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Phương châm của nhà trường là Phụ Huynh, Học Sinh, và Ban Giảng Huấn cùng hợp lực để hỗ trợ học sinh phát triển mọi tiềm năng 

của các em. Với tư cách là những thành viên, chúng ta cùng cam kết thực hiện những điều sau trong bản giao ước: 

 

Là một học sinh, tôi sẽ: 

 Tin tưởng rằng tôi có thể học hỏi và tôi sẵn sàng cố gắng hết mình để học hỏi.  

 Đọc ít nhất 30 phút, năm ngày trong tuần, và nếu có thời giờ sẽ đọc nhiều hơn. 

 Đến lớp đúng giờ, đến trường mỗi ngày với đầy đủ dụng cụ học tập, luôn trong tư thế sẵn sàng học tập, và hoàn tất bài làm 

với tất cả khả năng. 

 Sắp xếp thời gian mỗi ngày để hoàn tất bài làm về nhà, những bài làm chưa xong trong lớp, và chuẩn bị kỹ cho bài thi. 

 Dùng cuốn Agenda mỗi ngày và sắp xếp giấy tờ ngăn nắp trong cuốn binder theo thứ tự từng môn học. 

 Hiểu biết và tuân theo những điều lệ của nhà trường và lớp học, tuân theo nội quy về trang phục. 

 Thường xuyên nói chuyện với thầy cô và cha mẹ về tiến bộ trong chuyện học tập. 

 Tôn trọng nhà trường, bạn học, ban giảng huấn, và gia đình. 

 Tránh những áp lực tiêu cực từ bạn đồng trang lứa và tìm kiếm nguồn hỗ trợ 

 

                                                                                                             

Là một phụ huynh/ người giám hộ, hay thành viên trong gia đình, tôi sẽ: 

 Nói chuyện với con em về giá trị của học vấn 

 Kiểm soát việc con em xem truyền hình, lên mạng, và dùng điện thoại di động. 

 Đảm bảo con em đọc sách 30 phút mỗi ngày và năm ngày mỗi tuần. 

 Biết tiến triển trong việc học của con em và nhớ lịch trình trường phát phiếu điểm và báo cáo tiến bộ học tập. 

 Bằng mọi cách cố gắng tham dự sinh hoạt trong trường, như Họp Phụ Huynh, và Open House. 

 Bảo đảm con em ngủ đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ, ăn uống đủ dinh dưỡng. 

 Tham gia những sinh hoạt dưới sự bảo trợ của cộng đồng, gia đình, và nhà trường. 

 Tham gia vào những quyết định chung cho lợi ích của học sinh với Ban Giảng Huấn và những gia đình khác bằng cách tham 

dự những buổi họp phụ huynh do nhà trường bảo trợ. 

 Tôn trọng nhà trường, ban giảng huấn, học sinh, và gia đình. 

 Giúp con em làm bài tập- ít nhất 30 phút mỗi tối. 

 Thiết lập chương mục trên trang mạng Khung Cửa Gia Đình (tức Parent Portal) và dùng trang mạng này để kiểm soát việc 

học của con em. 

 Kiểm tra cuốn Agenda mỗi ngày và bảo đảm các em hoàn tất bài làm về nhà. 

 

        

Là một thành viên của ban giảng huấn, tôi sẽ: 

 Thông báo rõ ràng về yêu cầu học tập của từng học sinh. 

 Cố gắng khích lệ và tạo động lực cho các học sinh trong việc học. 

 Giảng dạy và tạo cơ hội cho học sinh tham gia trong những lớp học sinh động và thử thách trí tuệ. 

 Tham dự những cơ hội nâng cao nghề nghiệp để cải tiến phương pháp giảng dạy và tiếp thu, và hỗ trợ việc hợp tác với gia 

đình và cộng đồng. 

 Thực thi nội quy một cách công bằng và cùng học sinh tạo một không khí học tập ấm cúng và tích cực 

 Thường xuyên liên lạc với gia đình phụ huynh về tiến bộ của các em trong trường. 

 Giúp đỡ các gia đình về những chuyện cần làm để hỗ trợ việc học của con em. 

 Tham gia vào những quyết định chung cho lợi ích của học sinh với Ban Giảng Huấn và các gia đình khác. 

 Tôn trọng nhà trường, ban giảng huấn, học sinh, và gia đình. 

     

 


