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PHÚT

Cuộc họp thông qua Ảo - Được ghi lại trước và đăng từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 28 tháng

2. Các giáo viên đã gửi về nhà vào ngày 24 tháng 2, một tập tài liệu phát tay và hướng dẫn

về cách thức tham dự cuộc họp của phụ huynh. Mỗi cấp lớp tạo một video cho lớp của họ và

yêu cầu phụ huynh xem. Cuộc họp bắt đầu với việc Giáo viên chào đón phụ huynh và thảo

luận về Chương trình làm việc. Họ giải thích rằng họ sẽ xem xét sứ mệnh CSE, Bộ lạc là gì,

thảo luận và xem xét các đánh giá cá nhân của con họ và so sánh dữ liệu với cấp lớp cụ thể.

Họ xem xét các hoạt động có sự tham gia của gia đình, thảo luận về cách thiết lập một cuộc

họp phụ huynh-giáo viên, và xem xét các Hiệp định giữa Nhà trường-Phụ huynh. Họ đọc lại

Sứ mệnh của CSE, họ thảo luận về Bộ lạc (Học thuật) là gì, nêu rõ Bộ lạc là một cuộc họp

theo hướng dữ liệu để đặc biệt khuyến khích sự tham gia của gia đình, xem xét dữ liệu học

sinh và kết nối giáo viên và phụ huynh để giúp học sinh phát triển về mặt học tập. Họ đã

thảo luận về lý do tại sao chúng ta gặp nhau, và tuyên bố khi phụ huynh cung cấp một môi

trường học tập tại nhà phù hợp với nhu cầu của học sinh, học sinh sẽ có cơ hội thành công

lớn hơn. Họ đã xem qua MAP và nó là viết tắt của gì, để Đo lường Tiến độ Học tập và nó

được đưa ra 3 lần một năm (mùa thu, mùa đông và mùa xuân), để xác định mức độ học tập

của học sinh và biết những gì học sinh sẵn sàng học. Họ đã thảo luận và xem xét Điểm RIT

và Xếp hạng Phần trăm, và xem qua Báo cáo dành cho Phụ huynh, thảo luận về Điểm Toán và

Đọc, đồng thời hiển thị các biểu đồ. Họ thảo luận về các hoạt động được gửi về nhà để giúp

cải thiện sự gắn kết gia đình. Họ đã thảo luận, xem xét và thông qua các Thỏa thuận, nhắc

nhở phụ huynh về sự đồng ý của họ để cung cấp hỗ trợ giáo dục cho con họ. Họ giải thích

cách phụ huynh có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc một cuộc họp. Họ khuyên phụ huynh

rằng có (2) hai bản khảo sát trong tập tài liệu phát đi, bản vàng dành cho A Tribe Game On

Next Move và bản màu hồng là Bản khảo sát mùa xuân hàng năm của chúng tôi. Họ khuyên

các bậc cha mẹ rằng mỗi đứa trẻ hoàn thành cả hai bản Khảo sát trước ngày 1 tháng 3 năm

2022, chúng sẽ nhận được một giải thưởng / phần thưởng đặc biệt. Cảm ơn các bậc phụ
huynh đã có mặt và tham gia đông đủ.


