Salem-Keizer Public Schools | District 24J

Kế Hoạch Dự Trù
Niên Khóa 2018-19
Trường Tiểu Học Công Lập Salem-Keizer cam kết tăng trưởng học tập của mỗi cá nhân và từng học sinh.
Chúng tôi tin rằng công bằng là cả một quá trình và một kết quả nhằm loại bỏ khoảng cách cơ hội cho tất cả học sinh.
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Cải Thiện sự Tiến Bộ của Học Sinh

Hỗ Trợ sự Tiến Bộ của Học Sinh

Thực hiện hướng dẫn cốt lõi của K-5 về đọc viết và toán học, nhấn
mạnh các kỹ năng cơ bản, phát triển ngôn ngữ tiếng Anh và tỷ lệ song
ngữ được nhắm mục tiêu bằng tiếng Tây Ban Nha sử dụng các chiến
lược đòn bẩy cao để hướng dẫn và tham gia của học sinh.

Thực hiện các kế hoạch hành động được thiết kế bởi các nhóm
làm việc giáo dục đặc biệt trong các lãnh vực hành vi, giảng dạy
và học tập, sự tham gia của gia đình, và sự liên kết tài nguyên và
chương trình của học khu.

Chuẩn bị tất cả học sinh trở thành nghề nghiệp và đại học sẵn sàng
bằng cách thực hiện chương trình giáo dục 6-12 khốc liệt, bao gồm việc
sử dụng các hệ thống giáo dục như Nâng cao Qua Xác định Cá nhân
(AVID), Chương trình cơ hội Bình đẳng (EOS) và Chương trình Giáo
dục Nghề nghiệp (CTE).

Phát triển một hệ thống hỗ trợ nhiều tầng (MTSS), bao gồm cả Hỗ trợ
can thiệp (RTI) và Hỗ trợ và can thiệp hành vi tích cực (PBIS), và phát
triển thành thạo bằng cách sử dụng một hệ thống dữ liệu cảnh báo sớm
để ngăn chặn bỏ học và cải thiện việc đi học.

• Mở rộng việc sử dụng các hệ thống RTI bằng cách sử dụng các
đánh giá để thông báo cho Nhóm Data trong việc thực hiện các
can thiệp học tập.

• Tiếp tục triển khai PBIS theo từng giai đoạn để bao gồm các

chiến lược cho Bậc 2 và Bậc 3 trong khuôn khổ cho việc học tập
tình cảm xã hội.
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Cung cấp học tập chuyên- nghiệp dựa trên dữ -liệu theo tiêuchuẩn cho tất cả nhân viên để bao gồm các thực hành đáp ứng văn
hóa và công việc cố vấn giảng dạy cho giáo viên.

Phân tích các chiến lược tuyển dụng, tuyển dụng và cảm ứng thông
qua các chỉ số nhân sự được nâng cao để tăng hiệu quả tổ chức và
tính đa dạng trong lực lượng lao động của chúng tôi

Tiếp tục triển khai các chiến lược tham gia của cộng đồng để hỗ trợ
các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn nhằm giải quyết nhu cầu tuyển
sinh và chương trình của học sinh.

Tăng cường và mở rộng quy trình giao tiếp nội bộ.

