu về việc kéo 
dài ngày học, bắt đầu học sớm hoặc ở lại học muộn hơn. 

 Học Sinh Có Được Hưởng Lợi từ Những Ngày Học Được Kéo Dài Hơn Không? Bằng Chứng về Kết Quả Không Tốt 
từ Tăng Giờ Dạy Thêm của Chương Trình Đọc Viết 

Năm Học Kéo Dài 

  Các Chương Trình Ngày/Kỳ Học Kéo Dài:Tổng Hợp Nghiên Cứu– Phân tích này xem xét dữ liệu về hai chương 
trình học được kéo dài - những chương trình kéo dài thêm số giờ học mỗi ngày của học sinh ở trường và kéo 
dài thêm học kỳ của năm học. 

  Năm Học Kéo Dài– Kho Thông Tin này đề cập đến nghiên cứu được thực hiện về những học kỳ kéo dài và tác 
động đối với thành tích của học sinh.. 

Dạy Kèm Tần Suất Cao 

  Tăng Tốc Việc Học của Học Sinh với Chương Trình Dạy Kèm với Tần Suất Cao (brown.edu)- Một phần của hàng 
loạt những bài Nguyên Tắc Thiết Kế của EdResearch đưa ra các bằng chứng, các nguyên tắc thiết kế và cân nhắc 
cho việc dạy kèm tần suất cao. Nghiên cứu nghiêm ngặt cung cấp bằng chứng mạnh mẽ rằng việc dạy kèm với 
tần suất cao có thể tạo ra kết quả học tập tốt cho nhiều học sinh, bao gồm cả những học sinh bị tụt hậu về học 
tập. 

  Sự Tham Gia của Cộng Đồng vào Các Chương Trình Dạy Kèm Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12: Hướng Dẫn Dựa Trên 
Nghiên Cứu Các Phương Pháp Tối Ưu– Tài liệu này cung cấp bằng chứng từ các nhà nghiên cứu trong các lĩnh 
vực và tổng hợp một loạt các phương pháp tối ưu trong dạy kèm để các học viên tham gia trong cộng đồng sử 
dụng. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED540485.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED540485.pdf
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/publications/Mathis%20RBOPM-9%20Class%20Size.pdf
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537590.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544703.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Design_Principles_1.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
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  Các Phương Pháp Tối Ưu cho Các Chương Trình Học Hè Toàn Diện– Báo cáo này thảo luận về các 
phương pháp tối ưu cho việc học hè và mô tả cách các học khu tạo cấu trúc các chương trình bồi dưỡng, 
tăng tốc và chuyển tiếp trong mùa hè. 

  Thiết Kế Chương Trình Hiệu Quả cho Các Chương Trình Học Hè Bậc Tiểu Học– Báo cáo này điều tra tác 
động của các chương trình học hè đến kết quả học tập của học sinh, thảo luận về các đặc điểm của các 
chương trình hè hiệu quả cho học sinh tiểu học, và đưa ra các chiến lược để đánh giá các chương trình 
học hè. 

  Bắt Tay Làm Việc Học Hè- Các Phương Pháp Được Đề Xuất để Thành Công– Hướng dẫn này dành cho 
các nhà lãnh đạo của học khu và các đối tác của họ trên khắp Hoa Kỳ, những người quan tâm đến việc 
khởi động hoặc cải tiến các chương trình học hè. Trong bản tóm tắt này, các tác giả chắt lọc những bài 
học thu thập được từ một nghiên cứu sáu năm về các chương trình hè tình nguyện tại năm quận nội 
thành tham gia Dự Án Học Hè Quốc Gia. 

  Hướng Dẫn Tự Học trong Trại Hè Đọc Sách– Hướng dẫn này được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc tự nghiên cứu lập kế hoạch và thực hiện các chương trình trại hè đọc sách cho học sinh lớp 3. 
Cung cấp một khuôn mẫu để thu thập dữ liệu và các câu hỏi hướng dẫn thảo luận có thể cải thiện việc 
giảng dạy và tăng số lượng học sinh đạt tiêu chuẩn cấp lớp vào cuối trại hè đọc sách. 

