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Kế hoạch học cho thành tựu chung sinh viên 

Nó là gì? Đây là một kế hoạch đó mô tả cách Tiểu Trung tâm sẽ cung cấp cơ hội để cải thiện sự tham gia của phụ huynh để hỗ Nó là gì? Đây là một kế hoạch đó mô tả cách Tiểu Trung tâm sẽ cung cấp cơ hội để cải thiện sự tham gia của phụ huynh để hỗ 

trợ việc học của sinh viên. Tiểu Trung tâm đánh giá cao những đóng góp và sự tham gia của cha mẹ để thiết lập quan hệ đối 

tác bình đẳng cho các mục tiêu chung của việc cải thiện thành tích học sinh. Kế hoạch này mô tả các cách khác nhau mà Tiểu 

Trung tâm sẽ hỗ trợ sự tham gia của cha mẹ và làm thế nào cha mẹ có thể giúp kế hoạch và tham gia vào các hoạt động và 

các sự kiện để thúc đẩy sinh viên học tập ở trường và ở nhà.

Làm thế nào là nó được sửa đổi? Tiểu Trung tâm đón đầu vào phụ huynh và ý kiến tại bất kỳ thời điểm liên quan đến kế hoạch. Tất cả Làm thế nào là nó được sửa đổi? Tiểu Trung tâm đón đầu vào phụ huynh và ý kiến tại bất kỳ thời điểm liên quan đến kế hoạch. Tất cả 

các phản hồi phụ huynh sẽ được sử dụng để điều chỉnh kế hoạch cho năm tới. Kế hoạch này được đăng tải trên trang web của trường cho 

phụ huynh xem và cung cấp thông tin phản hồi. Chúng tôi cũng phân phối một cuộc khảo sát thường niên vào mùa xuân cũng như chủ một 

cuộc họp đầu vào cha mẹ để đạt được gợi ý về kế hoạch và sử dụng kinh phí sự tham gia của cha mẹ. Phụ huynh cũng có thể cung cấp 

thông tin phản hồi trong các cuộc họp cha mẹ khác nhau với Đội Cải thiện Trường và lãnh đạo nhà trường để rà soát lại kế hoạch cho năm 

học sắp tới.

nó dành cho ai? Tiểu Center là một Title I trường toàn trường, vì vậy tất cả học sinh tham gia vào Title I, Phần A chương trình. nó dành cho ai? Tiểu Center là một Title I trường toàn trường, vì vậy tất cả học sinh tham gia vào Title I, Phần A chương trình. 

Tất cả học sinh và gia đình họ được khuyến khích và mời tham gia đầy đủ vào cơ hội được mô tả trong kế hoạch này. Tiểu 

Trung tâm sẽ cung cấp cơ hội đầy đủ cho sự tham gia của cha mẹ với tiếng Anh hạn chế, cha mẹ khuyết tật, và cha mẹ của trẻ 

em di cư.

Nơi mà nó có sẵn? Kế hoạch này sẽ được gửi về nhà với mỗi học sinh và có sẵn bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, và Trung Nơi mà nó có sẵn? Kế hoạch này sẽ được gửi về nhà với mỗi học sinh và có sẵn bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, và Trung 

Quốc. Nó cũng được đăng tải trên trang web của trường, một bản sao có thể được lấy từ các văn phòng phía trước, và từ Điều phối 

viên Engagement Chánh Title I. Phụ huynh có thể xem kế hoạch tại Open House của Trung tâm trong tháng Tám và tại cuộc họp phụ 

huynh khác.

Mỗi một là một 

người học mỗi ngày!

Title I là gì? 

