
2019-2020 

Cam Kết giữa Trường Học-Phụ Huynh và Gia Đình 
MỘT HỢP TÁC GIÚP HỌC SINH THÀNH CÔNG 

SOUTHERN GUILFORD HIGH SCHOOL 
5700 Drake Road, Greensboro, NC 27406 
(336) 674-4250

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 biết được trẻ đang học và làm những gì ở lớp bằng cách thường xuyên trao đổi các thông tin cần thiết cho
cả học sinh và phụ huynh về những tiến bộ của học sinh và những kỹ năng cần thiết mà học sinh còn thiếu.
• Hỗ trợ phụ huynh tham gia vào các hoạt động học tập bằng cách đăng thư mời tham gia các hoạt động học tập trên mạng
lưới của trường, và trong Tin Nhắn của Hiệu Trưởng vào thứ Sáu và các tin nhắn ConnectEd.
• Có nhiều cách thông tin thường xuyên giữa giáo viên và phụ huynh, để phụ huynh luôn cập nhật về tiến bộ của con mình
bằng cách liên lạc với phụ huynh qua các hội thảo, báo các giữa kỳ, thư từ, điện thư, và điện thoại.
• 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 buổi họp phụ huynh mỗi tam các nguyệt bàn thảo các nhu cầu cụ thể.
• 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, dịch tài liệu sang các ngôn ngữ khác, khi cần thiết, và có thông ngôn cho phụ huynh trong các buổi
hội thảo và buổi họp quan trọng.
• Cho phụ huynh lập và duyệt lại cam kết nhà trường bằng cách bảo đảm có đại diện phụ huynh tham gia Nhóm Lãnh Đạo
Trường Học.
• Tạo thêm khả năng cho nhân viên trường học để hỗ trợ phụ huynh và gia đình tham gia bằng cách tạo cơ hội cho phụ huynh
làm người tự nguyện và tạo cơ hội hợp tác giữa nhân viên, phụ huynh, và cộng đồng.

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 bảo đảm con đi học hàng ngày và đúng giờ, thúc đẩy các
con tôn trọng môi trường học đường, và cho con biết và hiểu mong muốn phải xuất sắc ở trường và tại gia.
• Có trách nhiệm hỗ trợ con chúng tôi học tại gia bằng cách thường xuyên theo dõi tiến bộ trong học tập của con.
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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 hàng ngày đi học đúng giờ, cho thấy mình tôn trọng môi trường học đường, và 
tham gia học tập tích cực. 
• Có trách nhiệm và tự học tại gia bằng cách vận dụng các thói quen học tập mang lại hiệu quả cao và hoàn thành/nộp tất cả bài tập 
đúng hạn. 

 
 
 

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: 

 

• Khám phá những gì trẻ học và làm trong lớp bằng cách tham gia những buổi huấn huyện và cung cấp thông tin để hỗ trợ con học ở 
trường. Vào tháng Tám chúng tôi sẽ tổ chức buổi Open House để phát các gói thông tin, và có bài thuyết trình của Hội Phụ Huynh 
Guilford và tập huấn về Parent Assist.  Sẽ cung cấp thông tin đường dây nóng bài tập về nhà. 
• Tìm hiểu về các cơ hội làm tự nguyện và các hoạt động có phụ huynh tham gia qua mạng lưới của trường, Tin Nhắn của Hiệu Trưởng 
vào thứ Sáu, và tin nhắn qua Connect Ed. Tin nhắn 
• Thường xuyên nhận các chỉ dẫn để học tại gia với sự hỗ trợ của Hội Phụ Huynh Quận Guilford qua các nhãn thông tin, các hội nghị 
phụ huynh, buổi họp phụ huynh và thông tin do ban tư vấn nhà trường cung cấp. 
• 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, dịch tài liệu sang các ngôn ngữ khác, khi cần thiết, và có thông ngôn cho phụ huynh trong các buổi hội thảo và buổi 
họp quan trọng. 
• Tham gia các buổi họp hàng tháng của Nhóm Lãnh Đạo Trường Học. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUYÊN NGÔN NHIỆM VỤ 
Southern Guilford High School sẽ giúp học sinh phát huy tối đa khả năng học tập của mình qua bầu không khí đoàn kết, thân thiện, hợp 
tác và khích lệ để học tập và phát triển về cảm xúc, trí tuệ, thể chất và xã hội. 
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