  Khung Đánh Giá và Thiết Kế Trường Học Hè– Báo cáo này đánh giá các phương pháp tối ưu trong thiết 
kế chương trình học hè và thảo luận cách học khu có thể tận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu (ví 
dụ: phân tích dữ liệu, khảo sát, phỏng vấn chuyên sâu, quan sát lớp học, v.v.) để giám sát việc thực hiện 
và đánh giá hiệu quả của các chương trình học hè của họ. 

Học Trực Tuyến 

  Đánh Giá Thực Tiễn Dựa Trên Bằng Chứng trong Học Tập Trực Tuyến– Mục tiêu của nghiên cứu này của 
U.S. Department of Education là nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, quản trị viên và các 
nhà giáo dục hướng dẫn dựa trên nghiên cứu về cách triển khai học tập trực tuyến cho giáo dục từ Lớp 
Mẫu Giáo đến Lớp 12 và chuẩn bị cho giáo viên. 

  Tiếp Cận với Đại Số I = Tác Dụng của Toán Học Trực Tuyến đối với Học Sinh Lớp 8– Nghiên cứu này đã 
kiểm tra tác động của việc cung cấp khóa học trực tuyến Đại Số I đối với thành tích đại số của học sinh 
vào cuối năm lớp 8 và khả năng các em sẽ tham gia vào chuỗi khóa học toán cao cấp trong trường trung 
học phổ thông sau đó. 

  Các Chiến Lược Triển Khai Học Tập Trực Tuyến– Báo cáo này của Hanover Research xem xét các phương 
pháp hay nhất trong việc lập kế hoạch và triển khai các chương trình học tập trực tuyến. Báo cáo đánh 
giá tài liệu về các chiến lược triển khai các chương trình học trực tuyến thành công và hồ sơ của bốn học 
khu có các chương trình kiểu mẫu. 

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgM7TW7WxtsC5N1p0qW5RL1j12l_sDZW8LZ0Pf9j_Xh-W3J0jlg6QKK_mW1tbmhx8NFqcLVzqLjD19JNPnW2YF7-r2gRVpPMgcyhfD6RLcW84H3nR5hRBw7W7KJ7Ky7kd0NKW4tdwdF8PnhpxVKwqBD18-hXQW4tDYf79l3FRrN5bSG7Y8kb2yM2v3n02gtqCM83dlhh-n1zW8dDW-w7hpNcXW8tMFMc1yYCsGW3qT-mm8V0DK5W4b4g5c7-yzx1W4Bkpm31-DpyQW4h111k5PqJp0W6HvyR03K3-8YW2GBm2Q4cJj5cW1gPfqT83kSgBW5Rb7Lh1qXTj6W4Tcyfj1jtb2BW5bpBcS89jK9gW7p1CLy4RNHZ6W8fP_T77qyW8GW3--GZp8bKCBSW7xQKKf7mr-bqW4BzJvh5zwQ12VKMjrM39GbXJ3js81
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgQd5W1BsYKm7gyPrYW27B-Sg6whR6xN1CRYwk1rFbGW8wXCHN6sd8FKW41rcNJ2-WMWXW2LYxWb6GmR42N7rt5bnxP5wJN6YDZ0Ycp9WQW3689f05j5Kc0W1MwCBF7b5-RHW3S0KWr4ktl45W3PBYX019QNgvW3cWZc22SL_bYW5wm9p1933P2VN5565pgSgDgVW8Gx4Gz6vwk1DW46qsy66VX20MW9hL2q16kx3G8W1nFwKs3Wq2YWW58BhF06PsLYKN4Y_y-WXDyx_W7tjTb_2Vxz8WN7YVC5pwM8LsW2qzRzh2xcp0bW8XF7DJ5tr6zVW6vP9y68Jv33RW7xfZP8127bp-W1DqfgN26QV2bVt3YrH93_FrwW1vB1XL44TzMYW7XGZXS1KfwzcW4QQ6pq38-WkHW2-v60l4XgCJrN3LLlDQzQDYJ3dHD1
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA205-3.html
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/projects/project.asp?projectID=463
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYJ0W975kCk7llPlPW9gf4zL3xDqXcW7s7tMP5w4KWgW1zS8h615_F4YW8QJPRy14zVn0V_v3BD8b45zwW1mKHbw74CG84W5g5gkk14x19pW2QLq2Y5XL5T6W5mS3kn72J05SW5NxslX7g9QtvW5L1PJB6R7YQCW90TwqF8pVZ_tW6HrR_-7nkwhxW6XPxc18XZRl_W11xBGK8pfyMWW4WfVsR1HqXgGW6hv7ZY5FKF2MN2-5rLdzDqkDW6FPSfH1YLgpzW3xSz4G7z9rWsN1DlQDFvwHTcW1CCKfv6ZQ4TSW3q3rpx5-qnRdW7xYS971m7JMxN1PSNDMfDVPtW1BKHpG64LVttW8R2xKn2Hx6wNW669R7V2gygstN5Q5fTK61HLLW60pSkM87DwycW1P9Ntq60zF1h36fB1
https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527394.pdf
https://www.hanoverresearch.com/media/Strategies-for-Virtual-Learning-Implementation.pdf
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DeKalb County School District Can Thiệp vào Tình Trạng Không Học Tập/Giảm Thời Gian Học Tập 
 

