
Các Đề xuất của Ủy Ban: 
 

1. Áp dụng mô hình hiệu quả hoạt động của tiểu bang để nắm bắt và theo dõi các 
thông tin thiết yếu về cách thức các trường học của chúng ta đang hoạt động như 
thế nào và cách thức các trường đối chiếu với các học khu và trường học khác 
trên toàn tiểu bang như thế nào để đáp ứng các yêu cầu về trách nhiệm giải trình 
của tiểu bang.  

a. Trách nhiệm Giải trình Tiểu bang và Liên bang:  Công cụ này hoạt động như 
một kiểm tra ban đầu để xác định, ở mức độ cao, tình trạng chung của một 
trường học, mà các kết quả của việc này có thể đề xuất các đánh giá và can 
thiệp bổ sung.  Ủy ban này đề nghị DPS sử dụng mô hình SPF của Tiểu bang 
Colorado cho mục đích trách nhiệm giải trình để đáp ứng các yêu cầu của tiểu 
bang và ESSA của liên bang. Công cụ này không được thiết kế để báo cáo về 
chất lượng trường học, nhưng hoạt động như một phương thức thẩm định hữu 
ích về các biện pháp đánh giá hiệu suất tổng quát về hiệu quả hoạt động trường 
học, qua đó thể hiện các dữ liệu so sánh giữa các trường học.  Tiểu bang cũng 
có một ngưỡng giới hạn để xem xét các biện pháp can thiệp khác đáng kể hơn, 
có thể bao gồm việc thu thập thêm dữ liệu về khả năng đóng cửa trường học.   

b. Trách nhiệm Giải trình Địa phương:  Điều quan trọng là chúng ta phải có sẵn 
các hệ thống để hỗ trợ các trường học, giữ cho các trường không nằm trong 
diện theo dõi về trách nhiệm giải trình của tiểu bang, và bảo đảm các trường học 
có trách nhiệm với các yêu cầu kỳ vọng cao. Mô hình của tiểu bang sẽ được sử 
dụng để thúc đẩy các quy trình trách nhiệm giải trình địa phương.  

 
Đề xuất #2 và #3 là để thúc đẩy việc chia sẻ thông tin minh bạch, khắc họa hình ảnh rõ 
nét hơn về hiệu quả hoạt động của mỗi trường và để Học khu làm việc hợp tác với các 
trường để hỗ trợ cải tiến liên tục.  Các đề xuất này không nhằm để bổ sung thêm các 
thông số hoặc kỳ vọng liên quan đến việc kích hoạt các yêu cầu trách nhiệm giải trình 
của địa phương và tiểu bang. 

 
2. Tạo một Bảng Thông số Trường học để cung cấp thông tin cho tất cả các bên có 

lợi ích liên quan về hiệu quả hoạt động và mức tiến bộ của trường học. 
Một bước quan trọng trong quy trình này là trao quyền chủ động để tất cả các trường 
học có thể tự thể hiện một cách toàn diện và chính xác nhất có thể.  Cho đến nay, các 
trường học đã bị thu hẹp giới hạn thành một “màu” duy nhất như là phương thức chính 
để truyền đạt về giá trị của trường với các bên có lợi ích liên quan. Ủy ban hiểu các yêu 
cầu của tiểu bang đối với việc đánh giá xếp hạng tổng kết, và các đề xuất sử dụng mô 
hình của tiểu bang để đáp ứng các yêu cầu này. Mục đích của chúng tôi là bảng thông 
số này sẽ bao gồm thông tin bao quát hơn và không bao gồm điểm số hoặc mức đánh 
giá xếp hạng tổng kết, mà thay vào đó, chỉ chia sẻ các thông tin quan trọng về các 
trường học. Đội đặc nhiệm đề xuất trang bị cho các trường học bức tranh toàn diện hơn 
để thể hiện các mục tiêu của mình, các nguồn hỗ trợ mà trường cung cấp cho các học 
sinh và gia đình, và cách thức họ đang hoạt động như thế nào so với các yêu cầu kỳ 
vọng.  Điều này sẽ cung cấp cho các phụ huynh và cộng đồng hình ảnh chính xác hơn 
về từng trường, và do có bộ chỉ số rộng hơn tương ứng với phạm vi rộng hơn gồm các 
yếu tố được đánh giá cao trong giáo dục, sẽ dẫn đến mức phù hợp tốt hơn giữa học 
sinh và trường học. (Xem Phụ lục I để biết thông tin chi tiết hơn về các thước đo) 



