Khế Ước nhà Trường-Phụ Huynh Là Gì?
Khế ước nhà trường-phụ huynh cho thành tích là
thỏa thuận giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên
cùng triển khai. Khế ước giải thích cách phụ huynh
và giáo viên sẽ cùng nhau bảo đảm rằng tất cả các
em học sinh đạt được tiêu chuẩn khối lớp.
Khế ước hiệu quả:


Mục tiêu liên kết của kế hoạch cải thiện trường.

 Tập trung trên kỹ năng học tập của học sinh
 Chia sẻ phương pháp để phụ huynh có thể sử
dụng tại nhà.
 Giải thích cách giáo viên và phụ huynh sẽ giao
tiếp về tiến bộ của học sinh.
 Miêu tả cách giáo viên sẽ giúp học sinh triển khai
những kỹ năng sử dụng hướng dẫn chất lượng.
 Miêu tả những cơ hội cho phụ huynh tình nguyện
hoặc quan sát trong lớp học.

HỌAT ĐỘNG XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Morrow Middle School

Họp Title 1 Thường Niên tạo cho tất cả hội đoàn
có cơ hội cung cấp ý kiến liên quan đến tất cả các văn
kiện và tham khảo ý kiến về Title 1

Hội Thảo Phụ Huynh những lớp thuận tiện do
Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh đãm trách sẽ tập trung
về các phương pháp học tại nhà, họp phụ huynh cách
hiệu quả, giao tiếp với giáo viên, và nhiều điều khác
để bảo đảm học tập thành công cho tất cả các học
sinh.

Họp Phụ Huynh & Hãy Trò chuyện Thứ Ba sẽ
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Toàn Trường

được nhân viên quản trị và giáo viên của khối lớp 6th
tổ chức trong suốt năm học để nhắc nhở tất cả gia đình
về nhiệm vụ, mục tiêu, và yêu cầu học tập của trường.

Ngoài ra, phụ huynh sẽ có cơ hội gặp gỡ giáo viên để
được giải quyết những thắc mắc/ưu tư liên quan đến
học sinh.

Cùng Nhau Triển Khai
Phụ huynh, học sinh và nhân viên của trường
Morrow Middle hợp tác để triển khai phương pháp
thành tích cho Khế Ước Nhà Trường-Phụ Huynh
theo nhu cầu dựa theo nhu cầu thay đổi của học sinh.
Điều này bao gồm Buổi Họp Đóng Góp Ý Kiến đã
được tổ chức trong tháng Chín 2018.
Phụ huynh đóng góp những đề nghị được đón nhận
bất cứ lúc nào qua mẫu Yêu Cầu Đóng Góp Ý Kiến
của trường Morrow Middle trên mạng. Mẫu Đóng
Góp Ý Kiến cũng sẵn có tại trung tâm thông tin phụ
huynh, phòng 1101.
Nếu quý vị muốn tình nguyện và/hoặc quan sát trong
lớp học, xin liên lạc cô Lee, Nhân Viên Liên Hệ Phụ
Huynh Title 1 tại địa chỉ email
shanell.lee@clayton.k12.ga.us hoặc điện thoại
số 770 210 4001

GIAO TIẾP VỀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH






Cập nhật trên trang mạng trường và nối kết
với trang Infinite Campus.
Báo cáo Tiến Bộ Học Tập của học sinh thường
xuyên cho phụ huynh (ấn hành mỗi 4.5 tuần).
Họp Phụ huynh-giáo viên trong lúc thảo luận
về khế ước như là một phần liên quan đến
thành tích học tập cá nhân của học sinh.
Tiếp cận thích hợp với nhân viên, cơ hội tình
nguyện và tham gia và quan sát trong lớp học
của học sinh.
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Thầy Lawvigneaud D. Harrell,
Hiệu Trưởng
Thầy Jarrett Proctor, Hiệu Phó
Cô Rogena Ellison, Hiệu Phó
Cho Phụ Huynh Khả Năng Để Cho Học Sinh Khả Năng!
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MMS ~ Giáo Viên, Phụ Huynh, Học Sinh—ĐỒNG ĐỘI!!
Mục Tiêu Học Tập Của Học Khu CCPS









