
Sernav I Deqeyên Civîna Dêûbavan a Salane

4,2022 Tebax 4,2022 Rêvebirê

Dibistana Navîn a Ringgold

: Shelley Pritchard

(706) 935-3381
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yê Virtual 1 Civîna Dibistana Şêwirmendiya Dêûbavan li ser malpera malperê hate

weşandin û hate weşandin ji hemû dêûbavan re jî hat şandin.

● Belgeyên jêrîn hewce bûn û tê de bûn:

+ Destûra Civîna Salane + Ceribandin li Gurcistanê + Pêkhateyên Bernameyek

Sernav 1 Li Dibistanan + Standardên Xweseriya Gurcistanê + Meriv çawa bi

Mamosteyê Zarokê xwe re Têkilî + RMS & Polîtîkayên Tevlêbûna Dêûbavên

wîlayeta Catoosa + Peymanên Dibistanê + Payîz Encamên Lêkolînê + RMS

2020-2021 Sernav 1 Budçeya + Sernav 1 çi ye?

● Compacts ji bo vekolînê de berdest bûn.

● Di heman demê de Plana Pêşveçûna Dibistana RMS û Plana Sernav 1 jî hebû.

Ravekirinek hate dayîn da ku pêvajoya afirandina van planan, û her weha budceya

Sernav 1, li ser bingeha daneyan, wek xalên testa Milestone û Benchmark, rave bike.

● Anketek PAC a Payîzê jî hat kirin.

Bi xêr hatin malbat û endamên civakê!



1. Dibistana Sernavê I çi ye?

Qanûna Her Xwendekar Serkeftin (ESSA), Sernav I, Beş A Beşa 1116 arîkariya darayî

dide saziyên perwerdehiya dewletî û herêmî da ku hewcedariyên zarokên di xetereyê de

bicîh bîne. Armanca Sernav I peydakirina karûbar û çalakiyên hînkirinê ye ku piştgirî dide

xwendekaran di pêkanîna standardên performansa dijwar ên dewletê de.

2. Dibistana me pereyên Sernavê I çawa xerc dike?

Alavên hînkirinê, materyalên tevlêbûna dêûbavan, materyalên şevên standard,

perwerdehiya mamosteyan

3. Dibistana me çawa beşdarî Bernameya Sernav I dibe?

RMS bernameyek Sernav I ya dibistanê ye.

4. Pêdiviyên dibistana me ya Sernavê I (li seranserê dibistanê) çi ne?

Armanca bernameyên Sernavê I li seranserê dibistanê ew e ku tevahiya bernameya

perwerdehiyê li dibistanekê baştir bike. Ev divê bibe sedema baştirkirina serkeftina

akademîk ya hemî xwendekaran, nemaze xwendekarên herî kêm.

Bernameya Dibistana Navîn a Ringgold Navîn

Armancên Armancên Dibistana

- 76% ji xwendekaran dê li ser asta polê bixwînin.

-58% ji xwendekaran dê nivîsandina asta pola û bikaranîna zimên nîşan bidin.

- 38% ji xwendekaran dê jêhatîbûna matematîkê ya asta polê nîşan bidin.



Bername/Piştgirî: Di hemû dersan de zengînkirina bloka 6an, matematîkê/hunerên ziman

ên çareserker, ekîbên daneya mamosteyan, pêşdebirina pîşeyî ya mamosteyan li ser

awayên alîkariya bilindkirina destkeftiyan

6. Dibistana me kîjan bernameyê bikar tîne?

Dibistanên wîlayeta Catoosa standardên pejirandî yên dewletê wekî bingeha dersa me

bikar tînin. Heya niha dersa pejirandî Standardên Xweseriya Gurcistanê ye. Van

standardan ji bo hînkirin, nirxandin û xebata xwendekar hêviyên zelal peyda dikin.

Mamoste têne teşwîq kirin ku ji bo radestkirina hîndekariyê çarçoveyên hînkirinê yên ku

vebûn, danişîna xebatê û girtinê vedihewîne bikar bînin. Rêbernameyên rêvekirinê û

yekîneyên dersê yên bi navê "çarçove" hin çavkaniyan in ku ji bo piştgirîkirina pêkanîna

Standardên Xweseriya Gurcistanê têne bikar anîn.

