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Title I Budget $169,000.00Personnel$150,124.00Instruction$15,465.00Instructional Training$ 0.00Pupil Services/Parent $
800.00InvolvementImprovement Services$ 2,460.00

         3.2.1 Cuộc họp Tiêu đề I hàng năm của
CSE

Họp phụ huynh thường niên Title I
CLOUD SPRINGS ELEMENTARY

Kellie Taylor, Hiệu trưởng
Michelle Allmond, Trợ lý Hiệu trưởng

163 Fernwood Drive
Rossville, GA 30741

706-866-6640
Cuộc họp ảo từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2021

 
 
 

Chào mừng các bậc cha mẹ và các thành viên trong cộng đồng!

Chúng tôi vui mừng chào đón bạn đến với Cuộc họp Phụ huynh Title I Thường niên của trường chúng tôi.

Sáng / tối nay chúng ta sẽ xem và thảo luận về chương trình Title I của trường chúng ta. Chúng tôi sẽ đề cập đến các mục sau
đây quan trọng đối với bạn với tư cách là cha mẹ: 

1. Trường Title I là gì?

Mọi Đạo luật về Thành công của Học sinh (ESSA), Tiêu đề I, Phần A Mục 1116 cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cơ quan
giáo dục của tiểu bang và địa phương để đáp ứng nhu cầu của trẻ em gặp rủi ro. Mục tiêu của Title I là cung cấp các dịch
vụ và hoạt động giảng dạy hỗ trợ học sinh trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn thực hiện đầy thách thức của tiểu bang.

         2. Trường chúng tôi chi tiền cho Title I như thế nào?   

 Một. Cung cấp tài nguyên công nghệ cho các can thiệp / mở rộng trong ELT.
 b. Cung cấp các hoạt động và dịch vụ gắn kết với Phụ huynh và gia đình.
 C. Tuyển dụng một Điều phối viên Tham gia Bán thời gian của Phụ huynh.
 d. Sử dụng dịch vụ của một Huấn luyện viên Học thuật và Nhà can thiệp nửa thời gian.                                           
                                         

        

   
 
Tiền dành cho phụ huynh và gia đình của Title I được chi tiêu như thế nào? (Tham khảo Biểu đồ hình tròn trên trang nhất) 
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Các lớp học nhỏ hơn hoặc không gian giảng dạy đặc biệt
Giáo viên bổ sung và người bán chuyên nghiệp, giáo viên can thiệp
Cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên của trường
Một chương trình cá nhân hóa cho sinh viên - tài liệu giảng dạy bổ sung bổ sung cho việc giảng dạy thông
thường của họ
Công nghệ
Dạy kèm
Điều phối viên Gắn kết Gia đình và Phụ huynh

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến đóng góp của bạn về cách chúng tôi chi tiêu tiền Title I. Bạn có số điện thoại của chúng tôi
và thẻ đầu vào cho mục đích này. 

 
3. Trường chúng ta tham gia vào Chương trình Title I như thế nào?

 Một. Cung cấp quy mô lớp học nhỏ hơn thông qua chuyên gia can thiệp
 b. Cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên
 C. Cung cấp sự tham gia của phụ huynh vào việc giáo dục trẻ em
 
4 . Các yêu cầu về Title I (toàn trường) của trường chúng ta là gì?

Mục đích của các chương trình Title I trong toàn trường là cải tiến toàn bộ chương trình giáo dục trong một trường học.
Điều này sẽ giúp cải thiện thành tích học tập của tất cả học sinh, đặc biệt là những học sinh có thành tích thấp nhất. Hãy
chắc chắn nhận được một bản sao của tài liệu Phát hành Các Thành phần Toàn Trường. 

5. Chương trình Toàn trường Tiểu học Cloud Springs - Quá khứ và Hiện tại

 Mục tiêu toàn trường của chúng ta là gì?   

