Học Khu Renton Học Tập và Sức Khõe Học sinh
Chặng 1 Kế hoạch Phục Hồi
26 Tháng Năm, 2021
Phần I: Thông tin LEA
Học khu Renton
Preschool- Lớp 12
Phần II: Những Chứng thực và Đăng công cộng
1. Học khu Renton chứng thực rằng Ban Đại diện Trường chấp thuận kế hoạch này
sau khi cho phép ý kiến công khai vào 26 Tháng Năm, 2021.
2. Học khu Renton chứng thực rằng một công cụ phân tích công bằng được dùng
trong sự phát triển kế hoạch này. The Puget Sound Dịch vụ Giáo dục Học khu
(PSESD) công cụ phân tích tính công bằng đã được dùng
3. Kế hoạch Phục hồi Học tập và Sức Khõe sinh viên của RSD được đăng trên
trang mạng học khu vào ngày 27 Tháng Năm, 2021.
Phần III: Những Hổ trợ Phổ quát cho tất cả Học sinh
Hổ trợ Phổ quát của Học khu Renton là các hổ trợ có sẵn cho mọi học sinh trong học
khu hay cho mọi học sinh trong các cấp lớp lựa chọn.
1. Các hổ trợ phổ quát được cung cấp cho mọi học sinh để bàn luận về học tập và
sức khõe là:
● Giảng dạy dựa theo tiêu chuẩn
● Xây dựng các Liên hệ
● Các đánh giá chung
● Các hoạt động Học tập Mùa hè (K-8)
● Học tập Trẻ Thơ (K-4 Đọc viết)
● Các thực hành Tính điểm cách công bằng
● Các hoạt động ngoại khóa (6-12)
● Các thực hành bao gồm
● Làm chủ việc học/Học tập theo Đề án
● Hệ thống Hổ trợ Nhiều tầng
● SEL và các Hổ trợ sức khõe tâm thần
● Nhân sự chiến lược
● Tiếng nói và Nhận thức của Học sinh
● Các hổ trợ Chuyển tiếp (Pre-K-Elem; Elem- MS; MS-HS; HS-sau trung
học/nghiệp vụ/ cao hơn)
Phần IV: Các Đánh giá Chẩn đoán
Đánh giá chẩn đoán là một loại đánh giá quá trình đặc biệt được chủ tâm giúp đỡ các
nhà giáo dục nhận ra kiến thức, kỷ năng và hiểu biết đặc biệt để xây dựng trên thế
mạnh của mỗi học sinh và những nhu cầu đặc biệt. Bởi vì phạm vi đặc trưng và thiết kế
của chúng, các đánh giá chẩn đoán có thể hướng dẫn kế hoạch giáo trình trong nhiều
cách đặc biệt hơn hầu hết những đánh giá tổng kết.
1. Đánh giá chẩn đoán học tập chủ yếu được dùng trong mỗi cấp lớp trong Học
Khu Renton để theo dõi, đánh giá, và hổ trụ có mục tiêu cho học tập được liệt ra
phía dưới. Danh sách phía dưới không phải là tất cả.

Đánh giá Chẩn đoán Học tập
Fountas & Pinnell
GOLD (WaKids)
iReady
OSPI Thi trên máy cho kỷ năng đọc viết
Hợp tác với Dyslexia
Thành tích chạy
Sight Words
Smarter Balanced ELA Interim
Đánh giás
Smarter Balanced ELA Summative
Đánh giá
Smarter Balanced Math Interim
Đánh giá
Smarter Balanced Math Summative
Đánh giá
Đánh giá từ Giáo viên/ Đánh giá từ Học
khu/Đánh giá dựa trên lớp học
Tiến cử của Giáo viên
WA-KIDS
WIDA MODEL for Kindergarten
WIDA MODEL (Grades 1-12)
Khác hơn

