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الخاصة بك

 GES Title Iالربيع مع

التواريخ واألحداث المهمة
!التي ال تريد تفويتها
المدرسة  - NOفبراير 18
المدرسة  - NOفبراير 21-22
المدرسة  - NOو  14مارس 11
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 - GES PTO Springمارس 25-27
Online Auction

●
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التخطيط لمشاركة والديك في فصل الربيع
شكرا لكم جمي ًعا على قدرتكم على التكيف والشراكة
من الصعب تصديق أن هذا العام الدراسي قد انتهى بالفعل!
ً
لمزيد من االنخراط في تعليم طفلك .إليك أحداث العنوان األول القادمة لهذا الربيع .الرجاء  GES Title Iمع
!تضمينهم في التقويمات الخاصة بك

فبراير  TItle I Spring - 2022مسح
سيكون  School Messenger Text.بحلول  11فبراير عبر  Title I Springسيتم توزيع استطالع
هذا االستطالع عبر اإلنترنت مرة أخرى إلكماله بسرعة وسهولة .النسخ الورقية ستكون متاحة عند الطلب .يرجى
قضاء بعض الوقت إلكمال هذا االستبيان المهم للغاية .ستوجهنا المالحظات والمدخالت التي نتلقاها في التخطيط
** !للعام الدراسي  ** .2023-2022سيحصل الطالب الذين أجروا استطال ًعا كاماًل على معاملة خاصة
أبريل  PAC - 2022اجتماع الربيع
سيعقد اجتماع المجلس االستشاري ألولياء األمور في الربيع في  13أبريل .مع اقتراب هذا االجتماع  ،سنقرر
ما إذا كان عقده شخص ًيا أم عبر اإلنترنت سيكون مفيدًا للغاية .سنناقش في هذا االجتماع نتائج استطالع الربيع ،
ونجمع المدخالت للعام  GES 2022-2023 ،ونراجع ونوافق على سياسة مشاركة الوالدين واألسرة في
!الدراسي التالي .يرجى التخطيط للمشاركة في هذا االجتماع ومشاركة مالحظاتك
 ،ربيع سعيد
ماريسا واتسون  ،الموافقة المسبقة عن علم
للفصل الدراسي الثاني عبر اإلنترنت! كان  FASTشكرًا لجميع العائالت التي شاركت في اجتماع
!لدينا مشاركة قياسية .كانت مرونتك وتفهمك فيما يتعلق بتغيير االجتماع موضع تقدير كبير
تحظى التعليقات دائ ًما بتقدير كبير وسيتم جمعها على مدار العام  ،لذا ال تتردد في المساهمة في أي وقت عن طريق االتصال بي أو عن
.اإللكتروني ضمن عالمة التبويب العنوان األول  GESطريق ملء نموذج إدخال الوالدين الموجود على موقع

في الخريف  MAPمعيار  GESعدة تقييمات مختلفة على مدار العام لمراقبة تقدمهم .يأخذ جميع طالب  GESالعنوان األول فسرت  -وماذا عن االختبار؟ يأخذ طالب
 GKIDS.لطالب الصف الثالث والخامس في أبريل .يتم تقييم رياض األطفال لدينا على مدار العام باستخدام تقييم  Georgia Milestoneوالشتاء والربيع .يتم إجراء تقييم
ضمن العنوان األول> موارد الوالدين واألسرة> عالمة التبويب : http://ges.catoosa.k12.ga.usتتوفر معلومات حول جميع هذه التقييمات على موقع مدرستنا على الويب
.تقييمات الطالب

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

مكتبة

خطة لحل المشكلة
عندما يواجه طفلك مشكلة  ،فإن وجود خطة قوية يمكن أن يساعده في معرفة كيفية
حلها .لذا  ،سواء كان لديهم خالف مع صديق أو تخلفوا عن العمل المدرسي  ،اقترح
.عليهم اتباع الخطة أدناه
تحديد المشكلة :دعهم يكتبون ما هو الخطأ .على سبيل المثال " ،ال يحب سام 1.
".كرة القدم ولكن هذا ما أحب أن ألعبه في فترة االستراحة

تخيل حالً مثال ًيا :ما هو أفضل سيناريو" .ال يزال بإمكانهم لعب كرة 2.
".القدم والبقاء أصدقاء مع سام
اكتشف الحلول البديلة :شجعهم على تبادل األفكار" .اعرض اللعب 3.
".كل يوم أو العثور على شيء يحبه كالهما  Samمع
اختر الحل :يمكن لطفلك اختيار الحل الذي يفضله أو الحل الذي من 4.
.المرجح أن ينجح
التقييم :اطلب منهم تجربة الحل المختار واسأل كيف سارت األمور5. .
.إذا لم تنجح  ،اطلب منهم التفكير في بديل آخر من القائمة

موارد الوالدين تتوفر موارد األبوة إلرسالها إلى المنزل من مكتبة موارد
على الويب  GES ،الوالدين .يمكن العثور على قائمة الموارد على موقع
تحت عالمة التبويب العنوان األول أو متاحة ألخذها إلى المنزل من
غرفة عمل موارد الوالدين (الغرفة  .)302يرجى االتصال بماريسا
.واتسون إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات

أخبار
التطوع فرص
المتطوعين يسمح اآلن للوالد واألسرة المتطوعين بالعودة إلى المبنى! يرجى
 mwatson.ges@catoosa.k12.ga.usاالتصال بماريسا واتسون على
.إذا كنت مهتمًا بأن تصبح أحد الوالدين متطوعًا

:مطلوب متطوعون
من العاشر إلى السابع عشر من فبراير  GES:معرض كتاب
إلى  @ gestitle-1 81010العنوان األول أذكر النص من

دوالرً ا أمريكيًا في 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