Loại Biện 
Pháp Can 
Thiệp Dựa 
Trên Bằng 

Chứng 

Tên Biện Pháp 
Can Thiệp 

Những trường 
nào sẽ triển khai 

biện pháp can 
thiệp này? 

Lớp hoặc 
nhóm lớp 

nào sẽ 
tham gia? 

(Các) 
phân 
nhóm 

học sinh 
nào sẽ 

tham gia? 

(Các) nhóm học 
sinh mục tiêu là 

gì? 

Cần đào tạo 
những gì cho 
nhân viên? 

Cần những 
nguồn lực nào 
để triển khai 

hiệu quả? 

Kế hoạch 
đánh giá quá 
trình để đánh 
giá sự tiến bộ 
và tác động 
của học sinh 

là gì? 

Tiến 
trình 
được 

đề xuất 
là gì? 

Quý vị sẽ đánh 
giá mức độ 

trung thực và 
hiệu quả của 

việc triển khai 
liên tục như thế 

nào? 

Chuyển 
Tiếp và Cải 
Thiện Học 
Sinh 

Mosaic College và 
Career Prep 
Academy 

1 trung tâm 
dành cho 29 
trường trung 
học phổ thông  

Lớp 11-12 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
không đạt yêu 
cầu tốt nghiệp 

Đào tạo về 
chương trình 
can thiệp 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Tín Chỉ Đã 
Hoàn Thành 

3 năm 

Chỉ Dẫn Đường 
Đi Nước Bước 
Các Vòng Hướng 
Dẫn 
Giám sát chuyên 
cần 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 
Tín chỉ 

Chuyển 
Tiếp và Cải 
Thiện Học 
Sinh 

Chương Trình 
Thành Công Lớp 9 

1 trung tâm 
dành cho 29 
trường trung 
học phổ thông 

Lớp 9  
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Học sinh thiếu 
các tín chỉ được 
xếp vào tương 
ứng học sinh 
mới 

Đào tạo về 
chương trình 
can thiệp 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Tín Chỉ Đã 
Hoàn Thành 

3 năm 

Chỉ Dẫn Đường 
Đi Nước Bước 
Các Vòng Hướng 
Dẫn 
Giám sát chuyên 
cần 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 
Tín chỉ 

Năm Học 
Kéo Dài 

Khôi Phục Tín Chỉ 
Trung Học Phổ 
Thông 

29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 9-12 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Tất cả Không 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Tín Chỉ Đã 
Hoàn Thành 

