QUI ƯỚC TRƯỜNG HỌC-GIA ÐÌNH

Qui Ước Trường học-Gia đình là gì?

Học Khu
Edmonds

Qui Ước Trường học-Gia đình Cho Sự Thành đạt
là một thỏa thuận mà gia đình, học sinh và giáo
viên cùng phát triển. Nó giải thích cách gia đình và
giáo viên sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo tất cả
học sinh của chúng ta đạt hoặc vượt các tiêu
chuẩn của cấp lớp.

Phát triển chung
Các gia đình và nhân viên của Học Khu Edmonds
đã hợp tác với nhau để phát triển Qui Ước Trường
học-Gia đình Cho Sự Thành đạt Đọc. Các gia đình
được khuyến khích tham dự các cuộc họp hàng
năm để xem xét bản qui ước này và đưa ra các đề
nghị. Các gia đình cũng được khuyến khích tham
gia vào cuộc khảo sát hàng năm của chúng tôi mà
chúng tôi sử dụng để thu thập phản hồi từ gia đình.
Các gia đình được hoan nghênh đóng góp ý kiến
bất kỳ lúc nào.

Thông tin về học tập của học sinh

Xây dựng quan hệ đối tác
Trường chúng tôi cung cấp các sự kiện và chương
trình liên tục để xây dựng quan hệ đối tác với các
gia đình.
Có nhiều cơ hội cho các gia đình tình nguyện, quan
sát và tham gia các hoạt động của trường để xây
dựng quan hệ đối tác hỗ trợ việc học của học sinh.
● Hội thảo phụ huynh-giáo viên
● Đêm chương trình giáo dục
● Tình nguyện / Quan sát trong lớp học của
con bạn
● Mở Cửa Trường
● Báo cáo tiến bộ thường xuyên
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Học Khu Edmonds cam kết giao tiếp hai chiều
thường xuyên với các gia đình về việc học tập của
các em. Một số cách bạn có thể mong đợi chúng
tôi liên hệ với bạn là:
● Bản tin lớp học cho các gia đình
● Các cuộc gọi điện thoại, ghi chú, email và
báo cáo liên tục cho các gia đình về tiến bộ
của học sinh
● Cập nhật trên trang web lớp học và trường
học
● Hội thảo giáo viên-gia đình vào tháng 10 và
tháng 3.
Bạn có câu hỏi về sự tiến bộ của con bạn?
Liên lạc với giáo viên lớp học của con bạn qua điện
thoại hoặc email. Số điện thoại và địa chỉ email có
trên trang web của trường tại
www.edmonds.wednet.edu
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Lớp Một

Cam kết của Học Khu chúng tôi
Công bằng trong cơ hội
● Chúng tôi đảm bảo một nền tảng của công bằng:
bằng cách thu hút các gia đình, học sinh và cộng
đồng, tăng cường khả năng lãnh đạo, và giảng
dạy và học tập nghiêm ngặt
Học tập hiệu quả cho tất cả học sinh
● Chúng tôi thu hút mỗi học sinh với học tập có ý
nghĩa, có liên quan
● Chúng tôi truyền cảm hứng cho mỗi học sinh theo
đuổi sở thích, thông qua suy nghĩ cao cấp hơn
Lớp Mầm – Lớp 3 Học Sớm
● Chúng tôi tôn trọng gia đình là đối tác quan trọng
nhất của chúng tôi
● Chúng tôi cộng tác và liên kết với các đối tác cộng
đồng để tối đa hóa việc học sớm
● Chúng tôi tạo ra một nền tảng hỗ trợ, công bằng
cho việc học tập
Học sinh Tốt nghiệp Sẵn sàng cho Cuộc sống
● Chúng tôi trang bị cho mỗi học sinh các kỹ năng
học tập và quan hệ.

Cam kết của Học sinh
●
●
●
●

Ðến trường hàng ngày sẵn sàng học.
Chịu trách nhiệm học tập của chính mình.
Đặt mục tiêu học tập cá nhân.
Đọc hàng ngày.

Tùy chọn:
● Mục tiêu học tập cá nhân của riêng tôi là:
___________________________________________
____
● Giáo viên có thể giúp tôi đạt được bằng cách:
___________________________________________
_____
● Gia đình có thể giúp tôi hoàn thành bằng cách:
___________________________________________
_____

Mẹo Dùng Ở Nhà
Đừng rời khỏi nhà mà không có nó - Mang theo
một cuốn sách hoặc tạp chí bất cứ lúc nào con bạn phải
chờ đợi, chẳng hạn như tại văn phòng của bác sĩ. Luôn cố
gắng lắp việc đọc vào!

Một lần không đủ - Khuyến khích con bạn đọc lại
những cuốn sách và bài thơ yêu thích. Đọc lại giúp chúng
đọc nhanh và chính xác hơn.

Tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện - Đặt câu hỏi cho
con bạn về câu chuyện bạn vừa đọc. Nói một cái gì đó như,
"Tại sao con nghĩ Clifford đã làm điều đó?"

Kiểm soát truyền hình - Thật khó để tập đọc cạnh
tranh với TV và trò chơi điện tử. Khuyến khích tập đọc như
một hoạt động tự do.

Kiên nhẫn - Khi con bạn đang cố gắng phát âm một từ
lạ, hãy cho chúng thời gian để làm như vậy. Nhắc nhở
chúng nhìn kỹ vào chữ cái hoặc chữ cái đầu tiên của từ.

Chọn sách đúng trình độ - Giúp con bạn chọn những

Trong Lớp Một của chúng tôi

cuốn sách không quá khó. Mục đích là để cho con bạn có
rất nhiều kinh nghiệm đọc sách thành công.

Nhóm Lớp Một sẽ làm việc với học sinh và gia đình
của họ để hỗ trợ sự thành công của học sinh trong
các Tiêu chuẩn Chính Chung của Tiểu bang
(Common Core State Standards).

Chơi trò chơi chữ - Cho con bạn phát âm khi bạn thay

Một số kết nối chính của chúng tôi với gia đình là:
● Tài liệu giúp gia đình hỗ trợ mục tiêu học tập
● Đêm học vấn gia đình của trường và học khu

Tôi đọc cho bạn, bạn đọc cho tôi - Thay phiên nhau

đổi từ mat (chiếu) thành fat (mập) thành sat (ngồi); từ sat
(ngồi) đển sag (oằn xuống) đến sap (nhựa cây); và từ sap
(nhựa cây) đển sip (hớp).

đọc to trước khi đi ngủ. Trẻ em thích thời gian đặc biệt này
với cha mẹ.

Nhẹ nhàng sửa sai người đọc trẻ của bạn - Khi
con bạn mắc lỗi, nhẹ nhàng chỉ ra các chữ cái mà chúng bỏ
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qua hoặc đọc không chính xác. Nhiều trẻ bắt đầu đọc sẽ
đoán đại một từ dựa trên chữ cái đầu tiên của nó.
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