 
3. Tận dụng chu kỳ học tập và cải tiến liên tục hợp tác để đánh giá hiệu quả hoạt 

động đang tiếp diễn của các trường học trên toàn bộ ba lĩnh vực giá trị của chúng 
tôi:  Học tập, Trẻ em Toàn diện, và Môi trường/Văn hóa. 
Một chu kỳ học tập cải tiến liên tục là nhằm để khám phá đầy đủ dữ liệu sâu hơn thông 
qua cơ sở bằng chứng mạnh mẽ, xác định các ưu điểm và khuyết điểm then chốt trong 
nhiều kết quả, các vấn đề tiềm năng để có hành động sớm, và hỗ trợ các chiến lược cải 
tiến ở cấp trường. Quy trình cải tiến liên tục cung cấp dữ liệu về các mục tiêu tiến bộ đã 
nêu và mức hiệu quả hoạt động hiện tại, và các kế hoạch thực hiện sẽ thúc đẩy chu kỳ 
học tập liên tục. Một thành phần thiết yếu của yếu tố này là nó cho các trường học được 
tự chủ trong việc chọn lựa các biện pháp đánh giá cụ thể về mức tiến bộ, phù hợp nhất 
với thành phần học sinh và các mục tiêu của trường, đồng thời vẫn yêu cầu tất cả các 
trường thể hiện mức độ tiến bộ thích hợp qua thời gian.  Ngoài ra, các bài học đúc kết 
được trong chu kỳ này sẽ cung cấp thông tin dữ liệu được báo cáo trong bảng thông số 
của trường (xem Phụ lục I). Mặc dù bảng thông số thực sự cung cấp cơ sở biện pháp 
đánh giá mạnh mẽ hơn mô hình SPF trước đây, nhưng chúng tôi cũng công nhận rằng 
có thể có các thước đo khác mà Học khu đã có thể sử dụng để thực sự thúc đẩy việc 
cải tiến trường học, ví dụ như các phương pháp đánh giá tạm thời, giải thích về các 
nguồn tài nguyên và hỗ trợ do Học khu cung cấp hoặc có sẵn tại trường học và các 
thước đo mà đơn giản là quá mơ hồ để có thể đánh giá theo kinh nghiệm. Chúng tôi hy 
vọng rằng Học khu sẽ sử dụng nghiên cứu này do ủy ban thực hiện để giúp cung cấp 
thông tin cho quy trình cải tiến trường học.     
 
Ủy ban xin đưa ra một lưu ý. Việc có được dữ liệu hoàn toàn minh bạch và tạo cơ hội 
để bối cảnh của dữ liệu đó được hiểu và thừa nhận là việc cân bằng rất khó khăn.  Ví 
dụ, một trường có thể có tỉ lệ thay đổi học sinh cao do có thành phần dân số vô gia cư 
lớn. Tuy nhiên, nếu không biết bối cảnh này, trường đó có thể bị xem là một “trường tồi 
tệ” do tỉ lệ giữ học sinh (tiếp tục học ở trường) thấp.  Chúng tôi hy vọng rằng Học khu sẽ 
cân nhắc bao gồm bối cảnh của trường học cùng với các loại biện pháp đánh giá này để 
cộng đồng hình dung rõ hơn về các ưu điểm và khuyết điểm thực sự của từng trường.  
 

KẾT LUẬN  
 
Nhìn chung, rõ ràng là không có một công cụ duy nhất nào sẽ có thể giải quyết hàng loạt các ý 
kiến và quan điểm của toàn bộ thành phần các bên có lợi ích liên quan đa dạng như thế. Tuy 
vậy, điều hiển nhiên là tất cả mọi bên có lợi ích liên quan xứng đáng được tiếp cận các thông 
tin thiết yếu. Cho dù là thành viên của hội đồng giáo dục, phụ huynh, giáo viên, hiệu trưởng 
hoặc thành viên cộng đồng muốn biết thêm thì điều quan trọng là cộng đồng được tiếp cận các 
thông tin then chốt, giúp hiểu rõ nhiều thông tin khác nhau về các trường học của chúng tôi. Do 
đó, nhiều nguồn thông tin định tính và định lượng có thể được chia sẻ do kết quả từ các đề xuất 
của bản dự kiến này là một lĩnh vực thỏa thuận mà ủy ban ủng hộ.  Kiểu minh bạch này trên hết 
là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và các gia đình đang được phục vụ bởi các trường học của 
chúng tôi. 
 
Dựa trên công việc của Ủy ban, chúng tôi sẽ nộp các đề xuất nêu ra trong văn bản này cho 
Giám đốc Học khu Công lập Denver và tin rằng bà sẽ trình bày suy nghĩ của chúng tôi với Hội 
động để đánh giá thêm và quyết định về các bước tiếp theo cho mô hình SPF của Denver. 



 
Chúng tôi cũng hiểu rằng bắt buộc phải căn chỉnh mô hình SPF của Học khu cho phù hợp với 
Kế hoạch Denver cập nhật. Việc căn chỉnh mô hình SPF được tái cân nhắc này cho phù hợp 
với Kế hoạch Denver sẽ đảm bảo kế hoạch của chúng tôi đối với việc yêu cầu các trường học 
có trách nhiệm là phù hợp với tầm nhìn của Học khu chúng ta. Mục đích của chúng tôi là đảm 
bảo việc thực hiện mô hình này là một phần của việc thực hiện Kế hoạch Denver.  
 


