Tổng quan về Kế Hoạch Quay Lại Trường của các em
Tất cả các khu học trong Tiểu bang Washington được yêu cầu phải
nộp Kế hoạch Học tập và Phục hồi Sức khỏe Học sinh trong Giai
đoạn 1 cho Văn phòng Giám đốc Hướng dẫn thuộc cơ quan giáo
dục của tiểu bang (OSPI) trước ngày 1 tháng 6 năm 2021. Kế hoạch
này được thực hiện nhằm cho thấy sự nỗ lực của chúng ta trong
việc lên kế hoạch và hỗ trợ giải quyết những tác động của việc đóng
cửa trường học vì COVID-19 gây ra. Điều này đã ảnh hưởng không
nhỏ đến việc học tập và phúc lợi của các học sinh.
Điều này bao gồm các hỗ trợ ngay lập tức trong mùa hè và kế hoạch
dài hạn để đẩy nhanh việc học tập cũng như cải thiện cảm xúc xã
hội của học sinh.
Với một tiêu chí công bằng cho tất cả, kế hoạch của chúng tôi dựa
trên năm chủ đề chính và năm chủ đề này đã giúp chúng tôi thúc
đẩy việc thiết lập kế hoạch và định hướng công việc nhằm phát
triển sự hỗ trợ cho tất cả các học sinh. Các chủ đề đó là:
•
•
•
•
•

Sức khỏe của học sinh
Tiếng nói của học sinh và gia đình
Phục hồi và tăng tốc
Khảo sát và đánh giá
Chăm chỉ học tập

Kế hoạch được thiết lập dựa trên những phản hồi của học sinh và gia đình. Tất cả phản hồi đã được
chúng tôi lắng nghe thông qua các cuộc tư vấn với giám đốc, hiệu trưởng và các nhóm SOAR (Hội học
sinh chống phân biệt chủng tộc). Những phản hồi này cũng đã được cung cấp bởi các ủy ban và bảng
tiêu điểm. Phản hồi này cung cấp cho chúng tôi một cái nhìn sâu sắc về nhu cầu của các em cũng như
những gì đã hoạt động tốt trong quá trình hướng dẫn học trực tuyến mà chúng tôi cần phải giữ lại cho
việc chuyển sang Kế hoạch quay lại trường của các em.

Những giai đoạn trong kế hoạch
Kế hoạch này được chia thành ba giai đoạn bắt đầu vào Mùa hè năm 2021 và sẽ tiếp tục thực hiện trong
suốt năm học 2021-2022. Ba giai đoạn này sẽ chỉ ra những đề án can thiệp và hỗ trợ trước mắt, ngắn
hạn và dài hạn của chúng tôi.
•
•
•

Giai đoạn 1 bao gồm các cơ hội học tập trong mùa hè và khởi động năm học 2021-2022.
Giai đoạn 2 sẽ được đệ trình cho OSPI vào tháng 11 và được xây dựng dựa trên những gì chúng
ta đã bắt đầu trong giai đoạn đầu bao gồm các kế hoạch hỗ trợ có thời hạn.
Giai đoạn 3 sẽ được đệ trình vào mùa xuân và bao gồm việc lập kế hoạch và hành động để đẩy
nhanh việc học tập, duy trì những cải tiến lâu dài.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Mùa hè 2021

Mùa thu 2021

Các chiến lược và
biện pháp can thiệp
tức thời

Xây dựng dựa trên
việc học và lập kế
hoạch hỗ trợ dài hạn

Giai đoạn 3
Mùa xuân 2022
Lập kế hoạch cho việc
cải thiện lâu dài

Những chi tiết của kế hoạch
Với tiêu chí công bằng cho tất cả, kế hoạch
khôi phục FWPS bao gồm tất cả các yếu tố
theo yêu cầu của OSPI. Tất cả các quyết định
và lập kế hoạch đều được thực hiện thông qua
việc phân tích công bằng. Các yếu tố này bao
gồm:
•

•

•

•

•

Hỗ trợ học tập và phúc lợi cho TẤT CẢ,
MỘT SỐ và một ít học sinh (Hỗ trợ tất
cả, Hỗ trợ có chiến lược)
Đánh giá và xem xét để xác định nhu
cầu hỗ trợ, giúp đỡ học tập và sức
khỏe học sinh.
Theo dõi tiến độ học tập và sức khỏe
của các học sinh để kiểm tra tính hiệu
quả của tiến trình (Giám sát Tiến độ)
Kết hợp tiếng nói của học sinh, gia
đình trong việc thiết lập và thực hiện
kế hoạch
Xác định các hỗ trợ để thực hiện hoặc
đưa kế hoạch vào hoạt động

