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Ban Chỉ đạo

Tên Chức vụ / Vai trò Xây dựng / Nhóm / Tổ chức Email

Sumreen Faraz Phụ huynh Trường Tiểu học Hillview sumreenfaraz@gmail.com

Polly Lindh Phụ huynh Trường Tiểu học Hillview pmlindh@yahoo.com

Ashlee Traister Phụ huynh Trường Tiểu học Hillview ashleetraister@gmail.com

Katie Wilczak Phụ huynh Trường Tiểu học Hillview kwilczak24@gmail.com

Amy Foley
Thành viên Cộng
đồng

Grove City United Way gcunitedway@zoominternet.net

Patty Wilson Thành viên Hội đồng Quản trị Trường patty.wilson@gcasdk12.org

Tammi Martin Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hillview tammi.martin@gcasdk12.org

Anna Lang Giáo viên Trường tiểu học Hillview anna.lang@gcasdk12.org

Renee Boyd Giáo viên Trường tiểu học Hillview Renee.boyd@gcasdk12.org

Lori Verba Giáo viên Trường tiểu học Hillview lori.verba@gcasdk12.org

Michael Parulo Chuyên gia giáo dục Trường tiểu học Hillview michal.parulo@gcasdk12. org

Joshua Weaver Các nhà lãnh đạo cấp quận Văn phòng quận joshua.weaver@gcasdk12.org

Denise Ferguson khác Văn phòng quận de nise.ferguson@gcasdk12.org

Kevin Persch Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hillview kevin.persch@gcasdk12.org
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Tầm nhìn để Học tập Học
khu Thành phố Grove cố gắng đảm bảo rằng tất cả học sinh tốt nghiệp trung học được trang bị để thành công, tối thiểu, trong việc đào tạo lực lượng lao động

có tay nghề cao và chương trình đầu vào đại học để họ có những con đường khả thi hỗ trợ việc theo đuổi tương lai thành công. Sinh viên tốt nghiệp của chúng

tôi sẽ là những sinh viên có khả năng thành thạo các môn học mà họ đã nghiên cứu. Họ sẽ có một sự hiểu biết sâu sắc về những môn học đó sẽ cho phép họ
dễ dàng học những thứ khác và áp dụng những gì họ đã học một cách sáng tạo và hiệu quả vào một loạt các vấn đề và thách thức. Họ sẽ có thể tổng hợp

những gì họ đã học được từ nhiều lĩnh vực để họ có thể phân tích những thách thức mới và giải quyết chúng một cách tự tin. Họ sẽ là những người giao tiếp

hiệu quả, trên nhiều phương tiện. Họ sẽ học cách kỷ luật và sáng tạo. Họ sẽ học cách lãnh đạo và cách trở thành thành viên tốt trong nhóm thông qua kinh

nghiệm hợp tác. Học sinh của chúng tôi sẽ được thử thách để đặt ra các tiêu chuẩn cao cho bản thân và chuẩn bị làm việc chăm chỉ để đạt được chúng. Tính

cách của họ quan trọng rất nhiều đối với chúng tôi. Họ phải hiểu đúng sai và đủ can đảm để làm điều đúng khi nó không dễ làm. Họ sẽ có cơ hội phục vụ cộng

đồng của mình để họ có thể trải nghiệm niềm vui có được từ việc phục vụ người khác trong khi là một thành viên đóng góp của xã hội. Họ phải học cách khoan

dung và hòa nhập khi họ khám phá ra giá trị của việc tử tế với tất cả mọi người. Để đạt được hiệu quả trong bất cứ việc gì họ đảm nhận, sinh viên của chúng

tôi sẽ được thử thách để phát triển kế hoạch, đặt mục tiêu cao cho bản thân và sẵn sàng hy sinh để đạt được các mục tiêu dài hạn của họ. Họ sẽ được hỗ trợ
khi học cách theo dõi hành vi của mình và thay đổi hành vi đó khi cần thiết. Họ sẽ kiểm soát cảm xúc của mình và làm việc chu đáo để vượt qua những thất bại

với sự kiên nhẫn và bền bỉ. Khu Học Chánh Thành Phố Grove cam kết cung cấp một khóa học tiến bộ và toàn diện, cùng với các hệ thống, nguồn lực, các mối

quan hệ và môi trường học tập sẽ trao quyền cho mọi học sinh đạt được tầm nhìn này. Ngoài ra, toàn bộ cộng đồng giáo dục của chúng tôi sẽ cố gắng liên tục