3 mùa 
hè 

Giám sát chuyên 
cần 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 
Tín chỉ 

Năm Học 
Kéo Dài 

Trường Khởi 
Động vào Thứ 
Bảy 

86 trường tiểu 
học 
20 trường trung 
học cơ sở 
29 trường trung 
học phổ thông 

Các Khóa 
Học Kiểm 
Tra Lớp 3, 
5, 8 và 
EOC  

Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
có kế hoạch cải 
thiện và được 
phân loại là 
những học viên 
đang gặp khó 
khăn 

Đào tạo về 
chương trình 
bổ sung và 
can thiệp 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Trước/Sau 
Cuộc khảo sát 

3 năm 

Giám sát chuyên 
cần 
MAP Mùa 
Thu/Mùa Xuân 

Chương 
Trình Mùa 
Hè 

Scholars Academy 

86 trường tiểu 
học 
20 trường trung 
học cơ sở 

Lớp 3, 5, 
và 8 

Tất cả các 
phân 
nhóm 

Học viên đang 
gặp khó khăn 

Đào tạo về 
chương trình 
can thiệp 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Trước/Sau 
3 mùa 
hè 

Giám sát chuyên 
cần 
MAP Mùa 
Thu/Mùa Xuân 

Chương 
Trình Mùa 
Hè 

ESOL Scholars 
Academy 

86 trường tiểu 
học 
20 trường trung 
học cơ sở 
9 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 1-10 
EL và 
SWD 

Học viên đang 
gặp khó khăn 

Đào tạo về 
chương trình 
can thiệp 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Trước/Sau 
3 mùa 
hè 

Giám sát chuyên 
cần 
MAP Mùa 
Thu/Mùa Xuân 
ACCESS 

Chương 
Trình Mùa 
Hè 

Khả Năng May 
Mắn 

86 trường tiểu 
học 
20 trường trung 
học cơ sở 

Lớp 1-6 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Học sinh được 
xác định là có 
năng khiếu 

Lập kế hoạch 
cho các hoạt 
động khám 
phá theo chủ 
đề  

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Trước/Sau 
3 mùa 
hè 

Giám sát chuyên 
cần 
MAP Mùa 
Thu/Mùa Xuân 

Chương 
Trình Mùa 
Hè 

Sự Mạnh Khỏe Về 
Cảm Xúc Xã Hội  

86 trường tiểu 
học 
20 trường trung 
học cơ sở 
29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 1-10 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Tất cả Không 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Cuộc khảo sát 
3 mùa 
hè 

Giám sát chuyên 
cần 

Chương 
Trình Mùa 
Hè 

FitCamp - Cùng 
Nhau Luyện Tập 
Khỏe Mạnh (SEL)  

86 trường tiểu 
học 
20 trường trung 
học cơ sở 
29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 4-10 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Tất cả 

Lập kế hoạch 
cho các hoạt 
động theo 
chủ đề cho 
thể dục, Sinh 
Học và Nghệ 
Thuật 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Fitness Gram 
Cuộc khảo sát 

3 mùa 
hè 

Giám sát chuyên 
cần 
Fitness Gram 

Chương 
Trình Mùa 
Hè 

Các Học Viện Con 
Đường Sự Nghiệp 
và Đại Học 

29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 10-11 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Học sinh cần 
hoàn thành các 
tín chỉ để có thể 
hoàn thành lộ 
trình 

Không 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Tín Chỉ Đã 
Hoàn Thành 

3 mùa 
hè 

Giám sát chuyên 
cần 
Tín chỉ 

Chương 
Trình Mùa 
Hè 

Cầu Nối Xếp Lớp 
Nâng Cao 

29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 9-10 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Học Sinh được 
Xếp Lớp Nâng 
Cao 

Sử Dụng 
Bảng Đánh 
Giá AP 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Trước/Sau 
Cuộc khảo sát 

