
Biên bản dành cho Hội đồng Cố
vấn Phụ huynh FALL (PAC)

Ngày 24 tháng 8 năm2022 10:00
sáng

tại nhà

● Các thành viên Hội đồng Cố
vấn Phụ huynh có mặt tại nhà
là:

Amy Blankenship-Phụ huynh
Leslie Wiggins
Kristy Jablonki - Điều phối viên Tham
gia của Phụ huynh Quận

o Stacey Newell - Phụ huynh
LMS Điều phối viên Tham
gia

o Joe Blackwood - Trợ lý Hiệu
trưởng

Phụ huynh được yêu cầu đăng nhập, dùng bữa sáng, và được phát một gói có:

● Chương trình nghị sự PAC
● Ngân sách
● Tất cả ba cấp lớp của tài liệu nhỏ gọn DRAFTED
● Tóm tắt chính sách LMS
● Chính sách
● Kết quả khảo sát
● Học khu Kế hoạch Cải
● Khảo sát cuộc họp PAC mùa thu / đầu vào của phụ huynh
● Ghi chú cho giáo viên

Được trưng bày trên bàn để phụ huynh mang về nhà:

● Kiểm tra ở Georgia
● Các thành phần của Chương trình Toàn trường Title I
● Tiêu chuẩn Xuất sắc của Georgia
● Cách giao tiếp với giáo viên của con bạn
● LMS và Chính sách tham gia của phụ huynh và gia đình của Quận

Trifold



● Catoosa và
● Thẻ nhập liệu của phụ huynh

● Ông Blackwood chào đón mọi người và giới thiệu
Ông thông báo với các bậc phụ huynh rằng đây là năm đầu tiên ông làm
quản trị viên và ông rất hào hứng. Anh ấy đã xem qua chương trình nghị sự
của PAC.

● Ông Blackwood nói với các bậc cha mẹ rằng ông đánh giá cao họ ở đây.
Cuộc họp này là một phần của quá trình cải thiện những gì chúng tôi thực
hiện tại LMS. Ông ấy nói rằng chúng tôi cần ý kiến   đóng góp của họ (đối với
tài liệu nhỏ gọn, ngân sách tiêu đề / chi tiêu và chính sách).

● Ông Blackwood đã thông báo cho phụ huynh biết Trường Tiêu đề I là gì. Mọi
Đạo luật về Thành công của Học sinh (ESSA), Tiêu đề I, Phần A Mục 1116 cung
cấp hỗ trợ tài chính cho các cơ quan giáo dục của tiểu bang và địa phương
để đáp ứng nhu cầu của trẻ em có nguy cơ. Mục tiêu của Title I là cung cấp
các dịch vụ và hoạt động giảng dạy hỗ trợ học sinh trong việc đáp ứng các
tiêu chuẩn thực hiện đầy thách thức của tiểu bang.

Tiêu đề I của Trường Chúng ta (Yêu cầu Toàn trường) là gì? Mục đích của các
chương trình Title I trong toàn trường là cải tiến toàn bộ chương trình giáo dục
trong một trường học. Điều này sẽ giúp cải thiện thành tích học tập của tất cả học
sinh, đặc biệt là những học sinh có thành tích thấp nhất.

● Ms. Newell  thông tin đã xem xét về  Chính sách gắn kết của cha mẹ và gia
đình và tôi đã yêu cầu phụ huynh mang về nhà Bản tóm tắt Chính sách LMS
để đọc qua. Trong chính sáchy, cô đã xem xét thông tin về

● các nguồn lực sẵn
● có Cơ hội tham gia của phụ huynh Các

● gọn
● tình nguyện

● Mục tiêu
● trường và nhiều hơn nữa

● Ms. Jablonski đã xem xét thông tin về việc chọn một memebr và Tiêu đề I
Chính sách của Quận Catoosa và Tiêu đề I được Giải thích cho Phụ huynh. Cô
ấy nói về

