Lời giao ước Gia đình
Trường Trung Học
Xây dựng một Sự quan hệ mạnh mẽ chung giữa Học Đường và Gia Đình
Lời giao ước của gia đình là chìa khóa chiến lược quan trọng của Triển Vọng Bellingham -Promise Bellingham. Nghiên cứu đã rõ
ràng, sự tham gia của quý vị trong các vấn đề giáo dục của con em quý vị là vấn đề quan trọng! Những học sinh nào mà gia đình
đang tham gia vào cuộc sống học đường của con em họ bằng cách tham dự lớp học thường xuyên hơn, đạt được trình độ cao
hơn, và thường có thái độ tốt đẹp cho cả hai nơi: gia đình và học đường.
Lời giao ước gương mẫu Gia Đình trường Trung Học của chúng ta bao gồm nhiều cách khác nhau của các giáo viên, các phụ
huynh và học đường để truyền đạt với nhau về sự học tập của học sinh. Bao gồm một vài thí dụ:

» Chương trình giảng dạy ban đêm và những ngày
khai giảng Niên học mới
» Trường học và lớp học các bản tin và các Trang
Mạng
» Học sinh làm việc và giao tiếp trong lớp học
» Cuộc gọi điện thoại, điện thư, và ghi chú tại nhà
» Truy cập trang mạng :Skyward Family Access”
-Trường trung học Gradebook có sẵn tháng
Mười Một, năm 2012
» Hội thảo giữa Phụ huynh, giáo viên
» Báo cáo tiến bộ -Đã gửi về nhà tháng Mười Một
và tháng Tư
» Báo cáo đánh giá-Đã gửi về nhà sau khi Khu vực
và Tiểu bang định giá
» Báo cáo sổ điểm-Đã gởi về nhà tháng Hai và tháng Sáu
Sau khi được tham gia trong các chiến lược dựa trên các tiêu chuẩn giảng dạy trong nhiều năm, nhân viên nhà trường
rất vui mừng về sự phù hợp giửa hệ thống báo cáo và thực hành của chúng tôi. Có hai sự thay đổi sẽ được tiến hành
để hỗ trợ và cải thiện cách thức nhân viên liên lạc với phụ huynh về sự tiến bộ của con em quý vị.
1. Một hệ thống thông tin học sinh mới gọi là Skyward đã được thay thế hệ thống Zangle / ParentConnect vì đã lỗi thời.
2. Tất cả các trường Trung Học Bellingham được chuyển sang một hệ thống báo cáo dựa trên các tiêu chuẩn. Sự thay
đổi trong cách nhân viên báo cáo sự tiến bộ của con em quý vị sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để xem thành tích của con
em quý vị đối với cốt lõi quốc gia phổ biến, tiểu bang và khu vực tiêu chuẩn học tập.

Skyward hỗ trợ giao tiếp tốt hơn
Học sinh hệ thống thông tin mới (Skyward) hỗ trợ báo cáo dựa trên các tiêu chuẩn. Truy cập gia đình, giống như hệ
thống ParentConnect Zangle, sẽ cho phép các gia đình để xem thông tin trên các bài tập của con em mình, điểm thi,
và thói quen làm việc, nó cũng cung cấp cho cha mẹ một cửa sổ vào tập trung học tập của mỗi lớp. Là giai đoạn nhân
viên trong các thành phần của Access gia đình, bạn sẽ nhìn thấy Gradebook trở thành một truy cập trình đơn cho gia
đình của quý vị vào giữa tháng Mười.

Giáo dục và báo cáo dựa trên các tiêu chuẩn:
Rõ ràng hơn, Khách quan, và Công bằng

Bởi vì một hệ thống dựa trên các tiêu chuẩn được tập trung vào thành tích học tập của học sinh liên quan đến các
mục tiêu học tập của cấp lớp (tiêu chuẩn), nó là một cách công bằng và khách quan hơn để xác định cách mỗi học
sinh đã chứng tỏ anh / cô ấy biết và có thể làm được. Cách tiếp cận này cung cấp cho các học sinh và gia đình với các
thông tin rõ ràng hơn về các phần của mỗi môn học đã được học và những gì cần chú ý tập trung hơn. Nó cũng cung
cấp cho học sinh sở hữu hơn việc học của mình bởi vì họ đang tham gia vào việc giám sát tiến độ học tập của mình.

Sự khác biệt giữa truyền thống “A” xuyên qua “F” hệ thống phân định
đẳng cấp và hệ thống báo cáo dựa trên các tiêu chuẩn là gì?
Truyền thống chấm điểm
• A, B, C, D, F đại diện cho tỷ lệ phần trăm
của điểm tích lũy
• Không- học tập các yếu tố ảnh hưởng đến
điểm số, chẳng hạn sự tham gia, thói
quen làm việc, sự có mặt, làm việc trể
muộn, vâng ..vâng Tất cả mọi thứ đều
được xếp loại và trung bình cùng nhau
• Bài tập sớm có thể làm sai lệch thứ hạng
cuối cùng
• Báo cáo một đơn thứ hạng cho mỗi lớp

Dựa trên các tiêu chuẩn chấm điểm
• 4, 3, 2, 1 đại diện cho thành tích học tập của
học sinh liên quan đến các tiêu chuẩn cụ thể
• Dựa trên cốt lõi quốc gia phổ biến, tiểu bang,
và khu vực tiêu chuẩn
• Một báo cáo về những gì học sinh biết và có
thể làm được
• Phản ánh duy nhất kết quả học tập
• Hành vi thông tin (gọi là Biểu hiệu Thành
công Học sinh) báo cáo riêng rẽ

Khi nào tôi sẽ nhận thấy một sự khác biệt trong hệ thống báo cáo?
Báo cáo tiến độ sẽ đến nhà vào tuần thứ hai của tháng Mười. Nhân viên sẽ bao gồm các thông tin tài liệu tham khảo
trong báo cáo tiến độ đầu tiên để giúp quý vị đọc những thông tin mới.
Nhân viên mong rằng phần Gradebook truy cập của Skyward Family Access sẽ được trực tuyến vào giữa tháng
Mười. Trong khi đó, mỗi trường trung học có một kế hoạch để giữ cho gia đình nhận được thông báo về sự tiến bộ
của học sinh. Trong suốt năm học, nhà trường và giáo viên sẽ thay mặt học sinh tiếp tục giử chặt sự liên lạc với
các gia đình theo nhiều cách khác nhau. Xin vui lòng liên lạc với giáo viên của con em quý vị hoặc văn phòng nhà
trường với bất kỳ thắc mắc nào.

“Hãy suy nghĩ của một thẻ bóng chày.
Khi bạn nhìn vào thẻ của Mickey Mantle,
nó không nói một chử A ở mặt sau. Nó
bao gồm ảnh chặn bóng trung bình của
mình, đánh trung bình, nhà chạy - sau đó
bạn biết lý do tại sao anh ấy là một cầu
thủ tốt. Tại sao chúng ta sẽ cung cấp cho
một học sinh chỉ có một thứ hạng? “
— Robert Marzano, Nhà nghiên cứu Giáo dục

