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Gilbert Park Trường Tiểu Học
Nhân viên tại Gilbert Park tin rằng sự tham gia của phụ huynh là quan trọng để đạt được sự phát
triển cho học sinh. Our mục tiêu là tạo ra một tác phụ huynh / học mạnh mẽ nơi các nhân viên
thường xuyên liên lạc với phụ huynh, và các bậc cha mẹ cảm thấy đủ thoải mái để đặt câu hỏi liên
quan đến con của họ sự giáo dụcn.
Phụ huynh và người chăm sóc được khuyến khích đưa ra các đề xuất và khuyến nghị về toàn
trường chương trình Title Itrong các cuộc họp hoặc sự kiện phụ huynh.
Có nhiều cách mà phụ huynh và người chăm sóc có thể hỗ trợ trường học của chúng tôi và được
hỗ trợ bởi cộng đồng trường học của chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời và
chúng tôi luôn cần được giúp đỡ nhiều hơn.
Dưới đây là một số ý tưởng để bạn xem xét trong năm học này… Hãy
● dành thời gian hỗ trợ con bạn làm các bài tập trên mạng.
● Đọc bản tin hàng tuần Gilbert Park Weekly
● Xem trang web Gilbert Park để biết các thông tin cập nhật và các sự kiện
● Mộtsự kiện và hoạt động có sự tham gia của gia đình:
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Sự kiện Ảo về Trường - Gặp gỡGiáo viên Ban đêm
Hội đồngCuộc họp
PTA Cuộc họp
Thường niên Title I Họp
Phụ huynh / Giáo viên
Tham gia khảo sát phụ huynh, cung cấp thông tin đầu vào và giọng nói của
Truy cập tài nguyên và kết nối cộng đồng được cung cấp thông qua SUN
Tham dự các cuộc họp hội đồng trường ảo

Nhiều hơn nữa khi năm học tiến triển.
Nếu bạn có ý tưởng khác hoặc chỉ muốn một số gợi ý về cách tham gia, vui lòng liên hệ
với giáo viên trong lớp của con bạn, Học tập giáo viên Câu lạc bộ, hoặc hiệu trưởng.
Chúng tôi rất vui khi được làm việc với bạn!
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