
Tarla  Günü

Tüm  öğrenciler  için  yüksek  düzeyde  öğrenmeyi  teşvik  etmek  için  

birlikte  çalışmak.

Ebeveyn  Çalıştayları  (yüz  yüze  

ve  çevrimiçi)

Ebeveyn  Öğle  Yemeği

KAZANIN  Gecesi

Büyükanne  ve  Büyükbaba  ile  Çerezler

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

Medya  Merkezi'nde  yer  almaktadır.

Gelin,  Aile  Kaynak  
Merkezine  katılın

Çok  sayıda  gönüllülük  
fırsatımız  var!

Çocuğunuzun  öğretmeniyle  iletişime  geçin,  

aherpst.bat@catoosa.k12.ga.us  adresine  e-posta  

gönderin  veya  706-866-9183  numaralı  telefondan  bizi  arayın

Teşekkürler!

2206  Battlefield  Parkway  Ft.  

Oglethorpe,  GA  30742  Dr.  Kent  

McCrary,  Müdür

Öğrenci  Başarısı  İçin

2022-2023

Misyon: 5.  Sınıf  OdaklanmaS  OL

26  Eylül  2022'de  revize  edildi

Ebeveynler,  öğrenmeyi  desteklemek  için  ev  

etkinlikleri  için  öneriler  oluşturmaya  yardımcı  olur.

•  E-posta

Battlefield  İlköğretim  Okulu,  
çocukların  öğrenimi  hakkında  ailelerle  
açık,  iki  yönlü  iletişimi  sürdürmek  istiyor.

•  Dojo/Hatırlatma  Mesajları

çocuğun  ilerlemesi.

Veliler,  öğrenciler  ve  personel

•  Ebeveyn  Portalı

faks  706-861-6640

STEM  Gecesi

Battlefield  İlköğretim  Okulu,  bu  Aile-Okul  

Sözleşmesini  Başarı  için  ortaklaşa  geliştirdi.

•  Veli/öğretmen  konferansları

Bizimle  nasıl  iletişim  kurulur:

•  Haftalık  iletişim  klasörü

Sorunlarınızı  tartışmak  için  bir  ebeveyn/öğretmen  
konferansı  talep  etmekten  çekinmeyin.

•  Okul  ve  bölge  web  siteleri

Bu  sözleşmeyi  güncellemek  ve  öğrenci  

ihtiyaçlarına  göre  değişiklikler  yapmak  için  her  yıl  
toplantılar  düzenlenmektedir.

•  WIN  gecesinde  kısa  tartışma

706-866-9183

BES  ebeveynleri  diledikleri  zaman  

yorumlarıyla  katkıda  bulunabilirler.
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Öğrenciler  şunları  söyledi:

bahar  kriterlerine  düşmek.

GA  Kilometre  Taşları  testinde  matematikte  3.  
veya  4.  seviyede  performans  gösteren  öğrencilerin  
yüzdesi  bu  yıl  %48'den  %56'ya  yükselecek.

5.  sınıfta  okulumuz  şunlara  odaklanacaktır:

3  ila  8.  sınıflarda  yeterli  puan  alan  
öğrenciler  (seviye  3,4)  ve

5.  sınıfta  okulumuz  şunlara  odaklanacaktır:

•  Öğrenciler  3.  Sınıfa  kadar  sınıf  düzeyinde  
okuyacaklar

Aile-Okul  Sözleşmesi  
nedir?

Etkili  Kompaktlar:

Ailelerle  olan  temel  bağlantılarımızdan  
bazıları  şunlar  olacaktır:

•  Lexile  Levels  ve  AR  anlama  yüzdesi  ile  
çocuklarının  gelişimi  hakkında  
ebeveynleri  haftalık  olarak  
bilgilendirin.

•  İnanmak  ve  kullanmak  için  bize  güvenin!

•  Her  gece  matematik  ödevini  tamamlayın

•  Derecelendirilmiş  çalışmaları  içeren  
haftalık  eve  götürme  klasörleriyle  
velilerle  iletişim  kurun.  Evde  kullanım  
için  çeşitli  matematik  programlarına  
sahip  olun.

BES  öğrencileri,  nasıl  başarılı  olabilecekleri  
konusunda  fikir  geliştirmek  için  personel  ve  velilere  
katıldı.  Öğrenciler  evde  ve  okulda  öğrenme  
arasında  bağlantı  kurmak  için  aşağıdaki  
fikirleri  düşündüler.

Başarı  için  Aile-Okul  Sözleşmesi,  

ebeveynlerin,  öğrencilerin  ve  öğretmenlerin  

birlikte  geliştirdiği  bir  anlaşmadır.  Tüm  

öğrencilerin  sınıf  düzeyi  standartlarına  

ulaşmak  ve  bu  standartları  aşmak  için  ihtiyaç  

duydukları  bireysel  desteği  almalarını  

sağlamak  için  velilerin  ve  öğretmenlerin  birlikte  

nasıl  çalışacaklarını  açıklar.

•  Okul  verilerine  yanıt  verme,

Bölge  Hedefleri:

öğrenci  başarısını  desteklemek  için  

öğrenciler  ve  aileleri  ile  birlikte  çalışacaktır.

•  Ev  MAP  matematiğini  gönderme  ve  
kıyaslama  raporlarını  okuma.

•  Herkesin  sorumluluklarını  tanımlayın

•  Çocuğumla  evde  kitap  okuyacağım  ve  
görme  sözcükleri,  sözcük  dağarcığı,  
akıcılık  ve  okuma  gibi  okuma  
becerileri  pratiği  yapacağım.•  Yüzdesini  iyileştirmek  için

•  Ödevleri  tamamlamama  yardımcı  
olması  için  sınıfta  öğrenilen  
stratejileri  kullanın

•  Standartlarla  başlayın,

•  Çocuğumla  matematik  gerçeklerini  
uygulayacağım.

•  HS'den  mezun  olan  öğrencilerin  yüzdesini  
artırmak.

•  Öğrenci  öğrenmesine  odaklanmak,

Okul  Hedefleri:  GA  Kilometre  Taşları  testinde  İngilizce  
dil  sanatlarında  3.  veya  4.  seviyede  performans  
gösteren  öğrencilerin  yüzdesi  bu  yıl  %45'ten  %53'e  
yükselecek.

•  Öğrencilerin  Lexile  seviyelerini  şu  şekilde  artırın:

BES  velileri,  ailelerin  öğrenci  başarısını  
nasıl  destekleyebileceği  konusunda  fikirler  

geliştirmek  için  personele  katıldı.  Aile  
üyelerinin,  öğrencilerinin  öğrenimine  
desteklerini  göstereceğine  inandıkları  bazı  
şeyler  şunlardır:

•  Her  gün  sınıfta  dinleyin  ve

•  Ne  öğretileceği  konusunda  bilgi  sahibi  
olmak  ve  çocuğumun  evde  öğrenmesine  

yardımcı  olma  becerisini  bana  vermek  
için  sınıf  haber  bültenini  okuyacağım.

•  Tam  sayıları,  ondalık  sayıları  ve  
kesirleri  toplama,  çıkarma,  çarpma  
ve  bölme.

AR  hedeflerime  ulaşmama  
yardımcı  olmak  için  evde  haftalık  
AR  kitapları  okuyun.

•  Okuma  ve  Matematikte  başarıyı  artırın
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