
Buổi Họp Phụ Huynh và Học Sinh với Giáo Viên qua Trực 
Tuyến của Madison 

Thứ Hai, ngày 23 tháng 11 và thứ Ba, ngày 24 tháng 11 - KHÔNG có học cho học sinh 

Tại Madison, các giá trị của chúng tôi là Cộng Đồng, Tôn Trọng, Giáo Dục, Bình Đẳng và 
Đa Dạng. Chúng tôi tin rằng gia đình là một phần quan trọng trong việc giáo dục mỗi học 
sinh.  Chúng tôi biết có những thách thức trong quá trình các em học qua trực tuyến 
cho nên chúng tôi muốn tạo cơ hội cho bạn kết nối với các giáo viên của Madison. 

Năm nay, Buổi Họp Phụ Huynh và Học Sinh với Giáo Viên bằng trực tuyến sẽ qua Zoom 
(sử dụng Chromebook, máy laptop, máy vi tính hoặc SmartPhone). Chúng tôi yêu cầu 
học sinh tham gia buổi họp cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ. Mỗi buổi họp sẽ là 10 
phút cho mỗi giáo viên. 

Bạn luôn có thể liên hệ với các giáo viên của Madison bằng cách gửi email bất kỳ lúc nào 
trong năm. Danh sách nhân viên của Madison  

● Phụ huynh lên lịch "Đến trước, được phục vụ trước" do phụ huynh lên lịch: 
Các gia đình có thể lên lịch buổi họp phụ huynh trực tuyến bắt đầu từ Thứ Tư, 
ngày 11 tháng 11 đến thứ Sáu, ngày 20 tháng 11. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần biết 
các giáo viên hiện tại của học sinh. Bạn có thể tìm lịch học của con mình trên 
ParentVue trước khi lên lịch buổi họp. 

● Ngoài ra, bạn sẽ cần một địa chỉ email. - Vui lòng sử dụng địa chỉ email PPS của 
học sinh nếu bạn không có.  

● Đây là một liên kết đến trang web lập lịch trực tuyến cho Madison: 
https://www.myconferencetime.com/mhs 

Lịch trình buổi họp phụ huynh Madison vào ngày 23 tháng 11 và ngày 24 tháng 11: 

8:45 sáng - 11:55 sáng Giờ Họp Phụ Huynh (10 phút với mỗi giáo viên) 

11:57 sáng - 12:55 chiều Giáo viên Nghỉ ăn Trưa 

12:55 chiều - 4:53 chiều Giờ Họp Phụ Huynh (10 phút với mỗi giáo viên) 

4:55 chiều - 5:55 chiều Giáo viên Nghỉ ăn Tối 

5:55 chiều - 7:41 chiều Giờ Họp Phụ Huynh (10 phút với mỗi giáo viên) 
 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về buổi họp phụ huynh, vui lòng gọi văn phòng chính 
Madison (503-916-5220) và để lại thư thoại. Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 
24 tiếng. 



 

Số Điện Thoại Cho Gia Đình Đa Ngôn Ngữ của PPS  

Dịch vụ dành cho cha mẹ hoặc người giám hộ (bằng năm ngôn ngữ được PPS hỗ trợ): 
Để liên lạc với các trường học về việc đi học, thành tích, hạnh kiểm, đánh giá, thẩm 
định, đăng ký, họp phụ huynh / giáo viên, hướng dẫn đặc biệt, các vấn đề kỷ luật. 

 

中文 | Chinese 

(503) 916-3585 

Русский | Russian 

(503) 916-3583 

Soomaali | Somali 

(503) 916-3586 

Español | Spanish 

(503) 916-3582 

Tiếng Việt | Vietnamese 

(503) 916-3584 