Tiểu Center là một Title I tiểu học toàn trường như một phần 

của mỗi học sinh Thành Công Luật (ESSA). Điều này có nghĩa 

rằng các trường nhận được quỹ Title I của liên bang để giúp tất 

cả học sinh trở thành học tập thành công. Title I được thiết kế để 

hỗ trợ các trường trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn học tập 

trong thử thách và để củng cố và tăng cường những nỗ lực để 

cải thiện giảng dạy và học tập cho sinh viên.

chương trình tham gia của phụ huynh / gia đình của Trung tâm / 

hội thảo đều dựa trên việc cải thiện thành tích học tập của sinh viên và 

xây dựng năng lực cho phụ huynh. Là một trường Title I, Trung tâm sẽ 

phối hợp phát triển với tất cả các bậc cha mẹ / gia đình cha mẹ và gia 

đình kế hoạch cam kết bằng văn bản.

Tạo Elite học giả CES
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Trường tiểu học Trung tâm cung cấp điểm GMAS sinh cá nhân cho thành tích học tập cho môn Toán và Ngữ văn Anh lớp 3, 

4 và 5. Điểm được gửi về nhà với các học sinh và phụ huynh có cơ hội để sắp xếp một cuộc họp để thảo luận về điểm số. 

Hãy cùng nhau! 

Trường tiểu học Trung tâm sẽ tổ chức các sự kiện sau đây để xây dựng năng lực cho sự tham gia của cha mẹ mạnh mẽ để hỗ trợ sự hợp tác 

giữa các trường, phụ huynh và cộng đồng để cải thiện thành tích học tập. Các cuộc họp phụ huynh sẽ được tổ chức hai lần, nếu thích hợp, 

với thời gian cuộc họp khác nhau để thuận tiện dựa trên số liệu khảo sát của phụ huynh. chăm sóc trẻ em được cung cấp cho các bậc cha 

mẹ.

• Nhà hàng năm mở (ngày 29 tháng 7 năm 2019, 4: 00-6: 00 PM) 

Gặp gỡ giáo viên của con quý vị và đội ngũ nhân viên thân thiện và hữu ích của chúng tôi trong năm. 

• Hàng năm Title I họp (tháng 9 năm 2019, từ 8:00 sáng và 6:00)

Chúng tôi mời bạn để tìm hiểu về chương trình Title I của chúng tôi, bao gồm: Phụ Huynh và Kế hoạch Engagement gia đình, toàn trường / Kế hoạch Phát triển 

Trường, Các Thỏa Thuận Trường-phụ huynh, Trình độ chuyên môn của giáo viên, kiểm tra nhà nước và địa phương, và các thông tin quan trọng khác về trường học 

của chúng tôi. Chúng tôi quảng bá các cuộc họp trong nhiều cách khác nhau: bản tin, tờ quảng cáo, dấu hiệu trường kỹ thuật số, trang web của trường, One Gọi Bây 

giờ (email Blast, các cuộc gọi điện thoại tự động, và hệ thống tin nhắn văn bản), và tờ báo.

• Back to School Bash! Cấp học Reading mẹ và Math Hội thảo (tháng 9 năm 2019)

Cha mẹ tìm hiểu về chương trình giảng dạy và cấp lớp mong đợi và làm thế nào học sinh dự thi thông qua các bài thuyết trình cấp lớp, và máy tính 

hỗ trợ các chương trình nghệ được sử dụng để hỗ trợ sinh viên và phụ huynh. Phụ huynh sẽ được cung cấp đào tạo về cách sử dụng các nguồn lực 

khác nhau bao gồm Renaissance Place (Accelerated tiến Reader), chương trình máy tính nhắm mục tiêu kỹ năng làm bài tập (IXL, Đảo Nghiên cứu, 

Google Docs, vv), và Portal phụ huynh. Cha mẹ sẽ đạt được kiến thức về các chủ đề liên quan đến giáo dục của con em mình để hỗ trợ đọc và toán 

mục tiêu của nhà trường.

• Đang chuyển đổi: Mẫu giáo Trại (17-ngày 18 tháng 7, 2019) Daffodil, Head Start, tin Pre-K, và học sinh mẫu giáo tăng khác và cha mẹ đáp ứng Đang chuyển đổi: Mẫu giáo Trại (17-ngày 18 tháng 7, 2019) Daffodil, Head Start, tin Pre-K, và học sinh mẫu giáo tăng khác và cha mẹ đáp ứng 

nhân viên nhà trường, tham quan khuôn viên trường, tìm hiểu về an toàn xe buýt, và xem xét sự mong đợi lớp học. 

