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Khu Học Chánh Pflugerville 

Trường Tiểu Học Wieland 2021-2022 

Xếp hạng trách nhiệm giải trình: Không được xếp hạng: Đã công bố tình trạng về thảm họa 

 

Ngày Phê Duyệt của Hội đồng Quản Trị: Ngày 21 Tháng 10 Năm 2021  

Ngày Trình Bày Trước Công Chúng: Ngày 1 Tháng 10 Năm 2021 

Lời Tuyên Bố Sứ Mệnh 

Sứ mệnh của Trường Tiểu Học Wieland là phát triển một môi trường nuôi dưỡng để truyền cảm hứng cho tất cả các thành viên trong cộng đồng và tham gia vào việc học tập về mặt 

học thuật và tình cảm xã hội hàng ngày 

 Tầm Nhìn 

Tầm nhìn của Trường Tiểu Học Wieland là thành lập một cộng đồng học tập tôn trọng sự đa dạng, tạo ra sự phát triển học tập cao cho tất cả học sinh và phát triển những công dân năng 

suất có thể trở thành những nhà lãnh đạo hôm nay và mai sau. 
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Niềm Tin Cốt Lõi 
Tại Wieland, chúng tôi tin rằng ... 

Tất cả học sinh và nhân viên đều là những người đam mê học hỏi, những người tôn trọng học tập cùng nhau trong một môi trường an toàn, hấp dẫn, hỗ trợ, cá nhân hóa và nhất quán. 

Bằng cách mô hình hóa và khuyến khích sự kiên trì và sức mạnh của tính cách, chúng tôi, với tư cách là các chuyên gia giáo dục, sẽ thúc đẩy kỳ vọng cao và sự phát triển không ngừng 

của tất cả người học. 

Chúng tôi bao gồm vô số nền văn hóa đa dạng và phong phú hơn do có nhiều nền văn hóa, trong đó có chương trình song ngữ tiếng Việt của chúng tôi. 

Các kỹ năng nền tảng là nền tảng cơ bản cần thiết giúp học sinh của chúng tôi đạt đến cấp độ tư duy cao hơn và khả năng ứng dụng có ý nghĩa. 

Mối quan hệ chăm sóc giữa tất cả các bên liên quan được tạo điều kiện thuận lợi bằng cách giao tiếp rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của cả trẻ. 

Chúng tôi tin rằng dữ liệu quan trọng để cung cấp thông tin cho quá trình thực hành của chúng tôi, nhưng chỉ là một phần trong kinh nghiệm học tập của chúng tôi tại Trường Tiểu Học 

Wieland. 

Mục Lục 

Đánh Giá Nhu Cầu Toàn Diện 3 

Nhân Khẩu Học 3 

Perceptions 16 

Tài Liệu Dữ Liệu Đánh Giá Nhu Cầu Toàn Diện 19 

 

 Mục Tiêu 3: PfISD sẽ kết nối trung học với nghề nghiệp và đại học. 24 

Mục Tiêu 4: PfISD sẽ cải thiện các trường có thành tích thấp. 27 
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 Đánh Giá Nhu Cầu Toàn Diện 
Nhân Khẩu Học 

Tóm Tắt Nhân Khẩu Học 

Trường Tiểu Học Wieland được xây dựng cách đây 15 năm trong tiểu khu Brookfield của Pflugerville, thuộc Quận Travis. Trường có số lượng sinh viên đa dạng, chủ yếu bao gồm các 

sắc tộc Châu Á, Tây Ban Nha và Mỹ gốc Phi. Là một cơ sở Title I Toàn Trường, khoảng 68% học sinh được xác định là có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Trong vài năm qua, tổng số 

sinh viên đã giảm từ từ và duy trì ổn định ở mức khoảng 400 sinh viên. Trong suốt thời gian diễn ra Đại dịch toàn cầu 2020-2021, chúng tôi đã nhận thấy tỷ lệ nhập học thấp hơn bình 

thường với khoảng 370 học sinh, tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2021, Wieland có 374 học sinh đăng ký cho năm học 2021-2022. Wieland cung cấp chương trình song ngữ tiếng Việt và 

cung cấp dịch vụ ESL cho học sinh đăng ký theo học. Kể từ năm 2017, Wieland đã bổ sung thêm 3 đơn vị giáo dục đặc biệt mới vào trường, nâng tổng cộng 6 chương trình đặc biệt 

dành cho các học sinh có nhu cầu khác nhau.  

Tỷ lệ chuyên cần đến năm học 2020-2021 là 95,52%, các năm học vừa qua là 96,16% (2018-2019), 95,57% (2017-2018) và 96,63% (2016-2017). Việc đi học trong năm học 

2020-2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và những lo ngại liên quan đến đại dịch đó.  

Trong năm năm qua, bạn có thể thấy những con số liên quan đến trường học của chúng tôi. 

Nhân Khẩu Học Sinh 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Châu Á 37.8% 37.5%  36.6%  34.8% 36.2%  

Người Mỹ Da Đen / Người 

Mỹ Gốc Phi 

18.7% 20.5%  20.3% 19.3% 18.5%  

Người Tây Ban Nha 30.5% 29.7%  28.8% 32.4%  28.3%  

Người Mỹ da đỏ hoặc thổ 

dân Alaska 

0.2% 0.2%  0.0% 0.0%  0.0%  

Người Hawaii bản địa hoặc 

người Đảo Thái Bình Dương 

khác 

0.0% 0.2%  0.3%  0.2%  0.3%  

Hai hoặc nhiều chủng tộc 3.4% 3.7%  3.6%  3.6%  4.4%  

Mỹ Trắng 9.3% 8.3%  10.3% 9.7%  12.3%  

Tổng Số Ghi Danh 407 435  388  414  367  

  

Học sinh được xác định là 

về mặt kinh tế thiệt thòi 

2016-2017 2017-2018 **** 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Không xác định 33.9% 47.8%  33.0% 33.6% 32.4%  

Đủ điều kiện cho các bữa ăn 

miễn phí 

51.4% 44.4%   54.9% 50.0% 56.4%  
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Đủ điều kiện cho các bữa ăn 

giảm giá 

14.7% 7.8%  10.8%  10.1% 11.2%  

Bất lợi về kinh tế về cách 

khác 

0.0% 0.0% 1.3% 6.3% 0.0%  

Học sinh được xác định là 

Về mặt kinh tế 

Thiệt thòi 

2016-2017 2017-2018 **** 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Tổng số thiệt thòi về kinh tế 66.1%  52.2%  67.0%  66.4%  67.6%  

**** Học khu đã biết về một lỗi báo cáo làm giảm số học sinh đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí và giảm giá năm 2017-2018 của chúng tôi. Vào ngày cuối cùng của năm học 2017-

2018, tỷ lệ học sinh đăng ký thực tế của chúng tôi được xác định là 64%. 

Ngay cả với sai số báo cáo trong năm 2017-2018, đã có sự gia tăng nhẹ trong 5 năm qua và giữ ở mức khoảng 65%  

Học sinh được xác định là 

học tiếng Anh 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

KHÔNG PHẢI EL 57.5% 55.6% 61.1% 62.1% 59.4%  

EL 39.3% 42.3%  38.9% 37.5%  40.6%  

Ra khỏi chương trình, theo 

dõi năm 1 (Cựu học sinh 

EL) 

2.0% 0.9%   3.4%  0.4%   

Ra khỏi chương trình, theo 

dõi năm 2 (Cựu học sinh 

EL) 

1.2% 1.1%  0%  0.01%   

Điều này thể hiện một xu hướng tăng nhẹ trong năm ngoái. Trong số những học sinh này, gia đình của chúng tôi nói 17 ngôn ngữ ở nhà khác nhau và đại diện cho các quốc gia từ khắp 

nơi trên thế giới.  