7. Zarokê min dê çi ceribandinan bike?

● Xwendekarên di polên sê heta diwanzdeh de nirxandina Gurcistanê Milestones

digirin. Telîmat li ser Standardên Xweseriya Gurcistanê ye.

● Gurcistan Milestones xwe dispêre înîsiyatîfa Modela Pêşkeftina Xwendekarên

Gurcistanê (GSGM) ku ji bo xwendekar, dêûbav, perwerdekar û gel agahdariya

girîng li ser pêşkeftina xwendekar peyda dike. Serkeftina akademîk tenê beşek

çîrokê vedibêje. Zêdekirina mezinbûna xwendekaran çîrokek bêkêmasî di derbarê

performansa akademîk a xwendekaran de vedibêje. Naha em ne tenê dizanin ku

xwendekar li ku bi dawî bûne, lê em di heman demê de dizanin ku wan çiqas pêşde

çûye ku biçin wir. Ev ji bo xwendekar û dêûbavên wan demek balkêş e.

● Destûra Testkirina Xwendekaran li Gurcistanê li her du tabloyên têketinê heye.

8. Ji bo tevlêbûna dêûbav û malbatê bi qanûnê çi tê xwestin?



● Divê pergalên dibistanê:

● Di dêûbavan de kapasîteyên hevpar ava

● bikin û dêûbavan di bidestxistina destkeftiyên xwendekar ên bilind de parve bikin û

piştgirî bikin

● Tevlêbûna dêûbav û malbatê tê wateya beşdarbûna dêûbavan di ragihandina

birêkûpêk, du alî û watedar de ku tê de fêrbûna akademîk xwendekar û çalakiyên

din ên dibistanê, di nav de û misogerkirina ku:

a) Dêûbav di alîkariya fêrbûna zarokê xwe de rolek bingehîn dileyzin.

b) Dê û bav têne teşwîq kirin ku bi awayekî aktîf beşdarî perwerdehiya zarokê xwe li

dibistanê bibin.

c) Dêûbav di perwerdehiya zarokê xwe de şirîkên tam in û dema ku pêwîst be di

biryargirtinê de cih digirin û her weha beşek in ji komîteyên şêwirmendiyê ji bo alîkariya

perwerdehiya zarokê xwe.

d) Polîtîkayên ku bi dêûbavan re bi hev re têne pêşve xistin ku rêberiya ku em di tevlêbûna

dêûbav û malbatê de dikin. Siyaseta Têkiliya Dêûbav û Malbatê ya wîlayeta Catoosa

binihêrin. Em pêşwaziya pêşniyarên we yên li ser van dikin. Berî ku hûn ji vê civînê

derkevin, kopiya xwe bistînin.

e) Her dibistana Sernavê I bi hev re peymanek dibistan-dêûbav çêdike ku diyar dike ka

dêûbav, tevahiya xebatkarên dibistanê, û xwendekar dê berpirsiyariya pêşkeftina akademîk



a xwendekaran û rêyên ku dibistan û dêûbav dê bi wan re hevkariyek ava bikin û pêşve

bibin parve bikin. alîkariya zarokan bikin ku bigihîjin standardên bilind ên Dewletê.

Siyaseta tevlêbûna dêûbavan a navçeyê çi ye?

Ew planek e ku diyar dike ku pabendbûna navçeyê çi ye ku malbatan di perwerdehiya

zarokên xwe de mijûl bike.

Siyaseta tevlêbûna dêûbav û malbatê ya dibistanê çi ye?

Ew planek e ku diyar dike ka RMS dê çawa fersendan peyda bike ku tevlêbûna dêûbav /

malbatê baştir bike da ku piştgirî bide fêrbûna xwendekar.

Dibistan - Peldanka Malbatê çi ye?

Ew peymanek e ku dêûbav, xwendekar û mamoste bi hev re pêşve bibin da ku her kes bi

hev re bixebitin da ku piştrast bikin ku hemî xwendekar piştgiriya kesane ya ku ew hewce

ne ku bigihîjin standardên asta polê bistînin û derbas bikin.

Her dibistana Sernav I bi hev re peymanek dibistan-malbat pêş dixe ku diyar dike ka

dêûbav, tevahiya xebatkarên dibistanê, û xwendekar dê berpirsiyariya pêşkeftina akademîk

a xwendekaran û rêgezên ku dibistan û dêûbav dê bi wan re hevkariyek ava bikin û pêşve

bibin ji bo alîkariya zarokan parve bikin. standardên bilind ên dewletê bi dest bixin.

