
Tháng  2  năm  2022

Người  giao  tiếp
CSE

Những  ngày  quan  trọng

Nghỉ  học  2 /  18-2 /  22/2022-Học  sinh  trở  lại  
vào  Thứ  Tư,  ngày  23  tháng  Hai.

Bữa  trưa  Phần  thưởng  2/1  AR  với  Bà  Taylor  và  Bà  Allmond  

2/1  Sinh  viên  Nghệ  sĩ  ở  Lễ  tân  Cư  trú  5:  30-6:  30pm  @  Catoosa  Co.  Library  

(có  các  nghệ  sĩ  CSE)

3-5  Lớp  6:00

2/15  CCPS  Spelling  Bee  (Zander  Hayes  và  Jack  Stokes  sẽ  đại  diện  cho  CSE  tại  District  Bee  được  tổ  chức  

tại  Tiger  Creek  Auditorium  @  6:00  chiều)

K-2  Lớp  6:30

2 /  7-11  Sự  biểu  dương  của  cố  vấn  học  đường  Tuần  2/9  Cuộc  

khoan  thời  tiết  khắc  nghiệt  trên  toàn  tiểu  bang

2/25  Tháng  Hai  Tiệc  Sinh  Nhật  cho  học  sinh  

2/28  Nhóm  Quản  Trị  Trường  Địa  Phương  Mtg.  @  10:15  

28/02  Tuần  của  Tiến  sĩ  Seuss  bắt  đầu

2 /  18-22  Không  có  trường  học

2/10  Ngày  tri  ân  sự  tham  gia  của  phụ  huynh

2/24  Đêm  của  cha  mẹ  ảo-  Bộ  lạc  "A"

Ngày  lễ  tình  nhân  14/2:  Mặc  màu  đỏ,  hồng  và  trắng

2/15  Báo  cáo  Tiến  độ  Giữa  kỳ  cho  9  tuần  thứ  3  được  gửi  về  nhà

Thích
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https://www.youtube.com/watch?v=niF05c7fdWk

Xem  VIDEO  TRƯỜNG  HỌC  mới  của  chúng  tôi  trên  
YouTube!

Tin  tức  từ  Parent  &  Family  Engagement

Hệ  thống  đặt  chỗ  ăn  trưa

K-2  Lớp  -6:  00  Google  Meet

Gắn  kết  Gia  đình  là  một  trách  nhiệm  chung,  trong  đó  các  trường  học,  cơ  quan  cộng  đồng  và  tổ  chức  cam  

kết  tiếp  cận  để  thu  hút  phụ  huynh  theo  những  cách  có  ý  nghĩa  và  phụ  huynh  cam  kết  hỗ  trợ  tích  cực  cho  việc  học  

tập  và  phát  triển  của  trẻ  em  và  thanh  thiếu  niên.

Phụ  huynh /  Người  giám  hộ  mà  bạn  có  cơ  hội  yêu  cầu  họp,  đưa  ra  các  đề  xuất  và  tham  gia  vào  các  quyết  định  

được  đưa  ra  liên  quan  đến  việc  giáo  dục  con  bạn.  Nếu  bạn  có  bất  kỳ  câu  hỏi  nào,  muốn  góp  ý  hoặc  yêu  cầu  gặp  

mặt.  bạn  có  thể  liên  hệ  với  giáo  viên  của  con  bạn  để  sắp  xếp  một  cuộc  họp,  hoặc  liên  hệ  với  Kathy  Honeycutt,  

Điều  phối  viên  Tham  gia  của  Phụ  huynh,  hoặc  Kellie  Taylor,  Hiệu  trưởng.  Chúng  tôi  đang  tìm  kiếm  thông  tin  đầu  

vào  cho  Chính  sách  Trường  học  CSE  cho  năm  học  2022/2023.  Nếu  bạn  có  bất  kỳ  đề  xuất /  ý  tưởng  nào,  vui  lòng  cho  

chúng  tôi  biết,  bạn  có  thể  gửi  email  cho  Kathy  Honeycutt,  Điều  phối  viên  về  sự  tham  gia  của  Phụ  huynh  tại  

khoneycutt.cse@catoosa.k12.ga.us

Gắn  kết  gia  đình  là  gì?

Thứ  năm,  ngày  24  tháng  2  năm  2022

Tìm  kiếm  thêm  thông  tin  để  sớm  về  nhà.

Nhấp  vào  liên  kết  này  để  đặt  chỗ  ăn  trưa  với  con  bạn.

