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6:00 - 6:05 chiều    Tiếp Đón Quan Khách và Giới Thiệu 

 

6:05 - 6:30 chiều    Tóm Tắc Về Quá Trình Cải Tổ Thành 

Trường Phục Hồi Hợp Đồng Bao Gồm Việc 

Chọn Lựa Trường, Vai Trò Của Cộng Đồng 

Và Những Bước Kế Tiếp 

 

6:30 – 8:00 tối        Giải Đáp Thắc Mắc 
  

Lịch Trình Phiên Họp 
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• Mục Tiêu:  Cải tổ những trường đã từng có thành tích kém trong nhiều năm 

trở thành những trường địa phương có hiệu quả cao với thành tích học tập 

vững mạnh và chuẩn bị cho chương trình đại học và ngành nghề. 

 

• Phương Pháp:  Biến đổi trường thành Trường Phục Hồi Hợp Đồng được 

quản lý bởi Nhóm Cải Tổ đã từng có thành tích biến đổi những trường có 

thành tích kém cũng như đã từng điều hành những trường có thành tích 

tốt. 

 

• Ai Là Người Hưởng Lợi Ích Này:  Bảo đảm sẽ thu nhận những học sinh 

hiện nay vào Trường Phục Hồi Hợp Đồng cũng như những học sinh nào cư 

ngụ trong phạm vi địa phương của trường. (Trường Phục Hồi Hợp Đồng 

được yêu cầu phải thu nhận tất cả những học sinh trong địa phương cho đến 

mức giới hạn của việc ghi danh) 

 

Tóm Tắt Về Mô Hình Cải Tổ Thành 

Trường Phục Hồi Hợp Đồng 



   William R. Hite, Ed.D. Superintendent of Schools                                         Office of Charter, Partnership and New Schools 

The School District of Philadelphia 

4 

 

 

 

• Tất cả Trường Phục Hồi Hợp Đồng chịu trách nhiệm đạt được những tiêu 

chuẩn gay go bao gồm những chỉ tiêu cụ thể về: 

 

 Cải tiến thành tích học tập  

 Cải tiến hoàn cảnh nhà trường 

 Gia tăng sĩ số học sinh đến trường mỗi ngày  

 

• Sở xem xét Trường Phục Hồi Hợp Đồng hoạt động như thế nào để đạt được 

chỉ tiêu cụ thể trong thời hạn 5-năm của trường hợp đồng. 

 

• Mỗi trường hợp đồng thiết lập thỏa thuận về hậu quả nếu trường không 

hoàn thành được chỉ tiêu cụ thể. 

Tóm Tắt Về Mô Hình Cải Tổ Thành 

 Trường Phục Hồi Hợp Đồng 
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1. Chúng ta nên cải tổ những trường có thành tích thấp nhất để mang lại cho 

gia đình những sự lựa chọn giáo dục tốt. 

2. Cộng đồng nhà trường dưới sự hướng dẫn của phụ huynh phải đóng vai trò 

tích cực trong quá trình cải tổ thành Trường Phục Hồi Hợp Đồng. 

3. Việc chọn ra những Trường Phục Hồi Hợp Đồng phải rõ ràng và công 

bằng. 

4. Quá trình chọn lựa Nhóm Cải Tổ nào quản lý Trường Phục Hồi Hợp Đồng 

phải được khách quan và rõ ràng.  

5. Trường Phục Hồi Hợp Đồng sẽ phục vụ cùng một địa phương và giáo dục 

tất cả trẻ em hiện đang theo học tại trường.  

6. Học sinh sẽ nhận thêm những sự hỗ trợ và chương trình khác nhau. 

7. Trường Phục Hồi Hợp Đồng phải cải thiện được thành tích học tập và hoàn 

cảnh của nhà trường một cách đáng kể cũng như sẽ chịu trách nhiệm  trước 

những kết quả đạt được.  

Nguyên Tắc Hướng Dẫn Cho Mô Hình 

Trường Phục Hồi Hợp Đồng 
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Các Yếu Tố Cần Thiết Của  

Trường Phục Hồi Hợp Đồng 

• Mục tiêu hỗ trợ và can thiệp về học 

tập cho học sinh dưới trung bình. 

• Chương trình có ý nghĩa và đáng để 

để phục vụ cho học sinh ELL, học 

sinh Giáo Dục Đặc Biệt và các học 

sinh năng khiếu. 

• Chương trình đảm bảo lề lối đẩy 

mạnh môi trường học tập vững chắc 

và an toàn. 

• Ngày học và năm học dài hơn. 