Giai đoạn 1: Mùa hè
Vào mùa hè năm 2021, FWPS sẽ tổ chức nhiều chương trình và hỗ trợ mùa hè như một phần của Giai
đoạn 1 trong Kế hoạch quay lại trường của các em. Các học sinh sẽ được mời tham dự các phiên họp sử
dụng quy trình dựa trên dữ liệu. Các dịch vụ này sẽ nằm trong ba lĩnh vực trọng tâm chính:
•
•
•

học tập
hỗ trợ các em
phát triển nhiều cơ hội

Các chương trình này sẽ là sự kết hợp của các hoạt động trực tiếp và trực tuyến, và sẽ mở rộng dựa trên
các chương trình mà chúng tôi đã cung cấp trong năm học vừa qua. Tất cả các học sinh sẽ nhận được các
gói học tập mùa hè, các chương trình trực tuyến hiện tại và các em có quyền truy cập vào chương trình
Kênh 21 từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 5.
Với trọng tâm là sự tham gia của các em xuyên suốt mùa hè, ngoài việc học tập chính thức, các dịch vụ
còn chú trọng đến phong trào, nghệ thuật và công nghệ. Chúng tôi đã nâng cao khả năng lập trình mã
hóa của mình và đang mở rộng cơ hội với cả giải đấu Sphero và First Lego. Các học sinh sẽ được chọn
vào những cơ hội này bằng cách sử dụng quy trình tuyển sinh theo hướng dữ liệu tập trung nhằm đảm
bảo công bằng, khả năng tiếp cận và hòa nhập.

Chương trình Học tập
• Những lớp học mùa hè
• Chương trình kênh 21
• Văn học và môn toán
dành cho trung học cấp 2
và cấp 3
• Hỗ trợ học sinh trung cấp
cho môn đại số và hình
học
• Chương trình STEAM
dành cho học sinh trung
cấp
• Học thêm/ hoặc học lại
để lấy điểm
• Chương trình phục hồi
giáo dục đặc biệt

Hỗ trợ học sinh
• Các chương trình chứng
nhận CTE (cờ hiệu, CNA,
xe nâng, v.v.)
• Trại thể dục
• Trại âm nhạc tổng hợp
• Trại ban nhạc
• Trại cho dàn nhạc
• Trại hợp xướng
• Trại tranh luận
• Dịch vụ phục hồi Giáo
dục Đặc biệt

Chương trình bồi dưỡng
• Hợp tác với Trung tâm
Cộng đồng FW và Câu lạc
bộ Boys and Girls để tổ
chức cho các Cơ hội Cắm
trại trong ngày
• Phân tích dữ liệu thực
phẩm

Giai đoạn 1: Đầu mùa thu

Hỗ trợ cho tất
cả các em học
sinh

Chiến lược hỗ
trợ cho MỘT SỐ
và MỘT VÀI em

Đánh giá sức
khoẻ học sinh

Đánh giá khảo
sát học tập

Tiếng nói của
học sinh và gia
đình

Giai đoạn 1 trong kế hoạch của chúng tôi là giải quyết các nhu cầu về học tập và sức khỏe của các học
sinh để các em có thể trở lại trường học vào mùa thu. Chúng tôi sử dụng những dữ liệu sẵn có để đưa ra
quyết định và thiết lập kế hoạch, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ cho TẤT CẢ, MỘT SỐ hoặc MỘT VÀI học
sinh. Hỗ trợ cho TẤT CẢ sẽ bao gồm hướng dẫn có chủ đích theo tiêu chuẩn, Xã hội học / Cảm xúc,
hướng dẫn nhóm nhỏ và cung cấp quyền truy cập vào công nghệ.
Các hỗ trợ bổ sung sẽ được cung cấp cho các học sinh, những em được xác định là cần nhiều hơn những
gì đang được cung cấp. Một số em có thể được dạy kèm học tập, trong khi những em khác có thể được
hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Trường học sẽ sử dụng dữ liệu, bao gồm phản hồi của giáo viên để đưa ra các
đề xuất về các hỗ trợ cho một số hoặc một vài học sinh trong cả học tập và sức khoẻ cảm xúc xã hội học.

Các hỗ trợ trong
học tập dựa trên
mục tiêu thông qua
mô hình MTSS

Dạy kèm

Bổ sung SEL và
hướng dẫn ứng sử

Dịch vụ phục hồi
cho các em IEPs

Mục tiêu nhắm vào
hỗ trợ sức khoẻ tinh
thần

Đánh giá sẽ được sử dụng để xác định nhu cầu về học tập, sức khỏe và bao gồm nhiều đánh giá khác
như WaKIDS, IRLA, iReady, WIDA, SBA, và OSPI's Literacy Skill Screeners for Dyslexia. Khảo sát toàn diện
và khảo sát Tác động COVID sẽ xác định các nhu của học sinh.

Bước tiếp theo
Trong tương lai, Giai đoạn 2 trong Kế hoạch Phục hồi Học Tập và Sức khỏe Học Sinh sẽ được đệ trình lên
tiểu bang vào tháng 11. Chúng tôi sẽ thiết lập kế hoạch dựa trên dữ liệu và tiếng nói của học sinh, gia
đình trong Giai đoạn 1 để thúc đẩy các bước tiếp theo.
•
•

Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào những cải tiến, can thiệp và hỗ trợ lâu dài hơn để thúc đẩy quá
trình học tập và sức khoẻ của học sinh
Giai đoạn 3 sẽ được đệ trình lên tiểu bang vào mùa xuân và sẽ nhắm vào những nỗ lực trong
việc đẩy nhanh chương trình học và cung cấp các chương trình đổi mới đáp ứng nhu cầu của học
sinh.

