
ESSER ARP III - Trường hè 
 
Phần 1 - Đánh giá nhu cầu 
 
Các chỉ số về tác động 
Học khu sẽ xác định những người học để đưa vào chương trình học hè, dưới đây là các chỉ số được sử dụng trong quá trình 
ra quyết định. 
 
Học khu đã áp dụng và triển khai công cụ Bản đồ NWEA đánh giá chẩn đoán cho K-6 và công cụ Renaissance STAR cho 7-
12 để xác định cụ thể những gì mỗi học viên biết và sẵn sàng học. Dữ liệu này được ghép tam giác với dữ liệu DIBELS, 
PVAAS, PSSA, Keystone. Mỗi cấp lớp, khối lớp và bộ phận sử dụng dữ liệu này để nhóm và chỉ định hướng dẫn học tập 
theo dõi sự phát triển của các em bằng cách thực hiện các bài đánh giá nhiều lần trong suốt năm. Những người học không 
ở trên cấp lớp theo dữ liệu và / hoặc không thể hiện sự tiến bộ trong nội dung khóa học hiện tại của họ được xác định để 
được hỗ trợ MTSS Cấp II và III và “học hè”. Các chỉ số: Mức độ thành thạo dưới mô-đun trong các mô-đun sau: -CKLA 
Khuếch đại (K-5), Khuếch đại ELA (Gr. 6); K-5 Đọc hiểu; Eureka Bình phương; Dưới Cấp Lớp trong: Phân vị thứ 20 thứ 20 
của chẩn đoán -MAP K-6 ; mClass / DIBELS 8 K-6 thấp hơn nhiều so với điểm chuẩn; Chẩn đoán STAR Khóa học Trung 
học cơ sở không đạt được một khóa học để lấy tín chỉ hoặc lên lớp tiếp theo ở trường trung học cơ sở - Cấp lớp tiểu học 
được lên lớp. 
 
Phần: Tường thuật - Chương trình học hè 
Dưới đây, học khu mô tả các hoạt động mà chúng tôi đã thiết kế để cung cấp chương trình học hè cho học sinh của chúng 
tôi. 
 

Nhóm người học Khu vực tiêu điểm Số lượng người học được 
phục vụ 

Các chiến lược cụ thể được sử dụng để xác 
định và đo lường các tác động 

Trẻ em từ các gia 
đình có thu nhập 
thấp 

Tăng trưởng trong 
học tập 

150 Tất cả những người học thuộc các loại 
được liệt kê trong nhóm người học đều 
được giám sát. Khu học chánh PV miễn phí 
và giảm giá khoảng 60%, do đó, đó luôn là 
một tỷ lệ lớn người học cần được hỗ trợ. 
Dữ liệu học tập cấp lớp của hệ thống thông 
tin học sinh (SIS), dữ liệu hành vi, dữ liệu 
đi học, dữ liệu theo dõi tiến độ chẩn đoán 
cấp quận và dữ liệu đánh giá tiểu bang đều 
được đưa vào hệ thống lưu trữ dữ liệu của 
chúng tôi có tên là On-Hand. Hệ thống 
cung cấp một số "yếu tố rủi ro" giúp xác 
định những người cần nhất. Điều này cùng 
với phản hồi của điều hành viên / giáo viên 
và nhân viên khác được đưa vào các cuộc 
họp “Nhóm hỗ trợ học tập” hàng tuần để 
xác định và giám sát những người có nhiều 
rủi ro nhất về học tập và rủi ro về cảm xúc 
để đảm bảo hỗ trợ được thực hiện. Các 
nhóm này giám sát tất cả người học theo 
tất cả các loại danh sách nhóm người học 
của khoản tài trợ này. Dữ liệu cuối năm sẽ 
được so sánh với dữ liệu đầu năm để đánh 
giá tác động của các chiến lược học hè. 

 
Các nguồn dựa trên bằng chứng sẽ được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển của người học trong chương trình học hè như sau: 
 
Cấp tiểu học - Học khu sẽ có thể tận dụng việc sử dụng quỹ mất mát học tập ESSER để có được các nguồn lực can thiệp 
(Bậc III trong khuôn khổ MTSS) lần đầu tiên sẽ phù hợp trực tiếp với chương trình giảng dạy CORE của chúng tôi Amplify 
CKLA và Great Minds Eureka Squared. Điểm chuẩn mClass / DIBELS 8 sẽ theo dõi sự tiến bộ của học sinh học hè. Trung 
học - Các nguồn này là các khóa học kéo dài 3 hoặc 6 tuần liên quan trực tiếp đến việc học tập chưa xảy ra trong khóa học 
đã xác định có tác dụng đối với mỗi người học. Họ tập trung vào các tiêu chuẩn nền tảng cần thiết trong từng phạm vi và 
trình tự tương ứng. 
 
Nhân viên học khu sẽ cung cấp chương trình học hè được nêu dưới đây: 
 



Số lượng nhân viên Nhà cung cấp nội bộ / bên ngoài Vai diễn 
20 Nhà cung cấp nội bộ Người hướng dẫn / giáo viên và phụ 

tá cho việc chào bán tiểu học 
10 Nhà cung cấp nội bộ Hỗ trợ viên / giáo viên cho trường 

trung học hè 
10 Nhà cung cấp bên ngoài Dịch vụ ủng hộ nhà máy 
10 Nhà cung cấp bên ngoài Đối tác hành động cộng đồng (CAP) 

 
Học khu sẽ đánh giá sự thành công của chương trình học hè như được nêu dưới đây: 
 

Công cụ được sử dụng để đánh giá 
thành công 

Tần suất sử dụng Kết quả mong đợi 

Schoology và Sapphire Hàng tuần Điểm vượt qua cấp trung học và mức 
độ thông thạo về kết quả học tập đã 
xác định. 

BẢN ĐỒ NWEA Cuối năm so với đầu năm sau khi học 
hè 

Điều này sẽ đánh giá sự sụt giảm học 
tập hoặc loại bỏ tình trạng mất học 
tập trong mùa hè và tình trạng hiện 
tại của học sinh ở cấp lớp. 

mClass / DIBELS Trước và sau Sẽ cho thấy sự tiến bộ vượt quá mức 
dưới cùng của 20 phần trăm đã được 
xác định trước đó trong toán và đọc. 

 
 
Học khu sẽ thu hút các gia đình tham gia chương trình học hè như được nêu dưới đây: 
 
Học khu liên lạc nhiều với phụ huynh thông qua hệ thống quản lý người học Schoology và Class Dojo như là Hệ thống 
Quản lý Học tập và các công cụ liên lạc được áp dụng của chúng tôi. Khi người học được xác định là cần đi học hè, các lá 
thư được gửi đi vào tháng 5, phụ huynh được gọi điện, gửi email và nhắn tin dựa trên sở thích của họ để được biết về ngày 
tháng và đảm bảo sự tham gia và gắn bó của người học. Chúng tôi cũng xác định nhu cầu vận chuyển của họ để đảm bảo 
điều đó không trở thành rào cản. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