• Phụ huynh tham gia bao gồm cả hội 

phu huynh và Ủy Ban Cố vấn Học 

Đường (SAC) 

• Dịch Vụ Đặc Biệt cho trẻ em có các 

vấn đề về xã hội, tình cảm và hành vi. 

• Thực hiện đánh giá kết quả học tập 

của học sinh và giảng dạy dựa theo dữ 

liệu. 

• Học sinh học ít nhất là một ngoại ngữ. 

• Chương trình phong phú hóa sau giờ 

học, hoạt động ngoại khóa và thể thao. 

• Chủ động nỗ lực để giữ lại học sinh 

hiện nay và thu hút thêm học sinh từ 

khu phố địa phương 

• Tất cả học sinh đều mặc đồng phục. 
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       Đã có nhiều tiến bộ tại những Trường Phục Hồi Hợp Đồng năm I và năm II 

về thành tích học tập, các dấu hiệu quan trọng về hoàn cảnh học đường và 

số lượng học sinh cư ngụ trong phạm vi địa phương ghi danh học tại 

trường: 
 

9 trong số 13 (hơn hai phần ba) trường tăng hai chữ số về số lượng học   

sinh đạt trình độ thành thạo hoặc cao cấp trong kỳ thi của tiểu bang về 

môn toán và / hoặc tập đọc. 

 

Sĩ số học sinh đến trường hàng ngày đã gia tăng tại tất cả các trường, tỷ 

lệ học sinh bị đình chỉ học tập và / hoặc kỷ luật nghiêm trọng đã giảm 

xuống. 

 

10 trong số 13 (hơn ba phần tư) trường đã gia tăng số học sinh cư ngụ 

trong phạm vi địa phương của trường, có ba trường đã gia tăng số học 

sinh địa phương hơn 20%. 

Kết Quả Cho Đến Nay… 
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• Các nỗ lực cải tổ trường (cả việc biến đổi thành trường Phục Hồi Hợp Đồng lẫn 

biến đổi thành trường do Sở quản lý) cho niên học 2013-14 sẽ tập trung vào những 

trường có thành tích thấp nhất của Sở. 

 

• Để xác định trường có khả năng được cải tổ, Sở đã phân tích tất cả các trường của 

Sở bằng cách sử dụng biện pháp đánh giá từ kết quả học tập đến môi trường học 

đường bao gồm: 

 

 Tiến bộ so với tiêu chuẩn hàng năm về học tập (cả hai môn toán và tập đọc) 

 Tỷ lệ học sinh có thể đọc ở trình độ cấp lớp của mình (đối với học sinh K-3) 

 Thành tích môn Toán trong Kỳ thi PSSA  

 Thành tích môn Tập Đọc trong kỳ thi PSSA  

 Sĩ số trung bình học sinh đến trường hàng ngày  

 Tỷ lệ học sinh trốn học  

 Tỷ lệ học sinh bị đình chỉ học tập 

 Tỷ lệ sự kiện bạo hành 

Quá Trình Chọn Lựa Trường 
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Trường Phục 

Hồi Hợp Đồng 

Trường Có 

Thành Tích 

Thấp Nhất 

Xét Duyệt Cải Tổ 

Những Trường Có 

Thành Tích Kém Trong 

Nhiều Năm 

Trường Phục Hồi Hợp 

Đồng Mới Được Kết Hợp 

Với Nhóm Cải Tổ 
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• Từ những đánh giá về học tập/môi trường, Sở đã quyết định trường có bị xếp 

vào hạng 10% thấp nhất hay không. 

  

• Các trường có khả năng cải tổ là những trường bị xấp vào hàng 10%  trong 

những trường có thành tích thấp nhất trong số 2/3 (66,6%) hoặc nhiều hơn của 

biện pháp đánh giá. 

 

• Đối với những trường có khả năng được cải tổ này, Sở xem xét về số lượng học 

sinh hiện nay và tiềm năng về học sinh trong tương lai, việc sử dụng và điều 

kiện của cơ sở trường ốc, và ý muốn của cộng đồng trong việc cải tổ. 

 

• Đối với việc cải tổ niên học 2013-14, Sở tập trung vào các trường dạy từ K-8 

nào có thành tích thấp nhất để cải tổ theo mô hình Trường Phục Hồi Hợp 

Đồng. 

 

• Cải tổ các trường từ K-8 tạo cơ hội để tác động đến phạm vi cấp lớp rộng hơn 

và do đó có tác động lâu dài hơn đối với kết quả của học sinh. 

