
Hiệp định Gia đình-Trường học là gì?
Thỏa thuận Gia đình-Nhà trường 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
được các tiêu chuẩn cấp lớp.
Nhỏ gọn hiệu quả:

● Liên kết các mục tiêu với Kế hoạch Cải tiến Trường học
● Tập trung vào Kỹ năng Học tập của Học sinh
● Mô tả cách giáo viên sẽ giúp học sinh bằng cách sử dụng phương pháp giảng

dạy chất lượng cao.
● Chia sẻ các chiến lược cụ thể mà cha mẹ có thể sử dụng ở nhà.
● Giải thích cách giáo viên và phụ huynh sẽ trao đổi về sự tiến bộ của học sinh.
● Mô tả các cơ hội để phụ huynh tình nguyện, quan sát và tham gia vào lớp học.

Xây dựng những chiếc ca nô vĩ đại

Từ đây cho đến sự nghiệp

Cùng phát triển

Phụ huynh, học sinh và nhân viên của Trường Trung học Cơ sở Lakeview
đã phát triển Thỏa thuận Thành tích giữa Phụ huynh và Nhà trường này.

Giáo viên gợi ý các chiến lược học tập tại nhà, phụ huynh bổ sung ý kiến
  để làm cho chúng cụ thể hơn và học sinh được cho biết những gì sẽ giúp
họ học. Các cuộc họp được tổ chức hàng năm để xem xét bản thu gọn và

thực hiện các thay đổi dựa trên nhu cầu của học sinh.

* Nếu bạn muốn làm tình nguyện viên hoặc nhờ phụ huynh gợi ý, vui lòng liên hệ
với Stacey Newell theo địa chỉ Snewell.lms@catoosa.k12.ga.us hoặc 706-866-1040
hoặc tham gia Trạm tình nguyện Nhắc nhở chỉ cần soạn tin nhắn 81010 @ 666387
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6Ngày nhỏ gọn
Tập trung vào lớp

Soạn thảo ngày 18 tháng 8 năm 2022  

Trường trung học cơ sở
Lakeview

416 Cross Street
Rossville, GA 30741

Vince Phillips, Hiệu trưởng
http://lms.catoosa.k12.ga.us/

Xây dựng quan hệ đối tác Hãy tham

gia với chúng tôi để

Tiêu đề I Cuộc họp Thường niên Mở nhà (Mùa
thu, TBD) Đọc viết / Đêm gốc (Mùa thu, TBD)
Đêm kiểm tra / Điểm chuẩn (Mùa xuân, TBD)

Cuộc họp Hội đồng phụ huynh mùa thu và mùa
xuâ

Phụ huynh luôn được chào đón tại LMS! Tham gia Trạm tình nguyện của Lớp học Nhắc nhở (nhắn tin 81010 @ 666387) để có tất cả các cơ hội tình
nguyện
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MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Học khu : Hộiđồng Giáo dục đặt ra các mục tiêu cho toàn bộ quận. Các
mục tiêu của học khu cho năm 2022-2023 là:
1. Cải thiện tỷ lệ học sinh đạt điểm thành thạo (cấp độ 3,4) trong các lớp 3-8 theo Georgia Milestones.
2. Học sinh sẽ đọc theo trình độ của lớp trước lớp 3.
3. Tăng thành tích trong Toán và Đọc.
4. Để cải thiện tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học

Mục tiêu SMART toàn trường của chúng tôi là: Tăng tỷ lệ phần trăm trọng số
của học sinh đạt điểm Giỏi hoặc cao hơn trong bài đánh giá Georgia Milestones ở tất cả
các cấp lớp và các môn học chính lên 3%

Mục tiêu của Trường: Lakeview Middle School đã thiết lập để tăng tỷ lệ
phần trăm đọc, viết và toán của học sinh trên toàn trường.
∙ Để cải thiện Phần trăm Tăng trưởng của Học sinh trên toàn trường theo Đánh

giá Các mốc quan trọng của Georgia bằng tiếng Anh language arts tăng
3%.
Ở lớp 6, trường của chúng tôi sẽ tập trung vào các lĩnh vực:
⇒Viết thành thạo các bài luận và thành thạo các kỹ năng ELA bắt

buộc
∙ Để cải thiện Phần trăm Tăng trưởng của Học sinh trên toàn trường theo Đánh

giá Các mốc quan trọng của Georgia về .bệnh lý vô thần tăng 3%.
Ở lớp 6, trường chúng tôi sẽ tập trung vào các lĩnh vực:

⇒Phát triển và hiểu phân số, tỷ số và tỷ lệ. Giải quyết các vấn đề
từ nhiều bước. Học sinh đạt 74% trở lên về mục tiêu học tập
hàng tuần.

Phân vị Tăng trưởng của Học sinh mô tả mức độ phát triển mà học sinh thể hiện so với những
học sinh tương tự về mặt học tập.

Thông tin liên lạc về việc học tập của học sinh Trường
trung học Lakeview cam kết liên lạc hai chiều thường xuyên với các gia đình về
việc học tập của trẻ em. Một số cách để mong muốn LMS đến được với bạn là:

● Hệ thống thông báo bằng văn bản Messenger của trường Hệ thống cảnh
báo

● giáo viên Lớp học Hệ thống văn bản Nhắc nhở
● Hội nghị phụ huynh / giáo viên Cuộc
● gọi điện thoại / Email cho
● phụ huynh Cổng thông
● Bản tin Smore

Phụ huynh, học sinh và giáo viên cùng làm việc để thành công!
Học sinh Lớp 6 LMS Học sinh

LMS đã cùng với nhân viên và phụ huynh phát triển các ý tưởng về cách
các em có thể thành công và vươn tới những ngôi sao trong môn Anh
ngữ và toán học. Học sinh nghĩ ra những ý tưởng sau để tạo mối liên hệ
giữa việc học ở nhà và ở trường:
● Hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn.
● Hoàn thành bài tập trên lớp đúng giờ.
● Kiểm tra bài tập trên lớp của Google hàng ngày.
● Học ở nhà để kiểm tra / trắc nghiệm
● Làm bài trên i-Ready Math và Reading Plus  

Trong các Phòng học Lớp
6 Các nhóm lớp 6 sẽ làm việc với học sinh và gia đình của các em để hỗ
trợ học sinh đạt được thành công trong môn Anh văn và toán. Một số mối
liên hệ chính của chúng tôi với các gia đình sẽ là:
● Cung cấp các nguồn tài liệu về nghệ thuật và toán tiếng Anh để kiểm tra trong

Trung tâm Tài nguyên Gia đình.
● Cung cấp và tham gia Title I Literacy Night và Math Night để cung cấp cho phụ

huynh những phương pháp giúp con mình trong môn Anh văn và Toán.
● Sử dụng Google Lớp học hoặc một tài nguyên khác do giáo viên lớp 6 chọn cho

các bài kiểm tra, bài tập và môn ngữ văn tiếng Anh.
● Xây dựng các bài tập toán liên quan đến môn toán cho phép phụ huynh tham

gia, cũng như cung cấp các phần để phụ huynh gửi phản hồi cho giáo viên về bài
tập.

  Tại Nhà
, phụ huynh LMS đã cùng với nhân viên phát triển các ý tưởng về
cách gia đình có thể hỗ trợ học sinh thành công trong môn Anh
văn và toán. Các gia đình có thể có những ý tưởng khác để thêm
vào danh sách này.

● Khuyến khích học sinh làm bài i-Ready Math và Reading Plus ở
nhà.

● Đăng ký tất cả Ứng dụng Nhắc nhở.
● Thúc đẩy làm việc tại nhà trên i-Ready và Reading plus.
● Kiểm tra Parent Portal.everyday.
● Khi được cung cấp, hãy đảm bảo con tôi tham gia dạy kèm sau giờ

học cho môn Toán và Ngữ Văn Anh.

Phụ huynh luôn được chào đón tại LMS! Tham gia Trạm tình nguyện của Lớp học Nhắc nhở (nhắn tin 81010 @ 666387) để có tất cả các cơ hội tình
nguyện


