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 هذا العام تقریًبا ، بسبب زیادة تدابیر الصحة والسالمة. تم إرسال رسالة GES I Fall انعقد اجتماع المجلس االستشاري ألولیاء األمور بعنوان
 تم إرسال الطالب الذین یتعلمون .Fall PAC Meeting على الویب صفحة GES نصیة لطالب التعلم الرقمي تضمنت رابًطا إلى موقع
 تعلیمات حول كیفیة مسح رمز االستجابة السریعة المقدم Fall PAC تضمنت دعوة .Fall PAC شخصًیا إلى المنزل بشكل فردي مع دعوة
 على الویب. تعمل ورقة الدعوة أیًضا بمثابة ورقة توقیع ، حیث تم توجیه الوالدین GES الخریف على موقع PAC الذي قد یرتبط بقسم اجتماع
 للتوقیع وإعادة الدعوة بعد مشاهدة االجتماع وإكمال التقییم. تم استخدام ورقة التوقیع هذه كدلیل على حضور االجتماع. حصل الطالب الذین وقع
 GES آباؤهم على ورقة الدعوة / التوقیع وأعادوا إلیها على قسیمة للحصول على بطاطس ویندي الصغیرة وقطع الدجاج الصغیرة مجاًنا. طلبت
  .٪من 250 طالًبا إعادة الدعوة موقعة ، بمعدل "حضور" 56

 ُعرض على اآلباء الذین شاهدوا االجتماع االفتراضي خیارین للعرض ، بسبب مشكلة فنیة ناجمة عن عدم قدرة العروض التقدیمیة من
Google على التحمیل على أجهزة محمولة معینة. كان العرض التقدیمي األساسي قابًال للعرض من خالل عرض تقدیمي من Google 
Slides مرتبط بموقع GES على الویب. تم سرد هذا العرض التقدیمي بواسطة ماریسا واتسون ، PIC في GES وكان لدیه روابط قابلة 
 للعرض أعاله بدون سرد ولكن مع توفر الروابط القابلة للنقر. PDF للنقر للوثائق طوال الوقت ، وكان الخیار الثاني المتاح لآلباء هو ملف
 رحب العرض التقدیمي أوًال باآلباء في االجتماع االفتراضي تمت مشاركة شرح الغرض من االجتماع مع توضیح سبب عدم التصویت على
 مواثیق األسرة والمدرسة. بعد ذلك ، تمت مشاركة صور فرق العنوان األول بالمدرسة جنًبا إلى جنب مع دورهم. الشرائح العدیدة التالیة كانت
 احتوت كل شریحة على السؤال المطروح ، ورسم بیاني للنتائج وكیف یستجیب العنوان األول للنتائج. بعد .Title I Fall 2020 نتائج استطالع
 نتائج مسح الخریف ، تمت مشاركة خطة العمل 2020-2021. ثم تم شرح سیاسة المدرسة من خالل روابط للسیاسة الحالیة وروابط مختلفة
 لآلباء لمشاركة مدخالت سیاسة 2021-2022. بعد ذلك تمت مناقشة خطة التحسین على مستوى المدرسة ومشاركة األهداف على مستوى
 لیتمكن اآلباء من مشاهدته. ثم تمت معالجة االختبارات والتقییمات ، مع وصف موجز لمعیار خطة عمل البحر المتوسط SIP المدرسة. تم ربط
   وتقییم معالم جورجیا. تم تزوید أولیاء األمور بروابط لصفحات مخصصة على موقع المدرسة للحصول على معلومات إضافیة. تم شرح مواثیق
 األسرة والمدرسة وتم تزوید الوالدین بروابط لكل میثاق خاص بمستوى الصف. تمت مشاركة میزانیة العنوان األول مع أولیاء األمور في شكل
 إذا كانوا یرغبون PIC ، رسم بیاني. كما تم تزوید الوالدین بروابط لعناوین البرید اإللكتروني للسیدة شول ، مدیرة المدرسة ، وماریسا واتسون
 تمت أیًضا مشاركة رابط نموذج إدخال العنوان األول لمنح الوالدین طریقة بدیلة لتقدیم .TItle I في تقدیم مالحظات تتعلق بكیفیة إنفاق أموال
 مالحظاتهم. تم تقدیم معلومات المجلس االستشاري للمنطقة وتم منح اآلباء الفرصة إلرسال برید إلكتروني إلى ماریسا واتسون إذا كانوا مهتمین
 أو باإلشارة إلى التقییم. أشار 4 من اآلباء إلى أنهم مهتمون بالخدمة. سیتم االتصال بهؤالء الوالدین شخصًیا DAC في GES بالعمل كممثلین لـ
 وكانت GES FAST عن طریق الموافقة المسبقة عن علم أقرب إلى تاریخ لجنة المساعدة اإلنمائیة االفتراضیة. تم اإلعالن عن اجتماع
 العائالت تطلب تقدیم مدخالت وتعلیقات حول االجتماع أو أي من العناصر التي تمت مناقشتها خالل االجتماع من خالل رابط في العرض
 التقدیمي إلى نموذج إدخال العنوان األول على الموقع اإللكتروني أو عن طریق االتصال بالسیدة شول أو ماریسا واتسون. وقد تم شكر أولیاء
 األمور في ختام العرض ، وتم مشاركة رابط لتقییم االجتماع. ُطلب من أولیاء األمور إكمال االستبیان وظل نشًطا لمدة أسبوع واحد. أعاد 254
 طالًبا ورقة التوقیع الخاصة بهم لحضور 57٪. 131 أكمل االستطالع عبر اإلنترنت. تمت مشاركة نتائج التقییم مع الموظفین من خالل عرض
 قسم االجتماعات ، Title I على الویب ضمن عالمة التبویب GES تقدیمي عبر البرید اإللكتروني ، ویتوفر نفس العرض التقدیمي على موقع
 كانت نتائج المسح إیجابیة ، مع وجود عدد قلیل من الصعوبات الفنیة. یتم تحمیل جمیع منشورات العنوان األول رقمًیا .Fall PAC ، واألحداث
 وربطها بتنسیق یسهل الوصول إلیه ، مما یؤدي إلى إنشاء "جدول" افتراضي نوفره عادًة في جمیع اجتماعات العنوان األول. كانت معلومات



 االتصال الخاصة بالموافقة المسبقة عن علم متاحة بسهولة على الموقع اإللكتروني وفي العرض التقدیمي وفي جمیع المواد المرسلة إلى المنزل
  .للتعامل مع أي أسئلة أو مخاوف