3 mùa 
hè 

Giám sát chuyên 
cần 
Bài Thi AP 

Học Trực 
Tuyến 

Trường Học Trực 
Tuyến Georgia 

20 trường trung 
học cơ sở 
29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 6-12 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
lựa chọn học 
trực tuyến 

Lên Lịch và 
Giám Sát 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Tín Chỉ Đã 
Hoàn Thành 

3 năm 
Giám sát chuyên 
cần 
Tín chỉ 
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Học Trực 
Tuyến 

Chuyển Tiếp Học 
Trực Tuyến 

86 trường tiểu 
học 

Lớp 3-5 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
lựa chọn học 
trực tuyến 

Sử dụng 
chương trình 
cùng với việc 
lên lịch và 
giám sát 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Tín Chỉ Đã 
Hoàn Thành 

3 năm 
Giám sát chuyên 
cần 
Tỷ Lệ Đậu 

Giảm Sĩ Số 
Lớp Học 

Giáo Viên 
Chương Trình Can 
Thiệp Sớm Bổ 
Sung 

86 trường tiểu 
học 

Đọc và 
Toán từ 
Lớp Mẫu 
Giáo đến 
Lớp 5 

Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
gặp khó khăn với 
khả năng đọc và 
tính toán lưu 
loát và lập luận 

Đào tạo về 
các chương 
trình can 
thiệp 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

MAP 3 năm 
MAP Mùa 
Thu/Mùa Xuân 

Giảm Sĩ Số 
Lớp Học 

Giáo Viên 
Chương Trình 
Giáo Dục Cải 
Thiện Bổ Sung 

20 trường trung 
học cơ sở 

Đọc và 
Toán từ 
lớp 6 đến 
lớp 8 

Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
gặp khó khăn với 
khả năng đọc và 
tính toán lưu 
loát và lập luận 

Đào tạo về 
các chương 
trình can 
thiệp 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

MAP 3 năm 
MAP Mùa 
Thu/Mùa Xuân 

Dạy Kèm 
Tần Suất 
Cao 

Mạng Lưới An 
Toàn (Trước, 
Trong và Sau giờ 
học) và Mùa Hè 

86 trường tiểu 
học 
20 trường trung 
học cơ sở 
29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 3-12 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Tất cả 

Đào tạo về 
các chương 
trình can 
thiệp 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

MAP 3 năm 
MAP Mùa 
Thu/Mùa Xuân 

Khác:  
Tăng Sự 
Tham Gia 
của Học 
Sinh 

Nhân viên bổ 
sung  
Các Chuyên Gia 
Can Thiệp Toán 
Học & Đọc 
Chuyên Gia Kiểm 
Tra và Kết Nối 
MTSS 
Giáo Dục Đặc Biệt 
Huấn Luyện Viên 
Hướng Dẫn Được 
Đào Tạo Chuyên 
Biệt 

86 trường tiểu 
học 
20 trường trung 
học cơ sở 
29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp Mẫu 
Giáo đến 
Lớp 12 

Tất cả các 
phân 
nhóm 

Học viên gặp 
khó khăn về học 
tập, xã hội và 
tình cảm 

Đào tạo về 
các chương 
trình can 
thiệp, Huấn 
Luyện, Lên 
Lịch, Giám 
Sát 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao 

Chuyên Cần 
Tham Gia 
MAP 
Cuộc khảo sát 
Trước/Sau 

3 năm 

Tham Gia 
Chuyên Cần 
Tín chỉ 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 

Khác: 
Lập Kế 
Hoạch 
Cộng Tác 
Với Giáo 
Viên 

Xây Dựng Năng 
Lực Giảng Dạy 

Các trường được 
xác định dựa 
trên dữ liệu 

Lớp Mẫu 
Giáo đến 
Lớp 12 

Tất cả các 
phân 
nhóm 

Tất cả các phân 
nhóm 

Đào tạo về 
các thành 
phần khuôn 
khổ giảng 
dạy 

Phát Triển 
Chuyên Môn 

Đánh Giá 
Trước/Sau 
Điểm chuẩn 

3 năm 

Chỉ Dẫn Đường 
Đi Nước Bước 
Các Vòng Hướng 
Dẫn 
Giám sát chuyên 
cần 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 
và Tỷ Lệ Duy Trì 
Học SinhTín chỉ 

