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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỤ HUYNH TRUNG TÂM  

 
Trung tâm Hillview và phụ huynh của các học sinh tham gia các hoạt động, dịch vụ và 

chương trình được tài trợ bởi Tiêu đề I, Phần A của Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học 
(ESEA), đồng ý rằng tóm tắt cách phụ huynh, toàn thể nhân viên nhà trường và học sinh chia 
sẻ trách nhiệm cải thiện thành tích học tập của học sinh và phương tiện để nhà trường và phụ 
huynh xây dựng và phát triển quan hệ đối tác giúp trẻ em đạt được các tiêu chuẩn cao của Nhà 
nước.  
 
Phụ huynh nhỏ gọn này có hiệu lực trong năm học 2019-2020 
 

Trách nhiệm của nhà trường  
 

Hillview sẽ:  
 
● Cung cấp chương trình giảng dạy và hướng dẫn chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn của 
tiểu bang trong môi trường học tập hỗ trợ và hiệu quả. Kế hoạch giảng dạy này cho phép các 
biện pháp thông qua đánh giá điểm chuẩn và kiểm tra tiêu chuẩn. Để đáp ứng các tiêu chuẩn 
thành tích học tập của học sinh. 
 
 ● Tổ chức các hội nghị phụ huynh-giáo viên (ít nhất là hàng năm) trong thời gian này sẽ được 
thảo luận vì nó liên quan đến thành tích của từng trẻ.  
 
● Cung cấp cho cha mẹ các báo cáo thường xuyên về tiến trình của con họ.  
 
● Cung cấp cho phụ huynh quyền truy cập hợp lý cho nhân viên.  
 
● Cung cấp cho phụ huynh cơ hội tình nguyện và tham gia lớp học của con em họ và để quan 
sát các hoạt động trong lớp.  
 
● Cung cấp cho phụ huynh các hoạt động bổ sung để hỗ trợ thành tích học tập của con em họ.  
 
● Đối xử với mỗi học sinh với sự tôn trọng và cố gắng giải quyết các nhu cầu cá nhân của từng 
học sinh trong khi cung cấp một môi trường học tập lành mạnh an toàn và tích cực.  
 
● Nhận ra rằng cha mẹ và các thành viên trong gia đình rất quan trọng đối với sự thành công 
trong học tập của con cái họ.  
 
● Đảm bảo rằng nhân viên nhà trường truyền đạt những kỳ vọng rõ ràng về hiệu suất của học 
sinh và gia đình.  
 
● Cung cấp sự phát triển chuyên nghiệp cho nhân viên. 
Trách nhiệm của phụ huynh và gia đình  
 

Chúng tôi, với tư cách là cha mẹ và gia đình, sẽ hỗ trợ việc học của con em mình 
theo những cách sau:  
 



 Hãy chắc chắn rằng con tôi biết rằng việc đi học là quan trọng và đảm bảo học sinh đến 
đúng giờ. Hãy chắc chắn rằng bài tập về nhà đã hoàn thành.  

 
  Tình nguyện trong lớp học hoặc trường học của con tôi khi có thể. Làm việc với các 

giáo viên để đảm bảo một kế hoạch giáo dục tốt.  

 
 Hãy nhận biết các chính sách của hội đồng quản trị và các quy tắc của trường. Được  

 
 thông báo về giáo dục của con tôi bằng cách liên lạc với nhân viên nhà trường và tham 

dự các cuộc họp, chức năng và hội nghị của trường. 

 
  Khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động của trường được tổ chức trong và 

sau giờ học. 

 
  Củng cố hành vi tích cực.  

 

Trách nhiệm của học sinh  
 

Là một học sinh, tôi sẽ chia sẻ trách nhiệm cải thiện thành tích học tập của mình 
và đạt được các tiêu chuẩn cao của Nhà nước. Cụ thể, tôi sẽ:  
 

 Đến trường mỗi ngày đúng giờ và sẵn sàng để học.  

 
 Đọc ở nhà.  

 
 Duy trì thái độ tích cực đối với trường học. ∙ 

 
  Làm bài tập ở nhà của tôi mỗi ngày và yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết. ∙  

 
 Cho gia đình tôi tất cả các thông báo và thông tin nhận được bởi tôi từ trường của tôi 

mỗi ngày. ∙ 

 
  Trong trường tôi sẽ chắc chắn rằng tôi là tôn trọng, có trách nhiệm, và an toàn. 

 