1. Mục tiêu Đọc hiểu: Sử dụng điểm Lexile của Các mốc quan trọng GA năm 2022, học sinh lớp 3, 4 và 5 sẽ tăng 3% khi đạt được điểm giữa của
dải Lexile cấp lớp so với dữ liệu từ Mùa xuân năm 2021  

2. Mục tiêu ELA: Sử dụng điểm số ELA của Các mốc quan trọng của GA năm 2022, học sinh lớp 3, 4 và 5 sẽ có mức điểm “Thành thạo trở lên”
tăng 3% so với dữ liệu từ Mùa xuân năm 2021 

3. Mục tiêu môn Toán: Sử dụng điểm Toán của các mốc GA năm 2022, học sinh lớp 3, 4 & 5 sẽ có mức điểm “Thành thạo trở lên” tăng 3% so với
dữ liệu từ Mùa xuân năm 2021  

4. Mục tiêu Khoa học: Sử dụng điểm số Khoa học về Các mốc quan trọng của GA năm 2022, 30% học sinh lớp 5 sẽ đạt điểm “Thành thạo trở lên”  
 

Có những chương trình / hỗ trợ nào để giúp con tôi?
 
1. Các chương trình mở rộng hướng dẫn
2. ELT tích hợp vào Lịch tổng thể và các nguồn cụ thể để giải quyết các nhu cầu học tập.
3. Huấn luyện viên học thuật toàn thời gian để phát triển chuyên môn của nhân viên để cải thiện học sinh.
4. Giáo viên can thiệp để cung cấp hướng dẫn nhóm nhỏ.

 
Báo cáo điểm của tiểu bang cho trường chúng ta là gì?
 

Trường tiểu học Cloud Springs
Quận: Quận Catoosa 
Lớp: K-5 
Các cụm: Tiểu học 
Địa chỉ: 163 Fernwood Drive, Rossville, GA 30741 
Thư trường lớp: B 

 

6. Trường chúng tôi sử dụng chương trình giảng dạy nào?

Các trường của Quận Catoosa sử dụng các tiêu chuẩn đã được tiểu bang thông qua làm cơ sở cho chương trình giảng
dạy của chúng tôi. Hiện tại, chương trình giảng dạy được áp dụng là Tiêu chuẩn Xuất sắc của Georgia. Các tiêu chuẩn này
cung cấp kỳ vọng rõ ràng cho việc giảng dạy, đánh giá và bài tập của học sinh. Giáo viên được khuyến khích sử dụng các
khuôn khổ giảng dạy trong đó bao gồm một khe hở, phiên làm việc, và đóng cửa cho việc cung cấp các hướng dẫn. Nhịp
hướng dẫn và các đơn vị chương trình gọi là "khung" là một số các nguồn tài nguyên sử dụng để hỗ trợ việc thực hiện
các tiêu chuẩn Georgia của Excellence. Các tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ phù hợp để chuẩn bị học sinh cho sự
thành công ở trường đại học và / hoặc nơi làm việc thế kỷ 21. Tài nguyên có thể được tìm thấy trực tuyến tại
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www.georigastandards.org và trong Trung tâm Đặc Trách Gia Đình. 

7. Con tôi sẽ làm những bài kiểm tra nào?

 Học sinh từ lớp ba đến lớp mười hai làm bài đánh giá Georgia Milestones. Hướng dẫn tập trung vào các Tiêu chuẩn Xuất
sắc của Georgia. Ở cấp Tiểu học, học sinh lớp ba và lớp bốn thi ELA và Toán. Học sinh lớp năm thi ELA, Toán, Khoa học và Nghiên
cứu Xã hội. Học sinh cũng sẽ làm bài kiểm tra điểm chuẩn đọc và toán ba (3) lần một năm bằng cách sử dụng chương trình đánh
giá MAP dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp năm .                                                       

 »Những bài kiểm tra này đo lường sự tiến bộ của con tôi như thế nào?

