Trường TiểuGilbert Park
học-Học sinh-Phụ huynh
Năm học 2020-21
Trong năm học chưa từng có này, điều quan trọng là gia đình, người chăm sóc, học sinh và
nhà trường phải làm việc cùng nhau để giúp học sinh đẩy nhanh quá trình học tập và đáp ứng
các nhu cầu xã hội, tình cảm và hành vi của các em. Sau đây là danh sách các ý tưởng do các
đại diện trong cộng đồng trường học của chúng tôi biên soạn để hỗ trợ mục tiêu này.
Với tư cách là Hiệu trưởng, tôi sẽ:
● Đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tất cả học sinh, nhân viên và cộng đồng
● Trau dồi kết nối và các mối quan hệ Công
● bằng của trung tâm
● Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng
● Liên lạc thường xuyên với phụ huynh, học sinh và nhân viên một cách minh bạch
● Lắng nghe tất cả và cung cấp hướng dẫn khi có thể
Với tư cách là Nhân viên, chúng tôi sẽ:
● Cung cấp sự an toàn và tăng cường sức khỏe cho tất cả học sinh trong quá trình đào
tạo từ xa toàn diện
● Xây dựng mối quan hệ với học sinh để các em cảm thấy được kết nối và hòa nhập.
● Trung tâm công việc của chúng tôi dựa trên các thực hành công bằng, chương trình
giảng dạy và hướng dẫn
● Sử dụng các phương pháp sáng tạo để thu hút tất cả học sinh tham gia học tập từ xa
toàn diện
● Lắng nghe học sinh và gia đình và cung cấp hỗ trợ
● Tìm kiếm sự hỗ trợ trong cộng đồng nhà trường để giải quyết vấn đề
● Liên lạc thường xuyên với phụ huynh qua các cuộc gọi điện thoại, email, hoặc nền tảng
kỹ thuật số
Là học sinh, chúng ta sẽ:
● Sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm và an toàn
● Tham dự và tham gia vào các cơ hội học tập đồng bộ và không đồng bộ
● Chuẩn bị đến lớp với các tài liệu học tập cần thiết
● Đọc càng nhiều càng tốt
● Trao đổi với người lớn về kinh nghiệm học tập và xã hội của chúng ta
● Yêu cầu trợ giúp khi chúng ta cần nó
Với tư cách là phụ huynh / người giám hộ hoặc thành viên trong gia đình, tôi sẽ:
● Cung cấp mộtyên tĩnh không giancho con tôi để theo học và tham gia vào chương trình
đào tạo từ xa toàn diện khi có thể
● Hỗ trợ việc học tập của con tôi trong quá trình học tập từ xa toàn diện
● Khuyến khích và / hoặc lắng nghe con tôi đọc
● Giao tiếp với giáo viên và nhà trường thông qua các cuộc gọi, email hoặc nền tảng kỹ
thuật số
● Tham dự các cuộc họp và sự kiện gia đình ảo và gặp trực tiếp khi thấy an toàn
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