
Đánh giá tài liệu I 
Tóm tắt LSPI-  

Học sinh Sweetwater sẽ thể hiện sự thông thạo về nghệ thuật ngôn ngữ, toán học, khoa học và nghiên 
cứu xã hội bằng cách chứng minh mức độ thành thạo và phân biệt ngày càng tăng trên các đánh giá 
chung được phát triển tại địa phương, Đánh giá quận GCPS và Đánh giá cột mốc Georgia từ 40% trở lên. 

100% tất cả học sinh sẽ vượt qua tất cả các khóa học của mình với mỗi cấp lớp đạt được điểm trung 
bình tích lũy từ 80% trở lên. 

 

Ngân sách Tiêu đề I của chúng tôi cho giai đoạn 2020-2021 là $ 780.300. 

Tiền của chúng tôi sẽ được chia thành các loại sau: 

Vị trí giảng dạy và mức lương 

Hướng dẫn trực tiếp (bao gồm mua thiết bị điện tử và sách) 

Hỗ trợ giảng dạy - phát triển chuyên môn và lập kế hoạch hợp tác cho giáo viên 

Gia đình tham gia - nguồn cung cấp trung tâm phụ huynh và dịch 

 

Từ Cuộc họp Tiêu đề của tôi, Cuộc họp Lập kế hoạch của chúng tôi ở đây là Danh sách Tôi muốn Danh 
sách của chúng tôi - (Những gì chúng tôi hy vọng sẽ mua nếu chúng tôi có tiền) 

Kế hoạch hợp tác - $ 20.000 

Phát triển chuyên nghiệp - $ 3.000 

Giải thích cho các cuộc họp - $ 1.000 

Thiết bị điện tử - Máy tính xách tay, Bộ công cụ VR Expedition của Google, Máy tính - $ 25.000 

Bộ thu mới cho Bộ phiên dịch - $ 500 

Lớp học bộ tiểu thuyết $ 1200 

Sách cho LLI - $ 1000 

Sách GA mốc cho Trung tâm Phụ huynh - $ 300 

Đồ dùng cho Học viện Nuôi dạy Con - $ 200 

 

 

 


