
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm thế nào để chúng tôi phát triển nhỏ 
gọn? 

Các bậc phụ huynh, học sinh và nhân viên 
của Trường tiểu học Trung tâm phát triển 
này Trường-Chánh nhỏ gọn cho 
Achievement. Giáo viên gợi ý chiến lược 
học tập về nhà, cha mẹ thêm ý tưởng để 
làm cho họ cụ thể hơn, và sinh viên nói với 
chúng tôi điều gì sẽ giúp họ tìm hiểu. Các 
cuộc họp được tổ chức mỗi năm để xem 
lại nhỏ gọn và thực hiện thay đổi dựa trên 
nhu cầu của sinh viên. 

một Chánh Trường Nhỏ gọn là gì? 

Một trường-Chánh nhỏ gọn cho tựu là một thỏa 
thuận rằng các bậc cha mẹ, học sinh và giáo viên 
cùng phát triển. Nó giải thích cách các bậc cha mẹ 
và giáo viên sẽ làm việc với nhau để đảm bảo tất 
cả học sinh của chúng tôi đạt tiêu chuẩn cấp lớp. 
Bản khế ước có hiệu lực: 

»Liên kết đến các mục tiêu của kế hoạch phát 
triển của trường» Tập trung vào các kỹ năng học 
của học sinh  

»Mô tả cách thức giáo viên sẽ giúp học sinh phát 
triển các kỹ năng sử dụng hướng dẫn chất lượng 
cao  

»Chia sẻ chiến lược cụ thể các bậc cha mẹ có thể 
sử dụng tại nhà  

»Giải thích cách giáo viên và phụ huynh sẽ trao 
đổi về tiến bộ sinh viên 

 »Mô tả cơ hội cho phụ huynh tình nguyện, quan 
sát và tham gia vào các lớp học. 

Trường tiểu học Trung tâm 

Lớp -3rd 2 

Trường-huynh-học sinh nhỏ 
gọn 

 

Mỗi một là một 

người học mỗi ngày! 

2018-2019 
Ông Tyler A. Bennett, Hiệu trưởng 

2114 Dorothy đường 

 Waycross, GA 31.501 

Điện thoại (912) 287-2366  

Revised 8-20-18 
 

Hàng năm Title I Meeting- tháng 9 năm 2018 

Báo cáo Thẻ Hội nghị-1 9 Weeks- ngày 18 
tháng 10 năm 2018 

Honor của Day-1 Học kỳ-11 tháng 1 năm 2019 

Báo cáo Thẻ Hội nghị-3 9 Weeks- 22 tháng 3 
năm 2019 

Cuối năm Honor của Day-Tháng năm 2019 

5th Grade Chuyển Lễ-Tháng năm 2019 

  

Quan hệ đối tác xây dựng:  

Tiểu tâm muốn cho bạn tham gia với chúng tôi để  

 Back to School Bash  

18 tháng 9 2018 lúc 5:30 PM. 

• Bạn sẽ học cách giúp con bạn đọc thành thạo 
hơn trong khi thu thập các chiến lược đọc gần 
đó hỗ trợ sự hiểu biết tốt hơn. 

• Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để giúp 
con bạn trở nên thông thạo hơn trong các sự 
kiện toán học và các hoạt động với những con 
số liên quan đến các tiêu chuẩn cấp lớp cụ thể 
của con quý vị.  

Tham gia với chúng tôi trong tháng hai năm 2019 

• GMAS và kỹ năng viết bao gồm các bài kiểm tra 
thực hành và hướng dẫn nghiên cứu. Thông tin 
chi tiết sẽ được gửi về nhà (lớp 3, 4, và 5). 

Truyền thông về học tập của học sinh:   

Tiểu Trung tâm cam kết sẽ thường xuyên hai cách, 
thông tin liên lạc có ý nghĩa giữa các thành viên gia 
đình và nhân viên nhà trường, và trong phạm vi có 
thể thực hiện, bằng một ngôn ngữ mà các thành 
viên gia đình có thể hiểu được.  