9. Dibistan ji bo tevlêbûna dêûbav û malbatê çi derfetan dide?

Ji ber Covid-19, dibe ku çalakî bêne betal kirin, serhêl an jî ji nû ve werin plansaz kirin.

Derfetên dilxwazî   niha heya daxuyaniyeke din têne rawestandin.

• RMS gelek şevên dersê hene ku malbat/bav têne teşwîq kirin ku beşdarî bibin, wek: Mala

Vekirî, Şeva Hunerî û Lêkolînên Civakî ya Ziman, Şeva Math û Zanistê. Di heman demê

şevek dêûbav a pola 5-an, merasîma Peymana Pola 6-an, & Roja bo her astê pola

• Mamoste û xebatkarên RMS ji dilxwazên dêûbav hez dikin. Dilxwaz bi xêr hatin ku werin

alîkariya mamosteyan bikin û li Odeya Çavkaniya Dêûbav bixebitin. Di heman demê de

dibe ku dilxwaz ji bo bûyerên din ên wekî roja wêneyê û bûyerên taybetî yên din jî hewce

bibin.



• Dêûbav dikarin alîkariya RMS-ê bikin ku di derbarê Sernavê I-yê de biryarên xwe bidin

bi beşdarbûna Civînên Encumena Şêwirmendiya Dêûbavan, bûna di Tîma Rêvebiriya

Dibistanê de û di her bûyerek ku li dibistanê tê lidarxistin de bi dagirtina Karta Ragihandinê

ya RMS an anketê.

10. Ma mamosteyê zarokê min şarezayên pîşeyî digire?

Em kêfxweş in ku vê agahiyê pêşkêşî we dikin. Di her kêliyê de, hûn dikarin bipirsin:

• Ma mamoste ji bo asta pola û babeta ku ew hîn dike, qayimeyên dewletê û daxwazên

bi cih anîne

sertîfîkayêdereceyên ku mamoste dihewîne, di nav de sertîfîkayên mezûnî û dereceyên

zêde, û seretayî(yên) an qad(ên) bala

• Her weha hûn dikarin bipirsin ka zarokê we ji pisporek paraprofesyonel alîkarî wergirtiye

yan na, û agahdarî li ser şarezayên pisporê paraprofesyonel an na.

Ji kerema xwe pê ewle bin ku xebatkarên me ji bo alîkariya zarokê we bigihîje potansiyela

xweya akademîk a herî zêde li seranserê kariyera xwe ya dibistanê pabend e. Ew

pabendbûn dihewîne ku em pê ewle bin ku hemî mamoste û paraprofesyonelên me pir jêhatî

ne û rêwerzên bi kalîte ji zarokê we re peyda dikin.

11. Dê-bav ça gilî dikin?

• Divê dêûbav giliyên dibistanê ji midûrê dibistanê re bînin, Shelley Pritchard

• Divê dêûbav giliyên Sernavê ji Gina Haynes, Koordînatora Sernavê I ya Dibistanên

wîlayeta Catoosa bînin. Dibe ku bi wê re bi 706-965-2297 an

ghaynes@catoosa.k12.ga.us re têkilî daynin.

12. Dema ku bi karmendan re têkilî daynin dibistan dê çiqas bersivê bide pirsên min?

Fakulte û karmendê RMS qîmetê didin ku têkiliyên baş bi dêûbav / parêzvanên

xwendekarên me re hene. Em ê çi ji destên me bê bikin da ku di wextê xwe de bersiva her

pirs û fikaran bidin. Têlefon: 706-935-3381 an jî têkiliyên e-nameyê li ser malpera me

têne navnîş kirin, http://www.rms.catoosa.k12.ga.us



13. Girtin û nirxandin

Em li seranserê pêşkêşiyê pêşwaziya pirsên/şîretên dêûbavan dikin! Em dixwazin pê ewle

bin ku hûn civînê di derbarê bernameya Sernavê I û her weha fersendên ku dibistan peyda

dike de ji bo tevlêbûnê agahdar bihêlin. Ji kerema xwe demek bisekinin ku nirxandina me bi

şopandina koda QR ya jêrîn temam bikin.


