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Chương trình âm nhạc học thuật Girard và phụ huynh của các sinh viên tham gia vào các hoạt động, dịch vụ và 
chương trình được tài trợ bởi Title I, Phần A của Đạo luật Thành công (ESSA) của mỗi học sinh Học sinh sẽ chia 
sẻ trách nhiệm về thành tích học tập của học sinh được cải thiện và phương tiện mà trường và phụ huynh sẽ xây 
dựng và phát triển một quan hệ đối tác giúp trẻ đạt được tiêu chuẩn cao của tiểu bang. Năm nay, một cuộc họp đầu 
vào phụ huynh được tổ chức hầu như vào ngày 7 tháng 6 năm 2022 để cho phụ huynh cơ hội đưa ra đầu vào cho sự 
phát triển của nhỏ gọn này.
 
"Để hiểu cách thức cùng nhau làm việc có thể mang lại lợi ích cho con bạn, điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu các mục tiêu 
của Sở Giáo Dục và nhà trường đối với thành tích học tập của học sinh."
Những thông tin cập nhật của Mục Tiêu và Biện Pháp Thực Hiện Của Hội Đồng Giáo Dục có sẵn trên trang web của 
Sở Giáo Dục tại www. philasd.org  

 Girard Academic Music Program MỤC TIÊU

GAMP sẽ tăng trình độ thành thạo và điểm số toán học nâng cao như được xác định bởi các bài kiểm tra Keystone của PSSA và Đại số. Các lĩnh vực trọng tâm chính của chúng tôi sẽ là điểm PSSA lớp 8 và điểm đại số lớp 9.
GAMP sẽ tăng điểm tiến bộ trong toán học và ELA được xác định bởi các kỳ thi PSSA và Đại số Keystone và được phản ánh trong Báo cáo tiến độ trường học hàng năm của trường chúng tôi.

Để giúp con bạn đạt được các tiêu chí của sở giáo dục và nhà trường, nhà trường, bạn và con bạn sẽ cùng nhau làm việc:
 

TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG/GIÁO VIÊN:
 Girard Academic Music Program will:

 
Cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao và hướng dẫn trong môi trường học tập hỗ trợ và hiệu quả, cho 
phép trẻ em tham gia đáp ứng các tiêu chuẩn của bang về tiến bộ và thành tích học tập của học sinh.
Giữ các hội nghị phụ huynh-giáo viên, trong đó nhỏ gọn này sẽ được thảo luận vì nó liên quan đến từng sự tiến bộ 
và thành tích của từng đứa trẻ.
Cung cấp cho cha mẹ các báo cáo thường xuyên về sự tiến bộ của con cái họ.
Cung cấp cho phụ huynh quyền truy cập hợp lý cho nhân viên nhà trường.
Cung cấp cơ hội cho phụ huynh để tình nguyện và tham gia tại trường và quan sát các hoạt động trong lớp.

TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH:
Là phụ huynh, chúng tôi sẽ:

http://philasd.org/
http://philasd.org/


Phối hợp với nhân viên và sinh viên để tối đa hóa các cơ hội học tập do nhà trường cung cấp để đảm bảo trẻ em 
đáp ứng các tiêu chuẩn của bang về tiến độ học tập và thành tích học tập.
Tham dự các hội nghị phụ huynh-giáo viên và các cuộc tụ họp trường học như định hướng và trở lại vào đêm học, 
và sẵn sàng hợp tác với nhân viên nhà trường về các vấn đề gây ra cho từng đứa trẻ tiến bộ và thành tích.
Hãy cảnh giác về việc theo dõi sự tham dự của học sinh, độ trễ và tiến bộ học tập của chúng tôi.
Tránh lên lịch các cuộc hẹn bên ngoài trong giờ học ngoại trừ trong các trường hợp khẩn cấp cực đoan để tối đa 
hóa việc tiếp cận học sinh đến nhân viên nhà trường và học tập.
Hãy là đối tác tích cực trong việc học tập trẻ con của chúng tôi, tình nguyện tại trường và trong lớp học, tham dự 
các hội nghị phụ huynh-giáo viên, và đáp ứng các sáng kiến   thúc đẩy thành công của con chúng tôi và giúp họ 
đáp ứng các tiêu chuẩn được thiết lập cho sự tiến bộ và thành tích.

TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH:

Hoàn thành tất cả các bài tập hàng ngày với khả năng tốt nhất của chúng tôi.
Chia sẻ thông tin với phụ huynh và người giám hộ về các yêu cầu học tập, bao gồm cả những người được ghi lại 
hàng ngày trong chương trình nghị sự hoặc được đăng trong Google Classroom, và tạo điều kiện giao tiếp cởi mở 
giữa trường và phụ huynh của chúng tôi về tiến bộ học tập và thành tích học tập.
Lập kế hoạch và hợp tác tích cực với cha mẹ và người giám hộ của chúng tôi để theo dõi tiến trình của tôi trong 
việc đạt được các mục tiêu học tập cá nhân.
Hãy chuẩn bị tham dự lớp học hàng ngày, đúng giờ và hợp tác với kỳ vọng của mỗi lớp học, mỗi giáo viên lớp học 
và tất cả các nhân viên giám sát của trường.
Dành hết nỗ lực để đảm bảo tôi đáp ứng các mục tiêu học tập của mình và đóng góp cho sự phát triển của một 
cộng đồng trường học mạnh mẽ hơn, bao gồm việc tham gia vào các câu lạc bộ ngoại khóa liên quan đến kinh 
nghiệm xã hội, học thuật, thể thao và âm nhạc.

LIÊN LẠC VỀ VIỆC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH:
 Girard Academic Music Program cam kết thường xuyên truyền đạt thông tin hai chiều với các gia đình về việc học 
tập của học sinh. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng những cách như sau: 

Cổng thông tin phụ huynh
Hội nghị giáo viên phụ huynh
Các cuộc gọi điện thoại và người đưa tin ở trường
Bản tin trực tuyến - hàng tuần
Email/Văn bản/Cuộc gọi điện thoại cho phụ huynh về Tiến độ Học sinh
Tea theo lịch trình với các cuộc họp chính của chính

HOẠT ĐỘNG ĐỂ XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC:
 Girard Academic Music Program tổ chức các sự kiện và chương trình để xây dựng quan hệ đối tác với các gia đình.

Hội đồng tư vấn trường học
Hội nghị giáo viên phụ huynh hàng quý
Nhà mở hàng năm
Định hướng sinh viên
Hiệp hội tại nhà và trường học
Cơ hội tình nguyện/quan sát/bóng tối
Hội thảo phụ huynh