● Khảo sát (toàn trường / quận)
Cô Newell sau đó nói về kết quả Khảo sát Mùa thu. Cô ấy cho biết thông tin
kết quả, cách chúng tôi xem chúng, chương trình Title I làm gì để cải thiện mọi
thứ bằng cách sử dụng ý kiến   đóng góp của phụ huynh và chúng tôi cũng chia
sẻ thông tin với giáo viên và cộng đồng.
● Trường học và văn phòng quận làm gì khi chúng tôi xem xét ý kiến   đóng góp

của
● phụ huynh ủy ban Liên minh Gắn kết Phụ huynh cho CCPS



● DAC & Parent Cafe

● Ông Blackwood đã thảo luận về Kế hoạch Cải tiến Toàn trường Title I. Cách
đội ngũ lãnh đạo của LMS gồm các giáo viên, huấn luyện viên học thuật,
chuyên gia can thiệp đọc và quản trị viên đánh giá dữ liệu của trường từ năm
trước và sử dụng dữ liệu đó để thúc đẩy học tập / tăng trưởng cao hơn và tỷ lệ
đi học / hành vi tốt hơn.
Ông Blackwood đọc qua các mục tiêu đã đặt ra từng khía cạnh của SIP.
Ông hỏi liệu có bất kỳ câu hỏi / đề xuất / đầu vào nào với tất cả các thông tin
đã được trình bày cho đến nay không? Phụ huynh nói không. (Chưa được phê
duyệt cho đến tháng 9)

● MR. blackwood đã xem xét ngân sách. Thông tin là bên dưới. Ông đã xem
xét từng hạng mục và giải thích tiền đi đâu và nó có lợi như thế nào đối
với sự thành công trong học tập của các sinh viên tại LMS. Anh ấy hỏi phụ
huynh có thắc mắc hay ý kiến   gì không.

● Hướng dẫnBổ sung Giáo viên Ngữ văn
○ Sau giờ học Dạy kèm
○ Các đăng ký / chương trình dựa trên web và các

nền tảng học tập thích ứng như I-Ready Math, Reading Plus, Flo từ vựng Đồ
○ dùng cơ bản cho học sinh
○ Bán thời gian

● Cải thiện Dịch vụ Giảng dạy Một nửa Huấn luyện viên Học thuật (để dẫn dắt nhân
viên giảng dạy đào tạo)

○ RTI
○ đào tạo nhân viên giảng dạy
○ tạo cho Ascend Math, và Reading Plus (Huấn luyện viên học thuật)
○ Nhóm phân tích dữ liệu (Huấn luyện viên học thuật)

● Dịch vụ học sinh / Sự tham gia của phụ huynh (Điều phối viên tham gia
toàn thời gian của phụ huynh) Tài nguyên hướng dẫn dành cho phụ huynh để
kiểm tra và sử dụng tại nhà để cải thiện việc học của học sinh

○ Chi phí in ấn và phổ biến thông tin Đề I và trình bày các sự kiện của Đề I
như: Đêm Toán học, Đêm đọc viết, Các cột mốc / Đêm tăng trưởng điểm
chuẩn Georgia, Cuộc họp Thường niên Đề I, Các cuộc họp Hội đồng Cố vấn
Phụ huynh Mùa thu và Mùa xuân, v.v ...

● Stacey Newell đã thông báo với các bậc cha mẹ rằng một trong những
mục đích của mee ngày nay ting là phê chuẩn các quy tắc Gia đình-Trường
học. Cô giải thích rằng các hợp đồng này là một thỏa thuận giữa gia đình
(phụ huynh và học sinh) và nhà trường về cách họ sẽ làm việc cùng nhau
để giúp học sinh thành công. Cô ấy giải thích với phụ huynh rằng các mục
tiêu / chiến lược trong tài liệu nhỏ gọn đã được thu thập từ phụ huynh (gửi



