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 1جناونعل جعنسلئ  جعئمتا عامتجال 

2016سبتمبر،  1الخميس   

07:45و  18:45  

  

 ل! حاعلعد جسلتن احلنجا جعنمون ب رأ  أاءجد حال حن ! متج ل  جناونعل جعئمتا جعنسلئ  رن

ارأ   .1 نج جعنئعدت رأ  ألوج جأوانجن المعرعت منرعلس لءنأومع عامتجال  .1لءنأومع عامتجال 

 :أت  رسن  جعتمتا جعوععلت جعو     لونت مععمئتت عس

 

 ؟1ارموهمل سرادم ب ج انمب وه ام

لئعمءت لععلت عتوعنم جعواتلج جعأتتل  اجعنأتلت عوتتلت  (ESEA) ل  رعرتال جعواتلج جنموءجس  اجعاعرتا 1رعلس ل  ممتجال ابتلن جعتن 

 ت رتللن جعدءلعم اجسرعنت جعواتلنلت جعو  رءمج جعنخل ل  رتتلت  1ج ولعاعم جسماعر جعنانهل  عتدنن. اجعوء  ل   نج جعتنرعلس ل  ممتجال 

  .أءبع عتءاعتلاعبلن جساجد ر

 

  ب رام1 وه ام

 :جعتنجلس معتا معا 1  ممتجال جعانن 1جسلتجر اولا رععني لءنأومع ل  جعتنرعلس ممتجال  1ولا لءنأومع رماس ممتجال 

 لصتر حصسن حا لئعلعم جعواتلنلت جعدعصت ·

 جعناتنل  انتم جعنوملل  مهعللت ·

 لنا جعونتبن جعنوم  عنترا  جعنءجنف ·

 لمنتمت لومتمت ل  حأععل! جعوءنبو جعوتنلتلت ·

 منرعلس لناا عتنخل ·



 لتجا راتلنلت مهعللت اجأوتنعر راتلنوج جعمدعل  ·

 ريملت ·

 مننجي حاعلعد جسلتن ل  راتلج جسماعر ·

  

 :جسلتجر معا 1ل  ونبئالا جنموءجسلت جعو  رئودءلوع عءبمع ممتجال  

 رتللن جعنتجا جعواتلنلت ل  يخر لتجنا رتمتعتالع ·

 رتللن جسرعنت اجعدءلعم رتنم جسا ·

 ءنل جسوعابن  اجعينجدت اجعنبعهلعم جعوءيتلترترلا يءلعم ل ·

 رترلا جعدءلعم ل  جعنوءنل رءيا ·

  

 اردهألروماسرهمم ب جاسممت بوج مم1 وه ام

 لئوتس جعنءنأت لءنأومع  1متجال لع    لونتتعم م .1ولو  ت منرعلس لئوتس جعنءنأت ممتجال 

جعتنجلس  ت رأئل  جعتنرعلس جعواتلن  مغونتم ل  جعنءنأت.  نج بمتس  حال بعاا معا رأئل  جعوأصلا جعءنجأ   1اجعسنن ل  جعنءنألت جعاعلت جعتي! 

عنءيخم جعدعصت مس  تر ولالت ولو عمنل  جعنخلت ان ألنع حارا جعنخل رأيلس. نلبت صءرت متا لتترعم لئوتس جعنءنأت. رأ  اجسنع رنبء ج

  .بنت  رمالن منرعلس لئوتس جعنءنأت

 لع    جس ءج  جعنءنألت جعاعلت عءبمع 

 .GA منيءجن ينو ريعم لنتبت متا لاععج ELA عنب  بئمتتال ل  جعنواتج رنتبن حا لنعم حل ا ل ابعات رئتت جعنخل ج ·

  GA منيءجن ينو ريعم لنتبت متا لاععج (Lexile ابعات رئتت جعنخل جعنب  بئوتلتال جعانرت جعصا لئوتس جلوءجا ةانات ·

 

 لع    جعتنجلس ت جعءمج جعو  اها/ عنئعمءت مات  

 جعينجدت اجعنبعهلعم رءيت  ·

 جعأعأتل ارتمتعتالع جعتنلملعم عءمج جعينجدت اجعنبعهلعم جعواتلج ·

  جعينجدت رءيا لئعمء لوم  ·

اء ألوج نصء جعويءا جعنخل متجر جعاعا جعءنجأ . األوج رتللن جعوءيخم عتنخل جعنب  ن بويمتال انل  ممعصن لئوتس يخر جعلتا جعءنجأ  ام *

  .جعنءنأت

 

 

