QUI ƯỚC TRƯỜNG HỌC-GIA ÐÌNH

Qui Ước Trường học-Gia đình là gì?

Học Khu
Edmonds

Qui Ước Trường học-Gia đình Cho Sự Thành đạt
là một thỏa thuận mà gia đình, học sinh và giáo
viên cùng phát triển. Nó giải thích cách gia đình và
giáo viên sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo tất cả
học sinh của chúng ta đạt hoặc vượt các tiêu
chuẩn của cấp lớp.

Phát triển chung
Các gia đình và nhân viên của Học Khu Edmonds
đã hợp tác với nhau để phát triển Qui Ước Trường
học-Gia đình Cho Sự Thành đạt Đọc. Các gia đình
được khuyến khích tham dự các cuộc họp hàng
năm để xem xét bản qui ước này và đưa ra các đề
nghị. Các gia đình cũng được khuyến khích tham
gia vào cuộc khảo sát hàng năm của chúng tôi mà
chúng tôi sử dụng để thu thập phản hồi từ gia đình.
Các gia đình được hoan nghênh đóng góp ý kiến
bất kỳ lúc nào.

Thông tin về học tập của học sinh

Xây dựng quan hệ đối tác
Trường chúng tôi cung cấp các sự kiện và chương
trình liên tục để xây dựng quan hệ đối tác với các
gia đình.
Có nhiều cơ hội cho các gia đình tình nguyện, quan
sát và tham gia các hoạt động của trường để xây
dựng quan hệ đối tác hỗ trợ việc học của học sinh.
● Hội thảo phụ huynh-giáo viên
● Đêm chương trình giáo dục
● Tình nguyện / Quan sát trong lớp học của
con bạn
● Mở CửaTrường
● Báo cáo tiến bộ thường xuyên

Lớp 2

Học Khu Edmonds cam kết giao tiếp hai chiều
thường xuyên với các gia đình về việc học tập của
các em. Một số cách bạn có thể mong đợi chúng
tôi liên hệ với bạn là:
● Bản tin lớp học cho các gia đình
● Các cuộc gọi điện thoại, ghi chú, email và
báo cáo liên tục cho các gia đình về tiến bộ
của học sinh
● Cập nhật trên trang web lớp học và trường
học
● Hội thảo giáo viên-gia đình vào tháng 10 và
tháng 3.
Bạn có câu hỏi về sự tiến bộ của con bạn?
Liên lạc với giáo viên lớp học của con bạn qua điện
thoại hoặc email. Số điện thoại và địa chỉ email có
trên trang web của trường tại
www.edmonds.wednet.edu
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Lớp Hai

Cam kết của Học Khu chúng tôi
Công bằng trong cơ hội
● Chúng tôi đảm bảo một nền tảng của công bằng:
bằng cách thu hút các gia đình, học sinh và cộng
đồng, tăng cường khả năng lãnh đạo, và giảng
dạy và học tập nghiêm ngặt
Học tập hiệu quả cho tất cả học sinh
● Chúng tôi thu hút mỗi học sinh với học tập có ý
nghĩa, có liên quan
● Chúng tôi truyền cảm hứng cho mỗi học sinh theo
đuổi sở thích, thông qua suy nghĩ cao cấp hơn
Lớp Mầm – Lớp 3 Học Sớm
● Chúng tôi tôn trọng gia đình là đối tác quan trọng
nhất của chúng tôi
● Chúng tôi cộng tác và liên kết với các đối tác cộng
đồng để tối đa hóa việc học sớm
● Chúng tôi tạo ra một nền tảng hỗ trợ, công bằng
cho việc học tập
Học sinh Tốt nghiệp Sẵn sàng cho Cuộc sống
● Chúng tôi trang bị cho mỗi học sinh các kỹ năng
học tập và quan hệ.

Trong Lớp Hai của chúng tôi
Nhóm Lớp Hai sẽ làm việc với học sinh và gia đình
của họ để hỗ trợ sự thành công của học sinh trong
các Tiêu chuẩn Chính Chung của Tiểu bang
(Common Core State Standards).
Một số kết nối chính của chúng tôi với gia đình là:
● Tài liệu giúp gia đình hỗ trợ mục tiêu học tập
● Đêm học vấn gia đình của trường và học khu

Lớp 2

Cam kết của Học sinh
●
●
●
●

Ðến trường hàng ngày sẵn sàng học.
Chịu trách nhiệm học tập của chính mình.
Đặt mục tiêu học tập cá nhân.
Đọc hàng ngày.

Tùy chọn:
● Mục tiêu học tập cá nhân của riêng tôi là:
___________________________________________
____
● Giáo viên có thể giúp tôi đạt được bằng cách:
___________________________________________
_____
● Gia đình có thể giúp tôi hoàn thành bằng cách:
___________________________________________
_____

Mẹo Dùng Ở Nhà
Kể câu chuyện gia đình - Trẻ em thích nghe những
câu chuyện về gia đình của chúng. Nói về một điều buồn
cười đã xảy ra khi bạn còn trẻ.

Tạo một hộp dụng cụ viết - Ðể vào một hộp dụng cụ
để viết và vẽ. Tìm cơ hội cho con bạn viết, chẳng hạn như
danh sách mua sắm, thư cảm ơn hoặc thiệp sinh nhật.

Hãy là người hâm mộ số 1 của con bạn - Yêu cầu
con bạn đọc to những gì cậu hoặc cô ấy đã viết cho trường
học. Hãy là người nghe nhiệt tình.

Một lần nữa với cảm xúc - Khi con bạn phát âm một
từ lạ, cho cậu hoặc cô ấy đọc lại câu đó. Thường khi trẻ em
quá bận rộn tìm ra một từ mà quên mất đi ý nghĩa của
những gì chúng vừa đọc.

Cùng nhau làm một cuốn sách - Gấp đôi miếng giấy
và kẹp chúng lại để tạo thành một cuốn sách. Yêu cầu con
bạn viết những câu trên mỗi trang và thêm hình minh họa
của riêng mình.

Kể chuyện khi đang di chuyển - Thay phiên nhau
thêm vào một câu chuyện hai bạn đặt ra khi đang ngồi
trong xe hơi hoặc xe buýt. Thử làm cho câu chuyện hài
hước hoặc rùng rợn.

Chỉ ra mối quan hệ giữa các từ - Giải thích các từ
liên quan có cách viết tương tự và ý nghĩa. Ví dụ: Chỉ ra
cách từ như knowledge (sự hiểu biết), liên quan đến một từ
như know (biết).

Nhanh, nhanh - Sử dụng những từ mới mà con bạn đã
học trong thẻ sống động hoặc máy vi tính. Đôi khi những
việc này giúp trẻ tự động nhận ra và đọc các từ, đặc biệt là
những từ được sử dụng thường xuyên.

