
Peymana Malbat-Dibistan çi ye?
Peymanek Malbat-Dibistana ji bo
Serkeftinê peymanek e ku dêûbav,
xwendekar û mamoste bi hev re pêşve
bibin. Ger were şopandin, ev peyman
dê piştrast bike ku her kes bi hev re
bixebite da ku piştrast bike ku hemî
xwendekar piştgirîya kesane ya ku ew
hewce ne ku bigihîjin standardên asta
polê bistînin û derbas bikin.
Peymanên Bibandor:
• Bi standardan dest pê bikin
• Li ser fêrbûna xwendekaran
bisekinin • Bersiv bidin daneyên
dibistanê
• Berpirsiyarên her kesî diyar bikin
• Bi me ve girêdayî be ku em jê bawer
bikin û bikar bînin!

Bi Hevbeş Pêşveçûn

Dêûbav, xwendekar û xebatkarên Dibistana
Navîn a Ringgold ev Peymana Dibistan-Dêûbav ji
bo Serkeftinê pêşve xistin. Mamosteyan
stratejiyên fêrbûna malê pêşniyar kirin,
dêûbavan ramanan lê zêde kirin da ku wan
taybetî bikin, û ji xwendekaran re hat gotin ku dê
çi ji wan re bibe alîkar ku fêr bibin. Civîn her sal
têne li dar xistin da ku lihevhatinê binirxînin û li
gorî hewcedariyên xwendekaran guhertinan
bikin.

*Heke hûn dixwazin bi dilxwazî     bibin an jî
pêşniyarek dêûbav hebe ji kerema xwe bi Amy

Blankenship re têkilî daynin
ablankenship.rms@catoosa.k12.ga.us

Hevkariyên

bo me

Sernav I Civîna Salane ya Vekirî
(Payîz, Bihar) Payîz/Bihar Şeva
pîvanên PAC / (Bihar TBD) Şeva

Xwendewariyê (Payîz, TBD)

Ragihandina di derbarê Fêrbûna Xwendekaran

de Dibistana Navîn a Ringgold bi rêkûpêk bi
malbatan re di derbarê fêrbûna zarokan de
danûstandinê dike. Hin awayên ku hûn dikarin ji
me hêvî bikin ku em ragihînin ev in:

Raporên pêşkeftinê û kartên raporê Nûvekirinên
Portala dêûbavan û nûçenameyên peyamên
nivîskî Konferansên dêûbav-mamoste ku dêûbav
an mamoste dikarin daxwaz bikin ku

Mala Vekirî û şevên dersê

Odeya Çavkaniyê ya Dêûbav

Ma pirsên we li ser pêşkeftina zarokê we hene?
?Dê û bav dikarin bi rêya telefonê (706-935-3381)
yan jî bi e-mailê bi mamosteyê zarokê xwe re
têkilî daynin. Navnîşanên e-nameyê li ser
malpera dibistanê li ser hene:
http://rms.catoosa.k12.ga.us/
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KOMPAKTA MALBATA-DIBISTANÊ

JI BO SERKEFTINÊ

2022 - 2023 Pola

7-emîn Komaktîkî
xwendekar

serkeftina

Ringgold Middle
School

217 Tiger Trial
Ringgold, GA 30736

Shelley Pritchard,
Serek

Dêûbav her gav li RMS-ê bi xêr hatî!



RMS:
Vana 3 ramanên sereke ne ku
dêûbavan li ser bingeha
encamên anketê çawa alîkariya
zarokê xwe bikin.

● Ji bo hemî APPS-ên ji bo
dersxaneyên mamosteyan

● qeyd bikin Têkeve û rojane
Portala Dêûbav

● Advocate Reading Plus li
Malê kontrol bikin.

Armanca Navçeyê ji bo Fêrbûna
Xwendekaran:

● Ji bo baştirkirina rêjeya
xwendekarên ku di polên 3
heta 8-an de puanên
jêhatî (astên 3,4) distînin.

● Ji bo baştirkirina rêjeya
xwendekarên ku ji
dibistana amadeyî mezûn
dibin.

● Dê xwendekar heta pola
3yemîn li ser asta polê
bixwînin.

● Di Matematîk û Xwendinê
de serkeftinê zêde bikin.

Xwendekarên RMS:

Şagirt ramanên jêrîn fikirîn ku di
navbera fêrbûna li mal û
dibistanê de têkiliyek çêbikin:

● Karên polê di wextê
● di wextê
● xwe de Ji bo ceribandina

pêşerojê / quiz li malê

bixwînin Mamosteyên RMS

Tîma pola 7-an dê bi xwendekar
û malbatên wan re bixebite. ji bo
piştgiriya serkeftina
xwendekaran. Hin têkiliyên me
yên sereke bi malbatan re dê ev
bin:

● Bi dêûbavan re bi
navgîniya malperên polê û
Serlêdana Remind ji bo
ELA, matematîkî, zanistî, û
peywir û ceribandinên
lêkolînên civakî re têkilî
daynin.

● Vîdyoyên dersê li Google
Classroom bişînin.

● Çavkaniyan peyda bikin ku

standardên ELA-ê pratîk
bikin.

Armancên Dibistanê ji bo Fêrbûna
Xwendekaran:

★ 76% ji xwendekaran dê li ser
asta polê bixwînin.
Di pola 7-an de RMS dê li ser
deverên jêrîn bisekinin:
-Bersivên baldar ji Reading

Plus.

★ 58% ji xwendekaran dê
nivîsandina asta pola û
bikaranîna ziman nîşan bidin.
Di pola 7-an de RMS dê li ser
van waran bisekine:
-Di nivîsandina gotar û
nivîsandina vegotinê de jêhatî.

★ 38% ji xwendekaran dê
jêhatîbûnên matematîkê yên
asta pola nîşan bidin. Di pola
7-an de RMS dê li ser van
deveran bisekine: -

Nîşandana ramana cebrî bi
çareserkirina hevkêşeyên
pir-gavekî.

Dêûbav her gav li RMS-ê bi xêr hatî!
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