  

Học Sinh Nhận  

Dịch Vụ Giáo Dục Đặc 

Biệt 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

KHÔNG nhận được 

dịch vụ 

89.2% 85.3%  84.6% 78.4% 78.7%  

Nhận dịch vụ 10.8%  14.7%  16.4% 21.6% 21.3%  

Trong nền giáo dục đặc biệt, rõ ràng là việc bổ sung các đơn vị đặc biệt và các nhu cầu mới được xác định của học sinh, dân số học sinh của chúng tôi cần những hỗ trợ này đã tăng lên 

rất nhiều từ 10% lên 22%. 

 

Hầu hết trong số này vẫn còn ở trạng thái tĩnh về mặt thống kê, tuy nhiên, có sự gia tăng nhỏ theo thời gian về đại diện của chúng tôi về học sinh theo Mục 504 và học sinh nhập cư. 
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Nhận Dạng / Tham gia Chương Trình Đặc Biệt của Học Sinh - Trường Tiểu Học Wieland (Nguồn: TAPR & 

OnDataSuite) 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Rủi Ro 60.0%  63.4%  59.9%  62.6%  61.6%  

Năng Khiếu & Tài năng 6.9%  5.8%  5.2%  5.1%  5.5%  

Chứng Khó Đọc 3.2%  1.2%  1.3%  3.4%  3.5%  

 

Nhận Dạng / Tham Gia Chương Trình Đặc Biệt của Học Sinh - Trường Tiểu Học Wieland (Nguồn: TAPR & 

OnDataSuite) 

Mục 504 4.4%  3.5%  2.6%  4.1%  5.2%  

Di trú 0.3%  4.6%  9.3%  6.5%  7.4%  

Vô gia cư 0.5%  0.7%  0.3%  0.2%  1.1%  

Di dân 0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  

Tỷ lệ di chuyển trong khuôn viên 

trường 

12.1%  13.9%  12.5%  9.4%  chưa được báo  

cáo  

  

Nhân Khẩu Học Nhân Viên 

Nhân viên của chúng tôi luôn tận tâm giúp đỡ để cải thiện cuộc sống của sinh viên. Bắt đầu từ năm 2017, một nền văn hóa phát triển và học hỏi giữa những người trưởng thành đã được 

khuyến khích và hỗ trợ để giúp liên tục cải thiện khuôn viên của chúng tôi. Khuôn viên của chúng tôi tiếp tục diễn ra với tỷ lệ luân chuyển thấp với ba giáo viên rời trường trong năm 

học vừa qua, trong đó có 2 giáo viên chuyển đến khu vực Houston. 

Hiện tại, 6 trong số 9 giáo viên làm việc với các lớp song ngữ của chúng tôi được cấp chứng chỉ Song Ngữ Việt Nam. Điều này tăng so với các năm trước bởi một. Trong số 3 người 

không được cấp chứng chỉ, tất cả trừ một người nói tiếng Việt và có thể giao tiếp với học sinh và phụ huynh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Chúng tôi có một hệ thống hỗ trợ cho một 

người không nói tiếng Việt để có thể cung cấp bản dịch khi cần thiết. 

Wieland bao gồm 37 nhân viên giảng dạy được chứng nhận. Trong số các nhân viên đó, một người là người Mỹ gốc Phi, 4 người gốc Tây Ban Nha, 23 người da trắng, 7 người gốc Á và 

2 người có Hai chủng tộc trở lên. 30 là nữ và 7 là nam.  

Nhân viên của chúng tôi và nhân khẩu học sinh viên không phù hợp với nhau. Chúng tôi không có được đại diện trong đội ngũ nhân viên của mình cho tất cả các nhóm mầu da, ngoại 

trừ người da trắng, nơi chúng tôi được đại diện quá mức. Điều này được coi là khi tuyển dụng mới đang được thực hiện.  

Nhân Khẩu Học Giáo Viên - Trường Tiểu Học Wieland (Nguồn: TAPR)  

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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Tổng số giáo viên 33.5  34.6  35.2 37.3  

Người Mỹ gốc Phi 6.0%  5.8%  2.8% 2.7%  

Người Tây Ban Nha 12.7%  11.6%  11.4% 10.7%  

Da Trắng 63.4%  59.6%  57.4% 62.4%  

Người Mỹ da đỏ 0.0%  0.0%  0.0% 0.0%  

Châu Á 11.9%  14.4%  17.1% 18.8%  

Thái Bình Dương 0.0%  0.0%  0.0% 0.0%  

Hai hoặc nhiều chủng tộc 6.0%  8.7%  11.4% 5.4% 

  

Đa số nhân viên vẫn trong độ tuổi từ 0-10 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây số giáo viên 0 kinh nghiệm cũng như 1-5 năm giảm nhẹ. Sự thay đổi này thể hiện sự ổn định 

trong đội ngũ nhân viên và cơ hội thuê các nhà giáo dục có kinh nghiệm khi đưa ra các quyết định về nhân sự mới.  

 Giáo Viên Có Nhiều Năm Kinh Nghiệm - Trường Tiểu Học Wieland (Nguồn: TAPR) 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Giáo viên mới bắt đầu 9.7%  11.6%  11.4% 10.7%  

1-5 năm kinh nghiệm 27.5%  28.9%  37.1% 32.4%  

6-10 năm kinh nghiệm 20.9%  18.4%  17.1% 24.2%  

Kinh nghiệm 11-20 năm 33.0%  29.6%  31.6% 29.5%  

Hơn 20 năm kinh nghiệm 9.0%  11.6%  2.8% 3.2%  

Điểm Mạnh Của Nhân Khẩu Học  

Sự đa dạng của khuôn viên Wieland là một thế mạnh. Sự đa dạng của dân số sinh viên tạo cơ hội cho sinh viên tiếp nhận các nền văn hóa và ngôn ngữ khác. Học sinh được tham gia học 

tập với các học sinh đến từ các dân tộc khác và học cách đánh giá cao những điểm chung của họ cũng như những gì họ có thể học được từ sự khác biệt của mình. 

Đặc biệt, Người học tiếng Anh của chúng tôi theo truyền thống đã đạt được trình độ cao hơn trên STAAR. Chương trình song ngữ tiếng Việt trong khuôn viên trường phục vụ học sinh 

từ tất cả các khu vực của Pflugerville ISD, và hỗ trợ phần lớn Học sinh Anh ngữ trong khuôn viên trường. Trong dữ liệu của TELPAS từ năm học 2020-2021, 35% học sinh đạt được 

trên trình độ thông thạo. Điều này thậm chí còn cho rằng nhiều sinh viên trong số này đã tham gia trực tuyến trong đại dịch COVIDProblem Statements Identifying Demographics 

Needs 
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Tuyên Bố Vấn Đề 1 (Ưu tiên): Việc thể hiện học sinh không đạt thành tích tốt trên dữ liệu không nhất quán ở tất cả các nhóm học sinh và không có nhiều học sinh người Mỹ gốc Phi 

thể hiện điểm ở mức độ đạt được như học sinh ở các nhóm khác. Nguyên Nhân: Học sinh cần phải tham gia vào công việc chất lượng cao, trải nghiệm học tập hấp dẫn với việc giáo 

viên có thể cung cấp hỗ trợ để nâng cao khoảng cách trong học tập. 

Học Tập Của Học Sinh  

Tóm Tắt Học Tập của Học Sinh 

Trong năm học 2020-2021, các gia đình được lựa chọn tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến. Phương thức học tập này ảnh hưởng đến điểm số vì chúng tôi thấy xu hướng chung của các 

sinh viên làm việc hầu như không đạt hiệu quả tốt như các sinh viên thực sự. Vào cuối năm, chúng tôi có khoảng 60% sinh viên của chúng tôi trong khuôn viên trường, trong khi 40% 

vẫn đang học tập tại nhà.  

