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Các phụ huynh/người giám hộ thân mến,  
 
Kèm theo quý vị sẽ thấy một bản khảo sát chúng tôi muốn quý vị và con em hoàn tất 
để các giáo viên có thể đặt kế hoạch tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong 
năm học này. Đây cũng là một cách để quý vị có thể góp ý kiến cụ thể. 
 
Bản khảo sát sẽ cung cấp thông tin có giá trị cho các giáo viên khi họ xác định cách 
tốt nhất để lập kế hoạch cho những kinh nghiệm giảng dạy trong và ngoài lớp học. 
Trong các buổi họp giữa phụ huynh và giáo viên, thày cô sẽ thảo luận với quý vị 
những nhu cầu của con em, chia sẻ thông tin đánh giá học tập, thông báo cho quý vị 
biết về các phương cách giáo dục khác biệt trong lớp học, và giải thích cách sử dụng 
các phương cách này giúp ích cho tốc độ và mức độ học tập của con quý vị. 
 
Xin vui lòng xem xét và hoàn tất hai trang của bản khảo sát. Khi hoàn tất, xin ký tên, 
điền ngày tháng, và nộp bản khảo sát lại cho giáo viên càng sớm càng tốt. Quý 
vị có thể truy cập mẫu đơn trực tuyến online tại: WWW.PPS.NET/TAG.  
 
Giáo viên của con em quý vị sẽ đọc bản khảo sát để hiểu rõ hơn và đặt kế hoạch cho 
học sinh. Xin ghi nhớ, mặc dù góp ý kiến qua văn bản là một bước tích cực, nó không 
thay thế cho việc thảo luận với giáo viên để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Ngoài ra, 
mặc dù không phải là một quy định pháp lý, quý vị có thể yêu cầu một kế hoạch riêng 
cho con em mình. 
 
Nếu quý vị mong muốn gặp gỡ giáo viên bất cứ lúc nào trước hoặc sau buổi họp,  xin 
vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email cho thày cô để làm một cuộc hẹn. 
 
Cám ơn quý vị cho tất cả các hỗ trợ tiếp tục của quý vị. 
 
Matthew Eide 
Giám Đốc Giáo Dục Tài Năng và Năng Khiếu K-12  
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