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يتم إرسال اتفاقيات  2022-2021الخاصة بنا من أجل اإلنجاز بين المدرسة واألسرة إلى المنزل بعد الموافقة
في الخريف .تعمل هذه المستندات المحددة على مستوى الصف كاتفاق بين المعلمين  PACعليها في اجتماع
والطالب والعائالت للعام الدراسي بأكمله .تحدد المواثيق كيفية عمل المعلمين والطالب والعائالت معًا للتأكد من
أن جميع طالبنا يحققون معايير الصف الدراسي .في كل عام  ،يتم تطوير مواثيقنا بشكل مشترك من خالل
اجتماعات على مستوى الصف مع المعلمين والطالب  ،ومع تعليقات أولياء األمور من خالل استبيان الخريف
وفي اجتماع المجلس االستشاري ألولياء األمور في الخريف  ،حيث نصوت للموافقة على تغييراتنا السنوية.
أشجعك على الرجوع إلى ميثاق طفلك لمعرفة المزيد عن كيف تسعى مدرستنا جاهدة لتحقيق أهدافنا السنوية ،
وكيف يمكنك استخدام استراتيجيات محددة في المنزل لمساعدة الطالب على النجاح  ،وكيفية التواصل بشكل
أفضل مع معلم طفلك  ،وما هو طفلك يمكنهم القيام به في المنزل للتأكد من استمرارهم في مهمة في الفصل
.الدراسي
يتم إرسال أوراق التوقيع إلى المنزل مع االتفاقيات وسيحصل من يعيدهم بحلول يوم الجمعة  29أكتوبر على
معاملة خاصة! من المهم جدًا أن نشارك بنسبة  !٪100الرجاء مساعدة طفلك في كسب هذه المكافأة من خالل
.التوقيع على هذه الوثيقة المهمة وإعادتها
 ،مع خالص التقدير
Marissa Watson

تحظى مالحظاتدائ ًما بتقدير كبير وسيتم جمعها على مدار العام  ،لذا ال تتردد في المساهمة في أي وقت عن طريق
.اإللكتروني  GESاالتصال بي أو عن طريق ملء نموذج مدخالت الوالدين الموجود على موقع

العنوان األول فسرت  -كيف ومتى يمكن للوالدين طلب االجتماع؟ نرحب دائمًا باآلباء ولهم الحق في االتصال بالمدرسة وطلب االجتماع في أي وقت .يرجى
.االتصال بالسيدة شول أو ماريسا واتسون أو مدرس طفلك عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو مالحظة خطية لطلب اجتماع أو تقديم مدخالت

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

تحديد التوقعات

!انت مدعو

ً
شوطا طويالً نحو تحويل توقعاتك إلى
كيف تخبر طفلك بما تتوقعه منه سيقطع
:واقع .إليك ثالث تقنيات يمكنك استخدامها

 FASTاجتماع FASTاجتماع
إلى  FASTللفصل الدراسي األول يرجى االنضمام إلينا فيللفصل الدراسي األول .يرمز
فريق الدعم األكاديمي لألسرة وهو عبارة عن شراكة بين مدرستنا وعائالتنا وطالبنا
.لزيادة تحصيل الطالب
للفصل الدراسي  FASTيرجى مسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا لعرض اجتماع
.األول أو زيارة موقع المدرسة في أكتوبر في  26أكتوبر

إظهار الفهم :على سبيل المثال  ،يمكنك أن تقول " ،أعلم أنك تريد 1.
اللعب  ،ولكن حان الوقت للدراسة من أجل اختبار اإلمالء .يمكنك
 ".العودة إلى اللعب بمجرد التدرب على كلماتك
أعطِ الخيارات :قد يفعل طفلك ما هو متوقع إذا شعر أنه على وشك 2.
اتخاذ القرار .اسألهم " ،هل تخطط لممارسة حقائق الرياضيات قبل
"العشاء أو بعده؟
انظر نحو المستقبل :ساعد طفلك على ربط توقعاتك بأهدافه .هل يحلم 3.
طفلك بأن يصبح طبيب بيطري؟ حاول أن تشرح لهم أنه "عندما تكبر
 ،ستحتاج إلى أن تكون منظمًا بحيث تعرف مكان أدواتك الطبية عند
".العمل مع الحيوانات

سيتم إرسال المستندات إلى المنزل مع الطالب وستتوفر على موقع المدرسة على الويب
ضمن قسم العنوان األول لالجتماعات واألحداث .يرجى التأكد من إكمال التقييم عبر
.اإلنترنت في نهاية االجتماع
!شكرا لك
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أخبار
معلومات مهمة

المتطوعين فرص المتطوعين

يرجى التسجيل للحصول على تذكير العنوان األول الوالدين
 @ gestitle-1ومشاركة األسرة .على هاتفك الذكي  ،أرسل
.في التطبيق  @ gestitle-1إلى  81010أو أدخل
سيتم استخدام هذا على مدار العام للتواصل مع فرص التطوع
!وأحداث العنوان األول

نظرً ا الستمرار إجراءات السالمة  ،يتم تقييد المتطوعين من أولياء األمور
ويجب أن توافق عليهم السيدة شول .ومع ذلك  ،ما زلنا بحاجة إلى مساعدتك! إذا
كنت ترغب في عرض المساعدة في المشاريع التي يمكن العمل عليها في
المنزل ،فيرجى االتصال بمعلم طفلك أو ماريسا واتسون على
سنبقيك على اطالع دائم إذا mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us.
!تغيرت إجراءات السالمة في المستقبل

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  GES 132،192للعام الدراسي  ، 2021-2020تلقت
إذا كنت ترغب في تقديم مدخالت أو لديك أي أسئلة حول كيفية إنفاق أموال الباب األول  ،فال تتردد في االتصال بمديرنا  Reading Eggs. ،و  Spelling Cityو  Flocabularyو  IXL Mathو : IXL ELAلشراء موارد التكنولوجيا لطالبنا .لقد اشترينا عقود إيجار لبرامج الكمبيوتر التالية
.السيدة شول  ،أو منسقة مشاركة الوالدين لدينا  ،ماريسا واتسون

