
Ai là hội đủ điều kiện?

Con bạn có thể hội đủ điều kiện để nhận FREE 
Tutoring SES của chúng tôi nếu anh ta / cô ấy:

• Tham dự một đề 1 trường tiểu học được chỉ là  
 "cần cải tiến"

• Nhận được miễn phí hoặc giảm giá bữa ăn trưa

Phụ huynh của tất cả các sinh viên đủ điều kiện 
sẽ nhận được SES thông tin từ các trường học của 
con em mình.ibles recibirán información acerca 
SES en la escuela de su hijo.

Bước phát triển của Chương trình 
Học viện SES Chương trình là gì?

• Chúng tôi cung cấp máy tính cá nhân và hỗ trợ 
giảng dạy bằng cách sử dụng Voyager mở rộng 
chương trình học tập tài liệu được chứng minh để 
nâng cao thành tích học sinh về đọc và toán học 
ở trường huyện trong cả nước

• Chương trình giảng dạy của chúng tôi là liên 
kết với North Carolina chuẩn khóa học của Học 
tậpcvà mục tiêu thành tích Quận để củng cố các 
kỹ năng, xác định và remediate thiếu kỹ năng

• Đánh giá dữ liệu hướng dẫn giảng viên giảng dạy 
của chúng tôi 'và cho phép họ để xác định mức 
độ mà các chiến lược giảng dạy được đáp ứng 
nhu cầu của tutees của chúng tôi.

• Hiệu quả của các biện pháp can thiệp của chúng 
tôi được đo trên cơ sở liên tục theo đánh giá chủ 
quan và khách quan.

• Chúng tôi cung cấp sau giờ học dạy kèm tại trang 
web của trường và cung cấp thứ bảy make-up 
phiên họp khi cần thiết.

• Tham gia chương trình giải thưởng và phần 
thưởng của chúng tôi nhận thức được sự tham gia 
thống nhất.

"Mỗi trẻ em ở Mỹ xứng đáng là một nền giáo dục 
chất lượng cao. No Child Left Behind, pháp

luật giáo dục lịch sử, cung cấp cho học sinh giúp đỡ 
thêm cần phải làm tốt trong trường học ".

-US Department of Education

Bước phát triển của Học viện 
SES Tutoring Chương trình

"Trường hợp của tất cả các 
Bước dẫn đến thành công!"

North Carolina Nhà nước chấp 
thuận cung cấp cho

BỔ SUNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC
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Supplemental Education Services (SES) 
dùng để chỉ giảng dạy học thêm ở ngoài 

Đọc và Toán học ngày học chính quy

BƯỚC chứng nhận của giảng viên dạy kèm lớp 
3-5 trong Đọc và Toán.

Chúng tôi sử dụng từng đoạt giải Voyager mở rộng 
chương trình học tập

Tham gia với chúng tôi trong việc cung cấp học 
của bạn với những lợi ích vô giá:

• Một ngày một kèm một Việt cạnh tranh

• Tăng lên làm chủ các kỹ năng học tập

• Cải thiện lòng tự trọng và tự tin học

S.T.E.P's Developmental Academy
SES Tutoring Program

Bước phát triển của Học viện
SES Tutoring Chương trình

Danielle F. Edwards, Ed.D.
Giám đốc Điều hành

PO Box 2007, Ấn Độ Trail,
North Carolina 28079

Điện thoại: 704.804.9313
Fax: 704.532.5948

dedwards@stepsacademy.com
www.stepsacademy.com

Tại sao chọn Bước phát triển 
của Học viện?

Bước phát triển của Học viện cam kết cung cấp 
các tiêu chuẩn cao nhất của giáo dục mầm non 
và dạy kèm các dịch vụ cho trẻ em và gia đình. 
BƯỚC của thực hành là trẻ em và trẻ em tập trung 
chỉ đạo.

Phụ huynh, giáo viên, và làm việc của BƯỚC 
Tutors hòa hợp để tạo ra và thực hiện một kế 
hoạch học tập cá nhân thiết kế riêng cho sự thành 
công của mỗi học sinh.

Giảng viên của chúng tôi đạt được một cảm giác 
tự hào và hoàn thành từ sự tham gia trong nhóm 
SES để phát triển tăng trưởng tutee học tập của 
chúng tôi.

SES đội của chúng tôi là ai?
Tutees: Nhất quán và sẵn sàng tham gia một để 
tìm hiểu xây dựng nền tảng cho cải tiến học tập

Phụ huynh: Đối tác với chúng tôi để phát triển kế 
hoạch học tập, xem xét báo cáo tiến độ mở và
duy trì liên lạc

Giáo viên: giáo viên trong lớp cung cấp dữ liệu có 
ý nghĩa cho sự hợp tác SES

Giảng viên: giảng viên đủ điều kiện cung cấp tập 
trung hỗ trợ và hướng dẫn


