
BẢNG CHỮ KÝ
Gia đình-Trường học Trung học Cơ sở Compact
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Năm học 2022-2023

Ngày Sửa đổi   24 tháng 8 năm2022 Kính

gửi Phụ huynh / Người giám hộ,

Trường Trung học Cơ sở Lakeview, các học sinh tham gia chương trình Đề mục I, Phần A và
gia đình của các em, đồng ý rằng bản tóm tắt này trình bày cách thức mà phụ huynh,
toàn bộ nhân viên nhà trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm cải thiện học tập
của học sinh thành tích cũng như mô tả cách nhà trường và phụ huynh sẽ xây dựng
và phát triển mối quan hệ hợp tác sẽ giúp trẻ em đạt được các tiêu chuẩn học tập
đầy thách thức của Tiểu bang. Vui lòng xem lại Hợp đồng giữa Nhà trường-Phụ
huynh đính kèm.

Vui lòng ký tên và ghi ngày tháng dưới đây để xác nhận rằng bạn đã đọc, đã nhận và đồng ý
với Hợp đồng dành cho phụ huynh học sinh này. Sau khi đã ký, vui lòng gửi lại mẫu
đơn cho giáo viên của con bạn và giữ lại Bản Thu gọn giữa Nhà trường-Phụ huynh
như một lời nhắc nhở về cam kết của bạn. Hiệp định giữa Nhà trường-Phụ huynh
sẽ được thảo luận với bạn trong suốt năm tại các sự kiện khác nhau của trường-gia
đình khi chúng tôi làm việc cùng nhau để giúp con bạn thành công ở trường. Chúng
tôi mong đợi sự hợp tác giữa nhà trường-phụ huynh của chúng tôi!

của giáo viên Chữ ký

Ngày: _____________________________________________________________

          
Phụ huynh / Người giám hộ: _______________________________________________

Ngày: ____________________________________________________________

Chữ ký của Học sinh: ___________________________________________________

Ngày: ______________________________________________________________

Tiêu đề I Sự Tham gia của Phụ huynh và Gia đình

Stacey Newell  - Điều phối viên Tham gia của Phụ huynh

Snewell.lms@catoosa.k12.ga.us


