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Chào mừng quý vị đến với trường Morrow Middle School nơi chúng tôi sẽ cung cấp môi trường nhằm
tạo khả năng khát vọng học tập và kết quả, thành viên có trách nhiệm trong xã hội toàn cầu. Tôi tên là
Shanell Lee và tôi là Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh. Tôi trân trọng mời quý vị đến thăm Trung Tâm
Thông Tin Phụ Huynh của trường Morrow Middle School ĐỊA ĐIỂM MỚI; cửa kế bên Văn Phòng
Chính (phòng 1021) là nơi đặc biệt dành cho quý vị, chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:20
Sáng – 3:45 Chiều. Vai trò của tôi là cung cấp cho phụ huynh/gia đình những thông tin, sự hỗ trợ, và
những nguồn tư liệu cộng đồng. Một vài trình độ hỗ trợ giá trị bao gồm nhưng không giới hạn đến:
thông tin về làm cha mẹ, thông tin làm tình nguyện, lịch hàng tháng, nguồn tư liệu việc làm, thư viện
cho phụ huynh vay mượn, tập sách học tập và nguồn tư liệu giáo dục. Ngoài ra, cũng có cập nhật những
thông tin giáo dục cộng đồng và máy vi tính sẵn có cho phụ huynh truy cập vào Infinite Campus Parent
Portal để xem điểm học trên mạng trực tuyến của con em quý vị. Đây là vinh hạnh của tôi để hỗ trợ phụ
huynh trở thành mốc nối quan trọng giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng. Tôi vững tin rằng với
những thông tin trong tay và với sự tham gia của quý vị phụ huynh. Chúng ta cùng làm để tiến tới mục
tiêu củng cố quan hệ đối tác giữa quý vị và trường học.
Xin vui lòng ghé qua Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh của trường Morrow Middle School sớm nhất.
Tôi có mặt đây để hỗ trợ quý vị trong bất kỳ cách nào có thể. Nếu quý vị có câu hỏi xin đừng ngại gọi
cho tôi số 770-210-4001, số nối kết 515136. Tôi cũng có thể liên lạc được qua email tại
shanell.lee@clayton.k12.ga.us

Vài Nhắc Nhở:
 Hãy Trò Chuyện Thứ Ba- Gặp giáo viên để trò chuyện về tiến bộ của học sinh vào mỗi THỨ
BA từ 4:15 – 5:15 giờ chiều


Follow us on TWITTER @middlemorrow

Tôi phấn khởi được gặp mỗi một quý vị.
Cảm ơn rất nhiều.
Shanell Lee
Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh

Vnamese 8.20