Mục đích của Chương trình Đánh giá Học sinh Georgia là đo lường thành tích của học sinh so với các tiêu chuẩn nội dung
do tiểu bang bắt buộc, để xác định những học sinh không đạt được thành thạo nội dung, cung cấp cho giáo viên thông tin chẩn
đoán và hỗ trợ hệ thống trường học xác định điểm mạnh và điểm yếu trong để thiết lập các ưu tiên trong việc hoạch định các
chương trình giáo dục. Chương trình đánh giá bao gồm các bài kiểm tra tham chiếu theo tiêu chí tùy chỉnh ở các cấp tiểu học,
trung học cơ sở và trung học phổ thông. Xem tài liệu phát tay Kiểm tra Sinh viên ở Georgia . Georgia Milestones dựa trên sáng
kiến Mô hình Phát triển Học sinh Georgia (GSGM) được thiết kế để cung cấp cho học sinh, phụ huynh, nhà giáo dục và công
chúng thông tin quan trọng về sự tiến bộ của học sinh. Thành tích học tập chỉ nói lên một phần của câu chuyện. Việc bổ sung sự
phát triển của học sinh kể một câu chuyện đầy đủ hơn về kết quả học tập của học sinh. Bây giờ chúng tôi không chỉ biết học sinh
kết thúc ở đâu, mà chúng tôi biết họ cần phải ở đâu.                                                                                                                             

»Con tôi dự kiến sẽ đạt được những trình độ thông thạo nào?

Học sinh từ lớp ba đến lớp mười hai làm bài đánh giá Georgia Milestones. Hướng dẫn tập trung vào các Tiêu chuẩn Xuất
sắc của Georgia. Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được yêu cầu đạt cấp độ 3 hoặc 4 trong phần ELA và Toán của Bài Đánh giá
Cột mốc Georgia để đáp ứng các yêu cầu của cấp lớp. Học sinh cũng phải đáp ứng các ban nhạc Lexile cấp lớp của mình
cho phần Đọc.       

Phân phát tài liệu Kiểm tra Sinh viên ở Georgia.

»Cách truy cập thành tích, tiêu chuẩn, và sự tham gia của bài kiểm tra trước đó về con tôi bằng Hệ thống Dữ liệu
Dọc Toàn Tiểu bang (SLDS) thông qua cổng thông tin phụ huynh của trường.             

Phải đăng ký và có quyền truy cập vào Cổng thông tin dành cho cha mẹ.

8. Điều gì được pháp luật yêu cầu đối với sự tham gia của cha mẹ và gia đình?

»Chính sách gắn kết gia đình và phụ huynh của học khu là gì?

Để hỗ trợ củng cố thành tích học tập của học sinh, chính sách của Học khu Catoosa mô tả các kỳ vọng và mục tiêu cho
sự tham gia thực sự của gia đình và hướng dẫn các hoạt động và nguồn lực nhằm củng cố mối quan hệ đối tác giữa nhà
trường và phụ huynh trong các trường Title I của học khu. Nó được các thành viên của Cố vấn Học khu, phụ huynh và gia
đình của học sinh Quận Catoosa cùng phát triển và được đăng trên trang web của học khu và các trường học.

 »Chính sách về sự tham gia của phụ huynh và gia đình tại Trường Tiểu học Cloud Springs là gì?

Chính sách về sự tham gia của phụ huynh và gia đình của CSE giải thích cách nhà trường hỗ trợ vai trò quan trọng của
cha mẹ trong việc giáo dục con cái của họ. Nó sẽ cung cấp các cơ hội để cải thiện sự tham gia của phụ huynh và gia đình
để hỗ trợ việc học tập của học sinh, Mọi trường học nhận được tài trợ Title I phải có chính sách tham gia của phụ huynh
và gia đình. Chính sách của chúng tôi được xây dựng cùng với Nhóm Quản trị Trường học Địa phương (LSGT) và phụ
huynh và gia đình trong suốt cả năm, và được phân phối cho phụ huynh, gia đình và cộng đồng.   