ĐÊM  PHỤ  HUYNH  VIRTUAL:  Game  On!  "Lượt  tiếp  theo"

3-5  Lớp  -  6:30  Google  Meet

Cha  mẹ,  chúng  tôi  đánh  giá  cao  ý  kiến  của  bạn.  Hãy  tìm  Cuộc  khảo  sát  mùa  xuân  đến  vào  tháng  Ba.  Bản  khảo  sát  sẽ  có  

trên  trang  web  của  trường  và  một  bản  được  gửi  về  nhà,  bạn  có  thể  điền  vào  bản  giấy  hoặc  truy  cập  trực  tuyến  vào  

http://cse.catoosa.k12.ga.us  dưới  Tiêu  đề  I  Cuộc  khảo  sát  mùa  xuân.  Tất  cả  học  sinh  trả  lại  bài  khảo  sát  sẽ  nhận  được  

giải  đặc  biệt  từ  giỏ  hàng  dự  thưởng.
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PBIS  Parent  Corner

sự  phát  triển  xã  hội  và  cảm  xúc  của  họ.  Kỹ  năng  tư  duy  này  tạo  điều  kiện  cho  trẻ  có  khả  

năng  đánh  giá  chính  xác  hoạt  động  và  hành  vi  của  bản  thân,  cũng  như  khả  năng  phản  ứng  

thích  hợp  với  các  tình  huống  xã  hội  khác  nhau.

Tại  sao  Tự  Nhận  thức  lại  Quan  trọng?

Là  một  chức  năng  điều  hành,  tự  nhận  thức  đề  cập  đến  khả  năng  hiểu  được  tác  

động  của  hành  vi  của  một  người  đối  với  người  khác,  cũng  như  khả  năng  kết  nối  và  

đồng  cảm  với  các  cá  nhân  trong  môi  trường  của  họ.  Tự  nhận  thức  giúp  trẻ  phản  xạ  và  suy  nghĩ  về  hành  động  và  hành  vi  

của  mình,  cũng  như  lùi  lại  và  xem  xét  những  gì  người  khác  trong  môi  trường  của  chúng  đang  trải  qua.  Ví  dụ,  một  đứa  trẻ  

sử  dụng  thành  công  kỹ  năng  tự  nhận  thức  khi  nhận  thấy  chúng  đang  nói  quá  to  trong  thư  viện  nơi  những  đứa  trẻ  khác  đang  cố  

gắng  làm  việc,  sau  đó  điều  chỉnh  âm  lượng  hoặc  giọng  nói  của  chúng  ở  mức  độ  cẩn  thận  hơn.  Tự  nhận  thức  tạo  điều  kiện  cho  năng  

lực  học  hỏi  từ  những  sai  lầm  của  mình,  chấp  nhận  những  lời  chỉ  trích,  lắng  nghe  và  thấu  hiểu  cảm  xúc  của  người  khác.

Trong  lớp  học,  học  sinh  đã  phát  triển  các  kỹ  năng  tự  nhận  thức  có  thể  kiểm  tra  cẩn  thận  bài  làm  của  một  người,  dành  thời  gian  

để  thấy  rằng  bạn  đã  viết  đúng  chính  tả  các  từ  trong  khi  viết,  và  lùi  lại  để  tạo  các  kết  nối  và  suy  luận  về  những  gì  đã  đọc  

đều  rất  quan  trọng.  các  kỹ  năng,  đặc  biệt  là  ở  các  cấp  học  cao  hơn.  Suy  ngẫm  về  những  gì  đã  học  được  chứ  không  chỉ  đơn  giản  là  

ghi  nhớ  một  loạt  sự  kiện

Tự  nhận  thức  rất  quan  trọng  đối  với  sự  thành  công  trong  học  tập  của  trẻ  cũng  như

Nhấp  vào  liên  kết  này  để  xem  video  PBIS  dành  cho  Cha  mẹ  của  chúng  tôi

https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=pbis%20video  Sau  đó,  cung  cấp  

phản  hồi  tại  liên  kết  sau:  https://forms.gle/4xrznVfnEa4FdRVx7
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Nguyên  tắc  CCPS  COVID  hiện  tại  2022

Trái  tim  của  bạn  thế  nào?  Tháng  Hai  là  Tháng  Trái  tim  
Hoa  Kỳ.

2.  Vận  động  cả  gia  đình.  Đi  bộ,  đi  xe  đạp,  đi  bơi  hoặc  chỉ  chơi  trốn  tìm  bên  ngoài.

3.  Hạn  chế  thời  gian  xem  TV,  trò  chơi  điện  tử  và  máy  tính  vì  những  thói  quen  này  có  thể  dẫn  đến  lối  sống  ít  vận  động.

Các  Trường  Công  Lập  Quận  Catoosa  sẽ  tuân  theo  hướng  dẫn  mới  nhất  từ  CDC  (Trung  Tâm  Kiểm  Soát  Dịch  Bệnh)  về  cách  ly  và  cách  ly  đối  với  

những  người  tích  cực  trong  môi  trường  trường  học  của  chúng  ta.