Khác:  
Can thiệp 
vào Kỹ 
Năng Đọc 
và làm 
toán Sớm 

Can thiệp vào Kỹ 
Năng Đọc và làm 
toán Sớm 
 

Các trường được 
xác định dựa 
trên dữ liệu 

Mẫu Giáo 
đến Lớp 5 

Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
gặp khó khăn với 
khả năng đọc và 
tính toán lưu 
loát và lập luận 

Đào tạo về 
các chương 
trình can 
thiệp 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

MAP 3 năm 
MAP Mùa 
Thu/Mùa Xuân 

Học Trực 
Tuyến 

FLEX Academy 
(giải pháp trường 
học trực tuyến 
toàn học khu) 

20 trường trung 
học cơ sở 
29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 6-12 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
lựa chọn học 
trực tuyến 

Phát Triển Khóa 
Học, Hỗ Trợ 
Khóa Học và Hỗ 
Trợ Học Sinh 
cho Học Sinh 
Trực Tuyến 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Tín Chỉ Đã 
Hoàn Thành 

3 năm 

Theo dõi sự tiến 
bộ của học sinh, 
chuyên cần và 
tín chỉ 

Dạy Kèm 
Tần Suất 
Cao 

FLEX Academy 
Bồi Dưỡng nhờ 
Ngày Kéo Dài 

20 trường trung 
học cơ sở 
29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 6-12 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
lựa chọn học 
trực tuyến 

Hỗ Trợ Khóa 
Học và Hỗ Trợ 
Học Sinh cho 
Học Sinh Trực 
Tuyến 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Chuyên Cần, 
Tham Gia, 
Tiến Bộ Học 
Tập 

3 năm 
Chuyên Cần, 
Tham Gia, Tiến 
Bộ Học Tập 

Năm Học 
Kéo Dài 

Khôi Phục Tín Chỉ 
FLEX Academy 

29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp 9-12 
Tất cả các 
phân 
nhóm 

Những học sinh 
lựa chọn học 
trực tuyến 

Hỗ Trợ Khóa 
Học và Hỗ Trợ 
Học Sinh cho 
Học Sinh Trực 
Tuyến 

Nhân viên làm 
việc hiệu quả 
cao, tài liệu 
giảng dạy, công 
nghệ 

Tín Chỉ Đã 
Hoàn Thành 

3 mùa 
hè 

Giám sát chuyên 
cần 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 
Tín chỉ 

Khác: Lập 
Kế Hoạch 
Cộng Tác 
Với Giáo 
Viên 

IGNITE U 2021-22 

86 trường tiểu 
học 
20 trường trung 
học cơ sở 
29 trường trung 
học phổ thông 

Lớp Mẫu 
Giáo đến 
Lớp 12 

Tất cả các 
phân 
nhóm 

Tất cả các phân 
nhóm 

Đào tạo về thực 
hành tích hợp 
công nghệ hiệu 
quả để hỗ trợ 
các mục tiêu 
giảng dạy 

Phát Triển 
Chuyên Môn 

Khảo Sát 
Trước/Sau 

3 Năm 
Quan Sát, Tham 
Gia 
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Bài Tường Thuật Dữ Liệu Tài Trợ ESSER III Không Học Tập do COVID-19 theo Kế Hoạch Đạo Luật ARP 

 
Thông qua sự hợp tác của học khu với Georgia Policy Labs (GPL), một nghiên cứu chính thức về dữ liệu Đo Lường Tiến Bộ 
Học Tập (MAP) của học sinh đã được thực hiện để xác định mức độ không học tập ước tính của học sinh do đại dịch. Các 
phát hiện từ nghiên cứu trong mùa thu chỉ ra như sau: 
 

 Mức giảm trung bình quan sát được về sự tăng trưởng thành tích của học sinh hoặc “không học tập” trong môn toán 
ở lớp 4-9 là trung bình, dao động từ khoảng một tháng đến ba tháng của năm học tiêu chuẩn kéo dài 9,5 tháng. 
Những lần không học tập này cao hơn bất kỳ lần không học tập bình thường vào mùa hè. 