Pre-K và Fifth Grade (tháng 5 năm 2020) 

Học sinh tham quan cơ sở mới của họ cho năm học sắp tới. 

• GMAS- Georgia mốc Assessment System Huấn luyện Phụ Huynh (tháng 2 năm 2020) 

3 rd- 5 thứ cha mẹ học lớp tìm hiểu về các đánh giá học nhà nước và thực hành trực tuyến. 3 rd- 5 thứ cha mẹ học lớp tìm hiểu về các đánh giá học nhà nước và thực hành trực tuyến. 3 rd- 5 thứ cha mẹ học lớp tìm hiểu về các đánh giá học nhà nước và thực hành trực tuyến. 3 rd- 5 thứ cha mẹ học lớp tìm hiểu về các đánh giá học nhà nước và thực hành trực tuyến. 3 rd- 5 thứ cha mẹ học lớp tìm hiểu về các đánh giá học nhà nước và thực hành trực tuyến. 

• Đánh giá hàng năm cho Hội nghị Input Chánh (April 2020) 

Chúng tôi mời tất cả các bậc cha mẹ để đánh giá nội dung và hiệu quả của kế hoạch toàn trường, phụ huynh và kế hoạch tham gia của gia đình, máy ảnh 

compact trường-phụ huynh, và các chính sách phụ huynh tham gia để chúng tôi có thể cải thiện chất lượng giáo dục của trường. 

Trung tâm Tiểu 2019-2020 

Mục tiêu học 

Tăng thành tích học tập trong ELA, Toán, Khoa học, và 

Khoa học Xã hội 6% trong thành thạo và phân biệt về 

mốc Georgia trong FY19. 

Các khu vực tập trung cho việc đọc và toán là: 

Kindergarte n: Kindergarte n: 

Nhận ra các từ thị giác, và thành thạo thêm và trừ (tinh thần 

và bằng miệng) trong vòng 5. 

1 st Cấp:1 st Cấp:1 st Cấp:

Đọc cho lưu loát, mô tả các nhân vật, cài đặt, và các 

sự kiện, và phát triển một sự hiểu biết về cộng, trừ, 

và chiến lược để cộng và trừ trong phạm vi 

20. 

2 nd - 3 thứ Cấp:2 nd - 3 thứ Cấp:2 nd - 3 thứ Cấp:2 nd - 3 thứ Cấp:2 nd - 3 thứ Cấp:

Đọc cho lưu loát và sự hiểu biết và thêm & trừ thành 

thạo các kỹ năng để hỗ trợ tái phối trí với nhân / bộ 

phận thực tế thông thạo 3 thứ lớp chỉ. phận thực tế thông thạo 3 thứ lớp chỉ. phận thực tế thông thạo 3 thứ lớp chỉ. 

4 th- 5 thứ Cấp: 4 th- 5 thứ Cấp: 4 th- 5 thứ Cấp: 4 th- 5 thứ Cấp: 4 th- 5 thứ Cấp: 

Tiếp thu và sử dụng từ vựng và tăng đọc lưu loát và 

sự hiểu biết sử dụng tất cả các nguồn lực thích hợp 

và hiểu được giá trị vị trí, có được sự lưu loát trong 

bốn hoạt động (cộng, trừ, nhân, chia), và có được 

những kỹ năng căn bản trong phân số đơn vị và mối 

quan hệ với số thập phân. 

Mục tiêu 2019-2020 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. 