áp dụng tư duy phát triển nhằm mở rộng cơ hội cho tất cả học sinh đạt được những kỳ vọng này, mà không hạn chế một cách không cần thiết các cơ hội học

tập được cá nhân hóa có liên quan có thể mở rộng ra ngoài những kỳ vọng tối thiểu đã thiết lập.
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Tóm tắt Điểm mạnh và Thách thức

Điểm mạnh

Điểm mạnh
Cân nhắc trong kế
hoạch

Tất cả các nhóm học sinh đều đạt hoặc vượt mục tiêu tạm thời trong ELA Có

Học sinh khuyết tật đạt hoặc vượt mục tiêu tạm thời trong ELA Có

Đáp ứng hoặc vượt mục tiêu ELA tạm thời Lớp 3-5 của học sinh khuyết tật Không

ELA đạt hoặc vượt mục tiêu tạm thời Không

Toán đạt hoặc vượt mục tiêu tạm thời Không

Tất cả các nhóm học sinh đạt hoặc vượt mục tiêu năm 2030 trên toàn tiểu bang về môn toán Không Có

hoàn cảnh khó khăn về kinh tế đạt hoặc vượt mục tiêu tạm thời về môn toán Có

Tất cả các nhóm học sinh đều đạt hoặc vượt mục tiêu tạm thời về môn toán Có

Đạt hoặc vượt mục tiêu năm 2030 trên toàn tiểu bang mục tiêu vào lớp 3-5 trên điểm chuẩn nghề nghiệp. Không

. _

_ _

_ hệ thống hỗ trợ cho học tập và hạnh kiểm Không

NA Không có

Thử thách

Thử thách
Cân nhắc Trong Kế
hoạch

Học sinh khuyết tật không đạt mục tiêu toàn tiểu bang / mục tiêu tạm thời về môn toán Không
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Học sinh khuyết tật giảm thành tích môn toán so với năm trước Không

Duy trì nỗ lực liên quan đến điểm chuẩn nghề nghiệp. Không

Học sinh khuyết tật không đạt mục tiêu toàn tiểu bang / mục tiêu tạm thời về môn toán Không

Xây dựng năng lực lãnh đạo và trao quyền cho nhân viên trong việc phát triển và thực hiện thành công các sáng kiến   phục vụ tốt hơn
cho học sinh, nhân viên và nhà trường

Không

Thực hiện các chiến lược dựa trên bằng chứng để thu hút gia đình hỗ trợ học tập Có

Hợp tác với các doanh nghiệp địa phương, các tổ chức cộng đồng, và các cơ quan khác để đáp ứng nhu cầu của trường Không

hoàn cảnh khó khăn về kinh tế không đạt được mục tiêu / mục tiêu tạm thời của toàn tiểu bang trong ELA Không

Thành tích kém môn Toán lớp 3-5 của học sinh khuyết tật Có Không

quả tốt trong các lớp ELA 3-5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế Có

NA Không

Những Quan sát / Mẫu mực Đáng chú ý nhất
Môn Toán và ELA kém hiệu quả là những thành phần nổi bật mà chúng tôi nhận thấy cần được giải quyết để cải thiện chương trình của mình.
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Phân tích Điểm mạnh và Thách thức

Điểm mạnh

Điểm mạnh Thảo luận

Tất cả các nhóm học sinh đều đạt hoặc vượt mục tiêu tạm thời
trong ELA

Việc xác định các chiến lược được sử dụng cho ELA có thể được áp dụng cho chương
trình toán của chúng tôi.

Học sinh khuyết tật đạt hoặc vượt quá mục tiêu tạm thời trong
ELA

Việc xác định các chiến lược được sử dụng cho ELA có thể được áp dụng cho chương
trình toán của chúng tôi.