 نربمم بر ااح

 لع  ت اه  رئنلت لءنأومع العدج بام   نج جعته  

جعنءجنف كمخروع لتعلغتت جساعتبتت حا جعنءجنف جعونولس. حرع  1جعننارت جعومعار اتنالعت لال  ممتجال رئونن  ESEA 2015رأ/ رمءبء  

حال  1 تأنءنعج الجتمم عمرح  ماب عل ت ا تلدتن اءج جال جرتر عتج جال لءنأت ونبئالا جنموءجسلت ارء حمنل/ لتعرت رئنلت لءنأت لتعلغت  نج جعاعا

جعننارتت التعلغت جعنءجنف  ESEA رتجصا ريءبج راتلج معع  جعمتات عمنل  مخممع. اجأومعاج معا رانبا جعنءجنف لتعلغت جعااتن متلوع ل  جعومعار

عم عوأءبء  نم جعنءجنف متا رأيلس لمنتمت حانل  جعنءجنف ل  جعءاعت. ارئومء جعأئعم 1ل  جعننت م  جعتي!  10جعاعرتبت جعويءا    ل  مل  حمتا 



 .جعنتتتح ل   لب جعتاعدتت متا جعويللنعم متا لئوتس جعتنبت جعو     اسد ل  جنمونج ت اجعنئعدعتت اردعا امج لوتعبمت ل  جعتأن

 3بعهلعم ل  جيوتعن. ل  لنم اسد جعن 5ا  4ا  3ل  انل  جعنخل ل  جعصات   ٪92اوعر/ جعيتت جعنسلئلت ااءرع ل  منرعلممع حال  

 اجل جعتست جكرمتلسبتت  لب٪  4thل  جعنخل لنم جعتست جكرمتلسبت جعامتال. اوعر/ جن ولعاعم جعنسلئلت جووعامع ل  جعصا  ٪84 ت5اجعءناعم جر

 .ل  جعواعصلا ليق ل  ماجنت جعنمعبت جناونعملت. بناا جعناتل معا ينت لئوتس جعنءنأت عنسبء ٪31ل  جعنخل لنم النم  71ليق 

رأ  لوأنئتال اءج عنلبت روعسس مدلنت ارأ  لدتناال اءج عنخممع الاتنلمع. ارأ  ريءن جعءمج جعنا رءلونتم معا لءنأومع.  ءلمع  ت  

 .جعوغوء ل  حال انل  جعنخل جعممعل اجعانا متا لئوتس جعصا ل  حأنل ار/ لنت 

 با اح تwww.doe.k12.ga.us ءبمعت بنتمس جعأصتر متا جكرونر/ ل مدج وم/ رنو! ل  جعأصتر متا رئدت ل  جعوينبن جعنن ت  ع 

 رئونل  حب ع جعويعم رئدت ل  لتو! جعنءنأت. مدج وعال عءبس حا حأنتت بناا جنرصعر ولنا .www.ges.catoosa.k12.ga.usلتر  لءنأومعت 

Sholl   3147-937-706ل.  

 

  ب ورودم بجا ساممت  جرألرا و

ارتلن  .(GSE) ءجا لاعبلن جعءاعت جمونءم وغأعف عتنمع س.  ععلعت جعنموس جعناونء  ت لاعبلن اتنالع جعونلسوعرتأع لءجنف ليعمات جأود 

ئت جعانات  نم جعناعبلن رتراعم اجهأت عتواتلجت اريللجت امنا جعنخل. ابوج رعمل  جعناتنل  متا جأودءجا جسمن جعواتلنلت اجعو  رعنا جلووعلت ات

تلنعم. أنمت حاعت ا ءجم جعنموس بئنا حجسمنح    مار ل  جعنتجنا جعنئودءلت عءمج رمالن جعناعبلن اتنالع جعونلس. اموخ  عتوئتلج ل  جعوا

 ابنت  جنمخل متا لتجنا جنرونر/ ل  .21ارتلن  نم جعناعبلن ل  ممعن لوئس كمءجا جعنخل عتممعل ل  جعتتلت ا ت حا لتعال جعانا جعينال جر

www.georigastandards.org. 

