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Thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh 

Nhà trường và phụ huynh học sinh đồng ý rằng bản tóm tắt này nêu rõ cách thức mà phụ huynh, toàn 
thể nhân viên nhà trường và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm để 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 
sẽ giúp học sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập cao của Tiểu bang California. 

Đây là thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh có hiệu lực trong năm học 2021-2022. 
 
Trách nhiệm của Nhà trường (Giáo viên, Nhóm IEP, và để được hướng dẫn bởi các Mục tiêu IEP) 
Nhà trường sẽ hỗ trợ việc học của học sinh theo những cách sau: 

1. Cung cấp chương trình giảng dạy và giáo trình chất lượng cao trong một môi trường học tập 
hỗ trợ và hiệu quả cho phép các học sinh tham gia đáp ứng các tiêu chuẩn về thành tích học 
tập của học sinh tiểu bang California. 

2. Tổ chức các cuộc họp phụ huynh-giáo viên trong đó bản thỏa thuận này sẽ được thảo luận vì 
nó liên quan đến thành tích của cá nhân học sinh. 

3. Cung cấp cho phụ huynh khả năng tiếp cận hợp lý với nhân viên. 
4. Cung cấp cho phụ huynh cơ hội tình nguyện và tham gia vào lớp học của con họ cũng như 

quan sát các hoạt động trong lớp. 

Trách nhiệm của Phụ huynh 
Với tư cách là phụ huynh, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc học tập của con mình theo những cách sau: 

1. Theo dõi sự tham dự 
2. Đảm bảo hoàn thành bài tập về nhà khi thích hợp 
3. Theo dõi và giới hạn thời lượng xem truyền hình và phương tiện truyền thông 
4. Thúc đẩy việc sử dụng tích cực thời gian ngoài trường học của học sinh 
5. Thúc đẩy và hỗ trợ các mục tiêu và thực hành IEP 
6. Theo dõi sự phù hợp của nội dung với thời gian truyền thông/truyền hình 

Trách nhiệm của học sinh 
Với tư cách là học sinh, chúng tôi sẽ hỗ trợ thành tích học tập thông qua các hoạt động sau: 

1. Làm bài tập về nhà theo chỉ định. 
2. Hỏi giúp đỡ khi tôi cần. 
3. Đọc hoặc được đọc cho ít nhất 30 phút mỗi ngày ngoài giờ học. 

 
 

              
Chữ ký của Học sinh       Ngày 

 
              
Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ      Ngày 

 
              
Chữ ký của giáo viên       Ngày 
 