Bất lợi về kinh tế, đáp ứng hoặc vượt mục tiêu tạm thời trong
toán học

Việc xác định các chiến lược được sử dụng cho nhóm con này có thể được áp dụng cho
các nhóm con khác.

Tất cả các nhóm học sinh đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu tạm thời
về môn toán

Việc xác định các chiến lược được sử dụng cho tất cả các nhóm học sinh có thể được áp
dụng cho các nhóm con khác.

Thách thức

Thách thức Điểm thảo luận
Ưu tiên
Lập kế
hoạch

Tuyên bố Ưu tiên

Thực hiện các chiến lược dựa
trên bằng chứng để thu hút gia
đình hỗ trợ học tập

Sự tham gia của gia đình là mục tiêu liên tục
của trường chúng tôi. Chúng tôi cung cấp
các hoạt động và giải khát có sự tham gia
của phụ huynh khi cần thiết.

Không Có

Học Sinh Khuyết Tật Học Lực
kém môn Toán lớp 3-5

Đây là một lĩnh vực trọng tâm sẽ đòi hỏi
phải có thêm đánh giá chung của địa
phương và can thiệp có mục tiêu. Chúng tôi
cũng bao gồm các dịch vụ tư vấn.

Có Cần phải hoàn thành việc xác định học sinh cùng với các điểm
còn thiếu môn toán cụ thể. Khi việc xác định đó diễn ra, các
chiến lược dựa trên nghiên cứu cần được thực hiện để cải
thiện thách thức hiện tại.

Kết quả kém trong ELA lớp 3-5
của học sinh có hoàn cảnh khó
khăn về kinh tế

Đây là một lĩnh vực trọng tâm sẽ đòi hỏi
thêm đánh giá chung của địa phương và can
thiệp có mục tiêu. Chúng tôi cũng bao gồm
các dịch vụ tư vấn.

Có Cần phải hoàn thành việc xác định học sinh cùng với những
thiếu hụt ELA cụ thể. Khi việc xác định đó diễn ra, các chiến
lược dựa trên nghiên cứu cần được thực hiện để cải thiện
thách thức hiện tại.
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Thiết lập Mục tiêu

Ưu tiên Cần phải hoàn thành việc xác định học sinh cùng với những điểm còn thiếu sót trong môn toán cụ thể. Khi việc xác định đó diễn ra, các chiến lược
dựa trên nghiên cứu cần được thực hiện để cải thiện thách thức hiện tại.

Kết quả
Hạng mục

thể đo lường Mục tiêu

đo lường Mục
tiêu Có thể đo
lường Biệt
hiệu

Mục tiêu Quý 1 Mục tiêu Quý 2 Mục tiêu Quý 3 Mục tiêu Quý 4

Toán học Tỷ lệ học sinh khuyết tật thi thành
thạo hoặc nâng cao trên PSSA sẽ
tăng lên.

Hỗ trợ Toán học Xác định và hỗ trợ
học sinh đạt 70%
mục tiêu quý 4.

Xác định và hỗ trợ
học sinh đạt được
70% mục tiêu trong
quý 4.

Xác định và giúp
học sinh đạt được
70% mục tiêu quý 4

70% học sinh từ lớp K-5 sẽ duy trì hoặc tăng
thứ hạng phần trăm quốc gia của mình trong
bài đánh giá điểm chuẩn toán FastBridge Early
hoặc FastBridge A từ mùa thu đến mùa xuân.
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Ưu tiên: Cần phải hoàn thành việc xác định học sinh cùng với các điểm thiếu hụt ELA cụ thể. Khi việc xác định đó diễn ra, các chiến lược dựa trên nghiên
cứu cần được thực hiện để cải thiện thách thức hiện tại.

Kết quả
Phân loại

Tuyên bố Mục tiêu
thể đo lường
Biệt hiệu

Mục tiêu Quý 1 Mục tiêu Quý 2 Mục tiêu Quý 3 Mục tiêu Quý 4

văn ELA ở các lớp K-5 sẽ hợp tác phát
triển kế hoạch ngoại khóa theo
trình tự và phạm vi phù hợp với
tiêu chuẩn.