جعنخل ل  جعصات  جعاخعت ل  يخر جعم  معن رغين ريللج لاععج اتنالع. ارونوس جعواتلنعم متا لاعبلن اتنالع جعونلس. ل  جعنن تت  

 .عءنجأعم جناونعملتاجعنبعهلعم. مخل جعصا جعدعلو رغين جبخت جعنبعهلعمت جعاتتات اج ELA جنموءجسلتت مخل جعصا جعاععب اجعنجم  رودن

 .لنجم ل  جعئمت معأودءجا منرعلس ونتلترن بئنا أوعن (3عينجدت اجعنبعهلعم جعنعنن جيوتعن عخر ةأليتا جعنخل حب ع حال رغين ج 

حونجن منرعلس ريللج اتنالع جعنخل    عيلعف رأصلا جعنخل رئتت معا لاعبلن لأوتس رتتلا جعءاعتت عوأءبء جعنخل جعاعا ل  

رأيلس جعونت  ل  جعنأوتست عوسابء جعناتنل  مناتتلعم جعوعدلات الئعمءت جسردنت جعنءنألت ل  رأءبء لتجم  جعيتت اجع اا ل  مت! رأءبء 

ل  جعودنلق عتنجلس راتلنلت. ابو ن  جعتنرعلس ريللج جنيوتعنجم جعنععن معلوع لالعن لدصصت ل  جعنن تت جنموءجسلتت اجعنوتأنتت  جساعتبعم

  .الئوتبعم جعنءجنف جعاعرتبت. نلبت جيوتعن جعنخل ل  اتنالع صءرت

ا رسابء جعنخل احاعلعد جسلتن اجعناتنل  روء  مع (GSGM) اتنالع لاععج راونء متا جعنتعانت اتنالع جعنخل جعمنت جعمنتدا 

اجعمنوتن مناتتلعم لونت م  ريءا جعنخل. جعوأصلا جعءنجأ  بيتر أتس اسد ل  جعيصت. مهعلت رنت جعنخل بناا رصت حوان جوونعن م  

لءس جعويءا جعو  رناووع عتتصتر معا  جساجد جسوعابن  عتنخل. جاال رأ  ران  علو ليق  لب بيتا جعنخل ل  روعبت جعننع ت اعتممع ران  حب ع

  ! معي.  نج  ت جعتر/ لالنت عتنخل احاعلعد حلتن ج

 

 تاسررع م بدت م ب ؤوهاحمفطوا م ربار؟

 نم جسردنت رئنا عس  .ESEA عتس رج اا نخ ا مخ ىت  رلنتانخ رععوعا ترتاونخ تبءج وعن  نعاعخ تبتت/ جرلت  مم  ت1ونءنأت ممتجال  

 :م  رءنب! جعناتنل  ماتس حاععسس جعواتبر. ارأ  أاءجد عويءبج  نم جعناتتلعم عس. ل  حا ار/ رء رئغر عنانلت جعنسبء

 مدج جعويا جعناتج لع خم جعءاعت الونتتعم جنمونعا عنئوتس جعصا اجعنتهتل  ت ت    جعوءنبو ·

 مدج وعال جعناتج رتيا  عنم جعنتجن  حا نوعات جععنم  جعنا رج ل  يخعم جعومعار م  لع خم جعءاعت ·

لع جعمعلالت حا جعءنجأعم جعاتلع انات جعناتج بأنات منع ل  دعس نوعاجم جعءنجأعم جعاتلع اانات مهعللتت اجعودصا ة ل حا لمنيت ة ل ل   ·

 رنولس

 .عال ماتس رتيا لئعمءت ل  لئعمء لوم ت اجعناتتلعم م  لع خم جعنوءنل رنمنع روئعدعتال حب ع لع مدج و ·

http://www.georigastandards.org/


جعتتجسا. مدج وعال  1انل  جعناتنل  ل  جعنءنأت جنموءجسلت ونبئالا لع تتال رغ لخ مععلع ل  لمعر جعنأوتس حروج باتنتالت ارتتلت ممتجال  

 حا جعتنبء جكعتونار  عوع ل  3147-937-706ل   Sholl عءبس حا حأنتت  تر لع انا حمخمت بناا جنرصعر ولنا

ksholl.ges@catoosa.k12.ga.us. 

  

 ؟ايمفسرلا مسهممف هام ب جاسمم هئماسىهر م وجارم روم  فورام ب هتتاح؟

 ت(www.ges.catoosa.k12.ga.us) جامعد  ج اجسنع لته  رن ل! ل  جنرصعر جعناتج ماتوج حا جكاجنبل  ل  يخر لتر  جعنءنأت 

 .اجعتنبء جكعتونار  اجعنتععنعم جعوعرالت النونجم لتوتمت

  

 ؟ايم شلر مفدج وم بآل رتم؟

بم! متا جامعد م  عن جععتعاس جعنءنأت عنءبن جعنءنأت.  معي مانجد عناععمت جعندعا  جعدعصت مس. بم! متا جامعد م  عن ممتجال  

 حا 2297-965-706لمئس. ارعع/ مروع بنت  جنرصعر متا  1نتعاس معا المع  عبمست وعرتأع لءجنف ليعمات ممتجال  1

ghaynes@catoosa.k12.ga.us 

  

