
ຂອບໃຈ!

2206  Battlefield  Parkway  Ft.  
Oglethorpe,  GA  30742  ທ່ານດຣ  
Kent  McCrary,  ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ເພື່ອຄວາມສໍາເລັດ ຂອງນັກຮຽນ

2022-2023

ພາລະກິດ: 5th  Grade  FocusBES

ກອງປະຊຸມໄດ້ ຈັດ ຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປເີພື່ອປັບປຸງຄວາມຫນາ

ແຫນນ້ນີແ້ລະເຮັດການປ່ຽນແປງໂດຍ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງນັກຮຽນ.

•  ການສົນທະນາແບບກະທັດ ຮັດ ຢູທ່ີ່  WIN  ຄືນ

ພໍ່ແມ່  BES  ຍິນດີ ຕ້ອນຮັບເພື່ອປະກອບ

ສ່ວນຄໍາເຫັນໄດ້ ທຸກ ເວລາ.

ວິທີການຕິດຕໍສ່ື່ສານກັບພວກເຮົາ:

•  ໂຟນເດີ ການສື່ສານປະຈໍາອາທິດ

ຮູ້ສຶກ ບໍເ່ສຍ ຄ່າທີຈ່ະຮ້ອງຂໍ ໃຫມ້ກີອງປະຊຸມພໍ່ແມ່ /  ຄູ
ອາຈານເພື່ອປຶກສາຫາລຂືອງທ່ານ

•  ເວັບໄຊທໂ໌ຮງຮຽນ  ແລະເມືອງ

706-866-9183

ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງເດັກນ້ອຍ.

ພໍ່ແມນ່ັກຮຽນແລະພະນັກງານຂອງ

•  Parent  Portal

ແຟັກ  706-861-6640

ຕອນກາງຄືນ  STEM

ໂຮງຮຽນປະຖົມ  Battlefield  ຮ່ວມກັນ

ພັດທະນາ  Family-  School  Compact  ສໍາລັບຜົນສໍາເລັດ.

•  ກອງປະຊຸມພໍ່ແມ່/ຄູ

ສະບັບປັບປຸງວັນທີ  26  ກັນຍາ  2022

ພໍ່ແມຊ່່ວຍ ສ້າງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບກິດ ຈະກໍາບ້ານເພື່ອສະຫ

ນັບສະຫນູນການຮຽນຮູ້.

•  ອເີມວ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ  Battlefield  ຕ້ອງການ
ສືບຕໍເ່ປີດ,  ການສື່ສານສອງທາງກັບຄອບຄົວ
ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູຂ້ອງເດັກນ້ອຍ.

•  Dojo/ເຕືອນຂໍ້ຄວາມ

ວັນພາກສະຫນາມ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູໃ້ນລະດັບ
ສູງສໍາລັບນັກຮຽນທຸກຄົນ.

ກອງປະຊຸມຂອງພໍ່ແມ່  (ໃນ
ຕົວຄົນແລະອອນໄລນ໌)

ອາຫານທ່ຽງຂອງພໍ່ແມ່

ຊະນະຄືນ

ຄຸກ ກີ້ ກັບພໍຕູ່້

http://bes.catoosa.k12.ga.us

ຕັ້ງຢູ່ໃນສູນສື່ມວນຊົນ.

ມາມສີ່ວນຮ່ວມໃນສູນ
ຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ

ພວກເຮົາມໂີອກາດອາສາສະຫມັກ
ຫຼາຍ ມີຢູ່!

ຕິດຕໍຄູ່ສອນຂອງລູກ ທ່ານ,  ອເີມວ  
aherpst.bat@catoosa.k12.ga.us  ຫຼໂືທຫາ
ພວກເຮົາທີເ່ບີ  706-866-9183
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ກະທັດ ຮັດ ທີ່ມປີະສິດທິພາບ:

ໂຮງຮຽນຄອບຄົວ  -  ໂຮງຮຽນແມ່ນ
ຫຍັງ?

•  ເພີ່ມລະດັບ  Lexile  ຂອງນັກຮຽນຈາກ

ພໍ່ແມຂ່ອງ  BES  ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມກັບພະນັກງານເພື່ອພັດທະນາ
ແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບວິທີການຄອບຄົວສາມາດສະຫນັບສະຫ

ນູນຄວາມສໍາເລັດ ຂອງນັກຮຽນ.  ນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່

ສະມາຊິກ ໃນຄອບຄົວເຊື່ອວ່າຈະສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖິງການສະ

ຫນັບສະຫນູນການຮຽນຮູຂ້ອງນັກຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ:

•  ຟັງໃນຫ້ອງຮຽນໃນແຕ່ລະມື້  ແລະ

•  ເພີ່ມຄວາມສຳເລັດ ໃນການອ່ານ  ແລະ  
ຄະນິດສາດ

•  ການເພີ່ມ,  ການຫັກລົບ,  ການຄູນ  ແລະຫານ
ທັງໝົດ,  ເລກທົດສະນິຍົມ  ແລະເສດສ່ວນ.

ອ່ານປຶ້ມ  AR  ທຸກ ອາທິດ ຢູເ່ຮືອນເພື່ອ
ຊ່ວຍ ຂ້ອຍ ບັນລເຸປົ້າໝາຍ  AR  ຂອງຂ້ອຍ.

