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Biên bản

Cô Newell điều phối viên phụ huynh LMS gửi gói tin về nhà
Thư phụ huynh (để trả lại có chữ ký) hoặc điện tử
Biểu mẫu học sinh có điểm Chuẩn mùa Thu và Mùa Đông
Bản khảo sát
Thông tin phát
tại nhà học sinh mang gói tin về nhà ngày 11 tháng 2 năm 2022. Bản dịch thông tin bao
gồm cả bản trình bày đã được gửi về nhà tất cả các mã QR dành cho phụ huynh ELL

đều có sẵn cũng như một liên kết văn bản tới Bản tin MÙI HÔI NÁCH TĂNG TRƯỞNG, bao
gồm các Video, bản in và thông tin về sự phát triển, Toán i-Ready, Reading Plus, Thông tin
quan trọng và hội thảo COMPACT vào mùa xuân cho mỗi lớp -mức độ. Posted in Bản tin
tháng 3-Trang LMS FB, LMS WEBSITE, TITLE I WEBSITE và văn bản cảnh báo 2/11/22
Phụ huynh trả lại biểu mẫu điểm chuẩn màu tím hoặc ký điện tử quét mã cho biết họ đã
xem lại thông tin, bản in, video và xem xét Spring COMPACT hội nghị.
Thông tin này nhằm vận động các bậc cha mẹ thúc đẩy tầm quan trọng của các chương
trình toán và đọc cộng i-Ready. Để giáo dục phụ huynh về điểm chuẩn, sự phát triển của /
học sinh của họ và kiểm tra.

Tăng trưởng

Đo lường thành tích của học sinh theo thời gian bằng cách sử dụng cùng một học sinh
Mô hình trường học tăng trưởng Georgia là gì?
Mô hình Tăng trưởng Georgia (GSGM) là một sáng kiến   được thiết kế để cung cấp cho
học sinh, phụ huynh và các nhà giáo dục thông tin quan trọng về sự tiến bộ của học sinh.

Tại sao phải tập trung vào sự phát triển của học sinh?

Một mô hình tăng trưởng sẽ cho phép các nhà giáo dục vượt ra ngoài các câu hỏi dựa
trên tình trạng để đưa ra các câu hỏi quan trọng liên quan đến tăng trưởng.

–Tình trạng

• Tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn tiểu bang là bao nhiêu?

• Năm nay có nhiều học sinh đạt tiêu chuẩn tiểu bang hơn so với năm ngoái không?

–Tăng trưởng

• Học sinh này phát triển hơn hay kém hơn so với những học sinh tương tự về mặt học tập?

• Học sinh học toán có phát triển nhiều như học đọc không?



• Học sinh có đang đi đúng hướng để đạt hoặc vượt quá trình độ thông thạo không?

Tỷ lệ Phần trăm Tăng trưởng của Học sinh là gì?

Phân vị phát triển của học sinh (SGP) mô tả sự phát triển của học sinh so với các học sinh
khác trên toàn tiểu bang có thành tích tương tự trước đó

–Các phép tính chỉ dựa trên thành tích

SGP không chỉ cho biết từng học sinh tiến bộ như thế nào mà còn có thể được tổng hợp
để cho biết nhóm học sinh, trường học, học khuvà tiểu bang đang tiến

