Trường Tiểu Học Hazelwood 2021-2022
PHỤ HUYNH / HỌC SINH / GIÁO VIÊN
Mục tiêu Cải thiện các Trường học Quận Haywood: Cải thiện Sự sẵn sàng cho Nghề nghiệp và Đại học cho tất cả học sinh K - 5
Thỏa thuận của Phụ huynh

Với tư cách là phụ huynh, tôi sẽ:
• Thiết lập thời gian và không gian cho bài tập về nhà, đọc sách với con tôi, và xem lại bài tập về nhà của con tôi và các thông tin liên lạc ở trường hàng ngày.
• Ưu tiên thời gian làm bài tập và đọc sách hơn các hoạt động ngoại khóa.
• Cam kết đọc sách với con tôi hàng đêm, vào cuối tuần, ngày lễ và giờ nghỉ học.
• Thấy rằng con tôi đi học hàng ngày và đúng giờ.
• Hỗ trợ con tôi đạt được các mục tiêu cá nhân và học tập.
• Sử dụng các trò chơi học thuật và chiến lược mà giáo viên gửi về nhà để cải thiện kỹ năng đọc và toán của con tôi.
• Khám phá và sử dụng các tài nguyên internet được cung cấp trên trang web HES của chúng tôi.
• Tham gia / Tình nguyện viên trong các hoạt động của trường như Open House, STEM Fair, Literacy Night, hội nghị, sự kiện do PTO tài trợ

Chữ ký của Phụ huynh / Người giám hộ ____________________________________ Ngày _____________

Thỏa thuận dành cho Học sinh

Với tư cách là học sinh, tôi sẽ:
• Đi học hàng ngày và đúng giờ.
• Hãy chuẩn bị mỗi ngày với bài tập về nhà, bút chì, giấy và các dụng cụ học tập khác.
• Luôn nỗ lực hết mình trong công việc.
• Ưu tiên thời gian làm bài tập và đọc sách hơn các hoạt động ngoại khóa.
• Cam kết đọc sách hàng đêm và đọc vào cuối tuần, ngày lễ và giờ nghỉ học.
• Sử dụng các hoạt động và chiến lược mà giáo viên của tôi gửi về nhà để cải thiện kỹ năng đọc và toán của tôi.

Chữ ký của Học sinh _______________________________________ Ngày ______________

Thỏa thuận với Giáo viên

Với tư cách là một giáo viên, tôi sẽ:
• Phân biệt hướng dẫn dựa trên nhu cầu của học sinh của tôi.
• Làm mẫu và dạy các đặc điểm lãnh đạo và tính cách tích cực
• Liên lạc thường xuyên với phụ huynh thông qua bản tin, cập nhật web, cuộc gọi điện thoại, chương trình nghị sự, cổng thông tin phụ huynh và hội nghị.
• Cung cấp hỗ trợ và các nguồn lực cho phụ huynh để họ có thể hiểu và giúp con mình trong các bài tập ở trường.
• Hỗ trợ học sinh trong việc phát triển và theo dõi các mục tiêu và dữ liệu để tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng đọc và toán.
• Chia sẻ các chiến lược đọc và toán thực tế, tài liệu hỗ trợ và tài nguyên web với các gia đình.
• Giúp học sinh chọn “sách phù hợp” cho các bài tập đọc hàng đêm và theo dõi nhật ký đọc.
• Làm việc với gia đình để xác định các bước giúp TẤT CẢ học sinh tiến bộ và đạt được thành công.

Chữ ký của Giáo viên ________________________________________ Ngày _________________
** Vui lòng TRẢ lại giấy này cho giáo viên của con bạn. Vui lòng ghi lại các Lĩnh vực Trọng tâm Cấp độ cho Đọc và Toán để xác định các mục tiêu kỹ năng nền tảng cụ thể cho cấp lớp của con bạn. **
Thông tin liên hệ: Trường Tiểu học Hazelwood 828-456-2406

hes.haywood.k12.nc.us

