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CAM KẾT GIỮA TRƯỜNG HỌC-PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH 
LÀ GÌ? 
Bản Cam Kết Trường Học-Phụ Huynh cho Thành Tích Học Tập là một thỏa thuận do phụ huynh, học sinh và giáo viên cùng 
nhau lập ra, theo các hướng dẫn của liên bang quy định trong Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công (Every Student 
Succeeds Act, hay ESSA). Bản cam kết giải thích cách phụ huynh và giáo viên phối hợp để chắc chắn mọi học sinh đều đạt 
hoặc vượt các tiêu chuẩn cấp lớp. 

CAM KẾT CỦA TRƯỜNG HỌC 
Chúng tôi cam kết: 

• Giúp phụ huynh hiểu được trẻ em đang học và làm những gì ở lớp và cách thực hiện, sử dụng Triết Lý Montessori qua
cách liên lạc với phụ huynh, các hội thảo, sổ thông tin, bản tin, và mạng lưới trường học.
• Hỗ trợ phụ huynh tham gia vào các hoạt động học tập qua các buổi Cà Phê và Chương Trình Giảng Dạy, buổi họp
thường niên Tựa Đề 1, Đêm Đọc và Viết, Đêm Toán Học, Đêm Montessori.
• Có nhiều cách thông tin thường xuyên giữa giáo viên và phụ huynh, để phụ huynh luôn cập nhật về tiến bộ của (các) con
mình qua sổ thông tin, ứng dụng Nhắc Nhở và Class Dojo (ứng dụng thông tin trên điện thoại), điện thư và tin nhắn.
• Thường xuyên cho biết các chỉ dẫn để học tại gia với sự hỗ trợ của Hội Phụ Huynh Guilford, Trường Học Quận Guilford
bằng cách tổ chức các hoạt động do Hội Phụ Huynh Guilford (Guilford Parent Academy, hay GPA) bảo trợ, phát các thông
tin từ GPA, và tham gia phát triển nhân viên từ GPA.
• Cung cấp bản Cam Kết Trường Học-Phụ Huynh và các thông tin khác về các hoạt động của trường bằng ngôn ngữ và theo
dạng dễ hiểu cho gia đình bằng cách lập ra các tài liệu dễ hiểu và dễ đọc cho người dùng.
• Cho phụ huynh lập ra và sửa đổi bản cam kết với trường học băng cách phối hợp với đại diện phụ huynh trong nhóm lãnh
đạo và Đại Sứ Phụ Huynh Tựa Đề 1 (TIPA).
• Tạo thêm khả năng cho nhân viên trường học để hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh và gia đình bằng cách khảo sát
phụ huynh, các hoạt động hỗ trợ nhân viên của PTA và các hoạt động Tựa Đề 1.

CAM KẾT TỪ PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH 
Với tư cách là phụ huynh và người trong gia đình đầu tư vào giáo dục cho các con, chúng tôi hứa: 

• Có trách nhiệm hỗ trợ con chúng tôi học tập tại trường bằng cách làm gương cách hành xử phù hợp qua cách Phục Hồi Mối
Quan Hệ với tất cả nhân viên trường học, tham gia các hội thảo và chức năng của trường, hiểu quy tắc ứng xử của học sinh và
chánh sách đi học đầy đủ.
• Có trách nhiệm hỗ trợ con chúng tôi học tập tại gia bằng cách khuyến khích con chịu trách nhiệm về hành động của
mình ở nhà bằng cách thực hiện Montessori, Chương Trình Giảng Dạy Hòa Bình và Phục Hồi Mối Quan Hệ.
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CAM KẾT TỪ HỌC SINH 
Với tư cách là học sinh muốn được giáo dục tốt nhất, chúng tôi hứa: 

 

• Có trách nhiệm và tự học tập ở trường bằng cách có trách nhiệm, tôn trọng người khác và sẵn sàng học hỏi, hoàn tất bài tập, 
lắng nghe và nêu thắc mắc để hiểu, đọc và viết mỗi ngày. 
• Có trách nhiệm và tự học tập ở nhà bằng cách hoàn tất bài tập về nhà, đọc và viết mỗi ngày, hạn chế xem truyền 
hình/chơi trò chơi/thiết bị công nghệ. Ngủ/nghỉ ngơi hàng ngày. 

 
 
 

CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH 
Chúng tôi coi trọng việc hợp tác của chúng tôi với tất cả những người quan tâm và tự hào cho phụ huynh nhiều cơ hội 
tham gia tích cực vào trường học và các hoạt động để hỗ trợ con của họ. Năm nay, các gia đình sẽ được mời đến: 

 

* Vào tháng Tám, trường chúng ta sẽ tổ chức Ngày Montessori để kỷ niệm Maria Montessori. 
* Vào tháng Chín, trường chúng ta sẽ tổ chức buổi họp thường niên Tựa Đề 1 để duyệt xét hoạch định Tựa Đề 1 của trường. 
* Vào tháng Mười, trường chúng ta sẽ tổ chức Đêm Toán Học. Các gia đình sẽ tìm hiểu các hướng dẫn hỗ trợ cách học 
Toán tại nhà. Sẽ có bữa ăn tối cho các gia đình tham gia. 
* Vào tháng Mười, trường chúng ta sẽ tổ chức Ngày Đưa Phụ Huynh đến Trường, là dịp để phụ huynh đến thăm lớp học của con 
họ, hiểu được chương trình giảng dạy và tìm hiểu các cách hợp tác với nhà trường để học sinh thành công hơn. 
* Vào tháng Mười Một, trường chúng ta sẽ tổ chức Đêm Đọc và Viết. Các gia đình sẽ tìm hiểu về các cách để hỗ trợ đọc và viết 
tại nhà. Sẽ có bữa ăn tối cho các gia đình tham gia. 

 
*Trong tam cá nguyệt thứ hai và ba, trường chúng ta sẽ tổ chức các buổi Cà Phê và Chương Trình Giảng Dạy để hiểu về chương 
trình giảng dạy và cho phụ huynh tìm hiểu các cách hợp tác với nhà trường để học sinh thành công hơn. Sẽ có phục vụ thức uống. 

 
 
 
 
 
 
 

TUYÊN NGÔN NHIỆM VỤ 
Hòa Bình. Học Tập. Dẫn Dắt. 


