
 

Đề mục Ikết giữa Phụ huynh và Gia đình 

Khảo sát vềvào mùa thu 

Mức độ Gắn915/2021 

Để cộng tác tốt hơn với bạn, chúng tôi muốn cung cấp các buổi hội thảo / tài liệu quảng cáo thú vị và cần thiết cho 

các bậc cha mẹ. Vui lòng kiểm tra những gì bạn muốn và viết ý tưởng của riêng bạn vào chỗ trống được cung cấp. 

Quay lại với giáo viên của con bạn. 
 

Օ  Chiến lược cho ADHD và ADD 

Օ Cà phê với hiệu trưởng 

Օ         GED 

Օ  Ông bà nuôi dạy cháu 

Օ Làm và mang các câu đố và trò chơi để học ở nhà 

Օ Giúp trẻ làm bài tập về nhà 

Օ Giúp trẻ đọc 

Օ Giúp trẻ có hành vi  

Օ Cha mẹ và Nhà trường 

Օ Nuôi dạy con cái 

Օ Chuyển tiếp lên lớp kế tiếp 

Օ Internet và máy tính 

Օ  Kiểm tra và theo dõi sự tiến bộ của trẻ 

Օ Chương trình giảng dạy và hướng dẫn tại nhà 

Օ Đáp ứng nhu cầu tình cảm của con tôi 

Օ  Kỹ năng nghiên cứu 

 
 

Các ý tưởng / yêu cầu khác ________________________________________________________________ 

Tôi muốn các hội thảo / cuộc họp được tổ chức: 

____ Trực tuyến 

____ Buổi sáng trong giờ họcgiờ học 

____ Buổi chiều trong 

____ Saugiờ học (3:00 chiều - 5:00 chiều) 

____ Buổi tối (6:00 chiều - 7:30 tối) 
 

Vui lòng in: 

______________________________________________________________________________ 

bạn                    TênTên con 

_______________________ _______________________________________________________ 

Điện thoại Chữ ký     ngày 
 

You có thể vào link này f wi Sẽ xuất hiện bằng kỹ thuật số, chỉ cần nhập khảo sát mùa thu về sự tham gia của người 

thân   

trên Google Tìm kiếm  Hoạt động có sự tham gia của phụ huynh - Kathy Honeycutt, Điều phối viên về sự tham gia 

của phụ huynh 

Do you have any suggestions or comments regarding the following? 
District or School Parent and Family Engagement Policies 
School-Parent Compact 
Spending Title I Money 
What school staff should know and do to help engage parents in their child’s 

academic goals and learning 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWceNG8AQmo4Y1PUs17cfM-fioLe1032sAHRq3XsAnLV2b1w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWceNG8AQmo4Y1PUs17cfM-fioLe1032sAHRq3XsAnLV2b1w/viewform?usp=pp_url

