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E. R. Dickson Elementary School 
4645 Bit & Spur Road 

Mobile, AL  36608 
 

                             Dr. Rebecca Murray 
Hiệu rưởng 

 

Nhà trường-Phụ huynh-Học sinh tóm tắt 
2022-2023 

Tầm nhìn của Trường Tiểu học E.R. Dickson là tạo ra một ngôi trường mẫu mực, nơi học sinh nắm vững một chương trình giảng dạy 
nghiêm ngặt, hấp dẫn, chuẩn bị cho các em nỗ lực trong tương lai trong một xã hội toàn cầu. 

Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển tính độc lập, biết giải quyết vấn đề, học tập suốt đời trong một môi trường an toàn và nuôi dưỡng. 
 

Trường Tiểu học E. R. Dickson 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 Mỗi Học sinh Thành công năm 2015 (ESSA) (trẻ em tham gia), đồng ý rằng thỏa thuận này phác 
thảo cách thức phụ huynh , toàn bộ nhân viên nhà trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm cải thiện thành tích học tập của học 
sinh và các phương tiện mà nhà trường và phụ huynh sẽ xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác để giúp học sinh đạt được các 
tiêu chuẩn cao của Tiểu bang. 

Trách nhiệm của nhà trường: 
Trường Tiểu Học E.R. Dickson sẽ: 

1. Cung cấp chương trình giảng dạy và hướng dẫn chất lượng cao trong một Môi trường học tập hỗ trợ và hiệu quả 

cho phép học sinh tham gia đáp ứng các tiêu chuẩn thành tích học tập của học sinh của Tiểu bang, như sau:  

❖ Cung cấp một bầu không khí ấm áp, an toàn thuận lợi cho việc học tập bằng cách thực hiện Chương trình giảng dạy 
MCPSS tập trung vào các tiêu chuẩn nội dung của học khu và tiểu bang 

❖ Khuyến khích giáo viên giao bài tập về nhà để củng cố việc giảng dạy trên lớp 
❖ Tạo điều kiện và khuyến khích giao tiếp cởi mở giữa phụ huynh/giáo viên/học sinh 
2. Tổ chức các cuộc họp phụ huynh-giáo viên trong đó thỏa thuận này sẽ được thảo luận vì nó liên quan đến thành 

tích của từng học sinh. Cụ thể, các hội thảo này sẽ được tổ chức:   

❖ Học kỳ I năm học 2022-2023. 
3. Cung cấp cho phụ huynh các báo cáo thường xuyên về sự tiến bộ của con họ. Cụ thể nhà trường sẽ cung cấp báo 

cáo tiến độ như sau:   
❖ Báo cáo tiến độ hàng tuần, hàng tháng và/hoặc giữa quý 
❖ Phiếu báo cáo hàng quý 
4. Cung cấp cho phụ huynh quyền tiếp cận hợp lý với nhân viên. Cụ thể nhân viên sẽ có mặt để tư vấn cho phụ 

huynh như sau: 

❖ Các cuộc họp theo lịch trình, các cuộc gọi điện thoại của phụ huynh và/hoặc e-mail trong khoảng thời gian lập kế hoạch 
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❖ Trong thời gian được hai bên thống nhất trước hoặc sau giờ học 
5. Tạo cơ hội cho phụ huynh tình nguyện và tham gia vào lớp học của con mình, và quan sát các hoạt động trong lớp, 

như sau:   
❖ Tham gia, dưới sự hướng dẫn của giáo viên đứng lớp, với tư cách là tình nguyện viên của trường 
❖ Tham gia các chuyến dã ngoại của trường 
❖ Quan sát hướng dẫn trên lớp trong Ngày làm cha mẹ toàn tiểu bang, tập trung cụ thể vào việc thu thập kiến thức về các 

chiến lược giảng dạy dựa trên nghiên cứu để nhân rộng ở nhà 
6.  Đảm bảo thông tin liên lạc hai chiều, có ý nghĩa thường xuyên giữa các thành viên trong gia đình và nhân viên 

nhà trường, và trong phạm vi khả thi, bằng ngôn ngữ mà các thành viên trong gia đình có thể hiểu được. 

❖ Thông tin liên lạc từ trường được gửi theo nhiều cách khác nhau (email, điện thoại, thông báo bằng văn bản) 
❖ Thông tin liên lạc từ trường được gửi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh khi có thể 
❖ Phiên dịch được cung cấp cho các cuộc họp khi có thể 

                
Trách nhiệm của Phụ huynh/Người giám hộ: 

Với tư cách là Phụ huynh/Người giám hộ của học sinh E. R. Dickson, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc học tập của con mình theo 
những cách sau (bao gồm nhưng không giới hạn ở): 

❖ Cung cấp cho con tôi đồ dùng học tập phù hợp 
❖ Hỗ trợ các chính sách kỷ luật của trường/lớp học  
❖ Thiết lập thời gian và địa điểm cho bài tập về nhà và vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động 

❖ Đảm bảo rằng ngày học của con tôi bắt đầu một cách tích cực bằng cách đến đúng giờ  
❖ Tham gia các cuộc họp phụ huynh, hội nghị và cuộc họp phụ huynh Title I hàng năm 
❖ Cập nhật thông tin về việc học của con tôi bằng cách đọc ngay tất cả các thông báo từ trường học hoặc học khu mà con tôi nhận được, 

qua School Messenger hoặc qua e-mail và trả lời khi thích hợp 
❖ Phục vụ, trong phạm vi có thể, trong các nhóm tư vấn, chẳng hạn như ủy ban tư vấn Tiêu đề I và ủy ban tham gia của phụ huynh 

 
Trách nhiệm của học sinh: 

Tôi, với tư cách là Học sinh Trường Tiểu học ER Dickson, sẽ chia sẻ trách nhiệm cải thiện thành tích học tập cá nhân của 
mình và cố gắng đạt được các tiêu chuẩn cao của Tiểu bang. Cụ thể, tôi sẽ thực hiện những việc sau (bao gồm nhưng không 
giới hạn ở): 

❖ Chuẩn bị hàng ngày với vật tư/vật liệu cần thiết/nhiệm vụ đã hoàn thành 
❖ Tôn trọng tất cả người lớn và các bạn cùng lớp 
❖ Luôn nỗ lực hết mình bằng việc có giờ học đều đặn và đặt mục tiêu cho bản thân 
❖ Tuân thủ chính sách kỷ luật của trường tôi 
❖ Cung cấp cho cha mẹ hoặc người giám hộ của tôi tất cả các thông báo và thông tin mà tôi nhận được từ giáo viên hoặc trường học của 

tôi mỗi ngày 

 
TÔI HOÀN TOÀN HIỂU, CHẤP NHẬN VÀ ỦNG HỘ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG NÀY. 

 
________________________________ ________________________________ ________________________________                                       

                     Principal/Hiệu trưởng                                                            Parent(s)/Cha mẹ                                                                Student/Sinh viên 
 

 

________________________________ ________________________________ ________________________________                                       

                        Date/Ngày                                                                      Date/Ngày                                                                           Date/Ngày 
 

                                                      Home Room Teacher/Giáo viên chủ nhiệm:  ___________________________ 