Lớp

Một lần
mỗi năm
học

K-5
PreK
K-8
K-2
K-5
K-2
3-8, 10

X

3-8, 10

X

3-8, 9-12

X

3-8, 10

X

Nhiều lần
mỗi năm
học
X
X
X
X
X
X

PK-12

X

PK-12
K
K
1-12
K-5

X
X
X
X
X

2. Đánh giá chẩn đoán sức khõe chủ yếu được dùng trong mỗi cấp lớp trong Học
khu Renton để theo dõi, đánh giá và hổ trợ có mục tiêu cho việc học của học
sinh được liệt ra phía dưới. Sức khõe bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong
sức khõe tâm thần và học tập cảm xúc xã hội. Danh sách phía dưới chưa phải là
tất cả.
Đánh giá Chẩn đoán Sức khõe
Đánh giá từ Giáo viên/Đánh giá từ Học
khu/Đánh giá dựa trên lớp học
Giáo viên Tiến cử
Danh sách công cụ kiểm tra tổng quan
WA-KIDS
Khảo sát Khí hậu của Học khu
Đánh giá Thế mạnh Học sinh Devereux
(DESSA)

Lớp

Một lần mỗi
năm học

P-12
P-12
P-12
K
3-12
K-5 at
pilot
schools

Nhiều lần
mỗi năm
học
X
X
X

X
X
X

Phần V: Học sinh và Tiếng nói Gia đình
1. Học khu Renton đính kèm những tiếng nói theo sau trong sự phát triển kế hoạch
này:
a. Các nhóm cố vấn
b. Các khảo sát
Phần VI: Các hổ trợ chiến thuật cho các học sinh
1. Dựa trên xem xét phân tích tính công bằng của Renton và kết quả đánh giá chẩn
đoán của học sinh, các nhóm cần thêm thời gian, hổ trợ và/ hay các hoạt động
ngoại khóa cho tăng trưởng học tập và/ hay sức khõe của học sinh là:
● Người Mỹ bản xứ/Alaskan Bản xứ
● Châu Á
● Người Mỹ gốc Phi
● Hispanic/các loại chủng tộc của Latino
● Hai hay nhiều chủng tộc hơn
● Da Trắng
● Người học Tiếng Anh
● Thu nhập thấp
● Học sinh với khuyết tật
● Học sinh kinh nghiệm vô gia cư
● Học sinh trong foster care
Phần VII: Hổ trợ Chiến thuật cho các Học sinh
1. Thêm vào với sự hổ trợ tổng quan được cung cấp cho tất cả học sinh, có thể có
những học sinh cần hổ trợ chiến thuật cho sự thành công học tập hay sức khõe.
Các hổ trợ chiến thuật Học Khu Renton sẽ đưa ra là:
Chiến thuật
Nhóm học sinh
Lớp
Thêm giờ giảng dạy Trước hay sau giờ Chọn các học sinh cần hổ trợ thêm,
K-12
học
học sinh khuyết tật
Lớp học hè
Học sinh đọc sách yếu nhiều dưới
Rising 1st-8
trình độ lớp học và học sinh với
khuyết tật.
P-21
Xây dựng liên hệ
Chọn các học sinh với nhu cầu SEL
K-12
Học tập Trẻ thơ (K-4 lđọc viết )
Các học sinh đủ điều kiện cho Title
K-5
I hay dịch vụ LAP
Những hợp tác Ngày mở rộng (CBOs)
Chọn các học sinh
K-5
Dạy kèm Chất lượng cao
Chọn học sinh dưới xa trình độ cấp
K-12
lớp
Giảm các tiêu chuẩn
Các học sinh dưới xa trình độ cấp
K-12
lớp
SEL và Hổ trợ sức khõe Tâm thần
Chọn các học sinh với SEL hay nhu
K-12
cầu sức khõe tâm thần
Hổ trợ chuyển tiếp (Pre-K-Elem; ElemChọn học sinh có thể cần thêm hổ
Lớp 6 và 9
MS; MS-HS; HS-hậu trung học / nghiệp trợ chuyển tiếp giửa các cấp lớp
vụ,xa hơn)
Phục hồi Tín chỉ
Chọn học sinh thiếu tín chỉ
9-12

