
Cloud Springs Elementary
A Tribe Game On

9/30/21
Phút

Buổi tối bắt đầu với các lớp K-2 có buổi Gặp gỡ trên Google với cha mẹ / người giám hộ, bắt đầu lúc 6:00 chiều. Các
giáo viên ở mỗi cấp lớp đã có mặt trong các cuộc họp để thảo luận và xem xét thông tin Dữ liệu của học sinh.
Họ bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân và yêu cầu cha mẹ và người giám hộ tắt tiếng điện thoại của họ, tôn
trọng lẫn nhau, sử dụng hộp trò chuyện để đặt câu hỏi và cần nhớ rằng đây không phải là một hội nghị cá nhân.
Họ khuyên phụ huynh nếu họ muốn tổ chức một hội nghị, hãy có một tờ trong gói gửi về nhà để đăng ký. Họ đã
xem xét Chương trình nghị sự bao gồm những nội dung sau:

● Sứ mệnh CSE - Để đảm bảo mức độ học tập cao cho tất cả học sinh
● Bộ lạc là gì - Cuộc họp theo hướng dữ liệu đặc biệt khuyến khích sự tham gia của gia đình, đánh giá dữ

liệu của học sinh và kết nối giáo viên và phụ huynh để giúp học sinh đạt được thành tích về mặt học tập
● Tại sao chúng tôi Gặp gỡ - Khi phụ huynh cung cấp một môi trường học tập tại nhà phù hợp với nhu cầu

của học sinh, học sinh có cơ hội thành công lớn hơn
● Tìm hiểu về MAP - Đo lường Tiến độ Học tập
● Xem xét đánh giá dữ liệu của từng trẻ và so sánh dữ liệu với các cấp lớp, điểm RTI và Xếp hạng Phần

trăm, và Báo cáo của Phụ huynh
● Điểm Toán / Đọc trên mỗi Lớp bao gồm các biểu đồ để so sánh trong
● Hoạt động có sự tham gia của Gia đình
● - Để đăng ký Hội thảo
● Phụ huynh - Một bản sao được bao gồm trong Gói và phác thảo cách thức của phụ huynh , nhân viên nhà

trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm về việc cải thiện thành tích học tập của học sinh cũng như mô
tả Nhà trường và phụ huynh sẽ xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác như thế nào để giúp trẻ em
đạt được các tiêu chuẩn cao của Tiểu bang.

Các giáo viên đã thảo luận về tầm quan trọng của ý kiến   phụ huynh đối với chúng tôi và khuyên rằng nên có
một cuộc khảo sát trong tập tài liệu. Họ có thể hoàn thành khảo sát trên giấy hoặc kỹ thuật số. Các cuộc họp kết
thúc vào khoảng 6:30 chiều với việc giáo viên cảm ơn phụ huynh / người giám hộ đã tham gia vào cuộc họp A
Tribe Game On.

Vào khoảng 6:30, phụ huynh và người giám hộ từ lớp 3 đến lớp 5 đã đăng ký vào một cuộc họp của Google. Các
giáo viên ở mỗi cấp lớp đã có mặt trong các cuộc họp để thảo luận và xem xét thông tin Dữ liệu của học sinh.
Họ bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân và yêu cầu cha mẹ và người giám hộ tắt tiếng điện thoại của họ, tôn
trọng lẫn nhau, sử dụng hộp trò chuyện để đặt câu hỏi và cần nhớ rằng đây không phải là một hội nghị cá nhân.
Họ khuyên phụ huynh nếu họ muốn tổ chức một hội nghị, hãy có một tờ trong gói gửi về nhà để đăng ký. Họ đã
xem lại Chương trình nghị sự và thông tin ở trên, Cuộc họp kết thúc lúc 7:00 tối