triển Mô hình Tăng trưởng Học sinh Georgia là gì? Mô hình Phát triển Học sinh Georgia
(GSGM) là một sáng kiến   thú vị được thiết kế để cung cấp cho học sinh, phụ huynh, các
nhà giáo dục và công chúng những thông tin quan trọng về sự tiến bộ của học sinh.
Thành tích học tập chỉ nói lên một phần của câu chuyện. Việc bổ sung sự phát triển của
học sinh kể một câu chuyện đầy đủ hơn về kết quả học tập của học sinh. GSGM cung cấp
thông tin quan trọng về mức độ tiến bộ của tất cả học sinh - cho dù họ hiện đang đạt hoặc
vượt quá kỳ vọng học tập hay không.
SGP là gì? Phần trăm tăng trưởng của học sinh (SGP) mô tả mức độ phát triển mà một học
sinh đã chứng minh so với những học sinh có học lực tương tự từ khắp tiểu bang. Phần
trăm tăng trưởng nằm trong khoảng từ 1 đến 99, với phần trăm thấp hơn cho thấy mức
tăng trưởng học tập thấp hơn và phần trăm cao hơn cho thấy mức tăng trưởng học tập
cao hơn. Với SGP, tất cả học sinh - bất kể mức độ thành tích trước đây của họ - đều có cơ
hội thể hiện mọi mức độ phát triển.
Tôi Cần Biết Điều Gì? • Học sinh được so sánh với các học sinh khác trên khắp Georgia có
cùng lịch sử thành tích. • Phần trăm tăng trưởng nằm trong khoảng từ 1 đến 99, với phần
trăm thấp hơn cho thấy mức tăng trưởng học tập thấp hơn và phần trăm cao hơn cho thấy
mức tăng trưởng học tập cao hơn. • Tất cả học sinh, bất kể mức độ thành tích trước đây
của họ là gì, đều có cơ hội thể hiện mọi mức độ phát triển. • SGP được sử dụng như một
trong nhiều chỉ số trong Chỉ số Hiệu suất Sẵn sàng cho Việc học Đại học và Nghề nghiệp
(CCRPI) và Hệ thống Hiệu quả Chìa khóa Giáo viên và Lãnh đạo (TKES và LKES).

Các mốc kiểm tra Dữ liệu điểm chuẩn
Các mốc thời gian Kiểm tra là ngày
6 & 7 - Toán, ELA, Viết
Lớp 8 - Điểm Toán, ELA, Khoa học, Nghiên cứu xã hội
nhận được trong Mốc Mùa hè

Mục
đích của Mốc Georgia là gì? Georgia Milestones được thiết kế để cung cấp thông tin về
mức độ học sinh nắm vững các tiêu chuẩn nội dung đã được tiểu bang thông qua trong
các lĩnh vực nội dung cốt lõi của Ngữ Văn Anh, Toán, Khoa học và Nghiên cứu Xã hội.
Quan trọng hơn, Georgia Milestones được thiết kế để cung cấp cho học sinh thông tin
quan trọng về thành tích của bản thân và sự sẵn sàng cho cấp độ học tập tiếp theo của
họ — có thể là cấp học tiếp theo, khóa học tiếp theo hoặc nỗ lực tiếp theo (đại học hoặc
nghề nghiệp).
Học sinh sẽ gặp những dạng câu hỏi nào trong bài đánh giá Georgia Milestones? Georgia
Milestones bao gồm các loại mục được mô tả dưới đây: • các mục kết thúc mở (đáp ứng



được xây dựng) trong môn Toán và Ngữ văn Anh (tất cả các lớp và khóa học); • thành
phần viết (để trả lời cho các đoạn văn do học sinh đọc) ở mọi cấp lớp và khóa học trong
các bài đánh giá về Ngữ Văn Anh; • các mục được tham chiếu theo tiêu chuẩn quốc gia
trong tất cả các lĩnh vực nội dung và các khóa học để bổ sung cho thông tin được tham
chiếu theo tiêu chí Georgia và để cung cấp so sánh quốc gia; và • các mục trắc nghiệm
trong tất cả các lĩnh vực nội dung và các khóa học. Chế độ quản lý của chương trình
Georgia Milestones là trực tuyến. Tài liệu kiểm tra bằng giấy / bút chì, chẳng hạn như biểu
mẫu chữ nổi, có sẵn cho một số ít học sinh không thể tương tác với máy tính hoặc thiết bị
do khuyết tật của họ.
Tôi có thể làm gì để giúp học sinh của mình? Những học sinh chuẩn bị, bình tĩnh và nghỉ
ngơi sẽ thực hiện tốt hơn trong các bài kiểm tra. Dưới đây là một số trong nhiều cách để
giúp học sinh của bạn tiếp cận các Sự kiện quan trọng của Georgia một cách thoải mái
và tích cực: • Khuyến khích học sinh của bạn thực hiện các kỹ năng học tập và làm bài
kiểm tra tốt. Những kỹ năng này bao gồm việc tuân theo các chỉ dẫn một cách cẩn thận,
tránh các lỗi bất cẩn và xem xét lại công việc. • Giải thích mục đích của các bài kiểm tra.
Các bài đánh giá tạo cơ hội cho học sinh thể hiện những gì các em đã học được ở
trường. Họ cũng cung cấp cho giáo viên thông tin giúp họ lập kế hoạch giảng dạy. • Chỉ ra
rằng một số mục có thể khó hơn những mục khác. • Hãy chắc chắn rằng học sinh của bạn
ngủ đủ giấc và có bữa sáng và bữa trưa lành mạnh. Làm bài kiểm tra là công việc khó
khăn đối với nhiều học sinh và có thể đòi hỏi rất nhiều năng lượng. • Hãy chắc chắn rằng
học sinh của bạn đến trường đúng giờ. Nóng vội và lo lắng về việc đến muộn có thể ảnh
hưởng đến hiệu suất trong các bài kiểm tra. • Nhớ hỏi học sinh của bạn về bài kiểm tra
vào cuối mỗi ngày

