Trung Học Cơ Sở Ockley Green đang thành lập một hội đồng nhà trường vào đầu năm 2017.
Hội Đồng Nhà Trường là một nhóm thành viên đại diện cho cộng đồng Trung Học Cơ Sở Ockley Green. Các thành
viên bao gồm hiệu trưởng, giáo viên (3), học sinh(2), phụ huynh / người chăm nom (3) và một thành viên của cộng
đồng (1).
Trách nhiệm của Hội Đồng Nhà Trường bao gồm tiến hành các cuộc họp hàng tháng để:
· Tập trung vào việc cải thiện thành tích học sinh.
· Đóng góp vào kế hoạch phát triển của trường.
· Động viên sự gắn kết của gia đình và trao đổi thông tin giữa gia đình và trường học
· Khám phá cải tiến chương trình giảng dạy của nhà trường.
· Hỗ trợ sự phát triển chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên của nhà trường.
· Hỗ trợ quản lý các khoản tài trợ cho sự phát triển chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên.
Sử dụng nghiên cứu cơ sở dữ liệu và hợp tác, Hội Đồng Nhà Trường sẽ họp để giải quyết vấn đề, thảo luận về đề
nghị, và tìm các giải pháp cho sự đồng thuận.
Hội Đồng Trường Trung Học Cơ Sở Ockley Green hoạt động vì lợi ích của cộng đồng giáo dục.
Các phụ huynh / người giám hộ là thành viên Hội Đồng Ockley Green sẽ được bầu để phục vụ một nhiệm kỳ hai
năm miễn là họ có một con em học ở trường trong những năm đó.
Các vị trí ba thành viên phụ huynh và một thành viên cộng đồng sẽ được bầu chọn bởi cộng đồng OGMS. Các vị trí
thành viên phụ huynh sẽ gồm một phụ huynh lớp 5, một phụ huynh lớp 6 và một phụ huynh lớp 7/8.
Nếu quý vị quan tâm hoặc biết ai đó quan tâm đến một trong những vị trí này, vui lòng cung cấp tên và lớp / vị trí
thành viên cộng đồng theo các email bên dưới cho đến ngày 15 tháng 2:
jeffjpdx@gmail.com
Cảm ơn sự tham gia và hỗ trợ của quý vị!
René Canler
Hiệu Trưởng Dragon

