
        

 Auburn High School 

Chương trình Title I 2019/2020 

Giao ước Học sinh/Phụ huynh/Nhà trường 
 

 
 

TÊN HỌC SINH: _____________                                       Lớp:_______________ 

 

Tôi sẽ đi học hàng ngày, đến các lớp đúng giờ và tham gia hoạt động của lớp. 

Tôi sẽ thường xuyên hoàn thành các bài tập và phân công nhiệm vụ trên lớp đúng giờ. 
Tôi sẽ đóng góp tích cực cho môi trường lớp học và hạn chế những hành vi ảnh hưởng xấu tới việc học trên lớp. 

Tôi sẽ tham gia các đánh giá tiểu bang theo lịch trình. 

Tôi sẽ đặt mục tiêu nhận bằng tốt nghiệp THPT. 
Tôi có các yêu cầu sau đối với AHS: _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________. 
 

_______________________________          

Chữ ký Học sinh 

 

 

Phụ huynh: 

 
Tôi sẽ thường xuyên hỏi thăm con tôi về sự tiến bộ trong học tập tại các lớp ở trường.  

Tôi sẽ chờ đợi con tôi đi học hàng ngày, đến lớp đúng giờ và tham gia các hoạt động trên lớp.  

Tôi sẽ chờ đợi con tôi đóng góp tích cực vào môi trường lớp học và hạn chế những hành vi ảnh hưởng tiêu cực tới 

việc học trên lớp. 
Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra trang web trường học để nắm được thông tin về các sự kiện trường học và Family 

Access để theo dõi sự tiến bộ của con tôi trên lớp. 

Tôi sẽ hỗ trợ con tôi trong quá trình nỗ lực đạt được bằng tốt nghiệp THPT. 
Tôi có các yêu cầu sau đối với AHS: _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

_________________________________________________ _______________________________________  

Chữ ký Phụ huynh hoặc Người giám hộ  Tên viết in của Phụ huynh/Người giám hộ 
 

 

Trường học: 

 

Chúng tôi sẽ cung cấp các hoạt động và chương trình giảng dạy trên lớp hữu ích. 

Chúng tôi sẽ duy trì sự liên lạc cởi mở với học sinh và phụ huynh. 
Chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho phụ huynh tham gia. 

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật về sự tiến bộ của học sinh trên Skyward Student Access và Family Access . 

Chúng tôi sẽ cung cấp cho học sinh những lựa chọn khả thi để đạt được bằng tốt nghiệp THPT. 
 

 

Lori L Grimm  
Trợ lý Hiệu trưởng 

      253-931-4880 

       


