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Tiến  sĩ  Kent  McCrary,  Hiệu  trưởng

Sứ  mệnh:
Vì  sự  thành  công  của  sinh  viên

Cảm  ơn!

Trường  Tiểu  Học  Battlefield  muốn  
tiếp  tục  trao  đổi  cởi  mở,  hai  chiều  
với  các  gia  đình  về  việc  học  của  trẻ  em.

•  Dojo /  Nhắc  nhở  tin  nhắn

Phụ  huynh  giúp  tạo  ra  các  đề  xuất  cho  các  

hoạt  động  ở  nhà  để  hỗ  trợ  việc  học  tập.

•  Thảo  luận  nhỏ  gọn  tại  WIN  Night

sự  tiến  bộ  của  trẻ.

Phụ  huynh,  học  sinh  và  nhân  viên  của

•  Cổng  thông  tin  dành  

cho  phụ  huynh  •  Họp  phụ  huynh /  giáo  viên

Trường  Tiểu  học  Battlefield  đã  cùng  nhau  

phát  triển  Thỏa  thuận  Gia  đình  -  Trường  học  về  
Thành  tích  này.

•  Email

Làm  thế  nào  để  giao  tiếp  với  chúng  tôi:

•  Thư  mục  liên  lạc  hàng  tuần

706-866-9183

•  Trang  web  của  trường  và  học  khu

Vui  lòng  yêu  cầu  một  cuộc  họp  phụ  huynh /  
giáo  viên  để  thảo  luận  về

Làm  việc  cùng  nhau  để  thúc  đẩy  mức  độ  học  tập  
cao  cho  tất  cả  học  sinh.

Các  cuộc  họp  được  tổ  chức  hàng  năm  để  cập  nhật  

tài  liệu  nhỏ  gọn  này  và  thực  hiện  các  thay  đổi  dựa  trên  

nhu  cầu  của  học  sinh.

fax  706-861-6640

Phụ  huynh  của  BES  có  thể  đóng  

góp  ý  kiến  bất  cứ  lúc  nào.

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

Chúng  tôi  có  rất  nhiều  cơ  hội  tình  nguyện!

Hãy  tham  gia  vào  Trung  
tâm  Tài  nguyên  Gia  đình

Liên  hệ  với  giáo  viên  của  con  bạn,  gửi  
email  tới  aherpst.bat@catoosa.k12.ga.us  

hoặc  gọi  cho  chúng  tôi  theo  số  706-866-9183

nằm  trong  Trung  tâm  Truyền  thông. Ngày  thực  địa

Cookie  w /  Ông  bà

Sửa  đổi  ngày  26  tháng  9  năm  2022
Đêm  STEM

Bữa  trưa  dành  cho  cha  mẹ

Hội  thảo  dành  cho  phụ  huynh  

(trực  tiếp  và  trực  tuyến)

CHIẾN  THẮNG  Đêm
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học  sinh  đạt  điểm  thành  thạo  (cấp  
độ  3,4)  từ  lớp  3  đến  lớp  8

trình  độ  của  lớp  3

•  Sử  dụng  các  chiến  lược  đã  học  trong  
lớp  để  giúp  tôi  hoàn  thành  bài  tập

Học  sinh  BES  đã  tham  gia  cùng  nhân  viên  và  phụ  

huynh  để  phát  triển  ý  tưởng  về  cách  họ  có  thể  

thành  công.  Học  sinh  đã  nghĩ  ra  những  ý  tưởng  

sau  đây  để  tạo  mối  liên  hệ  giữa  việc  học  ở  nhà  

và  ở  trường.

•  Tăng  thành  tích  trong  môn  Toán  và  Đọc  hiểu

sẽ  làm  việc  với  học  sinh  và  gia  đình  của  họ  để  hỗ  trợ  

học  sinh  thành  công.

