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Cùng phát triển 
Phụ huynh, học sinh và nhân viên của HES đã phát 
triển Trường học dành cho phụ huynh này. Giáo viên 
đề xuất chiến lược học tập tại nhà, phụ huynh thêm ý 
tưởng để làm cho chúng cụ thể hơn, và học sinh nói 
với chúng tôi những gì sẽ giúp họ học. Các cuộc họp 
được tổ chức mỗi năm để xem xét Compact và thực 
hiện các thay đổi dựa trên nhu cầu của sinh viên. 

Phụ huynh có thể đóng góp đề nghị bất cứ lúc nào. 

Nếu bạn muốn tình nguyện hoặc tham gia, xin vui lòng 
gọi điện thoại hoặc gửi email cho hiệu trưởng Marla 
Callahan tại marlacallahan@pickenscountyschools.org 

Phụ huynh học sinh nhỏ gọn là 
gì? 

Phụ huynh hàng năm của chúng tôi cung cấp những 
cách mà chúng ta có thể làm việc cùng nhau để giúp 
học sinh thành công. Nhỏ gọn này cung cấp các 
chiến lược để giúp kết nối học tập ở trường và ở 
nhà. 

Hiệu quả nhỏ gọn: 
• Liên kết với các mục tiêu thành tích học tập 
• Tập trung vào việc học của học sinh 
• Chia sẻ chiến lược mà các gia đình có thể sử dụng 
tại nhà 
• Giải thích cách phụ huynh và giáo viên có thể 
truyền đạt về tiến bộ của học sinh 
• Mô tả các cơ hội để phụ huynh tình nguyện, quan 
sát và tham gia vào lớp học 

Truyền thông về học tập của sinh 
viên 
 
HES cam kết liên lạc hai chiều thường xuyên với các gia 
đình về việc học tập và thành công của học sinh. Một số 
cách bạn có thể mong đợi chúng tôi tiếp cận với bạn là 
LỚN 

• Bản tin hàng tuần hoặc hàng tháng 
• Ghi chú gửi về nhà 
• Hội nghị phụ huynh 
• Báo cáo tiến độ / Thẻ báo cáo 
• Điểm hiện tại và điểm danh trong Infinite 

Campus 
• Website Trang web của trường 
• Phương tiện truyền thông xã hội 
• Cuộc gọi tự động thông qua khuôn viên vô hạn 

 
Để đặt lịch hẹn với giáo viên dạy con của bạn, hãy liên 
hệ với giáo viên qua điện thoại 
(706) 253-1840 hoặc email. 
teachername@pickenscountyschools.org 

Xây dựng quan hệ đối tác 
Trường tiểu học Harmony cung cấp nhiều cơ hội cho phụ 
huynh, giáo viên và học sinh để xây dựng quan hệ đối tác 
trong suốt năm học. 

Những cơ hội như vậy bao gồm: 

• Mở nhà, nhà công cộng hoặc 
chung cư 

• Cuộc họp Tiêu đề hàng năm 
• Tình nguyện 
• Hội nghị phụ huynh-giáo viên 
• Đêm giáo trình / Đêm STEM 
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Mục tiêu của quận 2019-2020 
Để tăng thành tích của học sinh như được 
phản ánh trên CCRPI thêm 3% khoảng cách 
mỗi năm kể từ năm cơ sở cho mỗi Miễn trừ 
chiến lược. 

môn Toán 
Mục tiêu 1: Học sinh sẽ xây 
dựng sự lưu loát với các sự 
kiện nhân và chia 
 
Mục tiêu 2: Học sinh sẽ phát 
triển sự hiểu biết về giá trị địa 
điểm và nhận ra giá trị của 
các con số 
 
Là một trường học, chúng tôi sẽ đào 
• Giáo viên sẽ cung cấp các chiến lược / trang 
web giá trị nhân / chia / địa điểm trong các bản 
tin hàng tháng 
• Giáo viên sẽ dạy học sinh và cung cấp hướng 
dẫn cho phụ huynh về các trò chơi có thể chơi 
ở nhà để cải thiện các kỹ năng nhân, chia và đặt 
giá trị. 
 
Là cha mẹ, tôi sẽ đào 
• Thực hành các chiến lược cho toán học được 
liệt kê trong bản tin với con tôi và cho phép con 
tôi các tài nguyên để thực hành sử dụng các 
trang web 
• Đọc hướng dẫn học trò chơi và chơi những 
trò chơi đó với con tôi 
 
Khi còn là sinh viên, tôi sẽ đào 
• Thực hành chiến lược và sử dụng các trang 
web để trợ giúp với các sự kiện nhân và chia và 
hiểu giá trị địa điểm 
• Chơi các trò chơi toán học tại nhà để cải thiện 
các kỹ năng toán học 

 
 
 

 

Mục tiêu học đường 2019-2020 

 
Đọc 

Tăng tỷ lệ học sinh đạt điểm 3 và 4 trong Đánh 
giá cột mốc Georgia thêm 3%. 

Lớp 3: 29% đến 32% 
Lớp 4: 36% đến 39% 

 
 

môn Toán 
Tăng tỷ lệ học sinh đạt điểm 3 và 4 trong Đánh 

giá cột mốc Georgia thêm 3%. 
Lớp 3: 60% đến 63% 
Lớp 4: 57% đến 60% 

 
 
 
 
 
 

 

 

Đọc 
Mục tiêu: Học sinh sẽ đọc với độ 
chính xác và lưu loát để hỗ trợ 
hiểu 

 
 

Là một trường học, chúng tôi sẽ đào 
• Giáo viên sẽ cung cấp cho phụ huynh một 
danh sách chung các câu hỏi hiểu để sử dụng 
khi thảo luận về những gì con họ đã đọc ở nhà. 
• Giáo viên sẽ cung cấp cho phụ huynh 1. giải 
thích về ý nghĩa của việc đọc trôi chảy khi là 
học sinh lớp bốn, 
2. thực hành các đoạn trôi chảy theo thời gian 
cho nhà với hướng dẫn thực hành, và 
3. mục tiêu lưu loát cấp lớp cho cuối năm lớp 4 
 
Là cha mẹ, tôi sẽ đào 
• Hỏi con tôi một số câu hỏi hiểu, được giáo 
viên gửi về nhà, về thông tin chúng đọc ở nhà 
• Đọc ý nghĩa của việc trở thành một người đọc 
thông thạo, thực hành các đoạn đọc thời gian 
với con tôi và biết mục tiêu đọc trôi chảy cho 
đến cuối năm lớp 4 
 
Khi còn là sinh viên, tôi sẽ đào 
• Mang về nhà các câu hỏi hiểu và thực hành tại 
nhà 
• Thực hành đọc trôi chảy ở nhà và xem xét các 
mục tiêu lưu loát với cha mẹ 
 

Trung tâm tài nguyên gia 
đình HES 

Khi nào: Thứ Hai - Thứ Sáu 
7:30 sáng đến 2:30 chiều 

 
Hãy đến xem các hoạt động và 
trò chơi thú vị để giúp con bạn 

thành công ở trường! 
 
 
 
 


