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•  Ong  bắp  cày  nhỏ

•  Phụ  huynh  tham  dự  Open  House  vào  đầu  năm  học  và  có  cơ  hội  xem

lớp  •  

Điểm  chuyển  tiếp:  Mẫu  giáo  đến  Mẫu  giáo  •  Chuẩn  bị  cho  

Mẫu  giáo  •  Làm  quen  với  Ngày  Artman  •  Hội  đồng  

Mầm  non  •  Định  hướng  Mẫu  giáo  •  Thành  công  khi  

6  tuổi

•  Điểm  chuyển  tiếp:  Vào  lớp  4 ,  4  lên  5,  5  lên  6.

Trường  tiểu  học  Ionta:  Lớp  4  &  5

Trường  tiểu  học  Artman:  Mẫu  giáo  -3

Ý  kiến  đóng  góp  của  phụ  huynh  sẽ  được  tìm  kiếm  trong  Cuộc  họp  Phụ  huynh  Tiêu  đề  1  Hàng  năm  về  cách  cải  thiện  quá  trình  chuyển  

tiếp  của  học  sinh  và  phụ  huynh.  Do  các  hạn  chế  của  COVID-19,  các  hoạt  động  chuyển  tiếp  có  thể  được  tiến  hành  trực  tuyến  vì  sự  

an  toàn  của  học  sinh,  phụ  huynh  và  nhân  viên.

một  cơ  hội  để  xem  trường,  gặp  gỡ  giáo  viên,  thăm  các  giáo  viên  Title  1  và  tìm  hiểu  về  các  chương  trình  

dành  cho  phụ  huynh  và  học  sinh.  Một  cuộc  họp  phụ  huynh  Title  1  được  tổ  chức  trong  Open  House.

Kế  hoạch  Chuyển  tiếp-  Sau  đây  phác  thảo  các  điểm  chuyển  tiếp  cho  học  sinh  K-7  trong  học  khu  của  chúng  tôi  và  các  

hoạt  động  mà  nhân  viên  và  phụ  huynh  đã  phát  triển  để  hỗ  trợ  học  sinh  trong  quá  trình  chuyển  tiếp.

•  Phụ  huynh  và  học  sinh  tham  dự  Open  House  trong  2  tuần  đầu  tiên  của  năm  học  và  có

năm  học  sắp  tới

họ,  thăm  lớp  học,  và  nghe  về  năm  tới.

họ,  thăm  lớp  học,  và  nghe  về  năm  tới.

•  Học  viện  mùa  hè  Sneak  Peek  tập  trung  vào  việc  xem  trước  nội  dung  và  kỳ  vọng  cho

•  Các  điểm  chuyển  tiếp:  K  lên  1,  1  đến  2,  2  đến  3,  &  3  đến  4  -Artman  đến  Ionta  •  

Giáo  viên  lớp  hiện  tại  hỗ  trợ  lập  danh  sách  lớp  cho  lớp  tiếp  theo  •  Chuyển  lên  ngày  -  Học  sinh  gặp  

giáo  viên  của  năm  sau  cho  một  cơ  hội  chính  thức  để  đáp  ứng

•  Cuộc  họp  Chuyển  tiếp  Head  Start  •  Cuộc  

họp  Chuyển  tiếp  Pre-K  Counts  •  Cuộc  họp  

Chuyển  tiếp  Can  thiệp  Sớm  •  Các  khóa  học  Học  viện  

Mùa  hè  tập  trung  vào  việc  khắc  phục  học  tập

•  Giáo  viên  hiện  tại  của  lớp  hỗ  trợ  lập  danh  sách  lớp  cho  lớp  tiếp  theo  •  Lên  lớp-  Học  sinh  đến  gặp  

giáo  viên  của  năm  sau  để  có  cơ  hội  gặp  mặt  chính  thức

trường,  gặp  giáo  viên,  thăm  các  giáo  viên  Title  1  và  tìm  hiểu  về  các  chương  trình  dành  cho  phụ  huynh  và  

học  sinh.  Một  cuộc  họp  phụ  huynh  Title  1  được  tổ  chức  trong  Open  House.  Sẽ  có  tờ  đăng  nhập  cho  phụ  huynh.
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Machine Translated by Google



Học  khu  Hermitage
Kế  hoạch  chuyển  tiếp

2022-2023

họ,  thăm  lớp  học,  và  nghe  về  năm  tới.

Tài  liệu  đào  tạo  phụ  huynh:

Trường  trung  học  cơ  sở  Delahunty:  Lớp  6  &  7  

•  Thời  điểm  chuyển  tiếp:  Vào  lớp  6 ,  6  lên  7,  7  lên  8  •  

Lên  lớp-  Học  sinh  đến  gặp  giáo  viên  năm  sau  để  có  cơ  hội  gặp  mặt  chính  thức

Các  cuộc  họp  phụ  huynh  được  tổ  chức  như  một  phần  của  hoạt  động  Open  House

Can  thiệp  xóa  mù  chữ  (LLI),  giáo  viên  Google  Classroom  Pages,  bập  bênh  và  nhắc  nhở

Các  chương  trình  và  hoạt  động  có  sự  tham  gia  của  phụ  huynh  được  tích  hợp  với  các  chương  trình  khác

•  Truy  cập  vào  các  nguồn  trực  tuyến:

•  Envision  Math,  Go  Math,  Reading  Street,  Read  Live-Can  thiệp,  AR  360,  San  lấp  mặt  bằng

•  Các  chiến  lược  Gói  Đọc  dành  cho  Phụ  huynh-  Hiểu  và  Lưu  loát
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