 Phù hợp với kết quả từ các nghiên cứu trên toàn quốc, tỷ lệ không học tập trung bình trong việc đọc và sử dụng 
ngôn ngữ thường bằng hoặc ít hơn so với tỷ lệ không học tập trong môn toán ở lớp 4-9, từ dưới nửa tháng đến chỉ 
hơn ba tháng dương lịch. 

 Không học tập trung bình trong môn khoa học nhìn chung cũng thấp hơn môn toán, từ dưới nửa tháng đến gần ba 
tháng dương lịch của một năm học có thời gian 9,5 tháng. 

 Đối với môn đọc, sử dụng ngôn ngữ và khoa học, tình trạng không học tập trung bình thường cao hơn đối với học 
sinh đủ điều kiện được nhận miễn phí/giảm giá bữa trưa (FRL so với học sinh không đủ điều kiện FRL. Mối quan hệ 
giữa tình trạng FRL và không học tập trong môn toán trái ngược nhau. 

 Mặc dù có vẻ như học sinh Người Tây Ban Nha nhìn chung không được học môn toán và khoa học nhiều hơn so với 
các nhóm chủng tộc/dân tộc khác ở lớp 4 và 5, nhưng nhìn chung không có kiểu mẫu rõ ràng về không học tập của 
học sinh giữa các nhóm chủng tộc và dân tộc. 

 Học sinh là Học Viên Anh Ngữ (EL) có thời gian không học tập nhiều hơn học sinh không phải EL trong tất cả các môn 
học và các lớp. 

 Ở hầu hết các khối lớp và môn học, thông thường học sinh nam có thời gian không học tập nhiều hơn học sinh nữ. 
Tuy nhiên, nhìn chung, sự khác biệt về không học tập theo giới tính không lớn. 

 
GPL đã hoàn thành một phân tích bổ sung về dữ liệu MAP mùa đông của học khu, theo đó dữ liệu chỉ ra rằng học sinh học 
chậm hơn từ ba đến sáu tháng trở lên so với chương trình học quy định mà đáng lẽ học sinh phải học đến nếu đại dịch 
không xảy ra. Hơn nữa, học khu cũng đã tìm thấy sự khác biệt đáng kể về ảnh hưởng của đại dịch lên các môn học, cấp lớp 
và đặc điểm nhân khẩu học của học sinh. 
 
 
Sẵn Sàng vào Mẫu Giáo 
 
Có ít nhất hơn 30% số trẻ đến lớp mẫu giáo của chúng tôi thể hiện sự sẵn sàng trong các phương pháp tiếp cận học tập, phát 
triển xã hội và tình cảm, phát triển thể chất và kỹ năng vận động. Hơn nữa, một phần ba số trẻ mẫu giáo của lớp chúng tôi 
thể hiện sự sẵn sàng trong việc phát triển ngôn ngữ và đọc viết sớm, và 40% hiểu các hình dạng và mối quan hệ không gian, 
giải toán, xác định những điểm giống và khác nhau cũng như các khái niệm toán học cơ bản. 
 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 
 
Tỷ lệ tốt nghiệp sau 4 năm thấp nhất trong khu vực thành phố Atlanta. Trong ba năm qua, tỷ lệ này dao động trong khoảng 
73,41% đến 75,97%. Chỉ có hai nhóm nhân khẩu có tỷ lệ tốt nghiệp sau 4 năm khoảng chiếm 80%; nhóm da trắng ở 90,14% 
và nhóm đa chủng tộc là 82,98%. Hơn nữa, ba (3) phân nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp dưới 60%; Người Mỹ Bản Địa ở mức 57,14, 
Học Sinh Khuyết Tật là 54,56, và Học Viên Anh Ngữ là 53,00. 
 
