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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.
Ý kiến của phụ huynh sẽ được tìm kiếm trong Bữa sáng dành cho phụ huynh Đề mục 1 về cách cải thiện
học sinh và phụ huynh
sự chuyển tiếp. Do các hạn chế của Covid19, các hoạt động chuyển đổi có thể được thực hiện hầu như vì
sự an toàn của
học sinh, phụ huynh và nhân viên.
Trường tiểu học Artman: Mẫu giáo -3 thứ cấp
● Điểm chuyển tiếp: Pre-K sang Mẫu giáo
● Lên lớp mẫu giáo
● Ngày làm quen với nghệ sĩ
● Hội đồng Mầm non
● Định hướng mẫu giáo
● Thành công bằng Sáu
● Thành công bằng 3
● Ong bắp cày nhỏ
● Cuộc họp Head Start và Transition
● Cuộc họp chuyển đổi số lượng Pre-K
● Cuộc họp chuyển đổi can thiệp sớm
● Điểm chuyển tiếp: K thành 1, 1 thành 2, 2 thành 3, & 3 thành 4 -Artman đến Ionta
● Các giáo viên hiện tại đang đứng lớp hỗ trợ xây dựng danh sách lớp học cho lớp tiếp theo
● Tiến lên trong ngày- Học sinh đến gặp giáo viên của năm sau để có cơ hội gặp gỡ chính thức
họ, thăm lớp học, và nghe về năm tới.
● Phụ huynh và học sinh tham dự Open House trong 2 tuần đầu tiên của trường và có
một cơ hội để xem trường, gặp gỡ giáo viên, thăm các giáo viên Title 1 và học hỏi
về các chương trình dành cho phụ huynh và học sinh. Một cuộc họp phụ huynh Title 1 được tổ chức

trong Open House.
● Đào tạo dành cho phụ huynh trong Hội chợ sách học thuật
Trường tiểu học Ionta: 4 ngày & 5 thứ lớp
● điểm chuyển đổi: Bước chân vào 4 thứ cấp, 4-5, 5-6.
● Phụ huynh tham dự Gặp gỡ & Chào hỏi trước khi khai giảng và có cơ hội
xem trường, gặp giáo viên, thăm các giáo viên Title 1 và tìm hiểu về các chương trình
có sẵn cho phụ huynh và học sinh. Một cuộc họp phụ huynh Title 1 được tổ chức trong Meet &
Chào. Sẽ có phiếu đăng nhập cho phụ huynh.
● Các giáo viên hiện tại đang đứng lớp hỗ trợ xây dựng danh sách lớp học cho lớp tiếp theo
● Tiến lên trong ngày- Học sinh đến gặp giáo viên của năm sau để có cơ hội gặp gỡ chính thức
họ, thăm lớp học, và nghe về năm tới.
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Delahunty trung học cơ sở: 6 th & 7 thứ lớp
● điểm chuyển đổi: Bước 6 thứ cấp, 6-7, 7to 8
● Tiến lên trong ngày- Học sinh đến gặp giáo viên của năm sau để có cơ hội gặp gỡ chính thức
họ, thăm lớp học, và nghe về năm tới.
Các chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh được tích hợp với các chương trình
khácCác cuộc họp phụ huynh được tổ chức như một phần của các hoạt động Meet & Greet và Open House
Tài liệu đào tạo dành cho phụ huynh:
● Parent Reading Packet- Các chiến lược hiểu và trôi chảy
● Truy cập vào các tài nguyên trực tuyến:
● Toán hình dung, Toán học đi, Đọc phố, Đọc trực tiếp- Can thiệp, AR 360 và giáo viên
Trang Google Lớp học

● Gói phòng chống trượt mùa hè- Cung cấp các hoạt động cụ thể hàng ngày cho cấp lớp để phụ huynh
hỗ trợ
học sinh của họ trong suốt mùa hè để ngăn chặn sự suy thoái kỹ năng trong mùa hè

