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Trang 1

Truyền thông về việc học của sinh viên

Trường Tiểu Học Cloud Springs cam kết

thường xuyên trao đổi với gia đình về việc học của trẻ-

NS. Một số cách chúng tôi giao tiếp là:

♦ Thẻ báo cáo

♦ Cập nhật Cổng thông tin dành cho Phụ huynh

♦ Báo cáo tiến độ

♦ Thư mục hàng tuần

♦ Bản tin Lớp học

♦ Bản tin của trường

♦ Trang web của trường

♦ Nhắc nhở

♦ Hội nghị

Liên hệ với giáo viên của con bạn qua số điện thoại (706) 866-6640 hoặc

Trọng tâm lớp hai

Vì sự thành công của sinh viên

Đã sửa đổi 8/12/21

Gia đình-Trường học
Nhỏ gọn cho
Thành tích

Cloud Springs
Sơ cấp

Năm học 2021-2022

Điện thoại: 706-866-6640

Sự tham gia của gia đình cha mẹ / Tình nguyện viên
Phòng làm việc / Trung tâm tài nguyên

Hãy tham gia vào Gia đình CSE
Trung tâm. Cơ hội tình nguyện là

đang chờ bạn!

Chúng tôi hoan nghênh mọi người tham gia và
Tình nguyện viên. Bà Honeycutt, Phụ huynh của chúng tôi-
Điều phối viên volvement, làm việc vào Thứ Hai—
Thứ sáu 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Tuy nhiên, của chúng tôi
phòng làm việc ĐÃ ĐÓNG CỬA tại thời điểm này. nếu bạn
Cần giúp đỡ, thông tin, liên hệ Bà Hon-
eycutt theo số 706-866-6640 hoặc email
khoneycutt.cse@catoosa.k12.ga.us

Hoạt động tương tác giữa cha mẹ và gia đình cho

Hoạt động tương tác giữa cha mẹ và gia đình cho

2021—2022

Các cuộc họp tại thời điểm này sẽ là cuộc họp ảo — trong nhà hoặc Google
Đáp ứng cho đến khi có thông báo mới

Ngày 3 tháng 8 Open House
Tháng 9 TBA Fall PAC Mtg. Ảo
Ngày 30 tháng 9 Họp bộ lạc “A” “BẬT TRÒ CHƠI”

Tháng 11 Mốc GA thứ 4 ảo 6:00
Cổng thông tin phụ huynh TBA Đêm ảo trực tuyến
Ngày 17 tháng 2 cuộc họp Bộ lạc “A”
Ngày 12 tháng 4 mùa xuân PAC Mtg. 8h00

(xem bản tin trường học của chúng tôi khi chúng tôi sắp xếp các đêm khác
suốt cả năm)

C lớn S prings E trống
1 6 3 F ernwood D đinh tán
R ossville, GA 3 0 7 4 1

E rất C hild, E veryday
Không có ngoại lệ

Kellie Taylor, Hiệu trưởng
ktaylor@catoosa.k12.ga.us

Vui lòng yêu cầu họp phụ huynh / giáo viên để thảo luận

sự tiến bộ của con bạn. Cha mẹ, gia đình và nhân viên của

Trường Tiểu học Cloud Springs cùng phát triển Gia đình này-

Quy định về Thành tích của Trường học. Cha mẹ đã tạo ra

gợi ý về các hoạt động tại nhà để hỗ trợ con họ

học tập. Các cuộc họp toàn trường được tổ chức hàng năm để

hẹn hò nhỏ gọn này. Hoan nghênh quý phụ huynh đóng góp

bình luận bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin về com-

xin vui lòng liên hệ với Kellie Taylor theo số 706-866-6640.
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email cho các câu hỏi về sự tiến bộ của học sinh của bạn. Fax: 706-861-6642

Email: http: //cse@catoosa.k12.ga.us
Michelle Allmond, Asst., Hiệu trưởng

mallmond@catoosa.k12.ga.us

Trang 2 Mục tiêu của nhà trường đối với việc học của học sinh

ELA ở lớp 2, chúng tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng khả năng đọc-
sự trôi chảy và khả năng hiểu. Trong môn Toán, chúng tôi sẽ
tập trung vào việc cộng và trừ các số thành thạo
từ 1-100.

