Cập nhật về bản Thăm Dò Trường Học Thành Công
Kính gửi Cộng đồng PPS,
Cám ơn Quý vị!
Đầu năm nay, Sở Học Chánh Portland đã khởi động cuộc khảo sát ý kiến về môi trường học
đường năm 2019, được gọi là Khảo sát Trường học Thành công. Cám ơn tất cả những người đã
tham gia – ý kiến của quý vị là điều thiết yếu để hiểu rõ hơn về môi trường hiện tại trong các
trường học của chúng tôi. Chúng tôi đã có một tỷ lệ phản hồi tuyệt vời.
• 14,119 các gia đình (36%)
•
9,442 các học sinh, các cấp lớp 5, 7 và 10 (86%)
• 3,156 các nhân viên (61%)
Về các kết quả
Các kết quả sẽ được các trường sử dụng để giúp họ hiểu các nhu cầu của các học sinh và gia
đình khi họ phát triển các kế hoạch cải tiến trường học. Ở cấp sở học chánh, chúng tôi sẽ sử
dụng thông tin này để định hình kế hoạch chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi dùng những kết
quả này làm căn bản, hoặc điểm khởi đầu, để so sánh trong tương lai và đo lường tiến độ. Loại
khảo sát này sẽ được thực hiện hàng năm và chúng tôi đang lập kế hoạch cho năm 2019-20.
Tại sao PPS thực hiện khảo sát hàng năm?
Chúng tôi đang trở thành một hệ thống dẫn lái bởi dữ liệu - điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết
định sáng suốt. Dữ liệu từ đánh giá này và các đánh giá học thuật khác sẽ hướng dẫn chúng tôi
khi chúng tôi phấn đấu phát triển các trường học an toàn, đáp ứng và hỗ trợ. Điều quan trọng
cho quý vị biết rằng khảo sát môi trường chỉ là một trong nhiều thành phần của Hệ thống Hỗ trợ
Đa tầng (MTSS) của PPS.
Hệ thống MTSS là gì?
Hệ thống MTSS là một khuôn khổ tập trung vào “toàn bộ đứa trẻ.” MTSS hỗ trợ sự phát triển và
thành tích học tập nhưng cũng tập trung vào hành vi, nhu cầu cảm xúc xã hội và việc đi học
thường xuyên. Chúng tôi cân nhắc tất cả các thành phần này để cung cấp một bộ hỗ trợ đa dạng
cho tất cả học sinh.
Quý vị muốn tìm hiểu thêm về khảo sát?
Tham gia với chúng tôi vào Ngày 14 Tháng 6 từ 5-6:30 p.m. tại tòa nhà BESC nằm trên 501 N.
Dixon St cho một phiên họp cộng đồng với cơ quan Panorama để tìm hiểu thêm về các kết quả ở
cấp sở học chánh. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, giải khát nhẹ và thông dịch
viên bằng năm ngôn ngữ được hỗ trợ của chúng tôi.
Các kết quả của toàn khu học chánh sẽ được đăng trên online tại pps.net sau cuộc họp này.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Cám ơn quý vị
Brenda Martinek,
Trưởng phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh
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