1.  Hãy  là  một  hình  mẫu  tích  cực.  Nếu  bạn  đang  thực  hành  những  thói  quen  lành  mạnh,  con  bạn  sẽ  dễ  dàng  thực  hiện

9.  Thực  hiện  một  trò  chơi  đọc  nhãn  thực  phẩm.  Đó  là  một  thói  quen  giúp  thay  đổi  hành  vi  trong  suốt  cuộc  đời.

10.  Hãy  tham  gia.  Nhấn  mạnh  vào  các  lựa  chọn  thực  phẩm  tốt  ở  nhà  và  trường  học.

giống  nhau.

6.  Đặt  mục  tiêu  và  giới  hạn  cụ  thể  cho  con  bạn.

7.  Đừng  thưởng  đồ  ăn  cho  trẻ.  Tìm  những  cách  khác  để  tán  dương  hành  vi  tốt.

8.  Biến  bữa  tối  thành  thời  gian  dành  cho  gia  đình.  Mọi  người  cùng  nhau  phát  triển  thói  quen  ăn  uống  tốt  với  phần  thưởng  là  thời  

gian  chất  lượng.

Hãy  dành  thời  gian  để  xem  xét  thói  quen  ăn  uống  và  hoạt  động  thể  chất  của  bạn;  họ  có  trái  tim  

khỏe  mạnh  không?  Tốt  hơn  là  phát  triển  các  thói  quen  lành  mạnh  khi  còn  trẻ.  Dưới  đây  là  10  cách  

để  giúp  con  bạn  tạo  ra  những  thói  quen  lành  mạnh.

4.  Khuyến  khích  các  hoạt  động  thể  chất  mà  trẻ  thực  sự  thích  thú.  Họ  sẽ  gắn  bó  với  nó  lâu  hơn  nếu  họ  yêu  thích  nó.

Cách  ly:  Bất  kỳ  ai  xét  nghiệm  COVID-19  TÍCH  CỰC  (bất  kể  tình  trạng  tiêm  chủng)  phải:

5.  Hãy  ủng  hộ.  Mọi  người  đều  thích  được  khen  ngợi  khi  hoàn  thành  tốt  công  việc.

1)  Cách  ly  tại  nhà  trong  5  ngày  kể  từ  ngày  các  triệu  chứng  đầu  tiên  xuất  hiện  hoặc,  nếu  không  có  triệu  chứng,  ngày  xét  nghiệm  dương  

tính.  Tránh  xa  những  người  khác  trong  gia  đình  càng  nhiều  càng  tốt  trong  thời  gian  cách  ly.

Machine Translated by Google



https://www.smore.com/3zg0t[2/3/2022  10:17:54  AM]

CSE  Communicator  |  Bản  tin  Smore

Con  bạn  đã  tiếp  xúc  với  COVID-19  và  sẽ  bị  cách  ly?  Làm  ơn  điền  vào  chỗ  trống.

Bất  kỳ  học  sinh  hoặc  nhân  viên  nào  đang  chờ  kết  quả  xét  nghiệm  COVID  nên  ở  nhà  cho  đến  khi  nhận  được  kết  quả.

Con  bạn  có  đang  chờ  kết  quả  xét  nghiệm  Covid-19  không?  Vui  lòng  điền  vào  biểu  mẫu  này.

Để  kỷ  niệm  Tuần  lễ  tư  vấn  học  đường  quốc  gia  và  nỗ  lực  để  "cùng  nhau  tốt  hơn",  

vui  lòng  xem  xét  điền  vào  bản  khảo  sát  ngắn  gọn  này  để  giúp  cải  thiện  chương  trình  

tư  vấn  học  đường  tại  CSE!

Cha  mẹ /  Người  giám  hộ  có  tùy  chọn  cách  ly  con  họ  ở  nhà  trong  5  ngày  kể  từ  ngày  cuối  cùng  tiếp  xúc  với  một  người  dương  

tính  với  COVID.  Nếu  con  bạn  xuất  hiện  các  triệu  chứng  của  COVID  trong  thời  gian  cách  ly  và  được  kiểm  tra,  vui  lòng  thông  

báo  cho  nhà  trường  nếu  kết  quả  là  dương  tính.  (Xem  trang  web  bên  dưới)

Tuần  lễ  Tư  vấn  nêu  bật  tác  động  to  lớn  mà  cố  vấn  học  đường  có  thể  có  

trong  việc  giúp  học  sinh  đạt  được  thành  công  ở  trường  và  lập  kế  hoạch  cho  sự  

nghiệp.