 ت به بجماآلرا؟مم1 وه ام

 لع  ت لنتتل منتا! جعيعرتال عنععنوت جعتجعءب  

 :بم! حال جعمدج جعنءنألت هنعال حال جأونجرلملعم رتبت    ل  لتعال ر

 ممعد رءنجم ل  جامعد وعنوعد ·

 ت اامج جامعد ل  رأيلس جنراعل جعوأصلا جعاتن  عتنخل ص ·

 وعابن  جعنخل اجسرعنت جعنءنألترءيا جس ا بام  لععنوت جعتجعءب  ل  جعاعابتت ل  جرمع ل ت اجنرصعنم دجم لسسس رمنتا متا جعواتلج جس

 :جسينست منع ل  دعس هنعال لع بت 

لدان دورا أساسيا في مساعدة التعلم طفلهم)أ( يلعب الوا·   

)ب( لآلباء أن تشارك بنشاط في تعليم أطفالهم· ويتم تشجيع   

)ج( أولياء األمور شركاء كاملين في تعليم أبنائهم وتدرج، عند االقتضاء، في عملية صنع القرار فضال عن كونها جزءا من لجان استشارية · 

 للمساعدة في تعليم أطفالهم.

اسة )د( السياسات التي يتم تطويرها باالشتراك مع اآلباء توجه ما نقوم به في تدخل األهل. تحقق من سياسة إشراك اآلباء كاتوسا مقاطعة وسي· 

 المشاركة األسرة غريسفيل االبتدائية. نرحب توصياتكم على هذه السياسات في أي وقت. وقد أرسلت نسخة من سياسة غيس البيت األسبوع األول

 من المدرسة.

معا بتطوير ميثاق المدرسة األم التي تحدد كيف اآلباء والعاملين في المدرسة بأكملها، والطالب سوف تتقاسم المسؤولية  1)ه( كل مدرسة عنوان · 

ى تحقيق مستويات عن التحصيل الدراسي وتحسين الطالب والوسائل التي من المدرسة وأولياء األمور وبناء وتطوير شراكة لمساعدة األطفال عل

 عالية في الدولة.

  

 ** هذا العام الدراسي، وينفق األموال مشاركة الوالدين إلى:

 * تمويل جزء من الوقت منسق مشاركة الوالدين 

                            * الحفاظ على مركز الموارد األسر

mailto:ksholl.ges@catoosa.k12.ga.us
mailto:ghaynes@catoosa.k12.ga.us


  

 فرص مشاركة أولياء األمور

 فرص مشاركة األم عرضت هذا العام:

02:00حتي  10:00 -عجلة اللعبة المعايير في مهرجان خريف ·   

18:30@  2016نوفمبر  17 -ليلة عائلية حيث سنتناول معايير محو األمية من خالل األداء الحي الدراسات االجتماعية استنادا!  1عنوان ·   

ليلة عائلية حيث سنتناول معايير محو األمية والرياضيات مع متعة األنشطة  1عنوان ·  LEGO 18:00@  2017يناير  24 -الرياضيات!    

@ يحدد الحقا 2017مارس  2 -حدث األسرة استكشاف محو األمية في الوقت الذي تحتفل عيد ميالد الدكتور سوس "!  1عنوان ·   

2016نوفمبر  -ة األسرة الشهر الوطنية المشارك·   

  

 فرص التطوع:

حضور التوجه المتطوعين في سبتمبر·   

مساعدة من المعلمين والموظفين من خالل العمل التطوعي في مركز مصادر عائلية·   

تاريخ ·  PTO المدرسة   

لمجلس االستشاريخطوبة األسرة والمدرسة والحي الرئيسي اجتماعات ا 1حضور اجتماعات الفريق االستشاري عنوان ·   

 

ا ولالت  1رن ! مواتليعرتج اجرونج عرتج. مدج وعال عءبس حأنتت حا جأوائعنجم  تر منرعلس جعتي!  !1نتنج عتج عأ تن جناونعل جعئمتا عءبمع ممتجال 

 !ئعدجعنعرت بناا جعوأءر ل  لمئس لععنوت جعتجعءب  حا لءبن. بناا جأوتنعر ريللج رتا حال رسعان  نج جعن 1مراع  ممتجال 

 

 

اختبار في جورجيا -  

برنامج مستوى المدرسة 1مكونات من عنوان  -  

سياسة المدرسة ومقاطعة السياسة  - Trifold 

معايير جورجيا التميز -  

كيفية التواصل مع معلم طفلك -  

الميزانية 1العنوان  -  

المواثيق -  

بطاقة اإلدخال -  

  

 

  

 