về nhà với gói dữ liệu ngày đầu tiên, mã QR sẽ được quét qua điện thoại
để hoàn thành biểu mẫu nhập liệu nhỏ gọn dành cho phụ huynh), giáo viên
nhập (trong thời gian giáo viên cấp lớp ' cuộc họp), và học sinh (trong quá
trình động não trong lớp học / google biểu mẫu). Cô Newell đã xem xét
các mục tiêu và kỹ năng đã soạn thảo ở cấp lớp Compact sẽ được sử dụng
trong mỗi cấp lớp, kỳ vọng của học sinh, kỳ vọng của giáo viên và kỳ vọng
của phụ huynh đối với kỳ vọng của phụ huynh. Chúng sẽ được sao chép và
phân phát cho học sinh, cùng với Bảng Chữ ký. Phụ huynh và học sinh sẽ
cùng nhau đọc bản tóm tắt, ký vào Tờ Chữ ký, và gửi lại cho giáo viên để
xin chữ ký của họ. Những chiếc máy nhỏ gọn này sẽ được đặt trong phòng
dành cho cha mẹ trước ngày 31/10. Cô hỏi các bậc phụ huynh nếu có bất
kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào mà họ muốn thực hiện đối với các bản dự
thảo nén? Phụ huynh đã nói không, và đã chấp thuận việc thu gọn.

Cô Newell hỏi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc đồng tình nào với cô ấy, ông
Blackwood, hoặc Kristy Jablonski.

Cô Wiggins hỏi về chương trình Reading Plus và I-Ready.

Ông Blackwood giải thích rằng những công cụ này được sử dụng để giúp học
sinh phát triển khả năng đọc và toán. Mùa thu / mùa đông / mùa xuân, chúng
tôi có kiểm tra điểm chuẩn để xem liệu có tăng lên cấp lớp khác hay không.

Cô Newell hỏi liệu phụ huynh có hoàn thành cuộc khảo sát PAC Mùa thu hay
không.

Cuộc họp đã bị hoãn lại lúc 10:40 sáng.

Cô Newell đã sử dụng cuộc họp trực tuyến của tôi để sử dụng như một công cụ
thuyết trình. Tôi đã cung cấp các liên kết để tôi có thể truy cập thông tin và
những người tham dự có thể xem thông tin đó trên bảng trắng.

Bà Newell cũng cung cấp một PAC mùa thu kỹ thuật số. Điều này có sẵn thông
qua cảnh báo văn bản / FB / trang web / Trạm tình nguyện Nhắc nhở Ứng dụng
cho phụ huynh không thể tham dự.



Biên bản kỹ thuật số Biên bản

họp Hội đồng cố vấn phụ huynh mùa thu
Kỹ thuật số 2022-2023

Đăng trực tuyến / text /
Facebook / Ứng dụng nhắc nhở

8/22/22

(LMS cung cấp PAC cả trực tuyến và nội bộ để đáp ứng mọi nhu cầu của
phụ huynh)

Cô Newell đặt tất cả thông tin vào chương trình làm việc trong
bản trình bày Bản tin Smore
Cuộc họp Cố vấn dành cho Phụ huynh sẽ có sẵn trực tuyến cả

năm, nhưng Phần đầu vào sẽ có sẵn 8/24
Mỗi phần trên smore chứa thông tin dựa trên thông tin Chương

trình nghị sự được cung cấp.
Tất cả các phần chủ đề đều có các liên kết để cung cấp thông
tin cho phụ huynh để phụ huynh xem xét, phê duyệt các sản

phẩm nhỏ gọn và phụ huynh đóng góp ý kiến   vào bản khảo sát
ở cuối bài thuyết trình Smore

Liên kết đến các
● Bài viết nhỏ gọn để xem và phê duyệt

● Đề mục I Tài liệu để xem
● Khảo sát Mùa thu để xem

● Chính sách Tương tác của Phụ huynh LMS để xem và nhập
vào

● Kế hoạch Cải tiến của Trường để xem và đầu vào
● Kiểm tra và Điểm chuẩn để xem

● Tiêu đề I Ngân sách để xem
● Bảng Đăng nhập và Khảo sát PAC Mùa thu

Email của tôi được liệt kê cho phụ huynh nếu họ có bất kỳ câu
hỏi hoặc thảo luận nào về cuộc họp.



