GES Title I Tips ...

رسالة إخبارية لموارد

العائلة مشاركة الوالدين واألسرة =نجاح للطالب
إصدار1

أغسطس 2021

ضع عالمة على التقويمات الخاصة
بك
التواريخ واألحداث المهمة التي
!ال تريد أن تفوتها
أغسطس  -اليوم األول من المدرسة 9
أغسطس  -االجتماع االفتراضي 23-27
للوالدين السنوي األول (التفاصيل مدرجة في

●
●

أريد أن أتوقف لحظة ألقدم نفسي بصفتي منسق مشاركة الوالدين من الدرجة ! GESمرحبًا بعائالت
اسمي ماريسا واتسون وأنا متحمس ج ًدا للعمل معك هذا العام .هدفنا هو  Graysville.األولى هنا في
تمكين اآلباء واألسر من لعب دور في تعليم طفلك من خالل التأكد من أن كل شخص يمتلك األدوات
.الالزمة إلنجاح العام الدراسي 2022-2021

●

بينما يلعب المعلمون دورً ا مهمًا في تدريس المعرفة والمهارات  ،فإن مواقف األطفال تجاه المدرسة
وعاداتهم في الدراسة والقراءة والتعلم تتطور إلى حد كبير في المنزل .أنت المعلم األول لطفلك!
ربطت الدراسات مشاركة األسرة مع درجات الطالب األعلى ودرجات االختبار  ،والمواقف
.والسلوكيات األكثر إيجابية  ،وتحسين البيئات المدرسية

)هذه النشرة اإلخبارية

أغسطس  -توجيه الوالدين االفتراضي 26

!مرح ًبا بك مرة أخرى

●

))(تفاصيل من معلم طفلك

أغسطس  -سبتمبر - 3 .التوجيه 30
االفتراضي للمتطوعين في
سبتمبر  - 2صور الخريف
سبتمبر  -ال توجد مدرسة 6
مسا ًء  PTO @ 6سبتمبر  -اجتماع 13

●
●
●

جهات االتصال  Iالعنوان
Kerri Sholl
مدير
k.sholl.ges@catoosa.k12.ga.us
ماريسا واتسون
منسق مشاركة الوالدين
@ mwatson .ges
catoosa.k12.ga.us
ريبيكا ويست
مدرباألكاديمي
rwest.ges@catoosa.k12.ga.us

:فيما يلي بعض الطرق لالنخراط في تعلم طفلك
اسأل عن يومهم ●
أسس عادات روتينية للواجبات المنزلية.دعم ●
أحداث المدرسة والباب األول ●
.تواصل بانتظام مع معلم طفلك ●
نتعهد بالعمل بال كلل نيابة عن أطفالك .يرجى االنضمام إلينا في هذا التعهد حتى يتمكن طالبنا من
!النجاح في العام الدراسي 2022-2021
 ،مع خالص التقدير
 ،ماريسا واتسون
يرجى مالحظة أنه في الوقت الحالي  ،س ُتعقد االجتماعات الكبيرة عبر اإلنترنت تقري ًبا .شكرا
!لتفهمك

فسرت706-937-3147
http://ges.catoosa.k12.ga.us/

العنوان األول  -ماذا يفعل يعني أن يكون العنوان األول المدرسة؟
يوفر المساعدة المالية للمدارس لتلبية احتياجات الطالب المعرضين للخطر .الهدف من العنوان األول هو  (ESSA).العنوان األول جزء من قانون كل طالب ينجح
!تقديم الخدمات التعليمية واألنشطة التي تدعم الطالب في تلبية معايير األداء الصعبة في الوالية .يستفيد جميع الطالب من االلتحاق بالمدرسة من الدرجة األولى

مؤهلون تأهيالً عاليا ً .للوالدين الحق في طلب مؤهالت المعلم  GESمعلمو
.وشبه المهني .لمزيد من المعلومات  ،يرجى االتصال بمكتب المدرسة