STAAR Kết Quả Theo Thời Gian 

 

Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020, một số lĩnh vực có xu hướng tích cực chung là tỷ lệ học sinh đạt điểm chuẩn và cao hơn. Sau các năm học 2019-2020 và 2020-2021, xu 

hướng đó đã theo mô hình nhà nước và giảm dần.  

Trường 

Tiểu Học 

Wieland 

2017-2018:% ở 

mức Đủ Điểm 

2017-2018:% 

ở mức Trên 

Trung Bình 

2017-2018:% 

ở mức Cao 

Đọc Lớp 3 76% 44% 24% 

Toán  Lớp 3 81% 50% 30% 

Đọc  Lớp 4 76% 52% 27% 

Toán  Lớp 4 84% 57% 32% 

Viết  Lớp 4 57%  46% 13% 

Bài đọc Lớp 5 83%  45% 25% 

Toán  Lớp 5 86%  54% 27% 

Khoa học  Lớp 

5 

67% 31% 8% 

Trường 

Tiểu Học 

Wieland 

2018-2019:% 

ở mức Đủ 

Điểm 

2018-2019: % 

ở mức Trên 

Trung Bình 

2018-2019: % 

ở mức Cao 

Đọc Lớp 3 70% 42%  28%  

Toán  Lớp 3 70% 36%   23% 

Đọc  Lớp 4 74% 44%  22%  

Toán  Lớp 4 65% 39% 24% 

Viết  Lớp 4 60% 38% 9%  

Bài đọc Lớp 5 78% 55%  27%  

Toán  Lớp 5 82% 52%  35%  



 

Wieland Elementary School Campus #227904117 

Generated by Plan4Learning.com 8
 of 

31
  

November 9, 2021 11:39 AM 

Khoa học  Lớp 

5 

79% 45%  28%  

2019-2020 Không có dữ 

liệu 

COVID   

Trường Tiểu 

Học Wieland 

2020-2021: % 

ở mức Đủ 

Điểm 

2020-2021: % 

ở mức Trên 

Trung Bình 

2020-2021: % 

ở mức Cao 

Đọc Lớp 3 50% 25% 8% 

Toán  Lớp 3 67% 21% 13% 

Đọc  Lớp 4 61% 41% 27% 

Toán  Lớp 4 52% 37% 26% 

Viết  Lớp 4 59%  34%  14%  

Bài đọc Lớp 5 65% 40% 23% 

Toán  Lớp 5 56% 42% 21% 

Trường Tiểu 

Học Wieland 

2018-2019: % 

ở mức Đủ 

Điểm 

2018-2019: % 

ở mức Trên 

Trung Bình 

2018-2019: % 

ở mức Cao 

Khoa học  Lớp 

5 

52% 18% 8% 

Trong năm 2018-2019 đối với phần 3 của trách nhiệm giải trình, Đóng khoảng cách, Wieland đã thực hiện một số bước tiến và không còn được theo dõi vì cần hỗ trợ. Tuy nhiên, mục 

tiêu phát triển không ngừng cho tất cả là ở đó, và có những lĩnh vực cụ thể không được đáp ứng trong phần 3. Cụ thể, những lĩnh vực này thuộc môn toán, nơi tất cả các nhóm học sinh, 

nhóm học sinh người Mỹ gốc Phi và gốc Tây Ban Nha của chúng tôi, và các nhóm học sinh nằm trong danh sách đăng ký liên tục và không đăng ký liên tục. Dựa trên thông tin này, 

toán học là trọng tâm của việc học liên tục trong khuôn viên trường. 

 

Ngoài dữ liệu STAAR, tất cả học sinh ở tất cả các lớp đều được theo dõi sự tiến bộ thông qua quy trình theo dõi sự tiến bộ của Star360 và được thảo luận tại các cuộc họp dữ liệu cấp 

lớp được tổ chức vào đầu năm và giữa năm. Dữ liệu cuối năm đã được xem xét và sử dụng để giúp theo dõi những học sinh cần các dịch vụ can thiệp. 

 

Điểm số của năm học 2020-2021 cho thấy nhiều thách thức với việc giảng dạy ảo và đại dịch COVID cho thấy sự thâm hụt đáng kể so với những năm trước. 

Không có dữ liệu STAAR cho năm 2019-2020, tuy nhiên, xu hướng của chúng tôi vẫn tiếp tục, với sự khác biệt trong số học sinh cho điểm trên các bài đánh giá của học khu và các biện 

pháp theo dõi tiến độ toàn trường cho thấy khoảng cách trong học tập của các học sinh khác nhau.  

Dữ Liệu Toán Học 2019-2020 Khối Lớp  % sinh viên 2019-

2020  
% sinh viên 2020-2021  

Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 1 Không có dữ liệu 72.3% 

Đang Theo Dõi Lớp 1 Không có dữ liệu 12.8% 

Cần Sự Can Thiệp Lớp 1 Không có dữ liệu 12.8% 

Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp 1 Không có dữ liệu 2.1% 
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Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 2 85.4% 79.6% 

Đang Theo Dõi Lớp 2 10.4% 8.2% 

Cần Sự Can Thiệp Lớp 2 2.1% 12.2% 

Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp 2 2.1% 0% 

        

Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 3 68.3% 76.8% 

Đang Theo Dõi Lớp 3 18.3% 7.1% 

Cần Sự Can Thiệp Lớp 3 10% 10.7% 

Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp 3 3.3% 5.4% 

        

Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 4 81.3% 67.4% 

Đang Theo Dõi Lớp 4 6.3% 8.2% 

Cần Sự Can Thiệp Lớp  4 6.3% 8.2% 

Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp  4 6.3% 16.3% 

        

Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 5 72.3% 61.0% 

Đang Theo Dõi Lớp  5 12.3% 10.2% 

Cần Sự Can Thiệp Lớp 5 7.7% 13.6% 

Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp  5 7.7% 15.3% 

  

Trình Độ Đọc 2019-2020  Grade Level 
% học sinh MOY 

2019-2020  
% học sinh EOY 2020-2021  

Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 1 73.5% Không có dữ liệu 

Đang Theo Dõi Lớp 1 4.1% Không có dữ liệu 

Cần Sự Can Thiệp Lớp 1 12.2% Không có dữ liệu 

Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp 1 10.2% Không có dữ liệu 

        

Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 2 57.6% Không có dữ liệu 

Đang Theo Dõi Lớp 2 18.6% Không có dữ liệu 

Cần Sự Can Thiệp Lớp 2 11.9% Không có dữ liệu 
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Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp 2 11.9% Không có dữ liệu 

        

Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 3 40% 50.9% 

Đang Theo Dõi Lớp 3 16.7% 18.9% 

Cần Sự Can Thiệp Lớp 3 20% 18.9% 

Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp 3 23.3% 11.3% 

        

Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 4 52.1% 66% 

Đang Theo Dõi Lớp 4 16.7% 6.4% 

Cần Sự Can Thiệp Lớp 4 10.4% 8.5% 

Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp 4 20.8% 19.2% 

        

Tại / Trên điểm chuẩn Lớp 5 55.4% 52.5% 

Đang Theo Dõi Lớp 5 15.4% 6.6% 

Cần Sự Can Thiệp Lớp 5 7.7% 18.0% 

Can Thiệp Khẩn Cấp Lớp 5 21.5% 23.0% 

  

Ở lớp Mẫu giáo, 28 học sinh của chúng tôi đạt điểm trung bình 2,9 trên 4 về các kỹ năng đọc viết nổi bật và 2,92 về ngôn ngữ và giao tiếp. 

 

Ở lớp mẫu giáo, 72,2% học sinh theo dõi khả năng nghe hiểu, 3,7 ở mức giám sát và 24,07 ở mức cần hỗ trợ. 

