
Trong niên học 2010-2011, Sở Giáo Dục Philadelphia (SDP) đã hợp đồng với Cơ Quan Metis 

Associates để đánh giá các dịch vụ và chương trình giảng dạy cho các Học Viên Anh Ngữ (ELLs).  

Đây là tóm tắt kết quả của việc đánh giá.  

Mô Hình Giáo Dục Song Ngữ 

Chuyển Tiếp (TBE) 
  

•  Học sinh TBE vượt trội học sinh 

ELL không -TBE trong kỳ thi  

ACCESS (85% so với 69 % học sinh 

cùng trường) 

•  Tỷ lệ số học sinh TBE đi học đều 

cao hơn một chút so với học sinh ELL 

không-TBE và học sinh ELL (92.2 % 

so với 89.0 % Không-TBE và 89.5 % 

ELL)  

•  Báo cáo của giáo sư về tác động của 

chương trình là tốt.  

 

Đánh Giá Chương Trình Học Viên Anh Ngữ (ELLs) 

Của Sở Giáo Dục Philadelphia 
(Vietnamese) 
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Tỷ Lệ Học Sinh Có Tiến Bộ Ít 

Nhất 0.6 Điểm Trong Kỳ Thi 

ACCESS 

Sĩ Số Trung Bình Học Sinh Đến Trường Hàng Ngày 

Năm 2010-11  

Kết Quả Dữ Liệu: 

Mô Hình Giáo Dục Song Ngữ Chuyển Tiếp (TBE) 

Thiết Kế Việc Đánh Giá 
 

•  Mục Tiêu: Đánh giá việc thực hiện và kết quả mô hình của 3 chương trình: Giáo Dục Song Ngữ Chuyển 

Tiếp (TBE), Sheltered Instruction (SI) (trong chương trình này, học sinh không những chỉ học Anh Ngữ mà 

còn học các môn học khác tại lớp ESOL của mình), và Đào Tạo Học Sinh Mới Đến (NLA) 

•  Phương Pháp và Các Nguồn Dữ Liệu: Phỏng vấn nhân viên của Văn Phòng OMCP và đến viếng 9 

trường (kể cả phỏng vấn nhân viên trường và dự giờ lớp), tham khảo ý kiến giáo sư, học sinh, phỏng vấn và 

tập trung nhóm phụ huynh, phân tích thành phần nhân khẩu của trường và kết quả dữ liệu cũng như xem 

xét tài liệu của kế hoạch.   

Văn Phòng Giáo Trình & Chương Trình Đa Ngôn Ngữ  
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education  

http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education
http://webgui.phila.k12.pa.us/offices/m/multilingual-education


• Làm việc chặt chẽ với các trường học nào tham gia để đảm bảo thông tin liên lạc rõ ràng về những quy định    

và làm theo sự hướng dẫn và tiêu chuẩn cho mỗi chương trình. 

•Tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ và huấn luyện chuyên môn cho các trường học nào tham gia và thúc đẩy sự hợp 

tác của giáo viên, bao gồm việc chia sẻ phương pháp thực hành tốt nhất trong toàn trường. 

• Hỗ trợ các trường học trong việc phát triển và chia sẻ các nguồn trợ giúp, tài liệu, và chương trình giảng dạy. 

•Khuyến khích các trường học và giáo viên duy trì việc thường xuyên liên lạc với phụ huynh.  

•Triển khai và thực hiện các thủ tục xem xét dữ liệu phù hợp hơn để giám sát việc thực hiện chương trình và 

đánh giá sự tiến bộ của học sinh. 

ĐỀ NGHỊ 

 

   Mô Hình Sheltered Instruction (SI)  

 
•  Học sinh SI đạt điểm thi ACCESS        

tương tự như học sinh không-SI. 

•  Kết quả thi PSSA về môn Tập Đọc và 

Toán của học sinh SI tốt hơn học sinh 

không-SI. 

•  Sĩ số ngày đến trường của học sinh SI 

khá hơn học sinh không-SI và học sinh 

tại lớp.  

•  Bản tự báo cáo của giáo sư và học sinh 

về tác động của chương trình là tốt.  

Mô Hình Đào Tạo Học Sinh Mới Đến 

(NLA) 

  

• Bản tự báo cáo của giáo sư và học sinh 

về tác động của chương trình là tốt, đặc 

biệt là về mặt lĩnh hội Anh Ngữ, kỹ năng 

giao tiếp và truyền đạt cũng như sự thích 

nghi về văn hóa.  

•  Vào niên học 2010-11, hầu hết học 

sinh NLA (90 % ) đạt trình độ từ 1 đến 3 

trong kỳ thi ACCESS.  

•  Học sinh NLA đi học đều hơn học 

sinh ELL không-NLA và học sinh tại lớp 
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