
Việc Can Thiệp cho Các Học Sinh 
trong Học Khu Sacramento 

 
 

 
 

Buổi Họp DELAC ngày 16 Tháng 3, 2016 
Người Trình Bày:   

            Lisa Hayes: Giám Đốc, Chương Trình Liên Bang và Tiểu Bang    
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Sự Can Thiệp là gì?  
• Khi một học sinh đang gặp phải những thách 

thức về học tập hay hạnh kiểm, cháu bé có 
thể cần được can thiệp ngay để quay lại đúng 
hướng.    
 

• Việc can thiệp có thể được sử dụng để giúp 
các học sinh thành công trong lớp và giảm 
thiểu các hành vi xấu. 
 

• Việc can thiệp có thể được sử dụng ngay 
trong và ngoài lớp học, trong ngày học ở 
trường hay ngoài giờ học khác.     
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Việc Can Thiệp Theo Quỹ Title I:  Dịch Vụ 

Giáo Dục Bổ Sung (SES) 2015-16 
 Những cơ hội giúp phụ huynh nộp đơn cho con em 

đang theo học tại các trường có thành tích kém 
nhận được thêm các dịch vụ dạy kèm.   
 
Dịch vụ dạy kèm được Tiểu Bang cung cấp – Dịch 
vụ dạy kèm của học khu và dịch vụ dạy kèm tại 
gia được chấp thuận.   
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Việc Can Thiệp Theo Quỹ Title I:   
Hỗ Trợ Thêm cho Các Trường 2015-16 

• 15 trường có thành tích kém nhất dựa trên điểm 
kiểm tra CAASPP nhận được thêm nguồn quỹ Title 
I để can thiệp vào việc học tập. 

 
• Mỗi trường phát triển một kế hoạch can thiệp vào 

việc học tập bao gồm:  
– Số lượng học sinh  
– Sách giáo khoa được dùng  
– Nhân viên can thiệp 
– Đánh giá và dữ liệu 
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Các Chương Trình Can Thiệp tùy 
theo Trường 

Mỗi trường có thể sử dụng nguồn quỹ của riêng họ 
để đưa ra sự can thiệp khác nhau (học tập, hạnh 
kiểm, tình cảm, v.v.) tùy theo nhu cầu của học sinh.   
 

• Trường Tiểu Học Pacific:  giảng dạy trực tiếp & trên mạng 
được cung cấp bởi giáo viên/trợ giảng trong ngày học mở 
rộng và các ngày thứ Bảy; các đơn vị như Reading Partners 

 
• Father Keith B. Kenny:  Chương trình can thiệp mang học 

sinh ra để học theo từng nhóm nhỏ dành cho các học sinh 
mục tiêu (dựa trên dữ liệu đánh giá) 
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Cải Thiện Chương Trình Can Thiệp 
Những gì chúng tôi đã thực hiện: 
• Tập trung vào chất lượng giảng dạy trước tiên từ 

khi công nhận Giáo Trình Trọng Tâm Phổ Cập  
• Phát triển đánh giá toàn học khu được gọi là điểm 

chuẩn (benchmarks) đã được hiệu chỉnh theo giáo 
trình trọng tâm phổ cập cho môn tiếng Anh và 
Toán  

Có nhu cầu cho việc can thiệp toàn hệ thống, vì thế 
chúng tôi phải:  
• Xem xét dữ liệu để quyết định những lĩnh vực học 

tập nào để việc can thiệp toàn hệ thống của chúng 
tôi phải giải quyết.  

• Giám sát và đánh giá việc thực hiện   
• Liên tục sửa chữa sự can thiệp dựa trên dữ liệu 
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                  CÁC THẮC MẮC? 
 
 
 
 
 
 
Cần thêm tin tức: 

Bộ Phận Liên Bang và Tiểu Bang 
(916) 643-9051 
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