Shar
Nettleton Trường học trung học (Nettleton khu học) 4208 Chieftain Lane
ở Jonesboro AR 72401
870-910-7819
trường bố mẹ và gia đình kế hoạch đính hôn
mẫu này đã thay đổi từ, một bộ dụng cụ cho danh hiệu vô địch tôi bậc phụ huynh có. Ferguson,
C. (2009). Một bộ dụng cụ cho danh hiệu vô địch của bố mẹ tôi tham gia. Austin, TX: SEDL.
Nettleton địa hạt học trung học
sinh lớp học cấp 7-8
tòa nhà địa hạt và sự hỗ trợ cho sự điều phối viên Ashley Ziegler, Kathleen Byrd
tựa đề tôi Schoolwide trạng thái
nhắm mục tiêu vào trường
9/15 Non-Title viện trợ tôi/2017
gợi ý
% tự do và giảm ăn trưa
của mọi thứ 7 và ngày 8 học sinh, 58.38% nhận được tự do ăn trưa; 14.34% nhận được giảm
bớt ăn trưa; 27.27% trả cho các dịch vụ ăn trưa và 72.73% là đủ điều kiện để nhận được những
dịch vụ này.
Cha mẹ và gia đình gắn bó các thành viên hội đồng
(Chọn "lặp lại" để mở mục nhập hơn những cánh đồng để thêm các thành viên trong nhóm
addtional)
Nhập các thành viên hội đồng
tên đầu tiên Ashley
Hà Ziegler
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vị trí
thứ 7 giáo viên tiếng Anh từ lớp
nhập các thành viên hội đồng
tên đầu tiên Kathleen
tên Byrd cuối cùng
vị trí
thứ 7 và lớp ngày 8 chữ giáo viên
nhập các thành viên ủy ban lãnh
đạo đội PCCC Delhi tên đầu tiên
tên cuối cùng
vị trí chuông nhà tư vấn
nhập các thành viên hội đồng
tên David
tên cuối cùng
vị trí Shipman tòa nhà Hiệu trưởng
nhập các thành viên hội đồng
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tên đầu tiên Amy

Hà Reed
ngày 8 vị trí bố (mẹ)
Ủy ban nhập thành viên lớp
tên Kerri đầu tiên
tên cuối cùng
vị trí
thứ 7 điểm lạ bố (mẹ)
Nhập các thành viên hội đồng
tên đầu tiên Lynette
tên cuối cùng
vị trí Thetford
phương tiện truyền thông chuyên gia
nhập các thành viên hội đồng.
Tên đầu tiên Robin
Hà Terry
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vị trí
thứ 7 và lớp ngày 8 giáo viên tài nguyên
nhập các thành viên hội đồng
tên đầu tiên Chloe
tên cuối cùng
vị trí
số 8 sinh viên năm lớp Reed
nhập các thành viên hội đồng
tên đầu tiên Abby
tên cuối cùng
vị trí
thứ 7 sinh viên năm lớp lạ
1. Danh sách các chiến lược thông tin liên lạc được dùng trong trường học để cung cấp thêm
thông tin cho bố mẹ và bố mẹ và gia đình để tăng mức độ tham gia vào việc hỗ trợ lớp học
huấn.
Trường học sẽ phân phối các thông báo hàng ngày trên trang web bao gồm các
trường học và tin lịch của các hoạt động trường lớp. Laura Karla Wheaton Copelin, tháng
8 năm 2017,
trường học sẽ tổ chức một website để lớp học website cho mỗi nhà giáo viên.
Giáo viên có thể sử dụng được các trường trang web cho trang riêng của họ, hoặc họ có thể xây
dựng. Bài tập bài tập về nhà và chỉ những lớp học thông tin này là có sẵn trong lớp học những
trang web. Hơn nữa, cha mẹ có thể truy cập của các sinh viên là điểm số và việc tham gia lớp
học qua cánh cổng bố (mẹ) trên PAC, phụ huynh công ty con của TAC. Bố mẹ tôi đã được trao
cho thông tin về cách làm thế nào để truy cập vào các thông tin vào đầu năm học. Công nghệ,
tháng 8 năm 2017, Bộ
Giáo viên sẽ liên lạc với bố mẹ thường xuyên trên phương diện cá nhân để giao tiếp với
con của họ là có tiến triển, và cha mẹ có thể sử dụng E-mail để giao tiếp với

các thành viên của nhân viên trường. Các giáo viên, tháng 8 năm 2017)
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trường sẽ cung cấp cho bố mẹ với các học sinh lớp báo cáo mỗi từ 4 - 5 tuần với thông tin về
các con của họ là tiến bộ học thuật. Đội ngũ giáo viên Karla/Wheaton 20 tháng 10, 2017,; tháng
giêng năm 2018; 10, 16 tháng 3, năm 2018; 1 tháng 6 năm 2018
trường sẽ gửi ra một lá thư vào đầu năm học, từ Arkansas Bộ Giáo dục, điều đó giải thích cho
con của họ là kết quả xét nghiệm và bài kiểm tra chuẩn ghi bàn. Lãnh đạo đội PCCC Delhi, tháng
9 năm 2017,
2 chuông. Danh sách các cuộc họp phụ huynh, nội dung các hội thảo và các hoạt động thường
xuyên suốt năm nay và ngày cung cấp cuộc họp linh hoạt lần mà bạn đã lên kế hoạch để tăng
cha mẹ và gia đình sự gắn bó và xây dựng nhân viên và khả năng bố (mẹ) để tham gia vào
những loại nỗ lực. (Phải bao gồm 2 phần bắt buộc tiểu bang phụ huynh/giáo viên các hội thảo
mỗi năm.)
trường sẽ mở một ngôi nhà máy cho sự tăng thứ 7 học sinh lớp năm để chào đón họ tới
tòa nhà và đến đó quen thuộc gia đình của họ tới tòa nhà và phương pháp của nó. Ashley
, Kathy Byrd Ziegler, có thể năm 2017.
Trường học sẽ máy gia đình của họ để cả hai một ngày 7 ngày 8 lớp năm và định hướng lớp
đêm, làm cho gia đình nhận thức được kỳ vọng nhà trường. Sinh viên, cũng như
cha mẹ, được giới thiệu với giáo viên của họ; bố mẹ hỏi những câu hỏi về
học trong năm và được trao cho tất cả các thông tin neccessary một công
học trong năm học sinh được tiêm; tủ đồ để giữ hết đồ đạc của chúng trong suốt những
năm qua, các sinh viên đang giới thiệu những câu lạc bộ và cơ hội mà họ có ở
trường của chúng ta. David, tháng 8 năm 2017. Shipman
Giáo viên sẽ giữ Parent-teacher 2 hội thảo trong suốt cả năm học. Những cái này sẽ

