
Giáo viên và Phụ huynh Hợp tác để Thành công

Trách nhiệm của giáo viên

Các giáo viên sẽ sử dụng các Tiêu chuẩn của Tiểu bang Oregon và kiến   thức của họ về
cách trẻ em học tập để cung cấp cho tất cả học sinh một nền giáo dục bình đẳng.

Các giáo viên sẽ tổ chức họp phụ huynh giáo viên vào tháng 11 và tháng 3; họ sẽ chia sẻ
với phụ huynh những kỳ vọng ở trường, sự tiến bộ của học sinh, và những ý tưởng giúp
trẻ học ở nhà.

Giáo viên sẽ gửi phiếu điểm của học sinh về nhà.

Các giáo viên sẽcó mặt qua email, điện thoại, trước giờ học, và theo lịch hẹn để thảo luận
về sự tiến bộ của học sinh với phụ huynh.

Giáo viên sẽcung cấp ý kiến   cho phụ huynh để giúp đỡ trong hoặc ngoài lớp học. Phụ
huynh được hoan nghênh sắp xếp thời gian với giáo viên để quan sát, thảo luận về các mối
quan tâm hoặc sự giúp đỡ.

Trách nhiệm của Cha mẹ và Người giám hộ

Phụ huynh và Người giám hộ sẽ đảm bảo đưa học sinh đến trường hàng ngày lúc 9:00
sáng, trừ khi chúng bị ốm. Vào các ngày thứ Tư, hãy gửi chúng sau một giờ.

Phụ huynh và Người giám hộ sẽ thông báo cho nhà trường trước 9:30 sáng khi trẻ vắng
mặt. 503-256-6507

Parents and Carers will make sure students get at least 9 hours of sleep each night.

Phụ huynh và Người giám hộ sẽ cung cấp cho học sinh một nơi làm việc yên tĩnh, nơi các
em có thể đọc và làm bài tập về nhà hàng đêm.

Phụ huynh và Người giám hộ sẽ kiểm tra ba lô của con họ hàng ngày để tìm bài tập về
nhà, bản tin, đơn đăng ký và các thông tin quan trọng khác.

Phụ huynh / Người giám hộ sẽtham dự các cuộc họp phụ huynh-giáo viên và gửi lại tin
nhắn từ nhà trường.

Cha mẹ và Người chăm sóc sẽ giới hạn TV, internetvà trò chơi điện tử *; họ sẽ để mắt đến
chúng để đảm bảo chúng phù hợp với trẻ em, sử dụng xếp hạng TV và video làm hướng
dẫn.
* Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, khoảng 1 giờ cho trẻ 2-5 và không quá 2 giờ cho trẻ 6 tuổi
trở lên.


