LOS AMIGOS HIGH SCHOOL
PARENT - STUDENT - SCHOOL
COMPACT
Los Amigos High School, with the support of the community, endeavors to provide a positive, well-rounded education in a safe, productive environment,
stimulating life-long learning, problem solving, self-esteem, and personal responsibility.
As a Los Amigos High School Parent I Pledge to:
•
Encourage and expect my child to learn P.A.W.S. (Perseverance, Attain, Work, Succeed) the expectation for all students to learn upon graduation.
•
Encourage my child work toward fulfilling A-G requirements for college admission.
•
Support my child's efforts to successfully complete the requirements necessary to earn a high school diploma by:
• Encouraging my student to bring his/her school ID card everyday.
• Encouraging my student to attend before or after school tutoring when necessary and available, and see his/her teachers for extra help.
• Checking my student’s Lobo Planner and grades and/or assignments on the Aeries Parent Portal.
• Making sure my student attends school consistently and arrives on time to each class.
• Providing study time at home.
• Use the Parent Portal to monitor student attendance and grades weekly.
• Encouraging my child to come to class prepared.
• Participating in parent/teacher/counselor meetings.
• Contacting the Attendance Office at 714-663-6554 to report absences and check on attendance.
• Contacting counselors to check on student’s progress at school and grad status.
•
Show respect to the staff, students, and other parents at LAHS, the school and all school property.
•
Show active support by attending co-curricular programs, parent groups, special events, and activities.
•
Appreciate and celebrate cultural diversity and encourage unity on the campus and in my community.
As a Los Amigos High School Student I Pledge to:
•
Learn and put into practice P.A.W.S. (Perseverance, Attain, Work, Succeed) the expectations for all students to learn upon graduation.
•
Work toward fulfilling A-G requirements for college admission.
•
Work to the best of my ability to successfully complete the requirements necessary to earn a high school diploma.
•
Carry my school ID card everyday, and have it with me during all school sponsored activities.
•
Attend before or after school tutoring when necessary and available and/or see my teachers for extra help.
•
Use my Lobo Planner to keep track of my homework, tests, and projects.
•
Comply with the rules of the school and those of my individual teachers.
•
Show respect to all teachers, classmates, and staff at LAHS, the school and all school property to maintain a safe environment.
•
Appreciate and celebrate cultural diversity and encourage unity on my campus and in my community.
All Los Amigos High School Staff Members Pledge to:
•
Expect all students to learn and put into practice P.A.W.S. (Perseverance, Attain, Work, Succeed) the expectation for all students to learn upon
graduation.
•
Believe that all students can achieve at a high level.
•
Provide high quality curriculum and instruction.
•
Reinforce students’ knowledge of and enrollment in courses that meet the A-G requirements for college admission.
•
Encourage all students to successfully complete the requirements necessary to earn a high school diploma.
•
Encourage students to attend before or after school tutoring when necessary and available and/or see their teachers for extra help.
•
Respect and value all staff, students, and parents at LAHS, the school and all school property.
•
Explain expectations, instructional goals, and grading systems to students and parents.
•
Maintain a positive atmosphere for students, parents, and community, that fosters a supportive and effective learning environment.
•
Engage and support all students in learning, using a wide variety of instructional strategies and resources, and make the subject matter
meaningful by engaging students in problem solving, and critical thinking.
•
Create and maintain an effective and supportive environment for student learning, by establishing a climate that promotes fairness and respect
and promotes social development and group responsibility. Establish and maintain standards for student behavior
•
Understand and organize subject matter for student learning, interrelating ideas and information within and across subject matter areas and
implementing instructional strategies appropriate to the subject matter.
•
Make current grades available to parents and students.
•
Increase parent contact to report student progress.
•
Return calls and email contacts in a timely manner.
•
Participate in parent/teacher/counselor meetings.
•
Maintain and provide family privacy.
•
Improve communication between home and school.
•
Appreciate and celebrate cultural diversity and encourage unity on the campus and in the community.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CẤP II LOS AMIGOS
GIAO ƯỚC GIỮA PHỤ HUYNH - HỌC SINH - TRƯỜNG HỌC
NIÊN HỌC

ESCUELA PREPARATORIA LOS AMIGOS
Acuerdo Escolar entre Padres, Estudiantes, y Escuela