Tại sao phải Kiểm tra Điểm chuẩn?
Mục đích của Chương trình Đánh giá Học sinh Georgia là để đo lường thành tích của học
sinh đối với các tiêu chuẩn nội dung đã được tiểu bang thông qua và thông báo những nỗ
lực nhằm cải thiện việc giảng dạy và học tập. Kết quả của chương trình đánh giá được sử
dụng để xác định học sinh không đạt được sự thông thạo nội dung, cung cấp cho giáo viên
phản hồi về thực hành giảng dạy, và hỗ trợ các khu học chánh xác định điểm mạnh và
điểm yếu để thiết lập các ưu tiên trong việc lập kế hoạch chương trình giáo dục.
Đo điểm chuẩn tiến độ: Lần quản trị đầu tiên của InSight cung cấp
các thước đo hiệu suất cơ bản và lộ trình tăng trưởng dự kiến. Các kỳ thi giữa kỳ và cuối
kỳ có thể được
sử dụng để đánh giá và ghi lại những thay đổi về mức độ đọc hiểu và từ vựng,
tỷ lệ đọc thầm dựa trên khả năng hiểu và động cơ đọc.

Reading Plus tập trung vào bốn thành phần chính của khả năng đọc thành thạo: kiến   thức
từ vựng,
kỹ năng hiểu, hiệu quả đọc (tỷ lệ đọc thầm dựa trên mức độ hiểu) và
động lực đọc. Một khi các kỹ năng nền tảng ban đầu đã được hình thành, một cách tiếp
cận tối ưu
để bồi dưỡng khả năng đọc thành thạo là giải quyết bốn thành phần này theo một phương
thức tích hợp
để chúng phát triển đồng thời.

Reading Plus Platform Reading Plus Home Learning Guide for Family
Reading Plus là một chương trình trực tuyến được cá nhân hóa giúp học sinh phát triển
các kỹ năng cần thiết để trở thành người đọc tự tin, có năng lực và học hỏi suốt đời. Bằng
cách sử dụng Reading Plus, con bạn sẽ có thể đọc với tốc độ trôi chảy với khả năng hiểu tốt.



