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التقويمات الخاصة بك

الشهر الوطني للمشاركة العائلية حدد

التواريخ واألحداث المهمة التي
!ال تريد تفويتها
نوفمبر -نوفمبر 3إلى إيكوتا الجديدة 2
 APEX Funنوفمبر  -تشغيل 3
 Camp Lookoutنوفمبر  5 -إلى 4
نوفمبر  -إعادة التقاط الصورة 10
يوم المشاركة األسرية الوطني من 18
نوفمبر  22-إلى  26نوفمبر  -استراحة
: No Schoolعيد الشكر
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اتصاالت Title I
Kerri Sholl
المدير
k.sholl.ges@catoosa.k12.ga.us
ماريسا واتسون
منسق مشاركة الوالدين
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us

!نوفمبر شهر لالحتفال بالعائالت
مع دخولنا في موسم األعياد هذا  ،يكون شهر نوفمبر شهرً ا للتجمع معًا واالستمتاع ببركات األسرة .نحن ممتنون ج ًدا
الرائعة والطرق العديدة التي تساعد بها طالبنا على مواصلة التعلم في المنزل .في الشهر الماضي  ،عقدنا  GESلعائالت
للفصل الدراسي األول لمراجعة نتائجنا القياسية في الخريف  ،ومناقشة أهداف نهاية العام للطالب  FAST ،اجتماع
ومشاركة الطرق التي يمكن لآلباء من خاللها المساعدة من المنزل .نحن نؤمن بشدة بقوة مشاركة األسرة فيما يتعلق بنجاح
الطالب .يسلط شهر المشاركة العائلية الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه اآلباء في تعليم أطفالهم .لتكون بمثابة تمثيل
!المشاركة في مشروع عائلي  GESمرئي  ،نطلب من عائالت
مرة أخرى من عائالتنا المشاركة في مشروع ممتع لالحتفال بكل الطرق التي نشكر بها .سيتم إرسال كل  Title Iتطلب
طالب إلى المنزل مع التعليمات وريش الديك الرومي لتزيين عائالتنا والعودة إلى المدرسة .يرجى قضاء بعض الوقت
 ،للمناقشة والتخطيط وإنشاء ريشة لعرضها في تركيا .كانت تركيا العام الماضي جميلة
تأكد من مراجعة موقع مدرستنا على الويب للحصول على مزيد من األفكار لالحتفال بالشهر الوطني للمشاركة األسرية
! GESولترى نتائج الجهود التعاونية لعائالت
https://tinyurl.com/GESFamilyEngagementProject

ريبيكا ويست
أكاديمي كوتش
rwest.ges@catoosa.k12.ga.us
فسرت706- 937-3147
http://ges.catoosa.k12.ga.us/

 ،مع خالص التقدير
ماريسا واتسون
منسق مشاركة الوالدين
تحظى دائ ًما بتقدير كبير وسيتم جمعها على مدار العام  ،لذا ال تتردد في المساهمة في أي وقت عن طريق االتصال بي أو عن طريق ملء
.اإللكتروني تحت عالمة التبويب العنوان األول  GESنموذج مدخالت الوالدين الموجود على موقع

العنوان األول  -ما هو تعلم طفلي؟ يتم تعليم الطالب باستخدام المعايير المعتمدة من الدولة  ،ومعايير جورجيا للتميز .يمكن مراجعة هذه المعايير من خالل زيارة
 www.georgiastandards.org.ضمن عالمة التبويب العنوان األول  ،في قسم موارد الوالدين والعائلة أو من خالل زيارة  GES ،موقع ويب

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

مشروع المشاركة األسرية

تعليم االمتنان

لالحتفال بشهر المشاركة العائلية في نوفمبر  ،يرجى التخطيط
!للمشاركة في مشروع العائلة
https://tinyurl.com/GESFamilyEngagementProject

ما الذي تشعر عائلتك باالمتنان له وكيف يمكنك تعليم طفلك عن االمتنان؟ إليك
.لعبة بسيطة يمكنك لعبها في المنزل
اختر ستة أقالم تلوين وعيّن لكل لون فئة .على سبيل المثال :أحمر = ●
شخص  ،أزرق = مكان  ،أخضر = شيء  ،أصفر = طعام  ،برتقالي
 =.حيوان  ،أرجواني = اختيار األدراج
.ضع أقالم الشمع في كوب وامنح كل شخص قطعة من الورق ●
تبادل األدوار في اختيار قلم تلوين .ارسم قلبًا على الصفحة واكتب أو ●
ارسم شيًئ ا أنت ممتن له في تلك الفئة .على سبيل المثال  ،إذا رسم
.طفلك اللون البرتقالي  ،فيمكنه كتابة أو رسم حيوان العائلة األليف
بمجرد أن يكون لكل شخص قلب لكل لون  ،شارك ما هو "في قلبك" ●
مع بعضكما البعض .اعرض الصفحات كتذكير باألشياء التي يشعر
!أفراد عائلتك باالمتنان لها

يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت لمزيد من المعلومات والنصائح اإلضافية حول كيفية
.المشاركة بشكل أكبر في التعلم في المنزل لطفلك
!شكرا لك

أخبار
معلومات مهمة
يرجى التسجيل للحصول على تذكير العنوان األول
الوالدين ومشاركة األسرة .على هاتفك الذكي  ،اكتب
في e7794إلى  81010أو أدخل @ 6 @e7794 6
.التطبيق
تتوفر موارد األبوة واألمومة إلرسالها إلى المنزل من
مكتبة موارد الوالدين .يمكن العثور على قائمة الموارد
اإللكتروني  ،ضمن عالمة التبويب  GESعلى موقع
العنوان األول .يرجى االتصال بماريسا واتسون إذا كنت
.ترغب في مزيد من المعلومات

المتطوعين فرص المتطوعين
APEX FUN RUN
.يوم األربعاء  3نوفمبر  APEX Fun Runيلزم اآلباء للمساعدة في تشغيل
الجري الرابع والخامس في الساعة  8:45صباحً ا
الجري الثاني والثالث في الساعة  10:00صباحً ا ،
Kindergarten & 1stat 12:15 pm.
إذا كنت مهتمًا بالتطوع  ،يرجى االتصال بماريسا واتسونRun
.أو ملء استمارة التطوع ) )(mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us

دوالرً ا أمريكيًا في أموال الباب األول .يتم إنفاق  ٪70من هذه األموال على راتب مدربنا األكاديمي .يتم إنفاق  ٪22من هذه األموال على راتب منسق مشاركة الوالدين ولوازم غرفة عمل موارد الوالدين .يتم استخدام  ٪8من هذه األموال لشراء  GES 132192للعام الدراسي  ، 2021-2020تلقت
إذا كنت ترغب في تقديم مدخالت أو لديك أي أسئلة حول كيفية إنفاق أموال الباب األول  ،فال تتردد في االتصال بمديرنا  ،السيدة  Reading Eggs.و  Spelling Cityو  Flocabularyو  IXL Mathو : IXL ELAموارد التكنولوجيا لطالبنا .لقد اشترينا عقود إيجار لبرامج الكمبيوتر التالية
.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.