 

Ở lớp một, học sinh thực hiện hoạt động đọc hiểu với những câu chuyện hư cấu và phi hư cấu. Học sinh được phân nhóm để "phát triển kỹ năng" hoặc "vẫn đang phát triển kỹ năng". 

  Vẫn Đang Phát Triển  

Truyện Viễn 

Tưởng 

76% 24% 

Câu Chuyện Phi  

Hư Cấu  

37% 63% 

Ở lớp hai, học sinh thực hiện hoạt động đọc hiểu với các câu chuyện hư cấu và phi hư cấu. Học sinh được phân nhóm để "phát triển kỹ năng" hoặc "vẫn đang phát triển kỹ năng". 

  Vẫn Đang Phát Triển  

Truyện Viễn 

Tưởng 

75% 25% 
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Câu Chuyện Phi  

Hư Cấu  

74% 26% 

  

Theo dõi năm học 2020-2021 với đánh giá 9 tuần của học khu và kết quả STAAR, chúng tôi thấy tỷ lệ phần trăm sau: 

   Lớp 3 - Thành Tích Học Tập:% Đạt Chuẩn Hoặc Trở Lên   

Mục Tiêu Đọc 

Tất cả học sinh Người Mỹ 

gốc Phi 

 Người Mỹ gốc 

Tây Ban Nha 

Da trắng  Châu Á 2 hoặc + Chủng 

tộc 

Bất lợi về kinh 

tế 

EL Giáo dục đặc 

biệt 

44 32  37 60 74 56 33 29 19 

9 tuần đầu tiên 11 (6/51) 0 (0/11)  15 (2/13) 0 (0/4) 19 (4/21) 0 (0/2) 13 (4/32) 19 (5/26) 0 (0/5) 

9 tuần thứ 2 9 (5/54) 8 (1/12)  7 (1/14) 20 (1/5) 10 (2/21) 0 (0/2) 23 ( 9/39) 5 (2/39) 14 (1/7) 

9 tuần thứ 3 21 (12/56) 0 (0/12)  21 (3/14) 60 (3/5) 21 5/23) 50 (1/2) 10 (4/39) 21 (6/28) 22 (2/9) 

STAAR 25 (12/48) 13 (1/8)  15 (2/13) 66 (2/3) 27 (6/22) 50 (1/2) 16 (6/36) 31 (8/26) 13 (1/8) 

Mục Tiêu Toán 

Tất cả học sinh Người Mỹ 

gốc Phi 

 Người Mỹ gốc 

Tây Ban Nha 

Da trắng  Châu Á 2 hoặc + Chủng 

tộc 

Bất lợi về kinh 

tế 

EL Giáo dục đặc 

biệt 

46 31  40 59 82 54 36 40 23 

9 tuần đầu tiên 15 (7/47) 0 (0/11)  11 (1/9) 50 (2/4) 19 (4/21) 0 (0/2) 9 (3/31) 22 (5/23) 16 (1/6) 

9 tuần thứ 2 39 (20/51) 17 (2/12)  20 (2/10) 50 (2/4) 57 (12/21) 100 (2/2) 18 (12/37) 54 (14/26) 14 (1/7) 

9 tuần thứ 3 33 (16/48) 0 (0/9)  36 (4/11) 25 (1/4) 43 (10/23) 100 (1/1) 21 (7/33) 38 (10/26) 14 (1/7) 

STAAR 21 (10/48) 0 (0/8)  15 (2/13) 33 (1/3) 32 (7/22) 0 (0/2) 15 (5/34) 31 (8/26) 13 (1/8) 

  

   Lớp 4- Thành Tích Học Tập:% Đạt Chuẩn Hoặc Trở Lên   

Mục Tiêu Đọc 

Tất cả học sinh Người Mỹ 

gốc Phi 

 Người Mỹ gốc 

Tây Ban Nha 

Da trắng  Châu Á 2 hoặc + Chủng 

tộc 

Bất lợi về kinh 

tế 

EL Giáo dục đặc 

biệt 

44 32  37 60 74 56 33 29 19 

9 tuần đầu tiên 22 (10/46) 0 (0/6)  21 (4/19) 33 (3/9) 20 (2/10) 50 (1/2) 15 (4/27) 20 (3/15) 0 (0/2) 

9 tuần thứ 2 24 (12/49) 13 (1/8)  25 (5/20) 50 (4/8) 9 (1/11) 50 (1/2) 17 (5/29) 13 (2/16) 0 (0/5) 
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9 tuần thứ 3 34 (17/49) 25 (2/8)  25 (5/20) 55 (5/9) 40 (4/10) 50 (1/2) 28 (8/28) 26 (4/15) 0 (0/5) 

STAAR 40 (18/44) 33 (2/6)  27 (5/18) 57 (4/7) 50 (5/10) 50 (1/2) 29 (7/24) 35 (5/14) 17 (1/6) 

Mục Tiêu Toán 

Tất cả học sinh Người Mỹ 

gốc Phi 

 Người Mỹ gốc 

Tây Ban Nha 

Da trắng  Châu Á 2 hoặc + Chủng 

tộc 

Bất lợi về kinh 

tế 

EL Giáo dục đặc 

biệt 

46 31  40 59 82 54 36 40 23 

9 tuần đầu tiên 22 (10/46) 0 (0/6)  21 (4/19) 66 (6/9) 30 (3/10) 50 (1/2) 21 (6/28) 20 (3/15) 0 (0/2) 

9 tuần thứ 2 43 (20/47) 0 (0/8)  39 (7/18) 75 (6/8) 64 (7/11) 0 (0/2) 31 (9/29) 64 (9/14) 0 (0/4) 

9 tuần thứ 3 27 (13/47) 0 (0/7)  16 (3/19) 44 (4/9) 50 (5/10) 0 (0/2) 19 (5/26) 33 (5/15) 0 (0/5) 

STAAR 37 (17/46) 0 (0/7)  31 (6/19) 62 (5/8) 50 (5/10) 50 (1/2) 38 (7/18) 33 (5/15) 17 (1/6) 

  

   Lớp 5 Thành Tích Học Tập:% Đạt Chuẩn Hoặc Trở Lên   

Mục Tiêu Đọc 

Tất cả học sinh Người Mỹ 

gốc Phi 

 Người Mỹ gốc 

Tây Ban Nha 

Da trắng  Châu Á 2 hoặc + Chủng 

tộc 

Bất lợi về kinh 

tế 

EL Giáo dục đặc 

biệt 

44 32  37 60 74 56 33 29 19 

9 tuần đầu tiên 33 (20/60) 20 (2/10)  13 (2/16) 25 (2/8) 62 (13/21) 25 (1/4) 30 (12/39) 30 (6/20) 8 (1/12) 

9 tuần thứ 2 23 (14/60) 0 (0/11)  19 (3/16) 29 (2/7) 43 (9/21) 0 (0/5) 10 (4/40) 11 (2/19) 0 (0/16) 

9 tuần thứ 3 28 (17/61) 9 (1/11)  19 (3/16) 25 (2/8) 47 (10/21) 20 (1/5) 18 (7/40) 26 (5/19) 6 (1/16) 

STAAR 40 (21/52) 27 (3/11)  42 (5/12) 14 (1/7) 55 (10/18) 50 (2/4) 37 (13/35) 32 (6/19) 7 (1/15) 

Mục Tiêu Toán 

Tất cả học sinh Người Mỹ 

gốc Phi 

 Người Mỹ gốc 

Tây Ban Nha 

Da trắng  Châu Á 2 hoặc + Chủng 

tộc 

Bất lợi về kinh 

tế 

EL Giáo dục đặc 

biệt 

46 31  40 59 82 54 36 40 23 

9 tuần đầu tiên 33 (20/61) 10 (1/10)  25 (4/16) 25 (2/8) 55 (12/22) 20 (1/5) 25 (10/40) 24 (5/21) 0 (0/15) 

