Sự Thỏa Thuận của Phụ Huynh Lớp Mẩu Giáo cho tới Lớp 5 và Trường Học

Trường Tiểu Học Spring Creek
Cộng Đồng Đa Dạng, Tầm Nhìn Chung, Giáo Dục Đặc Biệt
Trách Nhiệm của Phụ Huynh
 Biết những gì con tôi nên học và đang ở mức độ nào, và làm thế nào, tôi với tư cách là cha mẹ, có thể giúp con tôi học.
 Giao tiếp thường xuyên với giáo viên dạy con của tôi để biết con tôi đang làm những gì.
 Hãy chắc chắn rằng con tôi đi học đúng giờ và sẵn sàng làm bài.
 Cân bằng thời gian xem TV và trò chơi điện tử của con tôi với các cơ hội học tập như đọc 20 tới 30 phút mỗi ngày hoặc đến
thư viện.
 Thông báo cho giáo viên nếu con tôi gặp khó khăn với bài tập ở nhà hoặc gặp khó khăn ở trường.
 Tham dự ngày họp hội nghị của phụ huynh và giáo viên, các cuộc họp Phụ Huynh Học Sinh PTA, và những ngày hội thảo giáo
dục phụ huynh.
 Cung cấp đồ dụng cụ học cần thiết để giúp con tôi chuẩn bị đi học và hoàn thành những bài tập.
 Tạo một môi trường gia đình an toàn cho con tôi.
 Hãy làm một phụ huynh và người giám hộ tích cực và tình nguyện trong lớp học của con tôi.
 Biết bạn bè và cha mẹ bạn bè của con tôi.
Chữ Ký của Phụ Huynh ______________________________________Ngày______/_______/_______
Trách Nhiệm của Học Sinh
 Giúp tạo một môi trường an toàn bằng cách tuân theo các quy tắc của trường.
 Thực hiện theo chính sách mặc đồ đồng phục.
 Đến trường chuẩn bị sẳn đồ dụng cụ học, sách vở, và bài tập làm ở nhà.
 Đến trường đúng giờ và sẳn sàng để học mổi ngày.
 Tham dự dạy kèm trước và sau giờ học nếu gặp khó khăn với bài tập.
 Có và thể hiện sự tôn trọng đối với hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên nhà trường và các học sinh khác.
Chữ Ký của Học Sinh ________________________________________Ngày______/_______/_______
Trách Nhiệm của Nhà Trường và Giáo Viên
 Cung cấp một chương trình giảng dạy chất lượng cao và thực hành giảng dạy dựa trên nghiên cứu để trang bị cho các em học
sinh được thành công cả về mặt học thuật và cuộc sống.
 Tạo một môi trường học tập nơi sinh viên cảm thấy an toàn, được tôn trọng và đươc nuôi dưỡng để tồn tại mối quan hệ giữa
sinh viên với học sinh lành mạnh và mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh lành mạnh.
 Cung cấp liên lạc hai chiều với phụ huynh/người giám hộ và trẻ em liên quan đến điều gì mà học sinh nên học và biết ở mức
độ nào và cách làm thế nào để lôi kéo phụ huynh vào giáo dục trẻ em.
 Thường xuyên liên lạc với phụ huynh/người giám hộ về các cách giúp con họ học hỏi.
 Mong đợi và thách thức tất cả các sinh viên học tập ở mức độ nghiêm túc tư duy cao và tạo mối liên hệ với việc học với các
ứng dụng thực sự trong thế giới hiện nay.
 Tìm kiếm các nguồn lực và trợ giúp cho một trẻ em đang vật lộn với việc học hoặc gặp khó khăn ở trường.
Chữ Ký của Giáo Viên ________________________________________Ngày______/_______/_______