•  Tôi  sẽ  đọc  ở  nhà  với  con  tôi  và  thực  hành  các  

kỹ  năng  đọc  như  học  các  từ  chỉ,  từ  vựng,  sự  

trôi  chảy  và  đọc.Mục  tiêu  của  Quận:

•  Cung  cấp  các  trò  chơi  toán  học  để  thực  hành  nhằm  xây  

dựng  các  dữ  kiện  toán  học  trôi  chảy

•  Lưu  loát  và  hiểu

•  Bắt  đầu  với  các  tiêu  chuẩn,

•  Học  sinh  sẽ  đọc  trên  lớp

Ở  lớp  4,  trường  của  chúng  tôi  sẽ  tập  trung  vào:

•  Phản  hồi  dữ  liệu  trường  học,

•  Giải  các  bài  toán  nhiều  bước  với  các  số  
nguyên  bằng  cả  bốn  phép  toán

•  Thực  hành  các  sự  kiện  toán  học  hàng  đêm  
tại  nhà  trên  thẻ  flash  hoặc  các  chương  

trình  trực  tuyến.

Phụ  huynh  của  BES  đã  tham  gia  cùng  nhân  viên  để  

phát  triển  các  ý  tưởng  về  cách  gia  đình  có  thể  hỗ  

trợ  học  sinh  thành  công.  Dưới  đây  là  một  số  điều  mà  

các  thành  viên  trong  gia  đình  tin  rằng  sẽ  thể  hiện  sự  

ủng  hộ  của  họ  đối  với  việc  học  tập  của  học  sinh:

Thỏa  thuận  Gia  đình-Trường  học  về  

Thành  tích  là  một  thỏa  thuận  mà  phụ  huynh,  

học  sinh  và  giáo  viên  cùng  nhau  phát  triển.  

Nó  giải  thích  cách  phụ  huynh  và  giáo  viên  

sẽ  làm  việc  cùng  nhau  để  đảm  bảo  tất  cả  học  

sinh  nhận  được  sự  hỗ  trợ  cá  nhân  cần  thiết  để  

đạt  và  vượt  qua  các  tiêu  chuẩn  cấp  lớp.

•  Xác  định  trách  nhiệm  của  mọi  người  •  Để  

chúng  tôi  tin  tưởng  và  sử  dụng  nó!

Một  số  mối  liên  hệ  chính  của  chúng  tôi  với  gia  đình  
sẽ  là:

Mục  tiêu  của  Nhà  trường:  Tỷ  lệ  học  sinh  đạt  trình  độ  

3  hoặc  4  trong  môn  Anh  ngữ  trong  bài  kiểm  tra  GA  

Milestones  sẽ  tăng  từ  31%  lên  39%  trong  năm  nay.

•  Để  cải  thiện  tỷ  lệ  phần  trăm  của

•  Đọc  15  phút  mỗi  đêm  để  giúp  tôi  đạt  

được  mục  tiêu  AR  của  mình

•  Cung  cấp  lựa  chọn  đọc /  viết

•  Tôi  sẽ  thực  hành  các  sự  kiện  toán  học  với  
con  tôi.

•  Nâng  cao  tỷ  lệ  học  sinh  tốt  nghiệp  trung  
học  phổ  thông.

Ở  lớp  4,  trường  của  chúng  tôi  sẽ  tập  trung  vào:

bảng  để  sử  dụng  tại  nhà  và  xây  dựng  khả  

năng  đọc  trôi  chảy.

•  Tôi  sẽ  giữ  liên  lạc  với  giáo  viên  của  con  tôi  

qua  điện  thoại,  email,  các  cuộc  trò  chuyện  
trực  tuyến  hoặc  trực  tiếp  về  thành  tích  học  

tập  của  con  tôi  trong  môn  Đọc /  Toán /  Ngôn  
ngữ,  v.v.

Tỷ  lệ  học  sinh  đạt  điểm  3  hoặc  4  môn  toán  trong  bài  
kiểm  tra  GA  Milestones  sẽ  tăng  từ  46%  lên  54%  trong  

năm  nay.

•  Gửi  toán  MAP  về  nhà  và  đọc  báo  cáo  điểm  

chuẩn.

•  Tập  trung  vào  việc  học  của  học  sinh,

Một  Trường  Gia  
Đình  Nhỏ  Gọn  là  gì?

Nhỏ  gọn  hiệu  quả:

Học  sinh  cho  biết:
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