
2022 Deqên PAC
Payîzê Dibistana
Navîn a Ringgold
14-ê Avrêl 2022 @

9-ê

Taştê ji sibehê bo endam û
dêûbav

Beşdarên vê civînê Dêûbav:

● Emily Spivey-
● Alisha Burns-ASL Wergêr
● Stacey Newell-Endama Civatê
● Amanda Maxfield-Dêûbav
● Charles Holcomb-Dapîr
● Vicki Dunn-Dapîr
● John Scarrcella-Dêûbav
● Hui Scarrcella-Dêûbav
● Toby Solberg-
● Msnrique Coach Akademîsyen
● Kristy Jabolonski- Sernavê I Koordînatorê Ofîsa County
● Amy Blankenship - RMS Koordînatorê Tevlêbûna
● Kim Mullins - Ji Alîkarê

Dêûbav Serek hat xwestin ku têkevinê, taştê bistînin, û
pakêtek bi wan re were dayîn:

● Rojeva PAC
● Sernav Budçeya
● Her sê astên pola DRAFTED-Pêşvebirina



● Kurteya
● Navçeyê
● Encamên
● Plana Pêşveçûna Dibistanê
● anketa civîna PAC/navbera dêûbav
● Nîşe ji mamosteyan re

Li ser maseyê ji bo dêûbav bibin malê têne xuyang kirin:
● Testkirina li Gurcistanê
● Pêkhateyên Bernameyek Sernav I Li Dibistanê
● Standardên Xweseriya Gurcistanê ●
çawa bi TeacSherê Zarokê Xwe Têkilî Dike
û Malbatê ya RMS û Trifold
● Dêûbavê wîlayeta Catoosa û Siyaseta Tevlêbûna Malbatê û
Trifold
●

Xanim Mullins bixêrhatina her kesî kir û pêşgotin kir
Wê ji dêûbav re agahdar kir ku ev sala wî ya yekem e wekî
rêveber û ew pir bi
heyecan e. Ew derbasî rojeva PAKê bû.
● Xanim Mullins ji dê û bavên xwe re got ku ew qîmetê dide
wan ku Şere bûn. Ev civîn beşek ji pêvajoyê ye ji bo
baştirkirina tiştê ku em li Shere li RMS dikin. Wê got
ku em hewceyê têketina wan in (ji bo berhevokan, sernavê
budceya / lêçûn, & polîtîkayên).
● Xanim Mullins dêûbav agahdar kir ku 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.
Sernavê Dibistana Me I (Pêdiviyên Dibistanê) Çi ne? mebesta
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.
● Xanim Blankenship agahdariya di derbarê Siyaseta Tevlêbûna
Dêûbav û Malbatê de nirxand
û min ji dêûbavan re got ku Kurtenivîsa Siyaseta RMS-ê bigirin
malê da
ku bixwînin. Di sîyasetê de sWê agahdarî li ser
● Çavkaniyên
Derfetên
Tevlêbûna Dêûbavan ● Peymanên
● Dilxwazî
  ● Armanc
● Armancên Dibistanê û hêj bêtir
● Xanim Jablonski agahdariya li ser hilbijartina endamek DAC
û Sernavê
Polîtîkaya wîlayeta Catoosa nirxand û Sernavê I rave kir.
Dewûbav. SS wê li ser
● Anketan (her dibistan/wîlayetek berfireh)
Xanim Blankenship paşê li ser encamên Anketa Payîzê peyivî. SS
wê got agahdariya encamê
, em çawa wan dibînin, bernameya Title I çi dike da ku tiştan
bi karanîna têketina dêûbav çêtir bike, û ku em jî agahdarî bi
mamosteyên xwe û civata xwe re parve dikin.
● Dibistan û ofîsa wîlayetê çi dikin dema ku em
Komîteya Hevbendiya Tevlêbûna Dêûbavan ji bo CCPS
● DAC & Parent Cafe
● Xanim Mullins li ser Plana Pêşkeftina Sernavê I ya Dibistanan



gotûbêj kir.çawa
Tîma serokatiya RMS-ê ya mamoste, rahênerê akademîk,
destwerdana xwendinê,
daneyên dibistanê ji sala berê dinirxînin û wê bikar tînin
da ku fêrbûna bilind / mezinbûn û rêjeyên beşdarbûn / tevgerê
çêtir bikin
Xanim Mullins li ser armancên ku ji bo hatine destnîşan kirin
xwend. her rûyê SIP-ê.
Wê pirsî gelo bi hemî
agahdariya ku heya nuha hatine pêşkêş kirin pirs / pêşniyar /
têketin hene? Dê û bav got na. (
Heta Îlonê nehat pejirandin)
● Xanim Mullins butçe nirxand. Agahî li jêr e. Wê
di her kategoriyê re derbas bû û rave kir ku drav diçin ku derê
û ew çawa ji
serkeftina akademîk a xwendekarên li RMS re sûdmend e. Wê
pirsî ka
dêûbav pirsek an têkiliyek heye.
● Perwerdehiya Zêde Mamosteya Hunerên Ziman
○ Piştî Dibistana
/bernameyên li ser Webê û platformên fêrbûna
adapteyî yên wekî I-Ready Math, Reading Plus, Flocabulary
○ Pêdiviyên xwendekar ên bingehîn
○ Destwerdana Dem-Dem
● Pêşdebirina Karûbarên Perwerdehiya Academic One-half (ji
bo
rêvekirina perwerdehiya xebatkarên hîndekariyê)
○ Komxebata Civakên Fêrbûna Pîşeyî û RTI
○ Perwerdehiya Karmendên Perwerdehiyê
○ Perwerdehiya ji bo Math Ascend, û Reading Plus (Rêveberê
Akademîk)
○ Tîmên Analîza Daneyên (Rêveberê Akademîk)
● Xizmetên Xwendekar / Tevlêbûna DêûbavTevlîbûnê