Quá Trình Chọn Lựa Trường 
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• Cộng đồng trường học là những cộng tác viên quan trọng trong quá trình 

cải tổ thành Trường Phục Hồi Hợp Đồng. 

 

• Ủy Ban Cố Vấn Học Đường (SACS) sẽ được thành lập tại những trường nào 

được cải tổ. 

 

• Các SAC sẽ được hướng dẫn bởi những phụ huynh / người giám hộ nào có 

con em học tại trường và sẽ bao gồm phụ huynh và các thành viên cộng 

đồng. 

 

• Trong những tuần sắp tới, ban tuyển dụng sẽ đến trường của quý vị vào giờ 

đưa rước học sinh để cung cấp thông tin về SAC và khuyến khích quý vị 

tham gia. 

 

  Hạn chót nộp đơn vào SAC là ngày 8 tháng 3! 

Vai Trò Của Cộng Đồng trong Quá Trình Cải Tổ 
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• Mỗi SAC sẽ: 

 

 Đánh giá tất cả các nhóm cải tổ trong danh sách chung kết. 

 Tổ chức các cuộc họp cộng đồng để thu thập ý kiến đóng góp về các 

nhóm trong danh sách chung kết. 

 Đề nghị với Sở nhóm Cải Tổ nào tốt nhất có thể đáp ứng được nhu cầu 

của nhà trường và phải thích hợp với nhà trường. 

 

• Ủy Ban Cải Cách Học Đường sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc kết 

hợp các trường với nhóm cải tổ. 

 

 Trong ba năm đầu tiên của quá trình Cải Tổ Thành Trường Phục Hồi 

Hợp Đồng, nhóm Cải Tổ nào được SAC chọn đầu tiên trong đa số 

trường hợp đều được tuyển lựa. 

Vai Trò Của Cộng Đồng Trong Quá Trình Cải Tổ 
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• SAC cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi các nhóm Cải 

Tổ sau khi nhà trường được biến đổi thành Trường Phục Hồi Hợp Đồng. 

 

• Trong thỏa thuận giữa Sở Giáo Dục và nhóm Cải Tổ đã yêu cầu các Nhóm 

phải làm việc với SAC để giải quyết các mối quan tâm. 

 

• Hai lần trong năm, các SAC chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về việc các 

nhóm Cải Tổ làm việc tốt như thế nào. 

 

• Vào cuối thời hạn 5 năm, SAC có cơ hội đề nghị nên gia hạn hay không gia 

hạn việc tiếp tục sử dụng nhóm Cải Tổ. 

 

• Ý kiến đóng góp và quan điểm của phụ huynh và thành viên cộng đồng rất 

quan trọng trong quá trình này. 

  

Vai Trò Của Cộng Đồng Trong Quá Trình Cải Tổ 
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Những Ngày Quan Trọng Trong Quá Trình Cải Tổ 

Đưa ra Yêu Cầu Đề Xuất (RFP) 1 tháng 2 

Thông báo các Trường Được Cải Tổ 22 tháng 2 

Gặp gỡ nhân viên và cộng đồng các 

trường được cải tổ 

25 - 27 tháng 2 

Tuyển dụng Ủy Ban Cố Vấn Học 

Đường (SACs) – Thời hạn chót nộp 

đơn vào SAC 

22 tháng 2 - March 8 

Trả lời của RFP tùy vào nhóm có khả 

năng là nhóm Cải Tổ 

8 tháng 3 

Huấn luyện cho các SAC 8 - 22 tháng 3  

Thông báo danh sách chung kết của 

RFP 

22 tháng 3 

Quá trình kết hợp danh sách vòng 

chung kết với SACs 

23 tháng 3 – 15 tháng 4 
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Những Ngày Quan Trọng Trong Quá Trình Cải Tổ 

SAC nộp kiến nghị chọn nhóm Cải 

Tổ cho Sở 

16 tháng 4 

Kiến nghị sau cùng của Sở nộp lên 

cho SRC 

19 tháng 4 

SRC biểu quyết việc chọn nhóm Cải 

Tổ cho trường 

Cuối tháng 4/Đầu tháng 5 

Thời hạn nộp đơn hợp đồng từ danh 

sách cuối cùng RFP do SRC chọn 

Đầu tháng 5 

SRC biểu quyết về giao kèo hợp 

đồng 

Cuối tháng 5/Đầu tháng 6 

Quá trình chuyển tiếp của trường tháng 6 đến tháng 7 

Khai giảng trường Phục Hồi Hợp 

Đồng mới 

tháng 8/tháng 9 
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Thắc Mắc & Quan Tâm 