Học sinh trường MMS

Đến năm 2023, trường công quận Clayton County Public
Schools sẽ nâng phần trăm số học sinh đạt trình độ Thành
Thạo và/hoặc Xuất Sắc trong bài thi Georgia Milestones
đến ít nhất 80% trong mỗi lĩnh vực nội dung. Ngoài ra,
chúng tôi sẽ làm những điều sau:
Cung cấp và duy trì môi trường học tập an toàn và trật
tự.
Tạo môi trường thúc đẫy tích cực sự tham gia, giao
tiếp, trách nhiệm, và đối tác với tất cả các hội đoàn và
tối đa hóa học sinh thành công.
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao đúng thời
điểm và trong phạm vi ngân sách để thúc đẫy thành
tích cao trong trường công quận Clayton County
Public Schools.
Để tuyển nhân viên, triển khai, và duy trì nhân viên
chất lượng cao và hữu ích.

Mục Tiêu Học Tập của Trường MMS

Nhân viên quản trị của trường Morrow, phụ huynh và
giáo viên đánh giá dữ liệu thành tích của học sinh để xác
định lĩnh vực cần cải thiện.



Anh Văn: tất cả học sinh sẽ biểu hiện tăng 17% vào
mùa xuân 2019.
Toán: học sinh khối lớp 6th & 8th sẽ biểu hiện tăng
19% khối lớp 7th sẽ biểu hiện tăng17% vào mùa
xuân 2019.

Học sinh trường Morrow sẽ tham gia với nhân viên và
phụ huynh để triển khai ý kiến về cách các em có thể
thành công trong trường và trở thành những siêu sao
trong môn toán và tập đọc. Vài điều có thể xem xét trong
việc tạo mối liên kết giữa nhà và trường là:

Giáo Viên trường MMS

Giáo viên sẽ làm việc với học sinh và phụ huynh để hỗ trợ học
sinh thành công trong môn toán và khoa học. Vài cách nối kết
cốt yếu với gia đình sẽ là:



Giao tiếp hàng tuần với Remind 101.



Cùng Trò Chuyện ngày Thứ Ba (giờ họp Phụ Huynh–
Giáo Viên hàng tuần).



Hai Đêm Giáo Trình Giảng Dạy để khuyến khích phụ
huynh tham gia trong kỹ năng và tiêu chuẩn của Nội
Dung Cốt Yếu của Lớp Học.



Hội Thảo Học Viện Phụ Huynh để chia sẻ thông tin với
phụ huynh về nội quy hiện diện, mẹo bài tập về nhà và
nhiều điều khác.






Sử dụng tiêu chuẩn MCCS và từ vựng toán học khi
giải toán đố trong suốt bài tập về nhà được cho với
gia đình.
Tham khảo MCCS mỗi tối sử dụng nguồn thông tin
mạng như GIZMOS và USA Test Prep. Những
nguồn thông tin mạng phải đi đôi với những ghi
chép trong lớp học.
Tham dự hội thảo với gia đình để nâng cao trình độ
thành tích học tập.

Phụ huynh trường MMS

Phụ huynh sẽ tiếp tục bày tỏ sự hỗ trợ cho mục tiêu giáo
dục của học sinh. Gia đình sẽ hỗ trợ học sinh đạt mục
tiêu toán và đọc. Một vài phương pháp then chốt cho hỗ
trợ học sinh tại nhà sẽ là:



Dành ra một đêm mỗi tuần để áp dụng tiêu chuẩn
vào vấn đề thực tế trong đời sống bên ngoài bài tập
về nhà và bài tập trong lớp. (ví như vay mượn tiền,
nhà băng v..v..)

Tập trung của chúng tôi sẽ là: Điểm Lexile sẽ tăng sử
dụng chương trình hỗ trợ (ví dụ Ngôn Ngữ Cuộc Sống,
giờ D.E.A.R. toàn trường và danh sách đọc tại nhà).



Thực tập tiêu chuẩn MCCS với con em quý vị sử
dụng nguồn thông tin mạng bao gồm GIZMOS và
USA Test Prep.





Khuyến khích gia đình quý vị và học sinh tham
dự và tham gia trong những hội thảo phụ huynh.



Đến tháng năm 2019, trình độ đọc của tất cả học
sinh sẽ tăng ít nhất một cấp lớp.

Nâng cao kỹ năng giải toán đố qua sử dụng Hướng
Dẫn Rõ Ràng và Chính Xác tập trung trên Bằng
Chứng Dựa Trên Bài Viết và phương pháp Câu Hỏi.
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