La escuela preparatoria Los Amigos, con apoyo de la comunidad, se esfuerza en proporcionar una educación positiva, integra en un ambiente seguro, y
productiva, y que estimule el aprendizaje de por vida, el saber resolver problemas, el autoestima, y la responsabilidad personal.
Como padre de familia de un alumno de la Escuela Preparatoria Los Amigos, me comprometo a:
• Animar y requerir que mi hijo aprenda lo que es “P.A.W.S.” (Perserverance, Attain, Work, Succeed), PAWS, por sus siglas en inglés, los resultados que
esperamos que todos los alumnos aprendan tras su graduación, (Perseverar, Alcanzar, Trabajar y Triunfar).
• Motivar a mi hijo a completar los cursos que reúnen los requisitos “A-G” para la admisión a la universidad.
• Apoyar los esfuerzos de mi hijo para que cumpla con éxito los requisitos necesarios para obtener un diploma de la escuela preparatoria al:
• Impulsar a mi hijo a que todos los días lleve a la escuela su tarjeta de identificación.
• Animarlo a asistir a las clases de tutoría que se ofrecen antes o después de clase, cuando sea necesario y estén disponibles, y que pida ayuda extra
de sus maestros.
• Revisar el organizador de trabajos escolares “Lobo Planner” de mi hijo, y sus calificaciones y trabajos en el Portal Para Padres “Aeries”.
• Asegurarme que mi hijo asista regularmente a la escuela y llegue a tiempo a cada clase.
• Establecer tiempo para estudiar en casa
• Visitar el portal de Internet “Parent Portal” para verificar semanalmente las asistencias y calificaciones de mi hijo/a.
• Animar a mi hijo a llegar a sus clases preparado.
• Participar en juntas de padres, maestros y consejeros.
• Contactar a la Oficina de Asistencia al 714-663-6554 para informar sobre las faltas y verificar la asistencia.
• Contactar al consejero escolar para verificar el progreso académico escolar y el estatus de graduación.
• Respetar al personal escolar, a los alumnos, a otros padres de familia en la escuela Los Amigos, a la escuela y toda propiedad escolar.
• Demostrar participación activa al asistir a programas co-curriculares, grupos de padres, eventos especiales y actividades.
• Apreciar y celebrar la diversidad cultural y fomentar la unidad en el plantel escolar y en mi comunidad.
Como alumno de la Escuela Preparatoria Los Amigos me comprometo a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender y poner en práctica sus “P.A.W.S.” (Perserverance, Attain, Work, Succeed), PAWS, por sus siglas en inglés, los resultados que esperamos que
todos los alumnos aprendan tras su graduación, (Perseverar, Alcanzar, Trabajar y Triunfar).
Trabajar hacia el cumplimiento de los cursos que reúnen los requisitos “A-G” para admisión a la universidad.
Esforzarme lo más que pueda para cumplir con éxito los requisitos necesarios para obtener un diploma de la escuela preparatoria.
Llevar diario conmigo mi credencial de la escuela y llevarla conmigo a todos los eventos patrocinados por la escuela.
Asistir a las clases de tutoría que se ofrecen antes o después de clase, cuando sea necesario y estén disponibles, y/o pedir ayuda extra de mis maestros.
Utilizar mi organizador “Lobo Planner” para llevar un registro de mis tareas, exámenes y proyectos.
Cumplir con las reglas de la escuela y las de cada uno de mis maestros.
Respetar a todos los maestros, mis compañeros de clase, el personal escolar de Los Amigos, la escuela, y toda propiedad escolar, para mantener
un ambiente seguro.
Apreciar y celebrar la diversidad cultural y fomentar la unidad en el plantel escolar y en la comunidad.

