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Kính gửi Gia đình các Học sinh Trung học PPS,
Trong thời gian Học tập Toàn diện Từ xa, có nhiều cơ hội hơn trong thời khoá biểu để tất cả các gia đình
có thể kết nối với giáo viên trong giờ làm việc. Như truyền thống mỗi năm đã được ấn định, chúng tôi sẽ
tổ chức các cuộc Họp Phụ huynh-Giáo viên (từ sáng đến tối) vào Ngày 23-24 Tháng 11.Thông thường,
các cuộc họp Phụ huynh-Giáo viên (của học sinh cấp 2/cấp 3) thường được tiến hành trong kiểu hội
trường, các gia đình họp với các giáo viên trong một phòng tập thể dục hoặc trong khu vực rộng của
trường. Thời gian cho các cuộc hội này khoảng từ 5-10 phút, và giáo viên luôn sẵn sàng đón chào các gia
đình từ sáng đến tối, sau đó nghỉ giải lao cho các bữa ăn chính.
Năm nay, các cuộc họp sẽ được tổ chức trực tuyến, để đảm bảo các gia đình tham gia một cách tốt
nhất, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp theo lịch hẹn. Phù hợp với cam kết của PPS trong việc cải thiện
kết quả học tập của học sinh cho các học sinh thiếu được phục vụ chu đáo trong quá khứ, bao gồm các
học sinh khuyết tật và những học sinh đang học tiếng Anh, các trường học sẽ ưu tiên sắp xếp lịch cho
các cuộc họp trước, trước khi đưa ra các buổi hẹn họp cho tất cả các gia đình. Các trường học đang sử
dụng các công cụ lập lịch hẹn trực tuyến như là các cuộc hẹn SignUp Genius hoặc Google Calendar.Các
cuộc hẹn sẽ đưa ra cho tất cả các gia đình vào giữa Tháng 11. Trường học của quý vị sẽ gửi thêm thông
tin trong các bản tin hàng tuần.