9 tuần thứ 2 25 (15/60) 18 (2/11)  13 (2/16) 13 (1/8) 43 (9/21) 0 (0/4) 21 (8/39) 16 (3/19) 0 (0/16) 

9 tuần thứ 3 43 (25/58) 18 (2/11)  36 (5/14) 25 (2/8) 71 (15/21) 33 (1/3) 37 (14/38) 47 (9/19) 7 (1/15) 

STAAR 42 (22/52) 27 (3/11)  42 (5/12) 14 (1/7) 61 (11/18) 25 (1/4) 40 (14/35) 42 (8/19) 7 (1/15) 
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Đối với Lĩnh vực trách nhiệm phần 3, Đóng khoảng cách, chỉ 9 trong số 29 (31%) chỉ số được đáp ứng dựa trên hiệu suất STAAR năm 2021. Với 20 chỉ số bị bỏ sót, có nhiều lĩnh vực 

và nhóm sinh viên cần được giải quyết và tập trung dựa trên kết quả của năm đại dịch 2020-2021 

Kết thúc khoảng cách nam 2021  

Tất cả 

học sinh 

Người Mỹ 

gốc Phi 
Người gốc 

Tây Ban 

Nha 

Da trắng 

 

Châu Á 

Bất lợi về 

kinh tế 
EL 

Giáo 

dục 

đặc 

biệt 

Liên tục Đăng ký Không liên tục Đã 

đăng ký 

Trạng thái thành tích học tập mônToán  

đạt chỉ tiêu 
Không Không Không n/a 

 
Không Không Có Có Không Không 

Tình trạng Thành tích Học tập Đạt 

được Mục tiêu Đọc Hiểu  
Không Có Không n/a 

 
Không Có Có Có Không Không 

Thành công của học sinh  

Mục tiêu Trạng thái đạt chỉ tiêu 
Không Không Không Không 

 
Không Không Có Có Không Không 

  
     

  

Kết quả TELPAS mùa xuân năm 2021 dưới đây cho thấy xếp hạng tổng hợp của học sinh đối với sự tiến bộ của họ trong trình độ thông thạo tiếng Anh: 

  % khi bắt đầu % ở mức trung bình % ở mức cao % ở mức trên cao  

Mẫu giáo 32 21 39 7 

Lớp một 4 42 29 25 

Lớp hai 4 52 40 4 

Lớp ba 4 41 52 4 

Lớp bốn 0 53 40 7 

Lớp năm 0 37 47 16 

Vào năm 2021, 61% học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đạt ít nhất một cấp độ tổng hợp TELPAS, vượt mục tiêu Rút Lại Khoảng Cách là 36%. 

Điểm mạnh trong học tập của học sinh 

Với việc tập trung vào việc đọc, chúng tôi đã thấy được sự phát triển trong lĩnh vực đó. Trong năm học 2018-2019, Wieland đã giành được Danh hiệu Xuất sắc. Một về khoa học, nơi 

45% sinh viên đạt tiêu chuẩn và 28% đạt điểm ở trình độ Cao. Sự khác biệt khác đến từ sự sẵn sàng sau trung học. 

Các sáng kiến đọc đã diễn ra tốt đẹp, với việc học sinh tham gia vào các hoạt động kỷ niệm. 
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Tất cả học sinh đã làm việc với các bài học tư vấn, cũng như học Second Step để giải quyết vấn đề học tập tình cảm-xã hội. 

Trong năm thứ ba liên tiếp, Wieland được công nhận là Trường Y tế cho Thị trưởng Austin. 

Tất cả học sinh đã tham gia vào các hoạt động tiếp tục giành được cho Wieland danh hiệu "Không có Nơi để Ghét". 

Học sinh trong PK - 2 đang thể hiện sự hiểu biết nhiều hơn về những câu chuyện hư cấu.  

Bài Kiểm Tra STAAR 2020-2021: 

Môn toán lớp 3 của chúng tôi chỉ giảm 4 điểm so với năm được báo cáo trước. Với COVID, mức giảm này là nhỏ thứ hai trong học khu so với một trong những trường 

có thành tích hàng đầu trong học khu của chúng tôi. Toán lớp 4 2020-2021 của chúng tôi Thành tích học tập đạt cấp độ tốt nhất đứng thứ 5 trong học khu, vượt trội 

hơn nhiều trường có dân số SES thấp hơn nhiều. 

Học lực lớp 4 năm 2020-2021 cấp Thạc sĩ của chúng tôi là tốt nhất thứ 3 trong huyện. học lực lớp 5 năm 2020-2021 của chúng tôi đạt trên mức trung bình của học 

khu. Kết quả học tập môn Toán nhìn chung đang tăng lên khi chúng ta bước sang năm học 2021-2022. 

 

Vấn Đề Xác Định Nhu Cầu Học Tập Của Học Sinh 

Tuyên bố Vấn đề 1 (Ưu tiên): Thông qua dữ liệu Đánh Giá Tạm thời của TEA và Học khu, chúng tôi nhận thấy rằng sự tăng trưởng về đọc không được thể hiện ở các lớp 3, 4 

và 5, đặc biệt là ở các nhóm học sinh người Mỹ gốc Phi và SpEd. Điểm kiểm tra khả năng đọc viết cũng hỗ trợ điều này cho PK - lớp 2. Nguyên nhân gốc rễ: Học sinh không 

được tiếp xúc với những kinh nghiệm học tập phong phú cho phép họ tham gia và áp dụng cách học mới của mình. 

Quy trình & Chương Trình của Trường 

Tóm tắt về Quy trình & Chương trình của Trường 

Wieland tập trung vào học sinh đang phát triển về mặt học tập và tình cảm, và các nhân viên muốn hỗ trợ học sinh phát triển xã hội cũng như phát triển học tập. 

Về mặt giảng dạy, Wieland cố gắng tuân theo quy trình thực sự của Cộng đồng Học Tập Chuyên Nghiệp. Lịch trình tổng thể của chúng tôi hỗ trợ điều này, giúp giáo viên có thêm thời 

gian lập kế hoạch sáu ngày một lần để tham gia vào việc học tập, lập kế hoạch và cộng tác chuyên nghiệp. Các cấp lớp làm việc với các chuyên gia khác để phân tích và phản hồi dữ 

liệu, dựa trên việc giảng dạy đã được thực hiện trên lớp và cung cấp cho học sinh cơ hội học lại hoặc mở rộng việc học của mình. Ngoài ra, các nhân viên tại Wieland đã được đào tạo 

về các phương pháp thực hành được thông báo về chấn thương để giúp người lớn đáp ứng các nhu cầu của cá nhân học sinh.  

Thông tin về chương trình học được cung cấp thông qua quy trình PLC của chúng tôi nhưng được hỗ trợ bởi các đơn vị giáo trình trực tuyến của học khu, giúp hiển thị cả phạm vi và 

trình tự giảng dạy cũng như giúp giáo viên phân tích nội dung của TEKS và SEs cụ thể. 

Để đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang được giới thiệu bởi HB4545, Wieland đang sử dụng lịch trình tổng thể của mình để tối đa hóa thời gian trong ngày và có thể cung cấp dịch vụ dạy 

kèm trong ngày cho hầu hết học sinh. Một số học sinh cũng sẽ được dạy kèm theo yêu cầu sau giờ học. 
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Nhân sự là một yếu tố quan trọng tại Wieland với trọng tâm là tuyển dụng đúng người cho các vị trí phù hợp để hỗ trợ sinh viên của chúng tôi. Tỷ lệ chuyển lớp của chúng tôi trong vài 

năm qua là thấp, với 1 giáo viên đứng lớp rời khuôn viên trường trong năm nay. Thông lệ thường xuyên là luôn bao gồm các nhân viên trong ban tuyển dụng khi thực hiện việc thuê 

mới. 