Todo el personal de la Escuela Preparatoria Los Amigos se compromete a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exigir que todos los alumnos aprendan y pongan en práctica sus expectativas “P.A.W.S.” (Perserverance, Attain, Work, Succeed), (Perseverar, Alcanzar,
Trabajar y Triunfar).PAWS, por sus siglas en inglés, son los resultados que esperamos que todos los alumnos aprendan tras su graduación,
Creer que todos los alumnos pueden sobresalir a un alto nivel.
Proveer currículo e instrucción de alta calidad.
Reforzar el conocimiento de los alumnos sobre los cursos que reúnen los requisitos “A-G” para la admisión a la universidad y recomendar que
cursen estas clases.
Animar a todos los alumnos a que cumplan con éxito los requisitos necesarios para obtener un diploma de la escuela preparatoria.
Motivar a los alumnos a que asistan a las clases de tutoría antes o después de clase, cuando sea necesario y estén disponibles, y/o pedir ayuda
extra
a sus maestros.
Respetar y valorar al personal escolar, a los alumnos, a los padres de familia en Los Amigos, a la escuela, y la propiedad escolar.
Explicarles a todo alumno y padre de familia, las expectativas, metas de instrucción y sistemas de calificaciones.
Mantener un ambiente positivo que fomente un ambiente de aprendizaje eficaz y de apoyo para los alumnos, los padres de familia y la comunidad.
Involucrarse y apoyar a todos los alumnos en su aprendizaje, utilizando una variedad de estrategias y medios instructivos que les permitan a los
estudiantes utilizar el razonamiento analítico para resolver problemas, y hacer que cada materia sea significativa.
Crear y mantener un ambiente eficaz, que sea conducido al aprendizaje para los alumnos, y que establezca un clima que fomente justicia y respeto,
al igual que fomente el desarrollo social y responsabilidad agrupada. Establecer y sostener estándares de conducta estudiantil.
Comprender y organizar material de estudio para el aprendizaje de los alumnos, inter relacionando ideas e información dentro y a través del tema de
estudio, e implementando estrategias instructivas y apropiadas para la materia.
Proporcionarles a los padres de familia y a los alumnos las calificaciones actuales.
Incrementar contacto con los padres de familia para informarles del progreso de su hijo.
Devolver a tiempo las llamadas de teléfono y contestar los correos electrónicos de manera oportuna.
Participar en reuniones entre los padres de familia, maestros y consejeros escolares.
Sostenerle y proveerle a la familia toda confidencialidad
Mejorar la comunicación entre la casa y la escuela.
Apreciar y celebrar la diversidad cultural y fomentar la unidad en el plantel escolar y en la comunidad.

Với sự hỗ trợ của cộng đồng, Trường Trung Học Cấp II Los Amigos nỗ lực cung cấp cho học sinh một chương trình giáo dục phổ thông thật tốt, trong một môi trường an toàn,
thuận lợi cho việc học hành, khuyến khích việc học hỏi trọn đời, giải quyết vấn đề, lòng tự trọng, và trách nhiệm cá nhân.
Là Phụ huynh Học Sinh Trường Trung Học Cấp II Los Amigos, Chúng tôi Xin Hứa:


Khuyến khích và mong muốn con chúng tôi học và đạt được P.A.W.S (Kiên trì, Đạt được mục tiêu, Làm việc, Thành công), những kỳ vọng nhà trường mong đợi nơi các em
trước khi tốt nghiệp trung học.



Khuyến khích con chúng tôi hoàn tất các điểu kiện bắt buộc A-G để được nhận vào các trường đại học.



Khuyến khích con chúng tôi cố gắng hoàn tất các điều kiện cần thiết để được cấp bằng tốt nghiệp trung học bằng cách:


Nhắc nhở con em mang theo thẻ Học Sinh mỗi ngày khi đến trường.



Khuyến khích em tham gia lớp dạy kèm trước và sau giờ học khi cần thiết và mỗi khi có mở lớp và/hay nhờ giáo viên của em giúp đỡ thêm.



Kiểm soát Sổ Ghi Bài Làm (Lobo Planner).



Cho em đi học đều đặn và đến trường đúng giờ.



Dành thời gian cho em học ở nhà.



Sử dụng trang mạng dành cho phụ huynh “Khung cửa gia đình -Parent Portal” để theo dõi sự chuyên cần và điểm số của con em mỗi tuần.



Khuyến khích con em làm bài đầy đủ trước khi đến trường



Tham dự các phiên họp với giáo viên/chuyên viên tư vấn.



Gọi điện thoại báo cho Phòng Điểm Danh của trường ở số 714-663-6554 khi em nghỉ học và để kiểm soát việc đi học của em.



Liên lạc với chuyên viên tư vấn để tìm hiểu về tiến bộ học tập và tình trạng tốt nghiệp của em.



Tôn trọng ban giám hiệu, ban giảng huấn, nhân viên, học sinh và những phụ huynh khác của Trường Trung Học Cấp II Los Amigos, nhà trường, và mọi tài sản của trường.



Tích cực hỗ trợ trường bằng cách tham dự những chương trình song song với giáo trình, các nhóm phụ huynh, những sinh hoạt và hoạt động đặc biệt.



Quý trọng và đón chào sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa, khuyến khích tình đoàn kết trong trường và trong cộng đồng.

