VIETNAMESE

Hệ Thống AVID trong Trường
Công Lập Worcester
Trường Công Lập Worcester
AVID Văn Phòng Học Khu
20 Irving Street, Worcester, MA 01609
508-799-3283

AVID SCHOOL WIDE PILOT
* Burncoat Middle School
* Dr. Arthur F. Sullivan Middle School

Trung Học Đệ Nhất Cấp
Burncoat Middle School
508-799-3390
Forest Grove Middle School
508-799-3420
Dr. Arthur F. Sullivan Middle School
508-799-3350
Worcester East Middle School
508-799-3430

Trung Học Đệ Nhị Cấp
Burncoat High School
508-799-3300
Doherty Memorial High School
508-799-3270
North High School
508-799-3370
South High Community School
508-799-3325
Worcester Technical High School
508-799-1980

AVID ở các Trường Tiểu Học
City View Discovery School
508-799-3670
Chandler Magnet School
508-799-3452
Columbus Park Preparatory School
508-799-3490
Goddard School of Science &
Technology
508-799-3594
Nelson Place School
508-799-3506
Norrback Avenue School
508-799-3500
Quinsigamond School
508-799-3502

Hệ thống chuẩn bị vào Đại Học
cho các học sinh từ Tiểu Học
đến Trung Học được thiết kế để
giúp tăng thêm khả năng học vấn
và thành tích học tập trong
trường với ý định giúp học sinh
đủ khả năng để được nhận vào
học Đại Học bốn năm.
to a four-year college
Mục đích của chương trình AVID
là thu hẹp khoảng cách thành
quả đạt được trong việc sửa
soạn cho tất cả học sinh sẵn sàng
chuẩn bị vào Đại Học và thành
công trong xã hội.

Chương trình AVID trong Trường Công

việc với nhân viên tư vấn(counselors) để hướng

Lập Worcester là gì?

dẫn học sinh qua tiến trình nộp đơn vào đại học .

~ AVID Trung Học ~
AVID là một hệ thống học vấn từ Lớp Bẩy tới Lớp
Mười Hai với mục đích sửa soạn cho các học sinh
có trình độ học vấn để đủ điều kiện vào học trong
chương trình đại học bốn năm. Đây là những học
sinh có khả năng hoàn tất chương trình học chuẩn
bị cho đại học nhưng cần được hỗ trợ giúp đỡ bởi vì
phải lấy những môn học trình độ cao mà sẽ hướng
dẫn học sinh thành công trong các ngành ở đại học.
Những yếu tố chính của AVID là chỉ dạy học tập, hỗ
trợ dạy kèm thêm của các sinh viên đại học, những
kỹ năng sắp xếp tổ chức và tập trung vào những kỹ
năng suy luận.

~ AVID Tiểu Học ~
Cách giảng dạy của AVID bậc Tiểu Học là hệ
thống tiếp cận học sinh bắt đầu từ Lớp Sáu và làm
việc xuống các lớp học tiểu học thấp hơn.
Những phương cách hướng dẫn giảng dạy gồm:
• Tập trung vào việc ghi chép bài vở (Note-Taking)
• Đặt ra mục tiêu (Goal Setting)
• Biết sắp xếp tổ chức (Binder Organization)
• Cách Đọc để Học/ Viết để Học
• Cộng tác với Nhóm (Cooperative Grouping)
• Những Kỳ năng Suy Luận và Đặt Câu Hỏi

Học Sinh
Học sinh trong chương trình AVID được ghi danh
vào học trong các lớp trình độ cao trong trường bao
gồm Lớp AP (Lớp Cao Nhất), Lớp Danh Dự Honors,

Nhân Viên Dạy Kèm Thêm (Tutors)
Nhân viên dạy kèm thêm là những sinh viên đại
học năng động và họ là yếu tố cần thiết cho sự
thành công cho lớp nhiệm ý của chương trình AVID.
Họ giúp đỡ giáo viên AVID trong việc sắp xếp dễ
dàng cho học sinh truy cập vào chương trình học.

Gia Đình
Gia đình là yếu tố quan trọng nhất cho việc thành
công của học sinh trong chương trình AVID. Họ
được mời tới tham dự các buổi Hội Thảo Gia Đình
của AVID nơi mà gia đình có thể học được những
cách thức để hỗ trợ cho việc học vấn của học sinh.
Họ cũng được khuyến khích duy trì sự liên lạc
thường xuyên với giáo viên AVID.

Cộng Đồng
Các trường Đại Học và các cơ sở thương mại điạ
phương bày tỏ sự hỗ trợ với chương trình AVID
trong nhiều phương cách học tập. Những cơ sở
thương mại địa phương hỗ trợ AVID qua việc tài trợ
“Những Đêm Nhận Thức Gia Đình(Family
Awareness Nights),chuyến đi du ngoạn thăm
trường đại học(college field trips),các vật dụng
trong lớp học và những cam kết về tài chánh cho
việc huấn luyện nhân viên AVID. Các trường Đại
Học thì cung cấp cho AVID những sinh viên để dạy
kèm thêm cho học sinh.

và các lớp chuẩn bị cho đại học thông thường
cũng như Lớp Nhiệm Ý (Elective) của AVID cũng
được giảng dạy bởi giáo viên đã được huấn luyện
cho chương trình AVID.

AVID Hội Chợ Thành Công ở Đại Học
AVID Các Dự Án Dịch Vụ Học Tập

Nhân Viên
Hệ thống AVID bao gồm những giáo viên tận tuỵ
và những điều hợp viên cam kết phục vụ cho những
nhu cầu của học sinh AVID. Các giáo viên và điều
hợp viên làm việc với nhau để sắp xếp chương trình
học và những sinh hoạt nghiêm ngặt để giữ học
sinh tham gia và phấn đấu. Nhân viên AVID cũng
làm việc sát cánh với các đồng nghiệp trong
Trường Công Lập Worcester để thực hiện những
phương cách của chương trình AVID, xếp học sinh
vào chương trình học chuẩn bị cho đại học và làm

Văn Phòng Học Khu của AVID
20 Irving Street, Worcester, MA 01609
508-799-3283