Chúng tôi nỗ lực xây dựng văn hóa học đường tích cực thông qua việc sử dụng nhóm Hỗ trợ Can thiệp Hành Vi Tích Cực (PBIS) của chúng tôi. Ủy ban này làm việc để hỗ trợ tất cả 

nhân viên và học sinh trong việc làm cho môi trường và các tương tác tại Wieland trở nên tích cực. Cùng với chương trình đó, có hạn chế các sự cố phải đến văn phòng cho sinh viên. 

Với năm học 2019-2020 được rút ngắn, chúng tôi có 23 sự cố được ghi nhận cần hỗ trợ tích cực hơn. Trong năm học 2020-2021, nơi chúng tôi có ít học sinh hơn trong khuôn viên 

trường do COVID, có ít sự cố được ghi nhận hơn yêu cầu hỗ trợ mạnh mẽ hơn. 

Quy Trình & Điểm Mạnh của Chương Trình trong Trường  

 Wieland đã giới thiệu lại một hội đồng học sinh trong năm học 2017-2018. Kể từ đó, sáng kiến lãnh đạo sinh viên này mở rộng với các cơ hội và đào tạo sinh viên. Nó đã bị chậm 

lại một chút dựa trên các giao thức an toàn trong đại dịch COVID, nhưng chúng tôi đã sử dụng một nhóm lãnh đạo thông qua tính năng thu phóng để hỗ trợ các sáng kiến trong 

khuôn viên trường. Nhóm lãnh đạo đó được sử dụng để hướng dẫn các chương trình như chương trình Ngày Cựu chiến binh của chúng tôi, liên minh Không có Nơi để Hận thù 

và chiến dịch nhân ái. 

Tổ chức Giáo viên Phụ huynh được tiếp tục sau khi bắt đầu lại vào năm học 2019-2020 và làm việc với giáo viên và ban quản lý để phát triển những gì họ có thể cung cấp. 

Một lần nữa, việc này đã bị chậm lại rất nhiều trong năm học 2020-2021 do đại dịch COVID 19. 

Thông thường, hiệu trưởng thường xuyên gặp gỡ phụ huynh, cả chính thức và không chính thức để chia sẻ thông tin cũng như nhận phản hồi. Các cuộc họp này được lên lịch vào 

nhiều thời điểm khác nhau để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ huynh và tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Trong thời gian xảy ra đại dịch, chúng tôi đã cố gắng tái tạo các cuộc họp 

thông qua các phương tiện ảo và không tìm thấy cách nào thực sự hoạt động hiệu quả. 

Sáng kiến toàn trường về việc đọc sách là một quá trình liên tục với việc học sinh được làm quen với sách và được khuyến khích phát triển các thói quen cũng như kỹ năng đọc. 

Hoạt động phong phú toàn trường diễn ra vào ban ngày, cũng như các câu lạc bộ và hoạt động diễn ra sau giờ học. Có dạy kèm cho học sinh cần hỗ trợ học tập và hỗ trợ học sinh 

học tập. 

Ủy ban PBIS làm việc để giải quyết các nhu cầu khi chúng phát sinh. 

Học sinh được xác định cho chương trình Năng khiếu và Tài năng được hỗ trợ bởi các hoạt động mở rộng và học tập. 

Vấn Đề Xác Định các Quy trình & Chương Trình của Trường Học 

Tuyên bố vấn đề 1 (Ưu tiên): Kết quả của các bài đánh giá khác nhau cho thấy học sinh không đạt được thành tích ở cấp độ trên trung bình và giỏi, điều này cho thấy sự 

thiếu kết nối giữa lập kế hoạch và giảng dạy. Nguyên nhân gốc rễ: Các quy trình PLC đã được tập trung vào việc tổ chức tài liệu giảng dạy chứ không phải kết quả  của học 

sinh.  
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Perceptions 

Perceptions Summary Student 

Engagement: 

Student leaders are involved with student council as well as our No Place for Hate Coalition. Students participate in after-school enrichment and are huge advocates for our schoolwide 

enrichment activities called "Fun Friday". Students meet with the principal to share concerns and discuss solutions.  

Below are the results from the Panorama student and family surveys: 

Chủ đề Phần trăm phản hồi 

thuận lợi 

So sánh với 

quốc gia 

Hiệu quả sư phạm 
77% 

Phân vị thứ 

40-59 

Môi trường lớp học 
76% 

Phân vị thứ 

60-79 

Mối quan hệ giữa giáo viên 

và học sinh trong lớp học 75% 
Phân vị thứ 

60-79 

Cảm giác thích nghi trong 

lớp học 67% 
Phân vị thứ 

80-99 

Tương tác trong lớp học 
65% 

Phân vị thứ 

60-79 

  

Sự tham gia của nhân viên:: 

Nhân viên là một phần không thể thiếu trong quá trình giáo dục học sinh và thông qua cuộc khảo sát nhân viên báo cáo mức độ hỗ trợ và sự thoải mái nói chung là cao. 

Các nhân viên mới đến trường được hỗ trợ thông qua một người cố vấn trong khuôn viên trường. Nếu nhân viên là giáo viên mới, họ sẽ có một người cố vấn chính thức cho giáo viên 

mới. Vào năm 2020-2021, Wieland có 1 giáo viên mới vào nghề và nhân viên đó đang có kế hoạch trở lại trường cho năm học 2021-2022.  

Tương tác của phụ huynh:  

Trong vài năm qua, dữ liệu được lấy làm thông tin đăng nhập chung tại các sự kiện trong khuôn viên trường (Ngày gặp mặt, hội nghị, đêm học thuật, v.v.). Trong số các sự kiện này, tất 

cả phụ huynh đều tham gia vào ít nhất một hoạt động của trường, với nhiều người kết nối với nhiều hơn một sự kiện. Phụ huynh được coi là đối tác tại trường và tham gia vào nhiều 

khía cạnh của trường, từ ăn trưa với học sinh của họ đến tình nguyện trong các ủy ban khác nhau (LPAC, CAAC), và hỗ trợ các sự kiện ngoại khóa như đêm học tập, lễ hội, Ngày gặp 

mặt, v.v ... Khuôn viên trường điều hành các trang web truyền thông xã hội tích cực thu hút sự tham gia của phụ huynh trên Facebơk, Twitter và Instagram. Luôn có những yếu tố đối 

với những gia đình không tham gia, một số liên quan đến kinh tế do cha mẹ làm công việc hỗ trợ gia đình khiến việc tham dự các sự kiện và tham gia ở trường gặp nhiều khó khăn. 

Trọng tâm của khuôn viên trường là tăng cường sự tham gia có ý nghĩa trong trường học và thực tiễn từ năm học 2018-2019 đã tạo ra một số sáng kiến. PTO của chúng tôi có một hội 
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đồng tiếp tục hoạt động từ năm học 2019-2020. Trong năm học 2019-2020, chương trình WatchDOGS đã được khởi động, tạo cơ hội cho các Bố tình nguyện trong khuôn viên trường. 

Ngoài ra, chúng tôi đã có thể tận dụng các cơ hội tiếp cận phụ huynh để phụ huynh tình nguyện, cả ở nhà và ở trường.  

Khảo sát về mức độ gắn kết với gia đình vào mùa xuân năm 2020 đã nhận được 22 câu trả lời. Trong đó, 95% phụ huynh trả lời thuận lợi rằng con họ thích trường học và 68% phản hồi 

thuận lợi rằng con họ hiểu nội dung mà họ đang học. Nhìn chung, 22 phản hồi đó là tích cực. 