Phạm vi và Trình
tự ELA

Xác định và hỗ trợ
học sinh đạt được
70% mục tiêu trong
quý 4.

Xác định và hỗ trợ
học sinh đạt được
70% mục tiêu trong
quý 4.

Xác định và hỗ trợ
học sinh đạt được
70% mục tiêu trong
quý 4.

70% học sinh từ lớp K-5 sẽ duy trì hoặc tăng
thứ hạng phần trăm quốc gia của mình trên
FastBridge Early Reading hoặc FastBridge A đánh
giá điểm chuẩn đọc từ mùa thu đến mùa xuân.
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Kế hoạch

hành động Kế hoạch hành động cho: Phát triển chương trình

Các mục tiêu có thể đo lường được Đầu ra dự kiến   Giám sát / Đánh giá

• Phạm vi và trình tự ELA Phạm vi và trình tự làm việc Sau khi xem xét kế hoạch phạm vi và trình tự, chúng tôi sẽ thấy rằng
chúng tôi đã chuẩn bị cho

Bước hành động
Dự kiến
  Ngày bắt đầu

Dự kiến   Ngày
hoàn thành

Người dẫn đầu /
Vị trí

Vật liệu / Nguồn lực / Hỗ trợ

Bước
PD
cần
thiết?

Lên lịch các buổi làm việc tiếp theo với nhóm. 29/08/2022 06/01/2023 Tiến sĩ Joshua J. Weaver
/ Trợ lý Giám đốc

SAS trang web / nghiên cứu các ví dụ từ các học khu khác. Có

Xem xét kế hoạch phạm vi và trình tự. 29/08/2022 06/01/2023 Tiến sĩ Joshua J. Weaver
/ Trợ lý Giám đốc

SAS trang web và đề xuất kế hoạch phạm vi và trình tự. Không

Trường Tiểu Học Hillview sẽ cung cấp các can
thiệp ELA trên toàn trường cho học sinh của
chúng tôi. Title I sẽ tài trợ cho 3 giáo viên Title I
1 trợ lý, 2 cố vấn học đường cũng như tài trợ
cho sự tham gia của phụ huynh và người vô gia
cư (nếu cần)

07/01/2022 30/09/2023 Tammi Martin - Lương / phúc lợi của Giáo viên chính - $ 174.079.00, lương trợ
lý / phúc lợi $ 24,654,00, lương / phúc lợi của cố vấn học
đường - $ 49,552,00, Sự tham gia của phụ huynh - $ 2,513,00,
người vô gia cư - $ 500 (nếu cần)

Không
có
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Kế hoạch Hành động cho: Toán học Hỗ trợ

Các Mục tiêu Đo lường Đầu ra Dự kiến   Giám sát / Đánh giá

• Hỗ trợ Toán học Phạm vi làm việc và kế hoạch trình tự Sau khi xem xét phạm vi và kế hoạch trình tự, chúng tôi sẽ thấy rằng
chúng tôi đã chuẩn bị cho

Bước hành động
Dự kiến
  Ngày bắt đầu

Dự kiến   Ngày
hoàn thành

Người dẫn đầu /
Vị trí

Vật liệu / Nguồn lực / Hỗ trợ

Bước
PD
cần
thiết?

Lên lịch các buổi lập kế hoạch hợp tác tập trung
vào các can thiệp toán từ K-5.

29/08/2022 06/01/2023 Tiến sĩ Joshua J. Weaver
/ Trợ lý Giám đốc điều

hành Trang web SAS, các can thiệp cấp 1, cấp 2 khác nhau và
các phương pháp hay nhất của các học khu khác

Có

Xem xét và phản ánh về các kế hoạch hành
động can thiệp.

29/08/2022 06/01/2023 Tiến sĩ Joshua J. Weaver
/ Trợ lý Giám đốc

SAS trang web, các can thiệp cấp 1, cấp 2 khác nhau và các
phương pháp hay nhất của các học khu khác.