** Năm học này, tiền tham gia của phụ huynh và gia đình sẽ được chi để: * Tài trợ cho điều phối viên bán thời gian về sự
tham gia của phụ huynh * Duy trì Phòng làm việc Nguồn lực dành cho Phụ huynh

»Học sinh-phụ huynh nhỏ gọn là gì?

Mỗi trường Title I cùng phát triển một tài liệu nhỏ giữa nhà trường và phụ huynh nêu rõ cách thức phụ huynh, nhà
trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm trong việc cải thiện thành tích học tập của học sinh. Chúng tôi thu thập ý kiến 
đóng góp từ phụ huynh tại nhà và trong suốt cả năm thông qua khảo sát, giáo viên xây dựng mục tiêu theo cấp lớp và
học sinh đóng góp ý kiến thông qua lớp học của họ, sau đó tất cả thông tin được tổng hợp vào Bản thu gọn. 

 

Hệ thống trường học phải:
Xây dựng năng lực ở cha mẹ với tư cách là đối tác
Chia sẻ và hỗ trợ phụ huynh để học sinh đạt thành tích cao
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Sự tham gia của phụ huynh và gia đình có nghĩa là sự tham gia của phụ huynh trong giao tiếp thường xuyên , hai
chiều và có ý nghĩa liên quan đến việc học tập của học sinh và các hoạt động khác của trường, bao gồm và đảm bảo
rằng:
 
(a) Cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ việc học tập của con em mình. 
(b) Phụ huynh được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con em họ ở trường. 
(c) Cha mẹ là đối tác đầy đủ trong việc giáo dục con cái của họ và được bao gồm, khi thích hợp, trong việc ra quyết định
cũng như là một phần của các ủy ban cố vấn để hỗ trợ việc giáo dục con cái của họ. 
(d) Các chính sách được cùng phát triển với các bậc cha mẹ để hướng dẫn những gì chúng ta làm trong sự tham gia của
cha mẹ và gia đình. Kiểm tra Chính sách Gắn kết Gia đình và Phụ huynh của Quận Catoosa . Chúng tôi hoan nghênh các
đề xuất của bạn về những điều này. Nhận bản sao của bạn trước khi bạn rời cuộc họp này.      
(e) Mỗi trường Title I cùng nhau phát triển một tài liệu tổng hợp giữa phụ huynh học sinh nêu rõ cách thức phụ
huynh, toàn bộ nhân viên nhà trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm để cải thiện thành tích học tập của học sinh
và các phương tiện mà nhà trường và phụ huynh sẽ xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác để giúp trẻ em đạt
được các tiêu chuẩn cao của Nhà nước. Hãy chắc chắn rằng bạn đã cho điều phối viên về sự tham gia của phụ huynh
biết bạn muốn gì trong khóa học năm nay.    

9. Giáo viên của con tôi có trình độ cao không?

Là một trường Title I, chúng tôi phải đáp ứng các quy định của liên bang liên quan đến trình độ của giáo viên theo định nghĩa
của ESEA. Những quy định này cho phép bạn tìm hiểu thêm về các chứng chỉ và đào tạo giáo viên của con bạn. Chúng tôi rất
vui khi cung cấp thông tin này cho bạn. Bất cứ lúc nào bạn có thể hỏi:

Liệu giáo viên có đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ và trình độ của tiểu bang đối với cấp lớp và môn học mà họ
đang dạy hay không
Liệu giáo viên đã nhận được chứng chỉ khẩn cấp hay có điều kiện mà thông qua đó, các bằng cấp của tiểu bang
đã được miễn trừ hay chưa
Giáo viên có bằng đại học hoặc sau đại học nào, bao gồm chứng chỉ sau đại học và các bằng cấp bổ sung, và
(các) chuyên ngành hoặc (các) lĩnh vực tập trung
Bạn cũng có thể hỏi liệu con bạn có nhận được sự giúp đỡ từ một nhân viên bán chuyên nghiệp hay không và
thông tin về trình độ chuyên môn của nhân viên bán hàng đó.