1. Mục tiêu Đọc: Sử dụng GA 2022-
điểm số đá Lexile, học sinh thứ 3, 4 &
Lớp 5 sẽ có mức tăng 3%
điểm giữa của dải Lexile cấp lớp
so với dữ liệu từ Mùa xuân năm 2021

2. Mục tiêu ELA: Sử dụng các mốc GA 2022
Điểm ELA, học sinh lớp 3, 4 và 5
sẽ tăng 3% điểm số “Thành thạo
và trên ”so với dữ liệu từ
Mùa xuân năm 2021

3. Mục tiêu Toán học: Sử dụng các cột mốc GA năm 2022
Điểm môn Toán, học sinh khối 3, 4 & 5
sẽ tăng 3% điểm số “Thành thạo
và trên ”so với dữ liệu từ
Mùa xuân năm 2021

Một Gia đình-Trường học Compact là gì?

Một Hiệp ước Gia đình-Trường học về Thành tích
là một thỏa thuận mà phụ huynh, học sinh và
giáo viên cùng nhau phát triển. Nó giải thích
cha mẹ và giáo viên sẽ làm việc cùng nhau như thế nào
để đảm bảo tất cả học sinh nhận được cá nhân
hỗ trợ họ cần đạt và vượt qua lớp
tiêu chuẩn cấp.

Nhỏ gọn hiệu quả:

• Liên kết với các mục tiêu của trường học

• Tập trung vào các kỹ năng học tập của học sinh

• Mô tả cách giáo viên sẽ giúp học sinh
phát triển các kỹ năng sử dụng hướng dẫn chất lượng cao

• Chia sẻ các chiến lược mà cha mẹ có thể sử dụng ở nhà

• Giải thích cách giáo viên và phụ huynh

Giáo viên lớp 2 CSE

Giáo viên Lớp 2 sẽ làm việc với học sinh
và gia đình của họ để hỗ trợ học sinh thành công
ngừng đọc, toán và viết. Một số
các kết nối quan trọng với gia đình sẽ là:

• Chúng tôi sẽ thông báo thông tin về
dữ liệu và mục tiêu cá nhân của học sinh và
cung cấp cho cha mẹ quyền truy cập để giám sát
tiến bộ AR của trẻ

• Gửi các đoạn văn bản hàng tuần về nhà để xây dựng
sách nói trôi chảy và dễ nhìn với phân đoạn-
ví dụ về cách học các từ

• Cung cấp các chiến lược làm toán trôi chảy hàng tháng

Ở nhà — Cha mẹ

Phụ huynh CSE đã tham gia cùng nhân viên để phát triển ý tưởng
về cách gia đình có thể hỗ trợ học sinh thành công-
thuế.

♦ Tôi sẽ lắng nghe con tôi đọc mỗi

đêm trong 20 phút

♦ Nghiên cứu các từ nhìn cấp lớp hoặc

đánh vần các từ với con tôi

♦ Tôi sẽ tham dự các hội nghị liên quan đến

thành tích học tập của trẻ

♦ Tôi sẽ giúp con tôi bằng cách tham dự “A”

Các cuộc họp bộ lạc liên quan đến con tôi

thành tích học tập trong môn đọc / toán /

ELA

BÁO CÁO NHIỆM VỤ của CSE
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ ĐẢM BẢO CAO

CÁC CẤP ĐỘ HỌC TẬP CHO TẤT CẢ

Khi giáo viên, học sinh
và gia đình làm việc cùng nhau,

chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình.

Mọi đứa trẻ, Mỗi ngày, không có ngoại lệ

Mục tiêu của Học khu về Học tập của Học sinh

1. Để cải thiện tỷ lệ học sinh
ghi điểm thành thạo (cấp độ 3,4) trong
từ lớp 3 đến lớp 8 trên Georgia
Đánh giá EOG về các mốc quan trọng

2. Để cải thiện tỷ lệ stu-
vết lõm tốt nghiệp trung học.

Học sinh lớp 2 CSE

Học sinh CSE đã tham gia cùng nhân viên và phụ huynh để
phát triển ý tưởng về cách họ có thể thành công
và vươn tới những vì sao về đọc, toán và
viết. Học sinh nghĩ về những điều sau đây
ý tưởng để tạo kết nối giữa việc học
ở nhà và trường học:

• Tôi sẽ đọc ít nhất 1 cuốn sách AR ở nhà
mỗi tuần

• Tôi sẽ đọc tập sách về thị giác của mình mỗi tối
• Tôi sẽ thực hành các sự kiện toán học của tôi mỗi đêm

Nhận xét và / hoặc đề xuất là
chào đón bất cứ lúc nào trong năm.

Chúng tôi muốn giữ liên lạc với bạn.
Vui lòng yêu cầu một hội nghị với
giáo viên của con bạn hoặc một cơ quan quản lý-

tor bằng cách gọi 706-866-6640.
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