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عالمة على التقويمات الخاصة بك
التواريخ واألحداث الهامة التي
!ال تريد أن تفوتها
يناير  -العودة إلى المدرسة 6
لكرة السلة  RHSفي ملعب  GESيناير  -ليلة 8

●
●

 6:00مسا ًء

يناير  -ال توجد مدرسة 17
 K-2 6:00يناير  -اجتماع سريع شخصيًا 25

●
●

مسا ًء  ،من  3إلى  6:45 5مسا ًء

العنوان األول اتصاالت

ضع  FASTالفصل الدراسي الثاني
للفصل الدراسي الثاني شخصيًا يوم  FASTنحن متحمسون للغاية لعودة اآلباء إلى المبنى! سنعقد اجتماع
الثالثاء الموافق  25يناير  .2022ستلتقي روضة األطفال حتى الصف الثاني بمعلم طفلهم في الفصل الدراسي
الخاص بأطفالهم من الساعة  30 :6-00 :6مساءً .سيجتمع أولياء األمور من الصف الثالث إلى الخامس مع
معلمي أطفالهم من الساعة  15 :7-45 :6مساءً .يرجى التخطيط لحضور هذا االجتماع المهم لمناقشة معيار
الشتوي الخاص بطفلك  ،وبالنسبة ألولياء أمور الصف الثالث والخامس  ،سنقوم بإجراء تقييم MAP
هذه فرصة ممتازة لمقابلة معلم طفلك وجها ً لوجه لمناقشة النمو األكاديمي لطالبك Georigia Milestones.
الحاليين .يرجى إرسال  GESوالمجاالت التي قد تحتاج إلى تحسين! سيتم توفير رعاية األطفال لطالب

.بريد إلكتروني إلى ماريسا واتسون لحجز مكان لطفلك

Kerri Sholl
المدير
k.sholl.ges@catoosa.k12.ga.us
ماريسا واتسون
منسق مشاركة الوالدين
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us
ريبيكا ويست
أكاديمي كوتش
rwest.ges@catoosa.k12.ga.us
706-937-3147
http://ges.catoosa.k12.ga.us/

االجتماعالدراسي الثاني  -الثالثاء  25يناير 2022
روضة األطفال  -الصف الثاني 30 :6-00 :6 :مسا ًء
السريع للفصاللصف الثالث  -الصف الخامس 15 :7-45 :6 :مسا ًء

.الخاصة بهم  COVIDبتغيير بروتوكوالت  CCISDيمكن إعادة تحديد موعد االجتماع أو تغييره إلى اجتماع رقمي إذا قام *

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

متاح للمدارس التي تلبي اإلرشادات الفيدرالية .الهدف األساسي هو ضمان  Title I؟ برنامج Title Iما هي متطلبات وأهداف مدرسة Title I Interpreted -
حصول جميع الطالب  ،وخاصة أولئك الذين ال يحققون أي نتائج  ،على فرصة لتحسين التحصيل األكاديمي .تتوفر مكونات الخطة على مستوى المدرسة على
.موقعنا على الويب :العنوان األول> ما هو العنوان األول> مكونات الخطة على مستوى المدرسة

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

تأتي فرص التطوع في المدرسة بجميع األشكال واألحجام لتناسب جدول أي
.شخص .ضع في اعتبارك هذه الطرق التي قد تساعد بها مدرسة الطالب
المساهمة في اإلمدادات :اعرض توفير المواد القابلة إلعادة التدوير●
الستخدامها في الفصل الدراسي .اسأل المعلم عما يحتاجه  -ربما أغطية
زجاجات بالستيكية أللعاب الرياضيات أو برطمانات طعام األطفال للكرات
الثلجية .ملحوظة :إذا كانت لديك مالبس أصبح طفلك أكبر منها  ،فاكتشف ما إذا
.كان يمكن لممرضة المدرسة استخدامها
مشاركة الموهبة :معرفة ما إذا كان يمكنك المساعدة في نشاط ما بعد المدرسة●
أو في المساء .إذا كنت عداءًا  ،فقد تساعد في تدريب نا ٍد للجري .أو إذا كنت
.تستمتع بالفنون والحرف اليدوية  ،فتطوع لعمل خلفيات ألحداث المدرسة

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
المتطوعين فرص

المتطوعين تقدير

شكرًا ألولياء األمور التاليين على التطوع في يوم المتطوعين يسمح اآلن للوالدين والمتطوعين األسريين بالعودة إلى المبنى! يرجى
 APEX.المكافآت إذا mwatson.ges@catoosa.k12.ga.usاالتصالواتسون على بماريسا
.كنت مهتمًا بأن تصبح أحد الوالدين متطوعًا
جينيفر كروفورد

جيسيكا داوني

عائلة السعر

فيكي إروين

جيفري غاالهر

لورا بروكس

راشيل رايان

تانيا دياز

:مطلوب متطوعون
من  10إلى  17فبراير  GES:معرض كتاب
إلى  @ gestitle-1 81010العنوان األول أذكر النص من

! GESنحن نحب متطوعي

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.