Một số trong những phương pháp chúng tôi sử 
dụng bao gồm: mặt đối mặt nói chuyện, Portal phụ 
huynh, email, Class DOJO, One Gọi Bây giờ (vụ nổ 
email, gọi điện thoại và nhắn tin văn bản), ký tên 
trường,tài liệu dịch, Thẻ báo cáo, báo cáo tiến độ, 
và tờ rơi quảng cáo.  

Bạn có thắc mắc về sự tiến bộ của con quý vị? 

Liên giáo viên của con quý vị qua điện thoại (912) 
287-2366) hoặc e-mail. địa chỉ E-mail là trên trang 
web của trường 
tạihttp://www.ware.k12.ga.us/5/home  

 

http://www.ware.k12.ga.us/5/home


 

 

Tại Trung tâm chúng tôi sẽ: 

• Cung cấp sinh viên với chủ và bản tin kết 
nối trường, sách thích hợp và đọc đoạn 
văn để làm tăng nồng độ Lexile, hiểu biết, 
và đọc lưu loát. 

• Cung cấp một lịch hàng tuần của bài tập về 
nhà hoặc chương trình nghị sự hàng ngày 
nhiệm vụ được hoàn thành bởi các học 
sinh. 

• Cung cấp bổ sung cơ bản và trừ toán tờ 
thực hành thực tế. 

• Cung cấp hướng dẫn học tập cho các xét 
nghiệm để giúp học sinh chuẩn bị cho bài 
kiểm tra. 

• Cung cấp nhiều sự tham gia của cha mẹ 
xưởng / chương trình trong suốt năm học. 

• Cung cấp nhiều cơ hội cho các gia đình để 
thảo luận về thành tích học tập của con 
em mình thông qua các hội nghị, các cuộc 
gọi điện thoại và email. 

Trung tâm Cha mẹ & Gia đình Will: 

• Nghe con mình đọc to để tăng lưu loát và 
sự hiểu biết bằng cách sử dụng Trang chủ 
và kết nối Trường bản tin và các nguồn lực 
khác.  

• Làm việc với con em của họ để hoàn thành 
bài tập về nhà và chuẩn bị cho bài kiểm tra 
sắp tới niêm yết trên lịch hàng tuần. 

• Thực hành cơ bản cộng và trừ toán thực tế 
tấm với con mình.   

• Xem xét nghiên cứu hướng dẫn để chuẩn 
bị cho thử nghiệm với con mình. 

• Tham gia tham gia hội thảo / chương trình 
cha mẹ trong suốt năm học. 

• Liên giáo viên của con em mình để thảo 
luận về thành tích học tập thông qua các 
hội nghị, các cuộc gọi điện thoại và email. 

2 - 3 lớp sinh viên sẽ: 

 • sách sử dụng các chiến lược trong bản 
tin Home và Trường Connection, đọc 
Accelerated Reader, truyện đọc, hoặc 
đoạn đọc để tăng lưu loát, từ vựng và 
sự hiểu biết.  
 

 • Hãy chương trình nghị sự về nhà và 
hoàn thành tất cả bài tập về nhà. 
 

 • Ghi nhớ sự kiện toán học.  
 

 • Xem lại hướng dẫn nghiên cứu để 
chuẩn bị cho bài kiểm tra.  
 

 • Mang thông báo về nhà, thông tin về 
hội thảo sắp tới, và các chương trình 
phụ huynh / các hoạt động khác.  
 

 • kỹ năng thực hành sử dụng các ứng 
dụng, các trang web, và các bảng tính 
được cung cấp.  

Mục tiêu 2018-2019 Quận 

 Tăng thành tích học tập trong ELA, 
Toán, Khoa học, và Khoa học Xã hội 3% 
trong thành thạo và phân biệt về mốc 
Georgia trong FY19 

 

Lĩnh vực Focus 
 

Đọc cho lưu loát và sự hiểu biết và thêm 
& trừ thành thạo các kỹ năng để hỗ trợ 
tái phối trí với nhân, chia thực tế thông 
thạo chỉ lớp 3. 

2018-2019 Mục tiêu học 

Học sinh sẽ làm tăng chỉ số hoạt động 
CCRPI về đọc và toán 3%.  

 

Tạo Elite học giả 
 