Các mốc quan trọng KHUNG ĐỂ ĐỌC Các
tiêu chuẩn đọc là một phần của chương trình Anh ngữ (ELA). Các Tiêu chuẩn Xuất sắc của
Georgia quy định rằng học sinh đọc và hiểu văn bản phức tạp ở mỗi cấp lớp. Vì lý do này,
học sinh từ lớp 3-8 và học sinh tham gia các khóa học trung học trong Văn học & Sáng tác
Lớp 9 hoặc Văn học & Sáng tác Hoa Kỳ nhận được một thước đo Lexile ngoài thang điểm
của chúng từ Đánh giá Các mốc quan trọng của Georgia. Lexile® Framework for Reading
là một công cụ giáo dục phù hợp với học sinh với các tài liệu đọc bằng cách sử dụng một
thước đo chung được gọi là thước đo Lexile®. Khung Lexile liên quan đến một thang đo để
đo lường cả khả năng đọc của một cá nhân và độ phức tạp của văn bản của tài liệu mà họ
gặp phải. Thang đo Lexile giống như một nhiệt kế, ngoại trừ việc đo nhiệt độ, Lexile
Framework đo độ phức tạp của văn bản và kỹ năng của người đọc. Khi được sử dụng cùng
nhau, các thước đo Lexile reader và Lexile text sẽ giúp phụ huynh chọn sách, bài báo và
các tài liệu khác phù hợp với khả năng đọc của con mình.
Giới thiệu về Biện pháp Lexile Đọc sách phù hợp với trình độ đọc của con bạn có thể thúc
đẩy sự phát triển khả năng đọc của trẻ! »Phép đo Lexile thể hiện cả khả năng đọc của trẻ và
độ phức tạp của văn bản, chẳng hạn như một cuốn sách hoặc bài báo trên tạp chí. »Các
biện pháp Lexile cung cấp cho bạn thông tin có giá trị về khả năng đọc của con bạn và
giúp tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng khả năng đọc. »Sử dụng“ Tìm Sách ”, bạn có thể giúp
con mình chọn sách và các tài liệu khác trong phạm vi Lexile của mình (khoảng 50L trên
đến 100L dưới số đo Lexile của trẻ). »Khi con bạn đọc văn bản trong phạm vi Lexile của
mình, trẻ có khả năng hiểu đủ văn bản để hiểu nó, trong khi vẫn có đủ
thách thức để duy trì hứng thú và học tập. »Các phép đo Lexile ước tính độ phức tạp của
một văn bản dựa trên từ vựng và độ dài câu. Các biện pháp Lexile không đánh giá các
đặc điểm khác của sách như độ phù hợp với lứa tuổi, chất lượng sách, chủ đề của sách
hoặc các đặc điểm khác như vậy. »Không có sự tương ứng trực tiếp giữa thước đo Lexile
cụ thể và một cấp lớp cụ thể. Tuy nhiên, các hướng dẫn về sự sẵn sàng học đại học và
nghề nghiệp đề xuất rằng học sinh nên đọc trong hoặc ngoài phạm vi Lexile được hiển thị
trong bảng bên trong. Lexile đo lường theo dõi sự tăng trưởng khả năng đọc theo thời gian
và trên các lĩnh vực nội dung, bất kể con bạn đang học ở lớp nào.

Ready Georgia Mathematics

Ready Georgia Mathematics giúp giáo viên tạo ra một môi trường lớp học phong phú,

trong đó học sinh ở mọi cấp độ trở thành những người giải quyết vấn đề năng động trong

thế giới thực. Thông qua hướng dẫn do giáo viên hướng dẫn, học sinh phát triển khả năng

lập luận toán học, tham gia vào các cuộc thảo luận và xây dựng thói quen toán học mạnh

mẽ. Khung giảng dạy của chương trình hỗ trợ các nhà giáo dục khi họ củng cố các phương

pháp giảng dạy của mình và tạo điều kiện cho các bài diễn văn có ý nghĩa khuyến khích

tất cả người học. Toán học Georgia sẵn sàng:

● Khuyến khích học sinh phát triển sự hiểu biết sâu hơn về các khái niệm toán học
thông qua các Tiêu chuẩn nhúng cho Thực hành Toán học

● Xây dựng dựa trên kiến   thức trước đây của học sinh với các bài học tạo kết nối



trong và giữa các cấp lớp và trực tiếp giải quyết trọng tâm chính của lớp
● Kết hợp toán học trong lớp học quy trình khuyến khích các cuộc trò chuyện và tăng

khả năng tiếp cận toán học cho tất cả học sinh
● Chuẩn bị cho học sinh đối mặt với những thách thức của Các mốc quan trọng của

Georgia với các nhiệm vụ và hoạt động cân bằng giữa hiểu biết khái niệm, kỹ năng
thủ tục, sự trôi chảy và ứng dụng

Các liên kết đến các tài liệu này đã có sẵn
Tiêu đề Inằm trên Trang web LMS Trong Tab Tiêu đề I
Bạn cũng có thể xem qua Bài kiểm tra TITLE I WEBSITE MỚI
ở Georgia
Các thành phần của Title I
Tiêu chuẩn xuất sắc toàn trường Georgia
Cách giao tiếp với giáo viên của con bạn
gia đình LMS 2019-2021 Chính sách về
gia đình Quận Catoosa 2019-2021
Title I Family Compacts
Hàng năm Thông tin cuộc họp
Phiếu nhập
học Trung học Năm
2020-2021 Tiêu đề I
Bản tin Ngân sách Hàng tháng (Feathers Up News)


