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ضع عالمة على التقويمات الخاصة
بك
التواريخ واألحداث المهمة التي
!ال تريد أن تفوتها
أغسطس  -سبتمبر - 3 .أيام التعلم 30
الرقمي من
إلى  17سبتمبر :أيام التعلم المختلط من 7
إلى  22سبتمبر :استطالع الخريف 9
سبتمبر :مدخالت مضغوطة 9-22
في الخريف  PACسبتمبر :اجتماع 27
عبر اإلنترنت
أكتوبر :استراحة الخريف 11-15
أكتوبر :صور المدرسة 18
أكتوبر:االجتماع 19
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جهات االتصال Iعنوان
Kerri Sholl
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!سقوط سعيد  ،جميعكم
الخاص  Title Iبدأت األوراق تتغير وهذا يعني أن السقوط في الهواء! الخريف هو وقت مزدحم ومهم لبرنامج
بنا .نحتاج إلى مالحظاتك من أجل إنشاء برنامج العنوان األول الذي يدعم احتياجات عائالتنا .ال يمكننا القيام
بذلك بدون مساعدتك! يرجى ان نتوقف لحظة إلتمام الباب األول سقوط المسح األم المدخالت المدمجة
المدرسة ونموذجاألم.هناك العديد من الطرق لتقديم مدخالتك من خالل هذه النماذج .تم إرسال نصف ورقة
من خالل نص مع  Smoreإلى المنزل مع طالبك  ،وتم إرسال رسالة إخبارية  QRتحتوي على رموز
روابط إلى النماذج  ،وكالهما متاح على موقع المدرسة  ،وأخيراً  ،قد يُطلب إرسال نسخ ورقية إلى المنزل.
عبر اإلنترنت  ،في  27سبتمبر Fall PAC .نريد أن نسمع منك! سيتم مشاركة نتائج االستطالع في اجتماع
كما ستتم الموافقة على اتفاقيات  22-2021بين المدرسة واألسرة في هذا االجتماع .يرجى التخطيط "لحضور"
!هذا االجتماع المهم عبر اإلنترنت
شكراً لكل من شارك في االجتماع السنوي للباب األول عبر اإلنترنت .نأمل أن يكون لديك فهم أفضل لبرنامج
!الخاص بنا .ال تتردد في التواصل معي إذا كانت لديك أسئلة أو اقتراحات Title I
 ،مع خالص التقدير
 ،ماريسا واتسون

ماريسا واتسون
منسق مشاركة الوالدين
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us
Rebecca West
Academic Coach
rwest.ges @ catoosa.k12.ga.us

!يرجى مالحظة أنه في الوقت الحالي  ،س ُتعقد االجتماعات الكبيرة عبر اإلنترنت تقري ًبا .شكرا لتفهمك

فسرت706-937-3147
http://ges.catoosa.k12.ga.us/

العنوان األول  -ما هي األنواع المختلفة لمدارس العنوان األول؟
يوجد برنامجان متاحان لمدارس العنوان األول  ،برنامج المساعدة المستهدفة والبرنامج على مستوى المدرسة .يهدف كال البرنامجين إلى تحسين التدريس والتعلم لتمكين الطالب
أموال الباب األول لترقية البرنامج التعليمي بأكمله للمدرسة .مطلوب  GES ،المشاركين من تلبية معايير التعلم في هذه الوالية .تستخدم البرامج على مستوى المدرسة  ،مثل
.مدرسة مساعدة هادفة لتحديد الطالب المشاركين المؤهلين بنا ًء على المعايير المطبقة ذات الصلة بالتعليم والموضوعية والموحدة

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

التركيز على المشاركة األسرية

!اآلباء هم المعلم األول للطفل
دقيقة في اليوم 20
عشرين دقيقة في اليوم هي كل ما يتطلبه األمر لتطوير مهارات القراءة األساسية لطفلك.
:فيما يلي ست استراتيجيات يمكنك استخدامها لبناء قارئ أفضل
.ابتكر طقسًا للقراءة واقرأ معًا كل يوم 1.
.تحدث عن الصور واطرح األسئلة 2.
شارك أنواعًا مختلفة من الكتب 3.
!اقرأ مع التعبير .استخدم األصوات السخيفة لجعل القصة تنبض بالحياة 4.
.ساعد طفلك في العثور على الكلمات التي يعرفها أثناء قراءتك 5.
.اقرأ وأعد قراءة الكتب المفضلة مرارً ا وتكرارً ا 6.

ا

جتماع المجلس االستشاري ألولياء األمور في الخريف

عقد مسح ضوئي لرمز االستجابة السريعة لعرض العرض التقديمي الجتماعP
.أو زيارة موقع المدرسة على الويب PAC

توقف لحظة لمراجعة نتائج استطالع الخريف والموافقة على اتفاقيات المدرسة
واألسرة الخاصة بنا .يرجى التأكد من إكمال التقييم عبر اإلنترنت في نهاية العرض
.التقديمي
!شكرا لك
GES Title I

 Eduspeakفك
؟ SIPما هو
إلى خطة تحسين المدرسة .خطة تحسين المدرسة هي خريطة طريق  SIPيشير
سنوية تحدد التغييرات التي تحتاج المدرسة إلى إجرائها لتحسين تحصيل الطالب
.وتحدد كيفية إجراء هذه التحسينات

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

 Covid-19تم تقييد المتطوعين حاليًا كجزء من إستراتيجية التخفيف من
األخيرة .يرجى االتصال بالمدرسة أو زيارة موقع المدرسة لمعرفة أحدث سياسة
!التطوع  /الزائر .شكرا لك

نموذج إدخال الوالدين المدمج Title I

 I Fall Parent Surveyالعنوان

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  GES 138،990بين المدرسة واألسرة للعام الدراسي  ، 22-2021تلقت
إذا كنت ترغب في تقديم مدخالت أو لديك أي أسئلة حول كيفية إنفاق أموال الباب األول  ،فال  Reading Eggs.و  Class Kickو  Dreamboxو  Flocabularyو  IXL Mathو : IXL ELAهذه األموال لشراء موارد التكنولوجيا لطالبنا .لقد اشترينا عقود إيجار لبرامج الكمبيوتر التالية
.تتردد في االتصال 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.

