Giao Ước Giữa Trường học và Phụ huynh
Trường Tiểu học Excelsior
Để giúp học sinh đạt được tiêu chuẩn học vấn cao, điều quan trọng là gia đình và học đường cần cộng tác chặt
chẽ với nhau. Qua quá trình làm việc với các giáo viên, phụ huynh, học sinh và đại diện cộng đồng, sau đây là
những vai trò và trách nhiệm đã được thoả thuận để sẽ cùng nhau giúp con em học hành tiến bộ.
Trường Excelsior và phụ huynh đồng ý với nhau về các điểm dưới đây mà giao ước rằng phụ huynh, nhà
trường, và học sinh cùng nhau chia sẻ trách nhiệm để giúp con em học hành tiến bộ và đạt được tiêu chuẩn học
vấn cao theo quy định của tiểu bang.

Cam kết của Nhà trường
Chúng tôi, ban giám hiệu trường, hứa sẽ cung cấp một chương trình giáo dục và giảng dạy có phẩm chất cao, và giúp đỡ
học sinh trong việc học tập cũng như sẽ làm tròn mọi trách nhiệm sau đây với tất cả khả năng của mình:
Hiểu biết tầm quan trọng của việc liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường trong những buổi họp hàng năm, những thông báo về
sự tiến bộ của học sinh, gặp gỡ nhân viên và những cơ hội tự nguyện, tham gia và quan sát chương trình giáo dục.
Bảo đảm các học sinh được giúp đỡ ngay khi cần thiết.
Giải thích phương pháp giảng dạy, những yêu cầu và cách thức chấm điểm cho học sinh và gia đình.
Tiếp nhận sự huấn nghệ và phát huy các phương thức giảng dạy để có thể dạy dỗ tất cả các em một cách hữu hiệu.
Bảo đảm học sinh hiểu bài,các em học được điều gì ở bài giảng và chấm bài đúng thời gian ấn định.
Cung cấp một chương trình giáo dục và giảng dạy có chất lượng cao.
Cung cấp những bài tập ở nhà mỗi ngày có ý nghĩa để củng cố hơn và kéo dài thêm việc học.
Tham gia tích cực những ý kiến của tập thể và quyết tâm làm việc với phụ huynh và bạn đồng nghiệp để tạo trường học là một
nơi dễ dàng tiếp xúc và luôn hoan nghênh các phụ huynh để giúpmỗi em học sinh đạt được thành quả cao trong các tiêu chuẩn
học vấn của trường.
Chấp nhận và đòi hỏi sự tham gia của phụ huynh trong các thử thách với các em học sinh.
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Cam kết của Phụ huynh
Chúng tôi, là phụ huynh, hứa sẽ nâng đỡ con mình trong việc học và làm tròn những trách nhiệm sau đây với tất cả khả
năng của chúng tôi:
Bảo đảm con tôi sẽ đi học mỗi ngày, ngủ đủ giấc, thường xuyên quan tâm đến sức khoẻ và dinh dưỡng thích đáng.
Nắm chắc là con tôi làm bài tập ở nhá đầy đủ.
Tự nguyện tham gia các sinh hoạt ở trường của con tôi.
Theo dõi cách xử dụng thời gian cùa con tôi ngoài giờ học.
Luôn theo dõi việc học của con tôi và giữ liên lạc với trường bằng cách xem tất cả những thư từ, thông báo do trường hoặc học
khu gửi qua bưu điện hay do con mang về, và trả lời đúng kỳ hạn.
Hổ trợ nhà trường trong việc áp dụng kỷ luật, và cách ăn mặc của học sinh.
Cố gắng tham dự các sinh hoạt của trường như đi họp phụ huynh với giáo viên, Open House, và Back-To-School Night.
Tham dự các buổi họp giữa phụ huynh, giáo viên và tư vấn học đường.
Liên lạc văn phòng điểm danh của trường để xin phép nghỉ học trước 9 giờ sáng.
Đặt kỳ vọng cao nơi con em.
Biết cấp lớp, tên giáo viên và số phòng của con học.
Biết và khuyến khích con tôi tuân theo luật lệ của nhà trường và trong lớp học
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Cam kết của Học sinh
Em,là một học sinh, sẽ chịu trách nhiệm về việc học của mình và xin hứa sẽ làm tròn các điều sau đây với tất cả khả năng
của em:
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Ghi chép những bài tập phải làm, làm bài tập ở nhà mỗi ngày, nộp bàị đúng kỳ hạn, và xin giúp đỡ khi tôi cần.
Trình cho phụ huynh hoặc người giám hộ đầy đủ các giấy tờ, thông báo mà tôi nhận được từ nhà trường mỗi ngày
Cho thầy cô giáo và gia đình tôi biết nếu tôi cần sự giúp đỡ.
Biết rõ và tuân theo mọi luật lệ của nhà trường và lớp học.
Vào lớp đúng giờ, đem theo đầy đủ dụng cụ, tài liệu cần thiết, sẳn sàng học tập, và hoàn tất các bài tập phải làm.
Ăn mặc tuân theo luật lệ của trường.
Hạn chế xem truyền hình, xử dụng điện thoại nhà/điện thoại cầm tay, máy điện toán/internet và thay thế bằng học tập hay đọc
sách mỗi ngày sau giờ học ở trường.
Tránh đem theo những vật dụng cá nhân không liên quan đến trường học.