Cô Newell sẽ đăng cuộc họp qua Trang web, liên kết trên trang
FB LMS, cảnh báo bằng văn bản với liên kết đến cuộc họp, liên

kết trong APP Tình nguyện viên Nhắc nhở /

Giải thích Mục đích Cuộc họp — Công việc chính của cuộc họp
Hội đồng Cố vấn Phụ huynh là:

● Thảo luận và thu thập thông tin đầu vào liên quan đến
chính sách trường học và các tài liệu nhỏ gọn (có trong
Khảo sát)

Giới thiệu về Nhân viên
Kết quả khảo sát Mùa thu được chia sẻ
Thảo luận về Kế hoạch Hành động lưu ý đề nghị tham
gia của phụ huynh và gia đình cho năm học này.
Phân phối chính sách nhà trường / Mua đầu vào (có
sẵn trong Khảo sát)

● chính sách Thảo
luận về kế hoạch cải tiến toàn
trường Thảo luận về dữ liệu kiểm tra và điểm chuẩn
Thảo luận rút gọn và Phê duyệt theo cấp lớp (có trong
Khảo sát)
Ý kiến   của phụ huynh về việc nâng cao năng lực của
nhân viên — Chúng tôi có thể làm gì để giúp nhân
viên nhà trường đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ
huynh và gia đình ? Chọn Ít nhất hai đại diện được
chọn cho DAC. (có sẵn trên Khảo sát)
Giải thích và thảo luận về Tiêu đề I-Đây là cách chi
tiêu tiền của phụ huynh và gia đình thuộc Tiêu đề I
trong năm học này:

● Chúng tôi hoan nghênh các ý kiến   và đề xuất của bạn. Nếu
bạn có thêm câu hỏi hoặc thắc mắc về

Title I và cách sử dụng tiền của Title I, vui lòng trao
đổi với điều phối viên hoặc
hiệu trưởng về sự tham gia của phụ huynh.
Thông tin đầu vào của bạn --- Câu hỏi và Thảo luận
(có sẵn trên Khảo sát) hoặc email của tôi có sẵn

Cô Newell có một Khảo sát được liên kết trong đó cũng sẽ được
sử dụng làm bảng đăng nhập cho các phụ huynh đã xem



bài thuyết trình của Hội đồng Cố vấn dành cho
Phụ huynh The Smore đã được phân phối bởi ứng
dụng Nhắc nhở, trang LMS Facebook, Trang web,
Twitter.
Đề mục I Tài liệu phát với các liên kết để xem từ tất cả các chủ
đề được liệt kê ở trên trong vài phút

▪ Kiểm tra ở Georgia
▪ Các thành phần của Đề mục I
▪ Tiêu chuẩn xuất sắc toàn trường Georgia
▪ Cách giao tiếp với giáo viên của con bạn
▪ LMS
▪ Catoosa
▪ Hạt
▪ đình
▪ sách
▪ Biên bản họp thường niên

http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/STUDENT%20TESTING%20IN%20GEORGIA%20.pdf
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/CMPONENTS%20OF%20A%20SCHOOLWIDE%20PROGRAM%20.pdf
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/_Georgia%20Standards%20of%20Excellence%20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-hmKtUoxPf4RcwaIwDNyZiB8s7n5hm3H/view
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/parent_engagement_policy
https://lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/additional_title_i_documents/c_c_p_s_parent_engagement_policy
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/title_i/title_i_family_compacts
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqUlTAeyZf2z7H9JucwM4VC3F1Vy2NTNN6Drkb5p4zn1Rd-A/viewform
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/2020-2021%20Title%20I%20Budget%20%20(1).pdf
http://www.lms.catoosa.k12.ga.us/UserFiles/Servers/Server_19208777/File/Title%20I%20Annual%20%20Meeting%20Minutes.pdf