 

Trường-Chánh-Student Bản khế ước 

Tiểu Trung tâm phát triển một nhỏ gọn đi học mẹ cho mỗi cấp lớp với đầu vào của các bậc cha mẹ, giáo viên và sinh viên. Những máy 

ảnh compact giải thích cách các bậc cha mẹ và giáo viên sẽ làm việc cùng với các sinh viên của chúng tôi để tiếp cận và vượt quá mong 

đợi của cấp lớp. Công cụ này xây dựng năng lực với cha mẹ của chúng tôi bằng cách tăng giao tiếp giữa tất cả các bên. Các máy ảnh 

compact sẽ được xem xét và cập nhật hàng năm dựa trên phản hồi từ phụ huynh, học sinh, và giáo viên. Mỗi sinh viên nhận được một 

bản sao của lớp tốt nghiệp / Thực lớp ban nhạc nhỏ gọn. Máy ảnh compact cũng có sẵn trên trang web của trường và tại văn phòng 

trường và giới thiệu đến trong buổi họp phụ huynh.

Gia đình và cộng đồng có cơ hội để tham gia vào việc rà soát, sửa đổi quy trình các tài liệu học sau bằng cách 

hoàn thành khảo sát phụ huynh, các hình thức thông tin phản hồi, và tham dự cuộc họp đánh giá hàng năm: 

• Kế hoạch Cải Tiến Học Đường (SIP) 

• Phụ huynh / học sinh / giáo viên nhỏ gọn 

• Kế hoạch School District Ware County Phụ Huynh và Gia đình Engagement 

• Phụ huynh trong trường & Phụ huynh hoạt động Kế hoạch (PEP) 

Tiểu Trung tâm sẽ cung cấp các khóa đào tạo trong suốt năm học cho các cán bộ trong giai đoạn lập kế hoạch của họ và 

sau giờ học về chiến lược để cải thiện thông tin liên lạc với phụ huynh và ý tưởng để tăng sự tham gia của gia đình. Nhân 

viên cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc họp giảng viên thường xuyên theo lịch và hàng tuần các cuộc họp cộng 

đồng học tập và đội ngũ chuyên nghiệp.

Mẹ & Phụ huynh hoạt động

Tiểu Trung tâm tin rằng sự tham gia của cha mẹ là sự tham gia 

của phụ huynh trong thường xuyên hai chiều, thông tin liên lạc 

có ý nghĩa liên quan đến sinh viên học tập học tập và các hoạt 

động khác của trường để đảm bảo: 

• cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ học tập Childs 

của họ. 

• cha mẹ trở thành đối tác đầy đủ trong giáo dục của con em mình bằng 

cách sống tích cực trong học tập hàng ngày của họ. 

• cha mẹ có cơ hội để tham gia vào các hội nghị giáo viên / 

phụ huynh. 

• cha mẹ là đối tác đầy đủ trong giáo dục của con em mình và 

được bao gồm, như thích hợp trong việc ra quyết định và 

phục vụ trong các ủy ban cố vấn để hỗ trợ trong việc giáo 

dục con em mình. 

• cha mẹ được mời tham gia vào các hoạt động khác trong kế 

hoạch này. 

Phòng Resource mẹ 

Hãy đến tham quan Phòng tài nguyên Chánh kiểm tra 

sách vở, tài liệu nghiên cứu, và các hoạt động để sử dụng ở nhà với con 

quý vị. Một máy tính cha mẹ có sẵn trong các trung tâm truyền thông để 

kiểm tra lớp trên Portal phụ huynh, quý khách đến thăm trang web của 

trường, và

khám phá tài nguyên giáo dục.

Giao tiếp 

Trường tiểu học Trung tâm thúc đẩy và hỗ trợ tất cả các bậc cha mẹ như một nền tảng quan trọng của trường. Chúng tôi sẽ cung 

cấp thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (ngôn ngữ thay thế) trên trang web của trường, tại các chương trình phụ 

huynh và các cuộc họp, và trong trường để thư về nhà. Chăm sóc trẻ và / hoặc vận chuyển được cung cấp theo yêu cầu.

