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 Trường tiểu học Fairglen 
Trường học-Gia đình Nhỏ gọn cho Học tập 

Các Chương trình Gắn kết Gia đình Title I do Học khu và Trường học ở Brevard County sẽ cố gắng XÂY DỰNG CÁC MỐI QUAN HỆ để tạo ra sự gắn bó thực 
sự trong gia đình cho mọi trẻ em, mọi gia đình, mọi giáo viên, mỗi ngày. 

Tài liệu này do gia đình, học sinh và nhân viên của Trường Tiểu Học Fairglen cùng phát triển. Thỏa thuận này giải thích cách gia đình và giáo viên sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo tất cả học sinh đạt tiêu chuẩn cấp lớp. 
Các cuộc họp được tổ chức hàng năm để xem xét Hiệp ước này và thực hiện các thay đổi dựa trên nhu cầu của học sinh. 

(Các) mục tiêu học tập 
của trường và / hoặc 

(các) lĩnh vực trọng tâm 
Mục tiêu học tập: Nâng cao trình độ ELA và Toán 

Các lĩnh vực trọng tâm khác: Cải thiện văn hóa học đường 

Làm việc cùng nhau để 
thành công: 

Trong lớp học 

Giáo viên sẽ sử dụng cách giảng dạy phù hợp với tiêu chuẩn với văn bản chặt chẽ để cung cấp cho học sinh sự giáo dục tốt nhất có thể. Họ sẽ phân 
tích dữ liệu thu thập được từ các đánh giá tổng hợp và hình thành để họ có thể phát triển hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu của học sinh và thúc đẩy 

họ tiến tới thành công. 

Làm việc cùng nhau để 
thành công: 

Ở nhà 

Gia đình sẽ hỗ trợ giáo viên và học sinh bằng cách nêu gương một thái độ tích cực đối với trường học. Họ sẽ cập nhật tất cả các 

thông tin liên lạc từ giáo viên trong lớp và nhà trường. Các gia đình sẽ đọc sách hàng đêm với học sinh của họ và làm việc về sự trôi 

chảy của môn toán. 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Làm việc cùng nhau để 
thành công: 

Trách nhiệm của học sinh 

Học sinh sẽ an toàn, tử tế và chăm chỉ khi ở trường. Họ sẽ cố gắng đến trường hàng ngày và yêu cầu nghỉ học vào những ngày họ nghỉ 

học. Học sinh sẽ hoàn thành tất cả công việc của mình đúng thời hạn. 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giao tiếp: 
Cập nhật thông tin 

Giáo viên và gia đình giao tiếp thông qua ứng dụng FOCUS. Điều này được cung cấp miễn phí cho tất cả các gia đình và cho phép các gia đình truy cập vào điểm của 

học sinh cũng như các thông điệp của giáo viên. Học sinh cũng được khuyến khích thường xuyên kiểm tra FOCUS của họ để họ được cập nhật về tất cả các thông tin 

liên lạc. Fairglen cập nhật trang web của trường thường xuyên với thông tin mới khi có sẵn. Ngoài ra, chúng tôi gửi bản tin hàng tháng về nhà và gia đình có thể liên 

hệ với nhà trường qua điện thoại bất cứ lúc nào nếu họ có thắc mắc hoặc quan tâm.      

Xây dựng quan hệ đối 
tác 

Các gia đình được yêu cầu tham gia vào tất cả các sự kiện Gắn kết Gia đình Title I trong suốt năm học. Tất cả các bên liên quan được mời tham dự 
Ban Cố vấn Học sinh hàng tháng cũng như các cuộc họp của Tổ chức Giáo viên Phụ huynh. Rất tiếc, do giao thức COVID, các tình nguyện viên không 

thể vào khuôn viên trường vào lúc này. 
 

Truy cập https://www.brevardschools.org/ để biết thông tin quan trọng 
CỔNG PHỤ HUYNH: https://tinyurl.com/BrevardFE 
TIÊU CHUẨN FLORIDA: https://flstandards.org 

 
Tất cả học sinh có thể truy cập Lexia tại nhà để phát triển kỹ năng đọc và hiểu nền 
tảng. Hãy khuyến khích học sinh của bạn đọc hàng đêm. 
 
Bản dịch do Google Dịch cung cấp. Mọi sai sót đều do vô ý. 

https://www.brevardschools.org/FairglenES 
 

Vui lòng truy cập trang web của trường chúng tôi để biết 
thêm thông tin, bao gồm chương trình giảng dạy và hướng 
dẫn; ngày thi; thông tin liên hệ của nhân viên; Tài nguyên 

tiêu đề 1; và các ngày quan trọng khác. 
Nếu bạn không có quyền truy cập vào trang web của chúng 
tôi, vui lòng đến văn phòng lễ tân để biết thông tin in hoặc 

gọi văn phòng lễ tân theo số 321-631-1993 

Chữ ký: 
Cha mẹ ____________________ 
Sinh viên ___________________ 
Giáo viên ___________________ 

 
Tóm tắt này đã được thảo luận trên 

_____________________. 

 

https://www.brevardschools.org/FairglenES