) Çavkaniyên Perwerdehiya Dêûbav ku ji bo
baştirkirina fêrbûna xwendekaran
○ Lêçûnên çapkirin û belavkirinê ji bo agahdarî û pêşkêşkirina
bûyerên Sernav
I yên wekî: Şeva Math, Şeva Xwendewariyê, Gurcistan
Milestones/
Şeva Mezinbûnê ya Benchmark, Sernav I Civîna Salane,
Civînên Encumena Şêwirmendiya Dêûbavan ên Payîz û Biharê,
hwd.
● Amy Blankenship dêûbav agahdar kir ku yek ji Armanca
civîna îro erêkirina peymanên Malbat-Dibistanê ye. SS wê diyar
kir ku ev
peyman peymanek di navbera malbatê (dêûbav û xwendekar)
û dibistanê de bû ku ew ê çawa bi hev re bixebitin da ku ji
xwendekaran re
bibin alîkar ku biserkevin. Wê ji dêûbavan re diyar kir ku
armanc/stratejiyên di
kompaktê de ji dêûbavan hatine berhev kirin (bi pakêta roja
1emîn
re kodek QR bi têlefonê were skan kirin da
ku forma îputa Kompakta dêûbav tije bike), têketina
mamosteyan (di dema pola mamosteyan de" civîn), û
xwendekar (di dema dersê de mêjî / forma google). Xanim
Blankenship amanc
û jêhatîbûna asta pola Compactê ya ku dê
di her asta polê de were bikar anîn, hêviyên xwendekar,
hêviyên mamoste, û
hêviyên dêûbav ên berhevokan nirxand. ew ê bêne kopî kirin û
li xwendekaran, li gel SSsheetek Îmzeyê, werin belavkirin. Dê û
bav û xwendekar dê
bi hev re berhevokê bixwînin, SSsheet Îmzeyê îmze bikin, û ji
bo îmzaya xwe li mamosteyan vegerin. ev kompakt dê di
jûreya dêûbav de heya 10/31/22-ê bêne bicîh kirin. SS wê ji



dêûbavan pirsî ka gelo hin guhertin an zêdekirin hene ku ew
dixwazin peymanên çêkirî çêbikin? Dê û bav got na, û
lihevhatin pejirandin.
Xanim Mullins diyar kir ku ev amûr ji bo Alîkariya mezinbûna
xwendekaran di
xwendin û matematîkê de têne bikar anîn. Payîz / Zivistan /
Bihar me ceribandina pîvanê heye ku em bibînin ka ew
berbi astek din ve çûye.
Xanim Blankenship pirsî ka dêûbav dê anketa Fall PAC-ê temam
bikin.
Civîn di saet 10.40’an de hat taloqkirin.
Xanim Blankenship civîna min a serhêl wekî amûrek
pêşkêşkirinê bikar anî. Zencîrên min
peyda kirin da ku ez bikaribim xwe bigihînim agahdarî û
beşdaran karibin wê li ser
tabloya spî bibînin.
Xanim Blankenship di heman demê de PAC-a Payîzê ya dîjîtal
peyda kir. Ev bi riya hişyariya nivîsê
/ FB / malper / Qereqola Dilxwaz Remind App ji bo dêûbavên
ku nekarin beşdar bibin peyda bû.
2022-2023
Civîna Encumena Şêwirmendiyê ya
Dîjîtal 2022-2023 Vexwendnameyên serhêl
/
nivîsar/kaxez
(RMS hem serhêl û hem jî li malê PAC-ê pêşkêşî dike da ku
hemî hewcedariyên dêûbavan bi
cih bîne) Xanim Blankenship hemî agahdarî li ser rojevê di
pêşangehek S'more
Newsletter
Civîna Şêwirmendiya Dêûbav dê tevahiya
salê serhêl peyda bibe, lê ji bo Kevir dê peyda bibe 8/24
Her beş li ser smore agahdariya li ser bingeha agahdariya



peyda kirin heye.
Hemî beşên mijarê lînkên wan hene ku agahdariya dêûbavan ji
bo
vekolîn, pejirandina kompaktan, û têketina dêûbavan li ser
dawiya pêşandana Smore
ve
li
girêdayî
anketê
neRMS ji bo dîtin û têketinê
● Plana Pêşvebirina Dibistanê ji bo dîtin û têketinê
● Testkirin û pîvana ji bo temaşekirinê
● Sernavê I Budçeya ji bo
temaşekirinê ● Anketa PAC-a Payîzê û sSheet
E-nameya min ji bo dêûbavan tête navnîş kirin heke pirs an
nîqaşênderbarê hevdîtinê de.
Xanim Blankenship dê civînê bi rêya Malperê biweşîne, lînka li
ser
rûpela RMS FB, hişyariya nivîsê bi lînka civînê, girêdana Di
Dilxwaz
Remind APP/
Ravekirina Armanca Civînê-karê sereke yê
civîna Encûmena Şêwirmendiya Dêûbavan ev e:
● Nîqaş û di derbarê polîtîkaya dibistanê û
peymanan de daneyan berhev bikin (li ser Anketê hene)
Danasîna
encamên anketê yên
Nîqaş bikin Plana Çalakiyê ya ku pêşniyara tevlêbûna dêûbav û
malbatê
ya ji bo vê sala dibistanê destnîşan dike.
Dabeşkirina Siyaseta Dibistanê/Destpêk tê xwestin (li ser Anketê
heye
)



● Nîqaşa Siyasetê Nîqaşkirina
plana başkirina li seranserê dibistanê
Nîqaş


