Xây Dựng Quan Hệ Đối Tác

Hiệp Ước Giữa Nhà Trường và
Phụ Huynh Là Gì?
Hiệp Ước giữa nhà trường và phụ huynh là
một cách để tạo ra sự hợp tác giữa nhà trường
và gia đình, tập trung vào việc giúp học sinh
thành công. Bản tóm tắt này sẽ giúp giải thích
cách phụ huynh và giáo viên cùng làm việc để
đảm bảo tất cả học sinh của chúng ta đạt được
trình độ của cấp lớp.
Hiệp ước có hiệu lực:

Có rất nhiều cơ hội để phụ huynh tình nguyện và
hỗ trợ giáo dục con mình. Xin hãy tham gia cùng
chúng tôi vào một số sự kiện và chương trình sau
đây.
•

Các cuộc hội thảo do hội liên lạc phụ huynh
của chúng tôi tổ chức

•

Tình nguyện trong lớp học của con quý vị

•

Làm Watch Dogs trong một ngày

•

Tham gia vào các sự kiện buổi tối do nhà
trường và Hội Phụ Huynh tổ chức mỗi tháng

•

Liên kết với mục tiêu kế hoạch cải thiện
trường học

•

Tập trung vào việc học của học sinh

•

Giải thích cách giáo viên và phụ huynh sẽ
giao tiếp về tiến bộ của học sinh

•

Tình nguyện cho các chuyến đi tham quan và
ngày hoạt động

•

Cung cấp các chiến lược học sinh và phụ
huynh có thể sử dụng và hỗ trợ tại nhà

•

Trở thành viên Hội Phụ Huynh (PTA) và tham
gia hội đồng PTA.

•

Mô tả các cơ hội để làm thế nào cha mẹ có
thể tham gia vào giáo dục con cái của
mình.

•

Tham dự hướng nghiêp Phụ Huynh vào mùa
thu

•

Họp với giáo viên của con quý vị trong các

Cùng Phát Triển
Phụ huynh, học sinh và nhân viên nhà trường
cùng làm việc và chia sẻ ý kiến để phát triển
hiệp ước giữa nhà trường và phụ huynh.
Trong cuộc họp ủy ban Tiêu đề 1 hàng năm
và các cuộc họp ủy ban cải tiến giáo dục của
nhà trường, hiệp ước giữa nhà trường và phụ
huynh được đưa ra thảo luận, xem xét và sửa
đổi dựa trên các mục tiêu học tập của trường
và nhu cầu của học sinh.

Chúng tôi đón nhận các ý kiến đóng góp của
phụ huynh bất cứ lúc nào. Tất cả ý kiến đóng
góp sẽ được thu thập và xem xét trong cuộc
họp sửa đổi hàng năm của chúng tôi với phụ
huynh.

Thông Tin về Việc Học Tập của Học Sinh
•

Bìa liên lạc hàng ngày

•

Các Điểm số trong lớp có sẵn trong Aeries Student/Parent Portal

•

Hội nghị phụ huynh-giáo viên vào mùa
thu

•

Phiếu điểm có trong Home Aeries Student/Parent Portal mỗi ba tuần

•

Email và các cuộc điện thoại từ giáo viên
của con quý vị

Hẹn gặp giáo viên của con quý vị, vui lòng
gọi 817-744-5500
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Giáo Viên, Phụ Huynh và Học Sinh Cùng

Mục Tiêu của Chúng Tôi cho
sự Thành Tựu của Học Sinh

Làm Việc

Các Ưu Tiên và Tiêu Chuẩn của
Nha Học Chánh
•

Tăng thành tích học sinh

•

Đạt được xuất sắc các quan hệ giữa học
sinh, phụ huynh và cộng đồng.

•

Xây dựng các mối quan hệ dựa trên nền
tảng cùng giảng dạy, học tập, làm việc và
giải trí một cách an toàn, hấp dẫn và chu
đáo.

Mục Tiêu và các Lĩnh Vực Trọng
Tâm của Trường
Mục Tiêu:

Giáo Viên
•

Phụ Huynh

Cung cấp giảng dạy chất lượng cao trong một
môi trường học tập hỗ trợ và hiệu quả

•

Cung cấp cho quý vị các báo cáo thường xuyên
về tiến bộ của con mình

Hãy tích cực tham gia vào việc giáo dục con
mình

•

Đề xướng và hưởng ứng việc giao tiếp với giáo
viên của con mình

•

Cung cấp cho quý vị cơ hội tình nguyện và tham
gia trong lớp học của con mình

•

Dành thời gian và địa điểm cụ thể cho bài tập về
nhà và xem xét hàng ngày

•

Cung cấp thông tin học đường để quý vị có thể
giúp đỡ con mình ở nhà

•

Tìm các bản tin của lớp / khối lớp mỗi tuần /
tháng

•

Đưa tiêu chuẩn cao cho con quý vị và tin tưởng
vào khả năng của cháu

•

Cố gắng tham dự những đêm hoạt động gia
đình

•

Sắp xếp các cuộc họp giáo viên phụ huynh

•

Đọc: Tất cả học sinh sẽ đọc theo trình độ cấp
lớp và cho thấy sự tăng trưởng trong việc đọc

.

Học Sinh

Lĩnh Vực Trọng Tâm
•

Đọc trôi chảy và hiểu

•

Giải bài toán

•

Viết chính xác với việc thay đổi và chỉnh sửa

•

Sẽ ghi lại số phút đọc sách mỗi tuần trong nhật ký đọc sách

•

Hãy tích cực trong việc học tập của bản thân

•

Sử dụng dữ liệu để theo dõi tiến bộ của mình

•

Đặt mục tiêu học tập và xác định các bước hành động để đạt được những mục tiêu đó

•

Có khả năng thảo luận và chia sẻ tiến bộ và hiệu suất học tập với giáo viên và phụ huynh của mình

•

Nỗ lực hết mình mỗi ngày

