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Trao quyền cho Cộng đồng Koontz Community để tiếp nhận sự học hỏi và lãnh đạo liên tục

Thoả thuận Ở Nhà-Ở Trường là gì?

Thỏa Thuận Ở Nhà - Ở Trường là một thỏa thuận mà phụ huynh, học sinh và giáo viên cùng nhau phát triển.

Nó giải thích cách phụ huynh và giáo viên sẽ làm việc cùng nhau để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tất cả học

sinh của chúng ta để đạt được các tiêu chuẩn khối lớp. Phụ huynh, học sinh và nhân viên của Trường Trung học

cơ sở Koontz làm việc cùng nhau để tạo ra chương trình Ở Nhà-Ở Trường đầy đủ này. Giáo viên sẽ cung cấp cho

phụ huynh các chiến lược để sử dụng ở nhà, phụ huynh sẽ đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục con cái của họ

và học sinh sẽ trở thành những người ủng hộ việc học của chính mình. Bản thoả thuận này được xem xét và sửa

đổi hàng năm dựa trên nhu cầu của phụ huynh, học sinh và nhân viên.



Ở Nhà

Với tư cách là Cha Mẹ / Người Giám hộ, Tôi xin hứa…

● Đảm bảo con tôi đi học đều đặn và đúng giờ.

● Bố trí thời gian và địa điểm làm bài tập / học tập yên tĩnh ở nhà.

● Nói chuyện hàng ngày với con tôi về kinh nghiệm ở trường, các sự kiện hiện tại và những gì con đang học

ở trường.

● Trao đổi với giáo viên của con tôi hoặc văn phòng nhà trường về những băn khoăn càng sớm càng tốt.

● Tham gia các hội thảo và sự kiện gia đình-trường học khi có thể.

● Đọc cùng con tôi và khuyến khích con tôi đọc sách hàng ngày.

● Khuyến khích con tôi chịu trách nhiệm về máy tính xách tay của chúng (mang đến trường máy tính đã sạc

và sẵn sàng mang đi).

Ở Trường

Là Giáo viên của con Quý vị, Tôi xin hứa…

● Cung cấp các hoạt động thúc đẩy là các phương pháp giảng dạy thực tiễn tốt nhất dựa trên nghiên cứu và

sử dụng các quy trình quản lý lớp học hiệu quả.

● Giúp phụ huynh và học sinh hiểu các mong đợi của lớp, các mục tiêu giảng dạy và các hệ thống chấm

điểm.

● Giáo viên sẽ giao tiếp thông qua các bản tin, hội nghị, email, trang web của giáo viên / trường học và

thông tin liên lạc bằng văn bản.

● Xem xét điểm mạnh và nhu cầu của từng cá nhân học sinh khi lập kế hoạch bài học và thúc đẩy cảm giác

thân thuộc đối với tất cả mọi người.

● Làm việc với các giáo viên khác trong Cộng đồng Học tập Chuyên nghiệp (PLC) để sử dụng các Tiêu chuẩn

của Bang North Carolina và các Kỹ năng Thế kỷ 21 trong việc giảng dạy trên lớp.

Là Học sinh, Tôi xin hứa…

● Đi học đều đặn, đúng giờ và chăm chỉ học tập.



● Chia sẻ với cha mẹ những gì tôi đang học ở trường.

● Thể hiện khả năng lãnh đạo, sự đồng cảm, tôn trọng, thái độ tích cực và kỷ luật của bản thân.

● Hoàn thành bài tập về nhà của tôi hàng ngày.

● Chủ động và yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết.

● Tôn trọng giáo viên và các học sinh khác.

● Sử dụng máy tính xách tay, email học sinh và các ứng dụng trực tuyến của tôi, bao gồm cả Internet, một

cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng tôi đã sạc pin mỗi ngày.

Xin vui lòng xem lại Bản Thoả thuận Ở Nhà-Ở Trường này, điền vào thông tin bên dưới, ký tên của quý vị và con quý

vị dưới đây, và gửi lại bản này cho con bạn mang đến trường càng sớm càng tốt.

Cảm ơn!

Họ tên Học sinh (Tên và Họ): ____________________________________

Tên giáo viên chủ nhiệm: ______________________________________________

Homeroom Teacher’s Signature/Chữ ký Giáo viên Chủ nhiệm:  ____________________________________

Principal’s Signature/Chữ ký Hiệu trưởng: ______________________________________________

Chữ ký học sinh: _______________________________________________

Chữ ký của Cha Mẹ/Người Giám hộ:  _____________________________________