Không

Trường Tiểu Học Hillview sẽ cung cấp các can
thiệp Toán trong toàn trường cho học sinh của
chúng tôi. Title I sẽ tài trợ cho 3 giáo viên Title I,
1 trợ lý, 1 cố vấn học đường cũng như tài trợ
cho sự tham gia của phụ huynh và người vô gia
cư (nếu cần).

07/01/2022 30/09/2023 Tammi Martin - Lương /
phúc lợi của Giáo viên
chính

- $ 174.079.00, lương / trợ cấp - $ 24.653.00 lương / phúc lợi
của cố vấn học đường $ 49.552.00, sự tham gia của phụ
huynh - $ 2.513.00, người vô gia cư $ 500.00 (nếu cần)

Không
có
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Bước Hành động Phát triển Chuyên nghiệp

Chiến lược dựa trên
bằng chứng

Các bước Hành động

Phát triển Chương trình • Lập lịch trình các buổi làm việc tiếp theo với nhóm.

Hỗ trợ Toán học • Lên lịch các buổi lập kế hoạch cộng tác tập trung vào các can thiệp toán học

K-5.
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Các hoạt động phát triển chuyên môn Các

cuộc họp hợp tác chia sẻ các phương pháp hay nhất về quy trình và nội dung

Bước hành động
Đối
tượng

Chủ đề cần được Bao gồm
Bằng chứng
về việc học

Người chính / Vị trí
Dự kiến   Thời
gian bắt đầu
Ngày bắt đầu

Dự kiến   Thời gian
Hoàn thành

• Lên lịch các buổi làm việc

tiếp theo với nhóm.

Nhân viên
ELA Các tiêu
chuẩn K-5

PA, kế hoạch ngoại khóa hiện tại, các bài
đánh giá chung hiện tại được phát triển
tại địa phương, các kết quả kiểm tra
chuẩn hóa

ELA Khảo sát
trước và sau
khi đăng

Tiến sĩ Joshua Weaver /
Trợ lý Giám

thị 29/08/2022 06/01/2023

Định dạng học tập

Loại hoạt động Tần suất Chọn Khung quan sát và thực hành
Bước này đáp ứng các yêu cầu
của nhà nước Các khóa đào
tạo bắt buộc

Huấn luyện (ngang hàng; lãnh đạo nhà
trường với giáo viên; các mô hình
huấn luyện khác)

đang diễn ra • 1a: Thể hiện kiến   thức về nội dung và

phương pháp sư phạm

• 1e: Thiết kế hướng dẫn mạch lạc

• 1f: Thiết kế học sinh Đánh giá

Khả năng tiếp thu ngôn ngữ và khả
năng đọc viết cho tất cả học sinh Các
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cuộc họp cộng tác để phát triển chương trình

Hành động Bước
Đối
tượng

Chủ đề được bao gồm
Bằng chứng
về việc học

Người chủ trì / Vị trí
Dự kiến   Thời
gian Bắt đầu

Dự kiến   Thời gian
Hoàn thành Ngày

• Lập kế hoạch hợp tác tập

trung vào các can thiệp toán

K-5.

dành cho
nhân viên
toán K-5

, kế hoạch giảng dạy hiện tại, các đánh giá
chung hiện hành được phát triển tại địa
phương, các kết quả kiểm tra được tiêu
chuẩn hóa, các can thiệp dựa trên nghiên
cứu.

Kế hoạch can
thiệp K-5

Tiến sĩ Joshua J. Weaver /
Trợ lý Tổng giám đốc

29/08/2022 06/01/2023

Định dạng học tập

Loại hoạt động Tần suất Chọn khung quan sát và thực hành
Bước này đáp ứng các yêu
cầu của các khóa đào tạo
bắt buộc của tiểu bang

Cộng đồng học tập chuyên nghiệp (PLC) một lần mỗi tháng • 1c: Thiết lập kết quả giảng dạy

• 3d: Sử dụng đánh giá trong hướng dẫn

• 1d: Thể hiện kiến   thức về các nguồn lực

• 4e: Phát triển và phát triển chuyên

nghiệp

• 1b: Thể hiện kiến   thức của học sinh

• 3b: Sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi và thảo

luận

Dạy người học đa dạng trong môi
trường hòa nhập
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