 

Vào mùa xuân năm 2021, Khảo sát về sự gắn kết của gia đình đã nhận được 27 câu trả lời. Các câu trả lời sai lệch thấp hơn nhiều so với năm trước, nhiều người bị ảnh hưởng bởi tính 

chất ảo của đại dịch COVID. 

 

Ủy ban PBIS của chúng tôi họp thường xuyên để xem xét dữ liệu khuôn viên trường và đảm bảo áp dụng các phương pháp an toàn. Dữ liệu giới thiệu hạn chế đại diện cho ít sinh viên 

hơn trong khuôn viên trường và quy mô nhóm nhỏ hơn.  

 

Nhận Thức về Điểm Mạnh  

 

Học khu của chúng tôi sử dụng dữ liệu khảo sát Upbeat để hiểu về nhận thức của nhân viên: 

  Mùa xuân  

năm 2020  

Mùa xuân  

Năm 2021  

Câu hỏi mới  Kỳ vọng học tập cao 94% 

Hiệu trưởng / Tín nhiệm của 

giáo viên 

90% 96% 

Sự quan tâm và cam kết của 

giáo viên 

92% 90% 

Công việc có ý nghĩa 100% new  

question  

Lãnh đạo hướng dẫn 92% 96% 

Nguồn lực & Cơ sở vật chất 93% 86% 

Tự hiệu quả 93% 94% 

  

Tuyên bố vấn đề Xác định nhu cầu nhận thức 

Phát biểu vấn đề 1: Dựa trên dữ liệu khảo sát về học sinh, nhân viên và gia đình nói chung có cảm nhận tích cực về trường học, nhưng so với dữ liệu về thành tích học tập của học sinh, 

công việc đang hoàn thành không phải lúc nào cũng yêu cầu học sinh thực hiện ở mức độ ứng dụng các kỹ năng cao. Nguyên nhân gốc rễ: Nhân viên tập trung vào các kỹ năng nền 

tảng cần thiết và tìm cách giúp học sinh hiểu được các kỹ năng đó. 

Tuyên Bố Vấn Đề Ưu Tiên 
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Tuyên bố vấn đề 1: Việc thể hiện những học sinh không đạt thành tích tốt trên dữ liệu không nhất quán trong tất cả các nhóm học sinh và không có nhiều học sinh Mỹ gốc Phi thể hiện 

điểm ở mức độ đạt chuẩn như học sinh ở các nhóm khác. 

Nguyên nhân gốc rễ 1: Học sinh cần phải tham gia vào công việc chất lượng cao, trải nghiệm học tập hấp dẫn với việc giáo viên có thể cung cấp hỗ trợ để che lấp những khoảng trống 

trong học tập. 

Tuyên bố vấn đề 1 Lĩnh vực: Nhân khẩu học 

 

Tuyên bố Vấn đề 2: Thông qua dữ liệu Đánh giá Tạm thời của TEA và Học khu, chúng tôi nhận thấy rằng sự tăng trưởng về đọc không được thể hiện ở các lớp 3, 4 và 5, đặc biệt là ở 

các nhóm học sinh người Mỹ gốc Phi và SpEd. Điểm kiểm tra khả năng đọc viết cũng hỗ trợ điều này cho PK - lớp 2. 

Nguyên nhân gốc rễ 2: Học sinh không được tiếp xúc với những kinh nghiệm học tập phong phú cho phép họ tham gia và áp dụng cách học mới của mình. 

Tuyên bố vấn đề 2 Lĩnh vực: Học tập của học sinh 

Tuyên bố vấn đề 3: Kết quả của các bài đánh giá khác nhau cho thấy học sinh không đạt được thành tích ở cấp độ Trên Trung Bình và Cấp độ Cao, điều này cho thấy sự thiếu kết nối 

giữa lập kế hoạch và giảng dạy. 

Nguyên nhân gốc rễ 3: Các quy trình PLC đã được tập trung vào việc tổ chức tài liệu giảng dạy chứ không phải kết quả của học sinh. 

Tuyên bố vấn đề 3 Lĩnh vực: Quy trình & Chương trình của Trường  
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Tài Liệu Dữ Liệu Đánh Giá Nhu Cầu Toàn Diện 
Dữ liệu sau đây được sử dụng để xác minh phân tích đánh giá nhu cầu toàn diện: 

Dữ liệu lập kế hoạch cải tiến  

   Mục tiêu của khu vực 

Dữ liệu về trách nhiệm giải trình 

 Dữ liệu Báo cáo Kết quả Học tập của Texas (TAPR) 

Phần thành tích của học sinh 

Phần Tiến độ của Học sinh 

Đóng phần khoảng cách 

Chỉ định phân biệt trách nhiệm giải trình 

Dữ liệu Thẻ Báo cáo Liên bang 

Dữ liệu sinh viên: Đánh giá 

Thông tin đánh giá được yêu cầu của tiểu bang và liên bang 

(STAAR) kết quả hiện tại và theo chiều dọc, bao gồm tất cả các phiên bản 

STAAR đã phát hành câu hỏi kiểm tra 

Dữ liệu đo lường tiến trình STAAR EL 

Dữ liệu Sáng kiến Thành công của Học sinh (SSI) cho Lớp 5 và 8 

Sinh viên thất bại và / hoặc tỷ lệ duy trì 

Điểm chuẩn địa phương hoặc dữ liệu đánh giá chung 

Kết quả Bản ghi đang theo dõi 

Kết quả khảo sát quan sát 

Dữ liệu đánh giá PreK - lớp 2 được Texas chấp thuận 

Dữ liệu sinh viên: Nhóm sinh viên 

Dữ liệu về chủng tộc và dân tộc, bao gồm số lượng học sinh, thành tích học tập, kỷ luật, đi học và tiến bộ 

Dữ liệu về các chương trình đặc biệt, bao gồm số lượng học sinh, thành tích học tập, kỷ luật, chuyên cần và tiến bộ 

Dữ liệu về hiệu suất, tiến độ và sự tham gia của Nam / Nữ 

Dân số giáo dục đặc biệt / không giáo dục đặc biệt bao gồm dữ liệu về kỷ luật, tiến bộ và tham gia 

Dân số di cư / không di cư bao gồm dữ liệu về kết quả hoạt động, tiến độ, kỷ luật, đi học và di chuyển Dân số có nguy cơ / không có nguy cơ bao gồm dữ liệu về hiệu suất, tiến 

độ, kỷ luật, đi học và di chuyển Dữ liệu phần 504 

Dữ liệu vô gia cư 

Dữ liệu tài năng và năng khiếu 

Dữ liệu về chứng khó đọc 

Dữ liệu thành tích học sinh Phản ứng với Can thiệp (RtI) 
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Dữ liệu sinh viên: Hành vi và các chỉ số khác 

 Dữ liệu an toàn trường học 

Dữ liệu nhân viên 

Dữ liệu nhân viên chất lượng cao và được nhà nước chứng nhận 

Dữ liệu lãnh đạo cơ sở 

Bộ phận trong khuôn viên trường và / hoặc cuộc họp của khoa và dữ liệu thảo luận 

Dữ liệu đánh giá nhu cầu phát triển nghề nghiệp 

(Các) đánh giá về việc thực hiện phát triển nghề nghiệp và tác động 

Hệ thống hỗ trợ và dữ liệu khác 

Dữ liệu cơ cấu tổ chức 

Quy trình và thủ tục dạy và học, bao gồm cả việc thực hiện chương trình 

Dữ liệu liên lạc 

Dữ liệu về dung lượng và tài nguyên 

Dữ liệu ngân sách / quyền lợi và chi tiêu 

Nghiên cứu các phương pháp hay nhất 

Kết quả nghiên cứu hành động 
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Mục Tiêu 

 
Mục tiêu 1: PfISD sẽ tuyển dụng, hỗ trợ và giữ chân giáo viên và hiệu trưởng. 

