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Học sinh và phụ huynh nhỏ gọn
2021-2022

Của chúng tôi Trường Dựa trên mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa nhà trường và nhà trường để giúp tất cả
học sinh của chúng tôi thành công. Vui lòng đọc các kỳ vọng sau được liệt kê dưới đây và ký tên và gửi lại
trang này để xác nhận đã nhận và hiểu nội dung của sổ tay hướng dẫn của chúng tôi. Toàn bộ Sổ tay dành
cho Phụ huynh / Học sinh của Abby Kelley có thể được tìm thấy trên trang web của trường chúng tôi tại
www.akfcs.org. Liên hệ với Amanda Durkin (adurkin@akfcs.org), nếu bạn thích một bản in.

Là cha mẹ của ________________________________________________________________, Tôi cam
kết:

● Giữ kỳ vọng cao đối với con tôi và nhà trường
● Thể hiện sự quan tâm nhất quán đến sự tiến bộ của con tôi ở trường
● Hỗ trợ những nỗ lực hết mình của con tôi.
● Các phẩm chất của nhân vật kiểu mẫu được mô tả trong Sổ tay
● Hỗ trợ và làm việc với nhân viên nhà trường trường để thúc đẩy con trai tôi Học tập
● Giao tiếp một cách tôn trọng với nhân viên nhà trường
● Tuân theo giao thức / chuỗi kiểm soát phù hợp khi có mối quan tâm
● Cập nhật thông tin liên hệ khi cần thiết để nhân viên nhà trường luôn có thể liên hệ với ai đó
● Giữ nguyên chính sách đồng phục bắt buộc
● Tuân thủ tất cả các giao thức đến / rời, xe buýt và vận chuyển
● Hỗ trợ quy tắc ứng xử
● Tuân thủ các Chính sách và Quy trình của Trường
● Tuân thủ Kế hoạch can thiệp và ngăn chặn bắt nạt của trường học
● Tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận và an toàn Internet của trường
● Tuân thủ Chính sách về Sức khỏe, Thuốc men và Giấy phép của Trường
● Cho phép tiết lộ thông tin danh bạ cho bên thứ ba
● Thừa nhận rằng con tôi có thể được chụp ảnh hoặc ghi lại trong ngày học, các sự kiện và / hoặc trên

xe buýt của trường

*Tôi đã đọc hướng dẫn sử dụng và ủng hộ các quy định và kỳ vọng của trường học đối với con trai tôi
. *

Chữ ký của phụ huynh _______________________________ Ngày __________________________
------------------------------------------- ----------------------------------------- --------- -------------------------
là một sinh viên tại Abby Kelley Foster Trường Công Lập Hiến, tôi cam kết:

Hãy Tôn trọng Có trách nhiệm Hãy trung thực

Chữ ký của học sinh ____________________________________________ Ngày ________________
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