Trường Trung học Mark Keppel
Hợp Đồng giữa Nhà Trường và Phụ huynh
2019-2020

Tên Học Sinh: _________________
Số Thẻ Học Sinh: _______________

Toàn thể nhân viên, học sinh và phụ huynh/giám hộ ở trường Trung Học Mark Keppel đều công nhận rằng thành
công trong chương trình học là một nổ lực của toàn đội. Để bảo đảm phẩm chất tốt nhất của chương trình dạy dổ và
hoàn tất thành công của học sinh trong chương trình giáo dục thì học sinh, phụ huynh/giám hộ và nhân viên cam kết
mạnh mẽ sau đây:
Là Học Sinh:
Tôi biết rằng giáo dục của tôi là quan trọng. Do đó, tôi đồng ý những trách nhiệm sau đây với hết khả năng của tôi:
 Đi học mỗi ngày và vào lớp đúng giờ.
 Đến lớp đã sửa soạn những dụng cụ cần thiết để học.
 Chịu trách nhiệm về thái độ, ăn mặc, việc học và hành vi của mình.
 Kính trọng nhân viên hành chánh, giáo sư, nhân viên và các học sinh khác.
 Đạt được 25-30 tín chỉ mỗi học kỳ.
 Giử điểm trung bình (GPA) 2.0 hay hơn, (trung bình “C”).
 Hoàn tất bài làm ở nhà và việc được giao phó đúng thời hạn.
 Chia xẻ những quan tâm với phụ huynh/giám hộ và/hoặc cố vấn và/hoặc nhân viên thích hợp của tôi.
Là Phụ huynh/Giám hộ:
Tôi hiểu rằng sự tham gia vào giáo dục của con em tôi sẽ giúp thành đạt và thái độ của con em. Do đó, tôi sẽ tiếp
tục cố gắng hết sức làm tròn những trách nhiệm sau đây:
 Hổ trợ điều lệ hiện diện ở trường bằng cách bảo đảm chắc chắn con em mình có đầy đủ giấc ngủ, bửa
ăn lành mạnh và đi học đúng giờ.
 Hổ trợ điều lệ bài làm ở nhà của trường bằng cách cung cấp cho con em một nơi thích hợp để học tập,
chắc chắn không bị làm quấy rối bởi điện thoại hay truyền hình, giám sát bài làm ở trường và sửa soạn
bài thi và trắc nghiệm.
 Tham gia vào trường của con em tôi bằng việc đọc và đáp ứng các giấy tờ nhà trường gởi về nhà, tham
dự vào những sinh hoạt của nhà trường để khuyến khích và hổ trợ con em tôi thành công, giử liên lạc
với giáo sư, cố vấn và nhân viên hành chánh, và hổ trợ nhân viên bằng việc dự các buổi họp phụ
huynh.
Là Nhân viên Trường:
Chúng tôi hiểu sự quan trọng về kinh nghiệm nhà trường của mổi học sinh. Do đó, chúng tôi đồng ý làm tròn hết
sức những trách nhiệm sau đây:
 Cố vấn sẽ cung cấp cho học sinh sự khuyên giải và hướng dẩn học hành
 Nhân viên sẽ liên lạc thường xuyên với phụ huynh/giám hộ trong ngôn ngữ của họ liên quan đến tiến
bộ học hành của con em họ.
 Nhân viên sẽ liên lạc thường xuyên với học sinh liên quan đến tiến bộ học hành.
 Cố vấn sẽ giử tài liệu tiếp xúc phụ huynh/giáo chức trong tập hồ sơ học sinh.
 Cố vấn sẽ giới thiệu học sinh đến Chuyên gia Nghề nghiệp để có hướng dẩn về nghề nghiệp và biết
nhiều hơn thích thú của các em.
 Giáo sư sẽ cung cấp một chương trình học toàn diện, cân bằng và thử thách.
 Giáo sư sẽ cung cấp một khung cảnh thuận lợi cho việc học hành, cung cấp những cơ hội để thành
công và giúp phát triển thành một học sinh có trách nhiệm, quan tâm, đôc lập.
 Giáo sư sẽ dự các buổi họp định kỳ với cố vấn thích hợp để bàn về thứ hạng của học sinh nếu cần.
 Nhà trường sẽ thực thi kế hoạch xây dựng một môi trường tích cực học đường để gợi lên vấn đề tư
cách đạo đức bao gồm hành vi bắt nạt
Chử ký của tôi chứng tỏ rằng tôi hổ trợ hợp đồng này và tôi biết đầy đủ hợp đồng này không ràng buộc pháp lý.

Chử ký Học sinh (student): __________________________________
Chử ký Phụ huynh (parent): __________________________________
Chử ký Viên chức Trường (school): ____________________________

Ngày: _______________
Ngày: _______________
Ngày: _______________

