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Issue 5

عالمة على التقويمات الخاصة بك
التواريخ واألحداث المهمة التي
!ال تريد تفويتها
ديسمبر  10 -ديسمبر  -الطعام المعلب 1

●

ومحرك األلعاب

ديسمبر  -رحلة ميدانية لمكافأة الفيلم 2
ديسمبر  4 -رحلة ميدانية 8
ديسمبر  -رحلة ميدانية  2و 15 3
ديسمبر  17ديسمبر  -غداء عيد الميالد
األول والثالث والخامس
ديسمبر الثامن عشر  -حفالت عيد الميالد

 - Jan 5 -الصفية في  22ديسمبر

●
●
●
●
●
●

. No Schoolعطلة عيد الميالد

جهات االتصال Title I
Kerri Sholl
المدير
k.sholl.ges@catoosa.k12.ga.us

ضع  GESالتطوع في
أتطلع إلى إعادة البناء ! Title Iنحن متحمسون للغاية للسماح لآلباء بالعودة إلى المبنى .لقد افتقدنا آبائنا المتطوعين
والتواصل مع متطوعينا! هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خاللها مساعدة مدرسينا وطالبنا .بعض هذهتشمل :عمل
األشياءنسخ للمعلمين ●
القراءة مع الطالب ●
مشاريع الفصول ●
الخاصة األحداث الخاصة على مستوى المدرسة  -أيام المكافآت  ،معرض الكتاب  ،اليوم الميداني ●
)المساعدة في المركز اإلعالمي (المكتبة ●

يرجى التخطيط لحضور التوجيه التطوعي ألولياء األمور يوم
 Media Center Workroomفي الساعة  1:30مسا ًء في thالثالثاء  ،ديسمبر 14
اتصل بماريسا واتسون  ،منسقة مشاركة الوالدين  ،إذا كنت مهت ًما بالتطوع ولكنك غير قادر على حضور التوجيه
أو  .303 × 3147- 937-706تقع غرفة عمل mwatson.ges@catoosa.k12.ga.usالتطوعي -ألولياء األمور
.موارد الوالدين في الغرفة 302

ماريسا واتسون
منسق مشاركة الوالدين
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us
ريبيكا ويست
مدرباألكاديمي
rwest.ges@catoosa.k12.ga .us
فسرت706-937-3147
http://ges.catoosa.k12.ga.us/
دائ ًما ما تحظى التعليقات بتقدير كبير وسيتم جمعها على مدار العام  ،لذا ال تتردد في المساهمة في أي وقت عن طريق االتصال بي أو عن
.اإللكتروني تحت العنوان عالمة التبويب العنوان األول  GESطريق ملء نموذج مدخالت الوالدين الموجود على موقع

العنوان األول  -ماذا يعني العنوان األول مشاركة الوالدين؟ المشاركة األبوية من الباب األول هي مشاركة أولياء األمور في اتصاالت منتظمة ثنائية االتجاه وذات
مغزى تتضمن التعلم األكاديمي للطالب واألنشطة المدرسية األخرى ؛ التأكد من أن اآلباء يلعبون دورً ا أساسيًا في تعلم أطفالهم  ،وأن يتم تشجيعهم على المشاركة
.الفعالة  ،وأن يكونوا شركاء كاملين في تعليم أطفالهم

التركيز على المشاركة األسرية

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

!اآلباء هم المعلم األول للطفل

!اشكرك

تعليم االعتمادية

شكرًا لك على المشاركة في المشروع الوطني للمشاركة العائلية لشهر
.نوفمبر

تربية طفل يمكن االعتماد عليه هي واحدة من مسؤوليات األبوة واألمومة
:العديدة .فيما يلي بعض االقتراحات حول كيفية القيام بذلك بالضبط
تحدث إلى طفلك حول من يعتمد عليك " ،يطلب مني مديري أن أكون ●
في الوقت المحدد حتى نتمكن من بدء يوم عملنا ".سيرى طفلك أن
.االعتماد عليه جزء من الحياة
عندما تريد أن يفعل طفلك شيًئ ا ما  ،أخبره أنك تعول عليه .سيكونون ●
أكثر قدرة على تلبية توقعاتك إذا قلت شيًئ ا مثل " ،أعلم أنه يمكنني
".االعتماد عليك إلخراج القمامة
أظهر لطفلك كيف يشعر بالرضا عن متابعة شيء ما عندما يعتمد ●
اآلخرون عليه .اطلب منهم التسجيل للتطوع في مشروع وبمجرد
.اكتماله  ،ناقش كيف أن المشروع يتطلب ويعتمد على مشاركتهم
تتوفر موارد األبوة واألمومة إلرسالها إلى المنزل من مكتبة
موارد الوالدين .يمكن العثور على قائمة الموارد على موقع
اإللكتروني  ،ضمن عالمة التبويب العنوان األول .يرجى GES
االتصال بماريسا واتسون إذا كنت ترغب في مزيد من
.المعلومات

تحولت تركيا بشكل جميل وأحب األطفال رؤية ريشهم معروضًا في القاعة .نأمل أن يكون
!هذا النشاط وسيلة ممتعة للمشاركة مع طفلك

أخبار
معلومات مهمة

المتطوعين فرص المتطوعين

اآلنأن نفتح المدرسة للمتطوعين من أولياء األمور  ،من
المهم جدًا أن يقوم المهتمون بالتطوع بالتسجيل في
Title I Parent & Family Engagement
@ على هاتفك الذكي  ،أرسل Remind.
@ إلى  81010أو أدخل gestitle-1
.في التطبيق gestitle-1

يسمح اآلن للوالد واألسرة المتطوعين بالعودة إلى المبنى! يرجى االتصال بمعلم
 mwatson.ges@catoosa.k12.ga.usطفلك أو ماريسا واتسون على
.إذا كنت مهتمًا بأن تصبح أحد الوالدين متطوعًا
! GESنحن نحب متطوعينا
يرجى التخطيط لحضور برنامج التوجيه التطوعي في  14ديسمبر في الساعة
 1:30مسا ًءوبعد

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

