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C
 ÙNG TRIỂN KHAI
Phụ huynh, học sinh, và nhân viên của Trường Tiểu Học Stephen Girard cùng nhau hợp tác để
triển khai hiệp ước giữa phụ huynh và nhà trường. Các giáo viên đề xuất những biện pháp học
tập tại nhà, phụ huynh đã thêm ý kiến về các loại hỗ trợ mà họ cần, và các học sinh đã cho chúng
tôi biết điều gì sẽ giúp chúng học tập. Phụ huynh được khuyến khích tham dự các cuộc họp sửa
đổi được tổ chức mỗi năm vào mùa xuân để xem xét bản hiệp ước và đề xuất dựa trên nhu cầu
của học sinh và mục tiêu cải thiện nhà trường. Năm nay phiên họp thu thập ý kiến của phụ
huynh sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 6 năm 2020. Phụ huynh cũng được khuyến khích tham
gia cuộc Khảo Sát Ý Kiến về Sự Tham Gia Của Phụ Huynh. Cuộc khảo sát này được sử dụng
như một công cụ để thu thập ý kiến phản hồi của phụ huynh về các chương trình, chính sách và
sự tham gia của gia đình Title I hiện tại.
Để tìm hiểu làm việc cùng nhau có thể mang lại lợi ích như thế nào cho con của quý vị, điều quan trọng
đầu tiên là phải hiểu mục tiêu của Sở Giáo Dục và của trường đối với thành tích học tập của học sinh.
TIÊU CHUẨN CHÁNH CỦA SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA:
1.
2.
3.
4.

100% học sinh sẽ tốt nghiệp, sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp.
100% học sinh 8 tuổi sẽ đọc ở trình độ cấp lớp.
100% trường học sẽ có hiệu trưởng và giáo viên tuyệt vời.
SDP sẽ có 100% kinh phí mà chúng tôi cần cho các trường học ưu tú, và không có thâm hụt.

MỤC TIÊU của Trường Tiểu Học Stephen Girard:
1. Ít nhất 60% học sinh sẽ đến trường ít nhất 95% số ngày trở lên.
2. Ít nhất 100% học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 2 sẽ không bị đình chỉ học tập.
3. Ít nhất 70% học sinh mẫu giáo và 50% học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ đạt điểm chỉ tiêu qua kỳ thi
đánh giá AIMSweb mùa xuân.
4. Ít nhất 24% học sinh sẽ đạt được điểm Thành Thạo hoặc Cao Cấp trong Kỳ Thi PSSA về
môn Toán.
Để giúp cho con quý vị đạt được những tiêu chí của trường, của Sở thì quý vị, con quý vị sẽ cùng
nhau làm việc để:
TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG/GIÁO VIÊN:
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Trường Tiểu Học Stephen Girard sẽ:
● Cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao trong một môi trường hỗ trợ và hiệu
quả về học tập và cho phép các em đáp ứng được những tiêu chuẩn thành tích học tập của
học sinh tiểu bang.
● Tổ chức các buổi họp phụ huynh-giáo viên mỗi năm 3 lần. Tại những phiên họp đó, chúng
tôi sẽ thảo luận về hiệp ước này vì nó liên quan đến thành tích của từng cá nhân.
● Cung cấp cho phụ huynh các báo cáo thường xuyên về sự tiến bộ của con em họ.
● Cung cấp cho phụ huynh quyền tiếp cận nhân viên một cách hợp lý.
● Tạo cơ hội cho phụ huynh tình nguyện và tham gia vào lớp học của con em họ, và để quan
sát các hoạt động trong lớp học.
● Liên lạc với phụ huynh qua ứng dụng PBIS và/hoặc Class Dojo.
● Cung cấp hỗ trợ xã hội và cảm xúc cho học sinh để đối phó với những cảm xúc liên quan
đến việc học tập từ xa, sửa đổi môi trường học tập, đồng nghiệp và quy định học tập.
TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH:
Là phụ huynh, chúng tôi sẽ:
● Bảo đảm là con tôi hoàn tất bài tập đem về nhà.
● Tình nguyện trong lớp của con tôi.
● Tham gia, nếu thích hợp, vào việc quyết định những vấn đề liên quan đến việc giáo dục
của con tôi.
● Cho con tôi sử dụng tốt thời gian ngoại khóa.
● Luôn quan tâm đến việc học hành của con tôi và liên lạc với nhà trường bằng cách đọc
những thông báo của trường hoặc của Sở Giáo Dục do con tôi mang về hoặc do bưu điện
gởi đến đồng thời nếu cần tôi sẽ trả lời.
● Theo dõi việc con tôi đến trường mỗi ngày.
● Theo dõi việc trường mở cửa trễ hoặc tan học sớm.