•  ເຮັດການບ້ານທາງຄະນິດສາດໃຫສ້ຳເລັດ
ທຸກ ຄືນ

•  ຂ້ອຍ ຈະອ່ານຢູເ່ຮືອນກັບລູກ  ແລະຝຶກທັກສະ
ການອ່ານເຊັ່ນ:  ການຮຽນຮູຄ້ຳສັບ,  
ຄຳສັບ,  ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ  ແລະການອ່ານ.

•  ໃຊ້ ກົນລະຍຸດ ທີຮ່ຽນມາໃນຫ້ອງຮຽນເພື່ອ
ຊ່ວຍ ຂ້ອຍ ເຮັດ ສໍາເລັດ ວຽກ

•  ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ມາດຕະຖານ,

•  ຂ້ອຍ ຈະຝຶກ ຂໍ້ ເທັດ ຈິງທາງຄະນິດສາດ ກັບລູກ ຂອງ
ຂ້ອຍ.

•  ເພື່ອປັບປຸງອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທີຮ່ຽນຈົບ
ຈາກ  HS.

ເປົ້າຫມາຍ ຂອງໂຮງຮຽນ:  ອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນທີ່
ປະຕິບັດ ໃນລະດັບ  3  ຫຼື  4  ໃນສິລະປະພາສາອັງກິດ ໃນ
ການທົດສອບ  GA  Milestones  ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ  45%  ເປັນ  53%  
ໃນປນີີ້.

•ສຸມໃສກ່ານຮຽນຮູຂ້ອງນັກຮຽນ,

•  ຂ້ອຍ ຈະອ່ານຈົດໝາຍ ຂ່າວໃນຊັ້ນຮຽນເພື່ອໃຫຂ້້ອຍ
ຮູເ້ຖິງສິ່ງທີຈ່ະສອນ  ແລະຈະໃຫຂ້້ອຍ ມີ

ຄວາມສາມາດໃນການຊ່ວຍ ລູກ ຂອງຂ້ອຍ
ຮຽນຮູຢູ້ເ່ຮືອນ.

A  Family-School  Compact  ສໍາລັບ

ຄວາມສໍາເລັດ ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີພ່ໍ່ແມ່,  ນັກຮຽນ,  

ແລະຄອູາຈານພັດທະນາຮ່ວມກັນ.  ມັນອະທິບາຍ

ວ່າພໍ່ແມ່  ແລະ  ຄູສອນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແນວ

ໃດເພື່ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນໄດ້ຮັບການ

ສະໜັບສະໜຸນສ່ວນບຸກຄົນທີພ່ວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອບັນລຸ  

ແລະເກີນມາດຕະຖານລະດັບຊັ້ນຮຽນ.

•  ຕອບສະຫນອງຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນ,

ເປົ້າໝາຍ ຂອງເມືອງ:

ຈະເຮັດວຽກ ກັບນັກຮຽນ  ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມສໍາເລັດ ຂອງນັກຮຽນ.

•  ການສົ່ງກັບບ້ານ  MAP  ຄະນິດສາດແລະ
ການອ່ານບົດ ລາຍງານ  benchmark.

•  ກໍານົດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຄົນ

ບາງສ່ວນຂອງການເຊື່ອມຕໍທ່ີສ່ໍາຄັນຂອງພວກເຮົາກັບ
ຄອບຄົວຈະເປັນ:

•  ແຈ້ງໃຫພ້ໍ່ແມທຸ່ກ ອາທິດ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງລູກ ເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ ລະດັບ  Lexile  ແລະ  
ເປີເຊັນຄວາມເຂົ້າໃຈ  AR.

•  ຂຶ້ນກັບພວກເຮົາທີຈ່ະເຊື່ອໃນມັນແລະນໍາໃຊ້ ມັນ!

•  ເພື່ອປັບປຸງອັດຕາສ່ວນຂອງ

•  ຕິດຕໍສ່ື່ສານກັບພໍແ່ມດ່້ວຍ ໂຟນເດີ ເອົາເຮືອນ
ປະຈໍາອາທິດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ວຽກທີໃ່ຫ້
ຄະແນນ.  ມໂີປລແກລມຄະນິດສາດຕ່າງໆ
ທີ່ມຢີູເ່ພື່ອໃຊ້ ຢູເ່ຮືອນ.

ນັກຮຽນ  BES  ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມກັບພະນັກງານ  ແລະ  ພໍ່ແມ່
ເພື່ອພັດທະນາແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບວິທທີີເ່ຂົາເຈົ້າ
ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດ.  ນັກຮຽນຄິດ ເຖິງແນວ
ຄວາມຄິດ ຕໍ່ໄປນີເ້ພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍລ່ະຫວ່າງ
ການຮຽນຮູຢູ້ເ່ຮືອນແລະໂຮງຮຽນ.

ນັກສຶກສາເວົ້າວ່າ:

ເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນທີປ່ະຕິບັດ ໃນລະດັບ  3  ຫຼື  4  ໃນ
ຄະນິດສາດໃນການທົດສອບ  GA  Milestones  ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ  48%  ເປັນ  56%  ໃນປນີີ້.

ຕົກ ຢູ່ໃນດັດຊະນພີາກຮຽນ  spring.

ນັກຮຽນໃຫຄ້ະແນນຄວາມຊໍານານ  (ລະດັບ  
3,4)  ໃນຊັ້ນຮຽນທີ  3  ຫາ  8  ແລະ

ໃນຊັ້ນ  5  ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາຈະເນັ້ນໃສ່:

ໃນຊັ້ນ  5  ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາຈະເນັ້ນໃສ່:

•  ນັກຮຽນຈະອ່ານໃນລະດັບຊັ້ນຮຽນ  ທີ  3
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