Chúng tôi sẽ liên lạc với tất cả các gia đình và cộng đồng liên quan đến các sự kiện toàn trường và các hoạt động bằng cách: 

Một Gọi Bây giờ (bao gồm email, điện thoại, tin nhắn SMS), ký tên trường kỹ thuật số, trang web của trường, tờ rơi, Class Dojo, 

bản tin, chương trình nghị sự của sinh viên, báo cáo hàng tuần tiến bộ, buổi họp phụ huynh, và viết phản ứng / thông báo. 



 

Các mối quan hệ nhà trường và cộng đồng 

Trung tâm phát triển vai trò thích hợp cho các tổ chức và doanh nghiệp dựa vào cộng đồng, bao gồm các tổ chức tôn giáo, 

trong việc hỗ trợ công tác giáo dục của tất cả học sinh. Ví dụ:

• hội nghị Báo cáo thẻ với các thành viên cộng đồng 

• thuyết trình giáo dục từ các doanh nghiệp địa phương và các thành viên cộng đồng 

• Triệu Cha tháng 

• Mentor Program (Girl Talk và học giả xuất sắc) 

• Các tình nguyện viên mẹ 

Xin vui lòng gửi cho tôi thông báo về các cuộc họp và cập nhật trong tương lai. 

Name_________________________________Email_________________________________________

Số điện thoại______________________________________________________________________ 

Trường tiểu học Trung tâm cam kết giúp cha mẹ chúng ta tham dự các hoạt động cha mẹ liệt kê trong kế hoạch này. Hãy gọi điện thoại hoặc gửi email cho chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp với chăm sóc trẻ hoặc vận chuyển để tham gia 

vào các chương trình của chúng tôi.

(912) 287-2366 amancil@ware.k12.ga.us Điều phối viên gia đình Engagement hoặc gửi thư đến 2114 đường Dorothy, Waycross, Georgia 31.501Điều phối viên gia đình Engagement hoặc gửi thư đến 2114 đường Dorothy, Waycross, Georgia 31.501

Chia sẻ những suy nghĩ của bạn 

Chúng tôi muốn nghe từ bạn. Nếu bạn có bất cứ đề nghị hoặc nếu có bất kỳ một phần của kế hoạch này mà bạn cảm thấy không thỏa đáng với các 

sinh viên và mục tiêu của nhà trường đối với thành tích học tập, xin vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong không gian được cung cấp. Các 

hình thức có thể được còn lại trong văn phòng phía trước hoặc gửi đến trường với con quý vị.

Tên: (không bắt buộc) ________________________________________ Điện thoại: (không bắt buộc) _____________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Hội đồng tư vấn cha mẹ (PAC) và 

Hội đồng trường 

Mục đích của các ủy ban là để mang lại cộng đồng và 

trường học xích lại gần nhau trong một tinh thần hợp 

tác để giải quyết các vấn đề giáo dục khó khăn, cải 

thiện thành tích học tập, cung cấp hỗ trợ cho giáo 

viên và các quản trị viên, và đưa cha mẹ vào quá 

trình ra quyết định tại trường học. Các thành viên 

được đề cử và bầu vào phục vụ.

Tiêu chuẩn Engagement mẹ 

Trung tâm Tiểu và cha mẹ của chúng tôi theo các tiêu chuẩn 

quốc gia về Hợp tác PTA với gia đình học như mô hình của nhà 

trường trong việc tham gia phụ huynh, học sinh, và cộng đồng. 

1. Đón Tất cả gia đình 1. Đón Tất cả gia đình 

2. Giao tiếp hiệu quả 2. Giao tiếp hiệu quả 

3. Hỗ trợ Sinh viên thành công 3. Hỗ trợ Sinh viên thành công 

4. Biện Hộ Cho Mọi Trẻ Em 4. Biện Hộ Cho Mọi Trẻ Em 

5. chia sẻ điện 5. chia sẻ điện 

6. Phối hợp với cộng đồng 6. Phối hợp với cộng đồng 

mailto:amancil@ware.k12.ga.us