Học  sinh  của  bạn  có  kết  quả  dương  tính  với  Covid-19  không?  Làm  ơn  điền  vào  chỗ  trống.

Bất  kỳ  ai  đã  được  xác  định  là  tiếp  xúc  gần  với  một  người  dương  tính  với  COVID  (bất  kể  tình  trạng  tiêm  chủng)  đều  

không  bị  CCPS  cách  ly.

Tuần  lễ  tư  vấn  trường  học  quốc  gia  năm  2022,  “Tư  vấn  học  đường:  Cùng  nhau  tốt  

hơn,”  được  tài  trợ  bởi  Hiệp  hội  tư  vấn  trường  học  Hoa  Kỳ  (ASCA),  sẽ  được  tổ  chức  

từ  ngày  7  đến  ngày  11  tháng  2  năm  2022,  để  tập  trung  sự  chú  ý  của  công  chúng  vào  

sự  đóng  góp  độc  đáo  của  các  cố  vấn  học  đường  tại  Hoa  Kỳ  hệ  thống  trường  học  và  sự  

khác  biệt  của  học  sinh  do  những  gì  các  cố  vấn  học  đường  làm.  Trường  quốc  gia

2)  Sau  5  ngày,  NẾU  bạn  không  có  triệu  chứng  hoặc  các  triệu  chứng  của  bạn  đang  thuyên  giảm,  VÀ  bạn  không  bị  sốt  trong  

hơn  24  giờ  mà  không  cần  sử  dụng  thuốc  hạ  sốt,  bạn  có  thể  kết  thúc  cách  ly.  Nếu  các  triệu  chứng  không  cải  thiện  hoặc  sốt  

vẫn  chưa  hết,  bạn  nên  tiếp  tục  cách  ly  cho  đến  khi  đáp  ứng  các  tiêu  chí  này.

Sử  dụng  Biểu  mẫu  Báo  cáo  COVID  dưới  đây  để  liên  hệ  với  Y  tá  Marianna.

Biểu  mẫu  báo  cáo  COVID

Tôn  vinh  Bà  Swinney,  Cố  vấn  của  
Trường  &  Bà  Cramer,  Thực  tập  sinh  của  
Phòng  Tư  vấn
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Nhân  viên  xã  hội  của  trường-Danielle  Pettyjohn

Facebook

Bộ  lạc  chiến  thắng  tháng  1:  COURAGE

706-866-6640

Trường  tiểu  học  Cloud  Springs

Đối  tác  Publix-Hỗ  trợ  CSE  mỗi  khi  bạn  mua  sắm!

Xin  chúc  mừng  bộ  lạc  COURAGE  màu  đỏ  đã  kiếm  được  nhiều  Bucks  Chiến  binh  nhất  

trong  tháng  1.  Học  sinh  kiếm  được  Warrior  Bucks  và  phản  hồi  tích  cực  vì  đã  thể  hiện  

Đường  lối  của  Chiến  binh:  Có  trách  nhiệm,  Tôn  trọng  và  Trở  thành  một  đội.

Các  học  sinh  trong  Bộ  lạc  Dũng  cảm  đã  nhận  được  phần  thưởng  Lễ  hội  Tuyết  vào  ngày  

21/1/22.

cse.catoosa.k12.ga.us/

Bạn  hoặc  con  bạn  có  cần  áo  khoác  mùa  đông,  xe  trượt  băng,  găng  tay  và /  hoặc  tất  không?  

Chúng  tôi  có  kích  thước  người  lớn  và  trẻ  em  để  cung  cấp  cho  những  người  có  nhu  cầu.

Xem  video  trường  học  mới  của  chúng  tôi:

Vui  lòng  gọi  cho  Danielle  Pettyjohn  theo  số  423-637-5844.

https://www.youtube.com/watch?v=niF05c7fdWk

Vui  lòng  đăng  ký  tại  http://www.publix.com/partners,  nhấp  vào  định  vị  một  trường  

học,  sau  đó  nhập  Trường  Tiểu  học  Cloud  Springs.  Khi  bạn  thanh  toán,  hãy  nhập  số  

điện  thoại  của  bạn  và  họ  sẽ  trả  lại  cho  CSE!

163  Fernwood  Drive  Rossvi…
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http://facebook.com/cloudspringelementary
tel:706-866-6640
http://maps.google.com/maps?daddr=163%20Fernwood%20Drive%20Rossville%2C%20GA%2030741&hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=niF05c7fdWk
http://www.publix.com/partners


Liên  hệ  với  Kellie  Yarbrough

https://www.smore.com/3zg0t[2/3/2022  10:17:54  AM]

Kellie  đang  sử  dụng  các  bản  tin  Smore  để  truyền  bá  thông  tin  trên  mạng.
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Kết  nối  với  Kellie  Yarbrough
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