Là Học Sinh Trường Trung học Cấp II Los Amigos, Em Xin Hứa:


Học và áp dụng P.A.W.S (Kiên trì, Đạt được mục tiêu, Làm việc, Thành công), những kỳ vọng nhà trường mong đợi nơi các em trước khi tốt nghiệp trung học.



Hoàn tất điều kiện bắt buộc A-G để được nhận vào các trường đại học.



Cố gắng hết sức để thực hiện tốt các yêu của nhà trường và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học.



Mang theo thẻ Học Sinh mỗi ngày khi đến trường và luôn đeo thẻ vào những sinh hoạt được bảo trợ trong trường .



Tham gia lớp dạy kèm trước và sau giờ học khi cần thiết và mỗi khi có mở lớp và/hay nhờ giáo viên của em giúp đỡ thêm.



Dùng Sổ Ghi Bài Làm (Lobo Planner) để theo dõi những bài tập cho về nhà, bài kiểm và các đề án.



Chấp hành nội quy nhà trường và các điều lệ do mỗi giáo viên của em đề ra.



Tôn trọng tất cả các giáo viên, đồng bạn và nhân viên của Trường Trung Học Cấp II Los Amigos, nhà trường, và mọi tài sản của trường để duy trì một môi trường học tập an
lành.



Quý trọng và đón chào sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa, khuyến khích tình đoàn kết trong trường và trong cộng đồng.

Toàn thể Ban Giám hiệu và Ban Giảng huấn Trường Trung học II Los Amigos Xin Hứa:



Mong muốn tất cả học sinh học và áp dụng P.A.W.S (Kiên trì, Đạt được mục tiêu, Làm việc, Thành công), những kỳ vọng nhà trường mong đợi nơi các em trước khi tốt

nghiệp








trung học.

Tin tưởng rằng tất cả các em học sinh đều có thể đạt được kết quả học tập thật cao.
Cung cấp những chương trình giảng dạy và các phương pháp giảng dạy có chất lượng cao.
Dạy và khuyến khích học sinh học các lớp A-G cần thiết để vào các trường đại học
Khuyến khích học sinh cố gắng đạt đủ các điều kiện cần thiết để được cấp bằng tốt nghiệp trung học.
Khuyến khích học sinh tham gia lớp dạy kèm trước và sau giờ học khi cần thiết và mỗi khi có mở lớp và/hay nhờ giáo viên của em giúp đỡ thêm.
Tôn trọng mọi người trong ban giám hiệu, ban giảng huấn, nhân viên, học sinh và phụ huynh của Trường Trung Học Cấp II Los Amigos, nhà trường và mọi tài sản của

trường.



Giải thích những yêu cầu, mục tiêu giảng dạy, và cách xếp hạng cho học sinh và phụ huynh biết.




Giữ bầu không khí thân thiện cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng để nuôi dưỡng và xây dựng một môi trường học tập thật tốt và có hiệu quả cao.
Giúp đỡ và củng cố việc học của các em học sinh, bằng cách áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy và sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau, làm cho các bài học có ý nghĩa
hơn bằng cách cho các em thực tập giải quyết vấn đề và suy nghĩ tư duy.


hội,



Xây dựng và duy trì một môi trường học tập thật tốt và có hiệu quả, bằng cách tạo ra một bầu không khí mang tính công bằng và tôn trọng, củng cố sự phát triển về mặt xã
cũng như trách nhiệm của các nhóm nhỏ. Xây dựng và duy trì những chuẩn mực về cách hành xử của các em học sinh.
Hiểu và sắp xếp các bài học phù hợp với cách học của các em, liên kết và đan xen những ý tưởng và thông tin trong cùng một môn học hoặc giữa các môn học với nhau, và

áp dụng những phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng bài học.





Nhanh chóng phổ biến điểm hạng kịp thời để phụ huynh và học sinh tiện việc theo dõi






Tham gia các buổi họp với phụ huynh và chuyên viên tư vấn.

Liên lạc nhiều hơn với phụ huynh để báo cáo về sự tiến bộ của học sinh.
Hồi đáp điện thoại và thư email đúng lúc.
Bảo mật những thông tin riêng tư của gia đình
Cải tiến các hình thức thông tin liên lạc giữa gia đình và học đường.
Quý trọng và đón chào sự đa dạng phong phú của các nền văn hóa, khuyến khích tình đoàn kết trong trường và trong cộng đồng.

