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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 bằng một số cách và phương thức liên lạc giữa gia 

đình và trường học. 

• Hỗ trợ phụ huynh tham gia vào các hoạt động học tập bằng cách cho phụ huynh thêm cơ hội làm Người Tự Nguyện 

trong năm. 

• Có nhiều cách thông tin thường xuyên giữa giáo viên và phụ huynh, để tất cả những người quan tâm luôn cập nhật về 

tiến bộ của (các) con họ cũng như hỗ trợ phụ huynh đánh giá cấp lớp của (các) con họ trên PowerParent. 

• Thường xuyên cho biết các chỉ dẫn để học tại gia với sự hỗ trợ của Hội Phụ Huynh Guilford, Trường Học Quận Guilford 

qua nhiều hoạt động tập trung vào cách phụ huynh có thể hỗ trợ con họ học tập tại nhà. 

• 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 phối hợp với Ban EL để chắc chắn thông tin bằng ngôn ngữ sử dụng tại nhà của 

học sinh, khi có thể được. 

• Cho phụ huynh lập ra và sửa đổi bản cam kết với trường học qua tổ chức các Buổi Thông Tin cho Phụ Huynh và cho 

giáo viên và ban giám hiệu biết phản hồi theo cách thông tin mở rộng. 

• Tạo thêm khả năng cho nhân viên trường học để hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh và gia đình qua tiếp tục Phát Triển 

Chuyên Môn và các buổi bàn thảo Cộng Đồng Học Tập Chuyên Môn. 

 

 

 

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 (các) con của chúng tôi học tập ở trường bằng cách giữ liên lạc với giáo viên theo cách cởi mở, 

trung thực và tập trung vào thành công của trẻ. 

• Có trách nhiệm hỗ trợ (các) con của chúng tôi ở nhà bằng cách tham gia tích cực và trò chuyện hàng ngày về việc học 

tập và các mong muốn ở lớp học. 
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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 làm theo nhiệm vụ "Học Tập để Phụng Sự; Phục Sự để Học Tập." 

• Có trách nhiệm và tự học ở nhà bằng cách áp dụng những điều đã học ở trường vào tất cả các hoạt động ngoài trường học. 

 

 

 

 

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: 

 

• Tham gia Phụ Huynh – Giáo Viên - Tổ Chức (Parent - Teacher – Organization, hay PTO) để được tham gia cộng đồng trường học. 

• San sẻ việc học tập của con quý vị bằng cách xem mạng lưới trường học của chúng ta. 

• Tham gia vào các hoạt động Cha Tham Gia (Father Figures Being Involved, hay FBI) và Gia Đình Pro được lên thời biểu mỗi 

tháng trong suốt cả năm từ 6:45 sáng - 7:20 sáng. Hoạt động trong bữa ăn sáng này là một cách tuyệt vời để dành thời gian với con 

quý vị ở trường và biết nhiều cách khác nhau để hỗ trợ con quý vị trong học tập, tình cảm và xã hội. 

• Thông tin mở rộng với trường học bằng cách tải xuống Ứng Dụng Nhắc Nhở để cập nhật tin tức và hoạt động hàng ngày và hàng 

tuần. 

• Vào PowerParent để tìm hiểu cấp lớp hàng ngày của con quý vị ở các cấp lớp 3, 4 và 5. 

• Tham dự và tham gia Hội Thảo do Học Sinh Tổ Chức để học hỏi trực tiếp từ các con về những điều tuyệt vời chúng tôi làm tại 

Jefferson. 

• Ghé thăm và mua các vật phẩm từ Hội Chợ Sách Học Mùa Thu để làm quà tặng kỳ nghỉ tuyệt vời cho học sinh và nhân viên. 

• Tiếp tục hỗ trợ nhiệm vụ của chúng tôi cho Sân Chơi Chung. 

• Giữ liên lạc qua tin nhắn Connect Ed hàng tuần và điện thư bằng cách cập nhật thông tin liên lạc điện thư của quý vị. 

• Tham gia vào Hoạt Động Gây Quỹ Mùa Thu và Mùa Xuân qua PTO. 

• Tham dự ba chương trình Âm Nhạc tuyệt vời sẽ có các học sinh lớp 1, 3 và 5 trình diễn. 

• Hoàn tất ghi danh Người Tự Nguyện trên trực tuyến và trở thành một phần của Eagle Volunteer tuyệt vời của chúng tôi. 

Chúng tôi muốn có các phụ huynh tạo lập và hỗ trợ nhiệm vụ của chúng ta! 

 

 

 
 

TUYÊN NGÔN NHIỆM VỤ 

Khi hợp tác với gia đình và cộng đồng, nhiệm vụ của Jefferson là trao quyền cho con em chúng ta đạt thành tích xuất sắc trong 

học tập, nhận trách nhiệm và tôn trọng sự đa dạng theo những cách an toàn và chu đáo. 


