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TÓM TẮT DÀNH CHO GIA ĐÌNH  
 
 
 

SPREE và Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ Của Hội Đồng Giáo Dục1 

Vào tháng 12 năm 2020, Hội Đồng Giáo Dục (BOE) đã thiết 

lập Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ, trong đó đặt ra các ưu 

tiên rõ ràng cho những gì học sinh của chúng ta phải biết 

và có thể hoàn thành đồng thời mô tả các điều kiện phải 

có ở mỗi trường để trao quyền cho học sinh của chúng ta 

được thành công trong và ngoài lớp học. 

 

Sở Giáo Dục đặt ra các mục tiêu 5 năm mà các trường cần đạt được để cho thấy rằng các trường đang 

tiến bộ theo Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ. Báo Cáo Tiến Độ Của Trường Về Giáo Dục Và Công Bằng 

(SPREE) là một công cụ quan trọng cho thấy tiến độ của mỗi trường đối với các mục tiêu hàng năm và kết 

quả hoạt động của trường trên các thước đo quan trọng khác như tỷ lệ học sinh đến trường và tốt 

nghiệp. 
 

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu báo cáo SPREE cho trường học của con bạn và hướng dẫn bạn cách thức 

hỗ trợ cho sự thành công của con bạn. 
 

1
 Muốn biết thêm chi tiết, hãy xem trang: https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/ 
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SPREE Là Gì? 

SPREE là một phần trong công việc của Sở Giáo Dục nhằm liên tục cải tiến các trường học của chúng ta. 

Báo cáo SPREE được phát hành hàng năm và cung cấp bản tóm tắt về cách thức mỗi trường đang thực 

hiện và cải thiện Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ và các biện pháp quan trọng khác trong các lĩnh vực sau:  
 

   
 

Tập Đọc & Ngữ Văn 
(ELA) 

Toán & Khoa 
Học 

Chuẩn Bị  
Đại Học & 
Ngành Nghề 
 

Môi Trường, 
Văn Hoá & Cơ 
Hội 

 
 

 

Chu Kỳ Cải Thiện Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ Hàng Năm  

Các trường sử dụng SPREE của mình để lập một kế hoạch cải tiến trường học cho năm tới nhằm hỗ trợ tốt 

hơn cho sự thành công và tiến bộ của học sinh đối với các Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ. 
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Xét Duyệt Tiến Độ 
Cấp Trường 

Kiểm tra thường xuyên trong 

suốt cả năm để theo dõi sự 
cải tiến của từng trường và 

tiến độ đạt mục tiêu của họ. 

1 
Xét Duyệt Tiến Độ 

Cấp Sở 

Kiểm tra thường xuyên trong 
suốt cả năm để theo dõi sự tiến 
bộ của Sở giáo Dục đối với các 

Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ và 
xem xét các biện pháp cải tiến. 

 
 
 
 
 
 

3 
Kế Hoạch Cải Tiến 

Học Đường 

Sử dụng kết quả SPREE để đặt 

mục tiêu và xác định các biện 
pháp cấp trường nhằm hỗ trợ 

việc cải tiến. 

 
 
 
 

2 
Báo Cáo Tiến 

Bộ Của Trường 
(SPREE) 

Bản tóm tắt hàng năm về tiến 
trình của mỗi trường đối với 
Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo 

Vệ, và các chỉ số chính khác. 
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Tìm Hiểu Về Mức Độ SPREE Của Trường Bạn  

Trong SPREE có từ 10 đến 13 thước đo khác nhau được đánh giá. Đối với mỗi biện pháp, báo cáo SPREE của 
trường bạn cung cấp hai phần thông tin. Đầu tiên, nó cho chúng ta biết xem một trường có đạt được mục 
tiêu hàng năm cho biện pháp đó hay không. Thứ hai, nó cho chúng ta biết xem nhà trường có cải thiện biện 
pháp đó so với năm trước hay không. 

Dựa trên thông tin đó, mỗi thước đo sẽ có một nhãn màu: 
 

Đạt & Tiến Bộ: Trường đã đáp ứng được những quy định cho năm học đó và tiến bộ hơn so với năm trước. 
 

Đạt Nhưng Không Tiến Bộ: Trường đã đáp ứng được những quy định cho năm học đó, nhưng không tiến bộ 
hơn so với năm trước. 

 

Không Đạt Nhưng Tiến Bộ: Trường không đáp ứng được những quy định cho năm học đó, nhưng tiến bộ 
hơn so với năm trước. 

 
Không Đạt & Không Tiến Bộ: Trường không đáp ứng được những quy định cho năm học đó, và không tiến 
bộ hơn so với năm trước. 

 
SPREE sau đó sẽ cung cấp cho mỗi trường một mức độ tổng thể - kết quả tổng hợp của việc thực hiện và cải 
thiện của trường đó trên mỗi mục tiêu hoặc thước đo. Mức độ tổng thể sẽ là một trong những: 

 

          Mức Độ 2 

Đáp ứng hầu hết hoặc 
tất cả các mục tiêu 
hiệu suất  
Sự cải thiện không đổi 
hoặc đang giảm dần  

Mức Độ 4 
Đáp ứng một số mục 
tiêu hiệu suất  

Sự cải thiện không đổi 
hoặc đang giảm dần   

Mức Độ 6 
Không đạt mục tiêu 
hiệu suất  

Sự cải thiện không đổi 
hoặc đang giảm dần  

 

         Mức Độ 1 
Đáp ứng hầu hết hoặc 
tất cả các mục tiêu 
hiệu suất 

Cải thiện ít nhất một 
nửa trong số các mục 
tiêu 

 

           Mức Độ 3 
Đáp ứng một số mục 
tiêu hiệu suất 

Cải thiện ít nhất một 
nửa trong số các 
mục tiêu  

Mức Độ 5 
Không đạt mục tiêu 
hiệu suất 

Cải thiện ít nhất một 
nửa trong số các mục 
tiêu  



 

 

  Bạn Có Thể Giúp Đỡ Như Thế nào? 
 

 Trò chuyện với con bạn về tầm quan trọng và niềm 
vui của việc học để khuyến khích con bạn đi học 
thường xuyên 

      - đảm bảo rằng mỗi năm chúng không bỏ học hơn 
tám (8) ngày. 

 

 Hiểu lịch học hàng ngày của con bạn và lưu ý các 
ngày có bài kiểm tra. Đảm bảo rằng con bạn được 
nghỉ ngơi và chuẩn bị, đồng thời khuyến khích con 
luôn cố gắng hết sức. 

 Theo dõi điểm học bạ và thành tích của con bạn 

trong các bài kiểm tra suốt cả năm. Kiên nhẫn làm 

việc với chúng để tìm kiếm cơ hội cải tiến nếu cần. 
 

 Thảo luận và cùng con bạn xem lại các bài học của 
em để giúp em ghi nhớ những gì đã học. 

 

 Tham gia vào việc cải tiến trường học bằng cách trả lời cuộc Khảo Sát Toàn Sở Giáo Dục vào mỗi mùa 
xuân. Cung cấp phản hồi trung thực về trường học của con bạn và quá trình giáo dục của chúng, đồng 
thời khuyến khích con bạn làm điều tương tự. 

 

 Làm việc với Hội Đồng Cố Vấn Trường Học (SAC) của bạn để giúp cải thiện văn hóa và thành tích trường 
của con bạn. 

 

 Ghi danh cho con bạn tham gia các chương trình phục hồi tín chỉ hoặc chương trình mùa hè nếu cần để 
tạo cơ hội cho chúng bắt kịp các môn học. 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang: www.philasd.org/spree 

 


