
AİLE AKRONİMLERİ
ADA - Engelli Amerikalılar Yasası

-Dikkat Eksikliği Bozukluğu

DEHBDEHB - Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

AR -Hızlandırılmış Okuyucu.Hızlandırılmış Okuyucu programı katılımcıların bağımsız okumasını

artırmak için tasarlanmıştır. Program, birçok farklı düzeyde çeşitli okuma materyalleri için

bilgisayar anlama testleri sunmaktadır.

CCRPI - Kolej ve Kariyer Hazır Performans Endeksi. CCRPI, tüm Georgia devlet okulu öğrencileri

için kolej ve kariyer hazırlığını teşvik edecek tüm eğitim paydaşları için kapsamlı bir okul

geliştirme, hesap verebilirlik ve iletişim platformudur.

EIP -Erken Müdahale Programı. Erken Müdahale Programı (EIP), akademik not seviyesine

ulaşamayan veya devam etme riski olmayan K5 öğrencilerine hizmet etmek için tasarlanmıştır.

ELLİngilizce Dil Öğrenenler. Ana dili İngilizce olmayan öğrenciler. Genel eğitim ortamına tam

daldırma uygun oluncaya kadar ESOL programı tarafından desteklenirler.

EOC - Kursun Sonu

EOG Sınıf Sonu

ESOL -- Başka Dilleri Konuşanlar için İngilizce. Bu, sınırlı sayıda İngilizce öğrenen öğrencinin

İngilizce dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerinde yetkinliklerini geliştirmelerine

yardımcı olmak için tasarlanmış bir programdır;

FERPA - Aile Eğitim Hakları ve Gizlilik Yasası, öğrenci eğitim kayıtlarının gizliliğini koruyan

federal bir yasadır.

GADOE - Georgia Eğitim Bölümü

GKIDs - Georgia Anaokulu Gelişme Becerileri Envanteri. Bu araç, bir anaokulu öğrencisinin birinci

sınıfa hazır olduğunu değerlendirir.

GSE - Mükemmellik  Gürcistan Standartları

GSGM - Gürcistan Öğrenci Büyüme Modeliönemli bilgilendirmeköğrencilere, velilere, eğitimcilere ve

kamuoyunaöğrenci ilerleme hakkındaationsunmaktadır.Akademik başarı, hikayenin sadece bir kısmını

anlatır. Öğrenci büyümesinin eklenmesi, öğrencilerin akademik performansları hakkında daha kapsamlı

bir hikaye anlatır.Şimdi Öğrencilerin sona erdi neredesadecebiliyoruz, ama biz de onlar oraya yapılan

ne kadar gelişme.  

FİKİR- 2004 Engelli Bireylerin Eğitim Geliştirme Yasası (IDEA), Engelli Çocuklar İçin Eğitimde

Eşitlik, Hesap Verebilirlik ve Mükemmelliğin Sağlanmasına Yardımcı Olmak Üzere, Kanun Arkasında

Çocuk Kalmadı (NCLB) ile yakından uyumludur.

LEACatoosa County Schoolsgibi Yerel Eğitim Ajansı



IEP-- Bireysel Eğitim Planı. Bu, IEP ekibi (öğretmenler, veli (ler), özel eğitim personeli ve öğretim

destek öğretmeni) tarafından belirlenen engelli durumuna göre öğrencinin gereksinimlerini karşılamak

için yazılmış bir plandır.

LEP - Sınırlı İngilizce Uzmanlığı. Sınırlı İngilizce yeterliliği gösteren çocuklara referans olarak

kullanılan bu terim.

NAEP- Eğitim İlerlemeUlusal Değerlendirilmesi. Bu karşılaştırma amaçlı ulusal olarak zorunlu bir

değerlendirmedir.

OCR - Sivil Haklar Ofisi (Başlık IX)

RTI- Müdahale içinTepki. Tüm öğrencilerin genel eğitim müfredatında başarılı olmalarına yardımcı

olmak için yüksek kaliteli araştırma tabanlı öğretim, müdahaleler ve veriye dayalı uygulamalar

sağlamaya odaklanmış bir süreç.

SGP - Öğrenci Büyüme Yüzdeleri. SGP'ler, bir eyalet değerlendirmesinden diğerine, öğrencinizin

akademik olarak benzer öğrencilere (Gürcistan'da aynı başarı geçmişine sahip diğer öğrenciler) göre

ne kadar akademik ilerleme kaydettiğini açıklar.

SST - Öğrenci Destek Ekibi. SST, sorumluluğu, sınıf öğretmenlerine bir öğrencinin öğretim

ihtiyaçlarını, genel eğitim sınıfına uygun stratejileri ve sürekli izleme prosedürlerini tanımlamak için

tasarlanmış işbirlikçi, veri tabanlı, problem çözme sürecinde yardımcı olmak olan üç veya daha fazla

profesyonellerden oluşan bir gruptur.

PLC-Profesyonel Öğrenme Toplulukları. Düzenli olarak karşılaşan, uzmanlığı paylaşan ve öğretme

becerilerini ve öğrencilerin akademik performansını geliştirmek için işbirliği içinde çalışan bir

eğitimci grubu.

Ebeveynler için daha fazla kısaltma için göz atın:

http://www.greatschools.org/gk/articles/acronyms-in-education/
http://www.fultonschools.org/en/divisions/sup/comm/Pages/Acronyms.aspx

http://www.greatschools.org/gk/articles/acronyms-in-education/
http://www.fultonschools.org/en/divisions/sup/comm/Pages/Acronyms.aspx