Trình Độ Thông Thạo của Lớp Ba 
Trong suốt quá trình quản lý Georgia Milestones toàn diện vừa qua của chúng tôi, 2.791 học sinh lớp ba (36%) đã đọc dưới 
trình độ lớp 3 vào cuối năm lớp ba. Bốn (4) nhóm nhân khẩu học đã trở thành trọng tâm của học khu vì hiệu suất thấp nhất 
quán; nam giới da đen và nam giới Người Tây Ban Nha, học sinh khuyết tật và học viên Anh Ngữ. Sáu mươi chín phần trăm 
(69%) học sinh khuyết tật cho thấy chưa thành thạo một phần các tiêu chuẩn cấp lớp trong môn toán, tiếp theo là những 
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học viên Anh Ngữ ở mức 50%, nam giới da đen là 42% và nam giới gốc Tây Ban Nha là 37%. Những học sinh này cần được hỗ 
trợ đáng kể về học tập để sẵn sàng lên lớp 4 và trên lộ trình chuẩn bị sẵn sàng để bước vào đại học và học nghề. 
 
Học khu đã quan sát thấy thành tích tương đương trong các môn luyện Anh Ngữ. Bảy mươi phần trăm (70%) học sinh khuyết 
tật cho thấy chưa thành thạo một phần các tiêu chuẩn cấp lớp, tiếp theo là những học viên Anh Ngữ với tỷ lệ 60%, nam giới 
Người Tây Ban Nha là 48% và nam giới da đen là 46%. 
 
Nghỉ Học Triền Miên 
 
Trước đại dịch, 19,3% học sinh được coi là vắng mặt thường xuyên trong năm 2018 và 17,3% vào năm 2019. Những học sinh 
này đã bỏ lỡ ít nhất 10% số ngày theo học trong những năm học này. Học sinh khuyết tật có tỷ lệ nghỉ học triền miên cao 
nhất là 25,9% vào năm 2018 và 23,8% vào năm 2019. Hai nhóm nhân khẩu học khác có tỷ lệ dao động 20%; học sinh Người 
Mỹ Bản Địa và học sinh da đen có tỷ lệ trung bình hai năm lần lượt là 21,2% và 20,9%. Việc giảm tỷ lệ nghỉ học triền miên vào 
năm 2020 được cho là do trường học đóng cửa do đại dịch. 
 
Kỷ luật 
 
Tương tự như vậy, vào năm 2020 do đại dịch, số học sinh bị kỷ luật giảm 12,8% và tỷ lệ học sinh không lặp lại bị kỷ luật 0-1 
lần tăng 0,73%. Học sinh có từ 2-5 lần kỷ luật cũng giảm ở mức 0,58%, 6-10 lần kỷ luật là 0,12% và hơn 11 lần kỷ luật là 
0,04%. Một mối quan ngại đáng chú ý trong dữ liệu của học khu cho thấy tỷ lệ đình chỉ ngoài trường cao hơn tỷ lệ đình chỉ 
trong trường vào các năm 2018, 2019 và 2020.  
 
Xếp Hạng Sao Khí Hậu 
 
Xếp Hạng Sao Khí Hậu trung bình trong 3 năm của quận là 3,1/5 sao. Xếp hạng 5 thể hiện môi trường tuyệt vời và xếp hạng 1 
thể hiện môi trường trường học rất cần được cải thiện. Bảng phân tích cấp lớp cho thấy các mô hình tương tự ở cấp tiểu học 
và trung học phổ thông lần lượt là 3,0 và 3,1. Cấp trung học cơ sở cao hơn một chút ở mức 3,3, và các trường nhiều cấp có 
điểm trung bình xếp hạng sao cao nhất là 3. 