 

Mục tiêu hoạt động 1: Phần 8 (cộng tác) câu hỏi 23 từ cuộc khảo sát môi trường nhân viên nói rằng, "Các giáo viên ở trường tôi tin tưởng lẫn 

nhau" chỉ được báo cáo ở mức 68% phản hồi thuận lợi. Cho đến cuối năm học 2021-2022, dựa trên kết quả khảo sát Lạc quan của chúng tôi, WLES sẽ 

tăng các câu trả lời thuận lợi lên ít nhất 75%. 

 

Nguồn dữ liệu đánh giá: Nhân viên mùa xuân Khảo sát khí hậu lạc quan  



 

Wieland Elementary School Campus #227904117 

Generated by Plan4Learning.com 22
 of 

31
  

November 9, 2021 11:39 AM 

Mục tiêu 1: PfISD sẽ tuyển dụng, hỗ trợ và giữ chân giáo viên và hiệu trưởng. 

 

Mục tiêu hoạt động 2: Đến tháng 5 năm 2022, WLES sẽ cung cấp sự phát triển chuyên môn cho nhân viên để cải thiện thực hành giảng dạy của họ 

nhằm cải thiện thành tích của học sinh, đưa học sinh lên khỏi danh mục Can thiệp và Can thiệp Khẩn cấp của Star360 dành cho học sinh lớp 1 - 5 môn 

toán và học sinh lớp 3 - 5 trong việc đọc từ BOY đến EOY. 

 

Nguồn dữ liệu đánh giá: Kết quả toán học của Star360 từ BOY đến EOY cho học sinh lớp 1 đến lớp 5 

 

Star260 kết quả đọc từ BOY đến EOY cho học sinh lớp 3-5  
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Mục tiêu 2: PfISD sẽ xây dựng nền tảng về đọc và toán. 

Mục tiêu Hiệu suất 1: Đến tháng 6 năm 2022, WLES sẽ tăng kết quả môn toán cho tất cả các cấp lớp ở Đạt Trên Chuẩn từ 33% vào năm 2021 lên 

50%. Đến tháng 6 năm 2022, hiệu suất toán STĂR của lớp 3 ở Cấp độ Đạt Trên Chuẩn sẽ tăng lên 45% (và lên 48% vào tháng 6 năm 2024), PK RSK! 

hiệu suất toán trên lớp lên 64% (và 66% vào tháng 6 năm 2024), hiệu suất toán trên lớp của Mẫu giáo TX-KEA lên 52% (và lên 54% vào tháng 6 năm 

2024) và Star360 & STĂR lớp 1-3 điểm toán sẽ tăng lên 74% (và 75% vào tháng 6 năm 2024). 

Mục tiêu HB3 

 

Nguồn dữ liệu đánh giá: đánh giá STĂR, Ready, Set, K !, TX-KEA, TPRI và Star360  



 

Wieland Elementary School Campus #227904117 

Generated by Plan4Learning.com 24
 of 

31
  

November 9, 2021 11:39 AM 

Mục tiêu 2: PfISD sẽ xây dựng nền tảng về đọc và toán. 

     Mục tiêu Hiệu suất 2: Đến tháng 6 năm 2022, WLES sẽ tăng kết quả đọc cho tất cả các cấp lớp ở mức Đạt Trên Chuẩn từ 35% vào năm 2021 lên 50%. 

Đến tháng 6 năm 2022, hiệu suất đọc STAAR của lớp 3 ở mức Đạt Trên Chuẩn sẽ tăng lên 50% (và lên 52% vào tháng 6 năm 2024), PK RSK! hiệu suất đọc 

viết trên lớp lên 25% (và 29% vào tháng 6 năm 2024), hiệu suất đọc trên lớp của Mẫu giáo TX-KEA lên 70% (và lên 72% vào tháng 6 năm 2024), và TPRI lớp 

1-3, Star360 & STAAR đọc sẽ tăng lên 59% (và 61% vào tháng 6 năm 2024). 

Mục tiêu HB3 

 

Nguồn dữ liệu đánh giá: đánh giá STĂR, Ready, Set, K !, TX-KEA, TPRI và Star360. 



Goal 3: PfISD will connect high school to career and college. 
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Mục tiêu Thực hiện 1: Trong suốt năm học 2021-2022, WLES sẽ liên tục thu hút cộng đồng và tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của phụ 

huynh, được định nghĩa là làm nhiều việc hơn là tham dự các sự kiện và hội nghị, với ít nhất 5 gia đình, từ 15 gia đình trở lên. 

 

Nguồn dữ liệu đánh giá: Nhật ký đăng nhập từ các hoạt động có sự tham gia  



Goal 3: PfISD will connect high school to career and college. 
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Mục tiêu Thực hiện 2: Trong năm học 2021-2022, WLES sẽ tăng tỷ lệ đi học của học sinh từ 95,52% lên 97,0%.  
 

Nguồn dữ liệu đánh giá: Báo cáo tham dự trong Skyward   



Goal 3: PfISD will connect high school to career and college. 
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Mục tiêu 3: Vào cuối năm học 2021-2022, 100% học sinh Wieland sẽ có cơ hội mở rộng và làm phong phú thêm nội dung học trong các lĩnh vực 

ngoài chương trình giảng dạy.



Goal 4: PfISD will improve low performing schools. 
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Mục tiêu hoạt động 1: Đến tháng 6 năm 2022, WLES sẽ tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh về khoa học đồng thời tăng điểm tổng thể 

cuối năm trong lĩnh vực này bằng cách tăng số học sinh đạt điểm Trên Trung Bình trở lên cao hơn 25 % Tất cả học sinh đạt được kết quả nhóm vào năm 

2021. 

Nguồn dữ liệu đánh giá: kết quả STAAR  



Goal 4: PfISD will improve low performing schools. 
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Mục tiêu 2: Trong năm học 2021-2022, 100% học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động được thiết kế để giúp các em phát triển về tình cảm và thể chất.  



Goal 4: PfISD will improve low performing schools. 
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 Mục Tiêu 3 về Hiệu suất: Đến tháng 6 năm 2022, WLES sẽ nâng cao hiệu suất của học sinh từ Đạt Cấp Độ Trên Trung Bình và Cấp Độ Cao đối với 

STĂR Toán, Đọc và Khoa học trên toàn bộ thành tích môn học kết hợp của Mùa xuân năm 2021 là 32% ở Cấp độ đạt Trên Trung Bình và 18% ở bậc Cao 

Nguồn Dữ liệu Đánh giá: Kết quả STĂR - tăng từ kết quả kết hợp Toán, Đọc, Khoa học của Mùa xuân năm 2021 (32% ở mức Trên Trung Bình và 18% ở bậc Cao)  



Goal 4: PfISD will improve low performing schools. 
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Mục tiêu Hiệu suất 4: Đến tháng 6 năm 2022, WLES sẽ tìm cách thu hẹp khoảng cách thành tích và đạt được tiến bộ về điểm số của từng học sinh trong 

môn toán và môn đọc. Cụ thể là môn toán dành cho các nhóm học sinh: tất cả học sinh, Người Mỹ gốc Phi, Người Tây Ban Nha, Người Châu Á, Có hoàn 

cảnh khó khăn về kinh tế, đăng ký liên tục và không đăng ký liên tục. Cụ thể là trong việc đọc cho các nhóm sinh viên: tất cả sinh viên, người Tây Ban 

Nha, người Châu Á, đăng ký liên tục và không đăng ký liên tục. 

Mỗi nhóm này cần đạt được mục tiêu được nhắm mục tiêu riêng dựa trên các đánh giá của STAAR. 

 

Nguồn Dữ liệu Đánh giá: Kết quả của STAAR ở lớp 3-5 cho môn đọc và toán. 