● Tham gia vào việc sử dụng ứng dụng PBIS và / hoặc Class Dojo để liên lạc với ban giám
hiệu nhà trường hoặc giáo viên.
● Theo dõi để đảm bảo học sinh dành thời gian tập đọc ở nhà
● Luôn cập nhật thông tin liên lạc khẩn cấp của phụ huynh.
TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH:
● Làm bài tập về nhà mỗi ngày và nếu cần nhờ người giúp đỡ.
● Ngoài giờ học, mỗi ngày đọc ít nhất 20 phút.
● Đưa cho phụ huynh hoặc người giám hộ của tôi tất cả những thông báo và thông tin mà
trường đưa cho tôi mang về nhà mỗi ngày.
● Mỗi ngày đều mang 1 quyển sách đến trường để đọc vào buổi sáng.
● Đến trường mỗi ngày sẵn sàng để học tập.
● Làm theo / chứng tỏ được giá trị cốt lõi của trường.
● Đăng ký vào cổng thông tin dành cho phụ huynh
THÔNG TIN VỀ VIỆC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH:
Trường T
 iểu Học Stephen Girard cam kết thường xuyên truyền đạt thông tin hai chiều với các gia đình
về việc học tập của học sinh. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng những cách như sau:
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● Học sinh mang về nhà lịch hàng tháng - những lịch này có thông tin về những chuyến đi dã
ngoại, hội họp ở hội trường và các mốc quan trọng của lớp học. Chúng tôi sẽ khen thưởng
đặc biệt đối với các học sinh đã đạt được bằng danh dự và / hoặc số ngày đi học hoàn hảo,
và cung cấp những lời hướng dẫn hữu ích mà phụ huynh có thể sử dụng để giúp học sinh
được thành công trong học tập. Lịch của trường cũng được đăng trực tuyến.
● Chúng tôi sử dụng ứng dụng PBIS để giao tiếp hàng ngày với phụ huynh. Giáo viên, chuyên
gia và ban giám hiệu đều truy cập vào ứng dụng này. Thông qua ứng dụng này, chúng tôi có
thể mở rộng sự giao tiếp với phụ huynh vào mọi lúc.
● Hệ Thống tin Nhắn Của trường được sử dụng để chuyển tiếp thông tin hữu ích cho phụ
huynh. Điều này có thể bao gồm: hội họp, lịch thi sắp tới, thay đổi thời khóa biểu và / hoặc
các chuyến đi dã ngoại.
● Trang web của trường được cập nhật mỗi 1 tuần.
● Hồ sơ học sinh được cập nhật trên cổng thông tin phụ huynh
HOẠT ĐỘNG ĐỂ XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC:
Trường T
 iểu Học Stephen Girard tổ chức các sự kiện và chương trình để xây dựng quan hệ đối tác
với các gia đình.
● Hội thảo giáo viên phụ huynh được tổ chức một năm ba lần. Tại những phiên họp này, phụ
huynh và giáo viên có cơ hội để xem xét sự tiến bộ, điểm mạnh và điểm yếu của từng học
sinh.
● Tình nguyện viên được khuyến khích tham gia trong cộng đồng nhà trường của chúng tôi.
Chúng tôi làm việc với phụ huynh để hoàn thành các thủ tục thanh lọc cần thiết và tình
nguyện cả trong lớp học lẫn trong cộng đồng nhà trường. Phụ huynh được khuyến khích
giúp đỡ trong lớp học, theo dõi hành lang / cửa ra vào và hỗ trợ trông coi học sinh vào giờ
ăn trưa / giờ ra chơi.
● Chúng tôi tổ chức cả hai buổi Đêm Họp Phụ Huynh Đầu Năm và Ngày Mở Cửa Cho Học
Sinh Mẫu Giáo. Tại các buổi họp này, phụ huynh được mời xem tài liệu giảng dạy, học các
phương pháp mà họ có thể thực hiện ở nhà để giúp con em họ, và có một sự hiểu biết về
các kỹ năng mà các em sẽ thành thạo trong suốt năm học.
● Học sinh lớp 4 và gia đình của chúng được hỗ trợ trong quá trình chọn lựa trường. Bắt đầu
từ tháng 9, giáo viên tư vấn sẽ đến thăm các lớp học lớp 4 để nói chuyện với học sinh về
những quy định xung quanh việc nộp đơn vào các trường Trung Học Cơ Sở khác nhau
trong Sở Giáo Dục. Học sinh được tặng một cuốn sách nhỏ mang về nhà để thảo luận với
cha mẹ xem trường trung học cơ sở nào sẽ phù hợp nhất với chúng. Sau đó, giáo viên tư
vấn sẽ hỗ trợ việc điền đơn cho từng học sinh.
● Các khóa huấn luyện cho gia đình, Các lớp của Sở Giáo Dục
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