 
Tất cả các giáo viên tại Trường Tiểu Học Cloud Springs đều có trình độ cao trong lĩnh vực nội dung mà họ đang giảng dạy, đáp
ứng các quy định của Title I. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề trên, vui lòng liên hệ với Kellie Taylor theo số 706-866-
6640 hoặc gửi email cho cô ấy theo địa chỉ ktaylor@catoosa.k12.ga.us

10. Làm thế nào để phụ huynh khiếu nại? Phụ huynh nên đưa đơn khiếu nại của nhà trường đến hiệu trưởng nhà trường. Có
một thủ tục để giải quyết mối quan tâm của bạn. 

 Phụ huynh nên gửi khiếu nại về Title cho Kellie Taylor, Hiệu trưởng theo số 706-866-6640 hoặc
ktaylor@catoosa.k12.ga.us hoặc Gina Haynes, Điều phối viên Title I của các trường thuộc Quận Catoosa. Có thể liên hệ
với cô ấy theo số 706-965-2297 hoặc ghaynes@catoosa.k12.ga.us. 

11. Nhà trường cung cấp những cơ hội nào cho sự tham gia của phụ huynh và gia đình ?

 SỰ KIỆN

1. Open House-ngày 5 tháng 8 năm 2021

2. Họp Chủ đề Thường niên I-Ảo ngày 6-8 tháng 
10 năm 

2021
3. Các cuộc họp của Bộ lạc “A” Mùa thu-Ảo-Ngày 30 tháng 9 năm 2021
4. Họp mặt bộ lạc “A” vào mùa xuân - ngày 17 tháng 2 năm 2022
5. Các cuộc họp PAC Mùa thu / Mùa xuân - Ngày 4 tháng 10 năm 2021 8 giờ sáng & 4 giờ chiều
6. Họp Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Mùa xuân Title I: Ngày 13 tháng 4 năm 2022
7. Cổng thông tin cha mẹ ảo-TBD
8. Các đêm quan trọng của GA-TBD

* Các cuộc họp có thể được thay đổi thành trực tuyến thay vì trực tiếp do các quy định về sức khỏe và an toàn *

  CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN

 Các tình nguyện viên hiện đang được chào đón trong tòa nhà nếu họ có thể đeo mặt nạ.                                           
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                            ● Tham dự buổi hướng dẫn tình nguyện vào ngày 10/4/21

  ● Giúp giáo viên và nhân viên của chúng tôi bằng cách tình nguyện tham gia Phòng làm việc dành cho Phụ
huynh (phòng 204)

  ● Tham gia CSE PTO

  ● Tình nguyện giúp đỡ các sự kiện đặc biệt do trường tổ chức.   

 Cơ hội ra quyết định của phụ huynh / Cuộc họp / Hội đồng

Tham dự Cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Phụ huynh (PAC) Title I (Mùa Thu và Mùa Xuân)
Tham gia PTO
Tham dự các Cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Phụ huynh của Học khu
Tham dự các cuộc họp của Nhóm Quản trị Trường học Địa phương

12. Trường sẽ trả lời các câu hỏi của tôi như thế nào khi liên hệ với nhân viên? 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề trên, vui lòng liên hệ với Kellie Taylor, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Cloud Springs theo
số 706-866-6640 hoặc gửi email theo địa chỉ ktaylor.cse@catoosa.k12.ga.us

13. Kết thúc và đánh giá

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi / nhận xét của phụ huynh trong suốt bài thuyết trình! Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn sẽ
thông báo cho buổi họp về chương trình Title I cũng như các cơ hội mà trường cung cấp để tham gia. Cảm ơn vì đã tham
gia! Chúng tôi hy vọng sớm được gặp bạn.
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