
2022 Spring PAC
Minutes
Trường trung học
Lakeview
ngày 13 tháng 4 năm

2022 @ 10 giờ sáng

Có một cuộc họp Trực tuyến được trình bày trong một bản tin
tồi tệ hơn và được gửi qua tin nhắn, Tình nguyện viên nhắc nhở,
FB, Twitter, và các trang web cho phụ huynh không thể đến họp
tại nhà. Điều này có sẵn từ ngày 4 / 11-4 / 13 để phụ huynh nhập
và phê duyệt. (Không ai đăng nhập hoặc phê duyệt điện tử từ
cuộc họp trực tuyến.
Cuộc họp trực tuyến cũng sẽ được cung cấp tài liệu

Bữa sáng đã được phục vụ cho các thành viên và phụ huynh
Những người tham dự cuộc này họp:

● Amy Blankenship- Phụ huynh
● Katie Blankenship-Phụ huynh
● Kristy Jabolonski- Điều phối viên Văn phòng Quận Title I
● Stacey Newell - Điều phối viên Tham gia của Phụ huynh

LMS
● Jeff Chastain - Trợ lý Hiệu trưởng

Các gói thông tin có chứa thông tin về (trong thư mục cho mỗi
thành viên)

● LMS và



● Kế hoạch Hành động
● Bản thảo sơ bộ về LMS & CCPS Chính sách gắn kết dành

cho phụ huynh giađình thứ nhất Title 1 và .
● Kế hoạch Cải tiến Trường học
● Đầu vào của Phụ huynh đến Giáo viên
● về cuộc họp PAC (Mã QR)
● Các

giới thiệu đã được thực hiện cho tất cả mọi người tham dự.
Stacey Newell cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra khỏi lịch
trình bận rộn để tham gia cuộc họp quan trọng này và chúng
tôi đánh giá cao tất cả phụ huynh và phụ huynh sự tham gia
của. Stacey Newell đảm bảo rằng mỗi người tham dự đều ký tên.
Cô Newell giải thích tầm quan trọng của cuộc họp Spring Pac
và rằng phụ huynh có mặt ở đây để phê duyệt các chương trình
Tham gia của Phụ huynh Tiêu đề I của LMS và CCPS, để xem xét
Khảo sát Mùa xuân CCPS và LMS, Ngân sách Tiêu đề I, Địa điểm
cải tiến trường học, thông tin kiểm tra, Kế hoạch Hành động
cho 2022-2023 và công nhận tình nguyện viên.
Bà Newell đã thông qua kế hoạch hành động được đề xuất
2022-2023. Chẳng hạn như đêm Steam, ELA, đêm, khảo sát, đêm
điểm chuẩn, v.v.
Cô Newell nói về mục tiêu của chúng tôi cho năm học
2022/2023. (Để cho thấy sự tăng trưởng 3% trong các môn Viết,
Toán và Ngữ Văn) Các Mục tiêu của Học khu cũng đã được xem
xét. Bà Newell cho biết sẽ có nhiều cuộc thảo luận hơn cho
năm sau khi tất cả dữ liệu đã hoàn tất và yêu cầu phụ huynh
đóng góp ý kiến. Cô giải thích rằng học sinh được đo bằng ba
thành phần khác nhau: Score / Growth/ A. Bà Newell đã nói về
thông tin kịp thời. Chúng tôi sử dụng cảnh báo bằng văn bản,
email, trang web, bản tin hàng tháng, phương tiện truyền
thông xã hội LMS mới (facebook / Twitter / Instagram), ứng
dụng Nhắc nhở Trạm tình nguyện mới và thị trường học để
thông báo cho phụ huynh về các thông tin và sự kiện quan



trọng. Bà Newell nêu bật tất cả các thông tin cập nhật trong
chính sách. Hội đồng đã thông qua chính sách tham gia của
công ty mẹ LMS. Cô Newell đã cùng phụ huynh xem lại kết quả
khảo sát của LMS Spring. Cô Jawblonski đã nói về chính sách
tham gia của phụ huynh được cập nhật CCPS và kết quả khảo
sát CCPS Spring.
Cô Newell đã xem xét Tiêu đề I Compacts với phụ huynh và trao
đổi với họ về máy compact, cách chúng được đóng khung và
yêu cầu đầu vào.
Ông Chastain đã thảo luận về tầm quan trọng của ý kiến   đóng
góp của phụ huynh và gia đình để chuẩn bị  Đề mục 1 . Ông
Chastain một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của ý kiến
  đóng góp từ phụ huynh về ý kiến   của họ về những gì chúng
tôi đang làm tốt và những điều họ có thể thấy còn thiếu. Họ
cũng sử dụng dữ liệu khảo sát trong quá trình lập kế hoạch.

Ông_ Chastain đã thảo luận về cách Title I được sử dụng. Ông
giải thích rằng phần lớn trường tôi học ngân sách đến từ Bang
của chúng Georgia. 90% của Quận Catoosa trường là Tiêu I.đề I
dựa Chứng chỉ Title trên suất ăn miễn phí được(giá trưa cho
trường học giảm mộtchỉ kinh tế số). Chúng tôi thường nhận
được la250.000đôkhoảng.00 trong bổ sung Title I quỹ.  Hướng ,
dẫn Title I có ba phần sách Ngân : Học tậpChuyên vàmôn Tham
Sựgia của
Phụ huynh Sự Tham gia của (huynh và Gia đình Phụ).  Ông_
Chastain đã nói về các chương trình , chẳng hạn như i-ready
Toánvà . ĐọcPlus  Anh ấy nói về cách các chương trình và Các
cột mốc quantrọng sẽ ghi nhận của học sinh sự phát triển.
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ sau giờ học kèm dạy toán và
đọc (LMS Học viện). Một Toán và Ngữ văn giáo viên sẽ dạy kèm
hai hoặc ba ngày một tuần cho học sinh được thiệu giới cha mẹ
hoặc giáo viên.  Thêm Toán Giáo viên cho nhỏ hơn lớp học.  hơn
chuyên nghiệp Đào tạo cho của chúng tôi giáo viên.  Chúng tôi



cũng tuyển dụng một Phụ huynh Tham gia của Điều phối viên
(Cô. Newell). Ms._ Newell làm việc toàn.gianthời  Title I Tiền
không thể được sử dụng để bổ sung tiền nhận được từ quận
bang hoặc tiểu.
Nó bổ nhằm mục đích sung các khoản tiền đã nhận được.
Ông Chastain đã nói về Kế hoạch Cải thiện Trường học
2022-2023 và các mục tiêu của chúng tôi được đặt ra với sự
phát triển và thành tích của học sinh, hạnh kiểm, sự chuyên cần;
chúng ta phải đợi cho đến khi tất cả dữ liệu hoàn tất trước khi
xem xét và xác định phần trăm tăng trưởng.
Bà Newell đã yêu cầu đầu vào/ phê duyệt cuộc khảo sát PAC.
Cô ấy yêu cầu cha mẹ quét mã QR và họ đã hoàn thành một
biểu mẫu trên google. Họ đã phê duyệt CCPS và Chính sách LMS.
Ông Chastain hỏi nếu có bất kỳ các câu hỏi.hỏi) Ms.câu
Newellvà Mr., Chastain một lần nữa cảm ơn tất cả các huynh đã
buổi tham gia phụ họp và tất cả gì họ LMSủng hộ đã .những
Cuộc họp kết thúc lúc 55 10giờphút a.m.