التركيز على المشاركة األسرية

!اآلباء هم المعلم األول للطفل

!انت مدعو

سيقدم هذا القسم الجديد من النشرة اإلخبارية نصائح ومعلومات حول كيفية المشاركة
الكاملة في تعليم طفلك .في حين أن مشاركة الوالدين ومشاركة الوالدين تبدو متشابهة
ج ًدا  ،إال أنها في الواقع مختلفة تمامًا .االختالف الرئيسي هو الشراكة التي تم تشكيلها
بين العائالت والمدارس .ال يتوقف تعليم طفلك في نهاية اليوم الدراسي .نريد أن يعمل
اجتماعات  GESاآلباء والمعلمين معًا لتعظيم تعلم الطالب .سنستضيف هذا العام في
لمواصلة مساعدة العائالت في أن تصبح أكثر ) (FASTفريق الدعم األكاديمي لألسرة
مشاركة وتقوية التواصل بين اآلباء والمعلمين .يرجى االنضمام إلينا في االلتزام
!بالشراكة معًا هذا العام

السنوي ألولياء األمور منGES Title I
االجتماع االفتراضي
إلى  27أغسطس 23

 Eduspeakفك
؟ PLCما هو
عبارة عن مجموعة من المعلمين الذين  PLCتعني مجتمع التعلم المهني .إن PLC
يعملون باستمرار معًا لمشاركة األفكار وتعزيز ممارساتهم التعليمية لخلق بيئة
 Graysvilleتعليمية حيث يصل جميع الطالب إلى أقصى إمكاناتهم .يشارك
.كطريقة لتزويد طالبنا بأفضل تعليم ممكن  PLCفي عملية Elementary

!تعلم كيف يؤثر العنوان األول على طفلك ومدرستنا
يرجى مسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا لعرض العرض التقديمي لالجتماع
.السنوي أو زيارة موقع المدرسة

تم إرسال المستندات إلى المنزل مع الطالب الخاص بك وهي متوفرة على موقع
المدرسة على الويب ضمن قسم العنوان األول .يرجى التأكد من إكمال التقييم عبر
.اإلنترنت في نهاية العرض التقديمي
!شكرا لك
GES Title I

أخبار
معلومات مهمة

التطوع فرص المتطوعين

يرجى التسجيل للحصول على تذكير العنوان األول
الوالدين ومشاركة األسرة .على هاتفك الذكي  ،أرسل
@ إلى  81010أو أدخل @ gestitle-1
.في التطبيق gestitle-1

سيتم استضافة التوجيه التطوعي عبر اإلنترنت لآلباء المهتمين بالتطوع في
يرجى مالحظة أنه لن يتم عقد برنامج التوجيه التطوعي الشخصيGES. .
يرجى االطالع على العرض التقديمي التوجيهي على موقع المدرسة تحت عالمة
.التبويب العنوان األول في قسم االجتماعات والفعاليات

سيتم استخدام هذا على مدار العام للتواصل مع فرص
!التطوع وأحداث العنوان األول
دوالرً ا أمريكيًا من أموال الباب األول ٪67 .من هذه األموال تنفق على راتب مدربنا األكاديمي .يتم إنفاق  ٪20من هذه األموال على راتب منسق مشاركة الوالدين ولوازم غرفة عمل موارد الوالدين .يتم استخدام  ٪13من هذه األموال لشراء  GES 138،990للعام الدراسي  ، 22-2021تلقت
إذا كنت ترغب في تقديم مدخالت أو لديك أي أسئلة حول كيفية إنفاق أموال الباب األول  ،فال تتردد في االتصال  Reading Eggs.و  Class Kickو  Dreamboxو  Flocabularyو  IXL Mathو : IXL ELAموارد التكنولوجيا لطالبنا .لقد اشترينا عقود إيجار لبرامج الكمبيوتر التالية
.بمديرنا  ،السيدة شول  ،أو منسقة مشاركة الوالدين لدينا  ،ماريسا واتسون

أيها اآلباء  ،لقد استخدمنا مترجمًا غير دقيق على اإلنترنت .نأمل أن تتمكن من استخراج المعنى األساسي لهذه الوثيقة.

