Adamson Middle
School
Charles G. Wilkerson, Ed.S.
Hiệu Trưởng

3187 Rex Road
Rex, Georgia 30273
Điện thoại 770-968-2925
Fax 770-968-2949

Melody Powell, M.Ed.
Hiệu Phó

Sherry Nance, Ed.S.
Hiệu Phó

Ngày 7 tháng 9, 2017
Thân ái chào phụ huynh,
Đón chào đến trường Adamson Middle School, nơi xuất sắc là tiêu chuẩn duy nhất. Tôi tên là Adesumbo
Adefioye; tôi là nhân viên liên hệ phụ huynh Title I của quý vị tại trường Adamson Middle School. Nhiệm vụ của
tôi trong trường là giúp đỡ và cung cấp thông tin hỗ trợ và nguồn tư liệu cộng đồng cho phụ huynh để bảo đảm con
em quý vị phát triển vững mạnh. Mục tiêu của tôi là cũng cố quan hệ đối tác giữa phụ huynh và trường học.
Nghiên cứu cho thấy, học sinh có phụ huynh cùng tham gia trong các hoạt động trường, sẽ biểu hiện tốt hơn trong
học tập.
Năm nay tôi sẽ phối hợp các chương trình nhằm cung cấp hỗ trợ mà quý vị cần để tham gia trong sự học tập thành
công của con em mình. Chúng tôi chào đón tất cả các gia đình đến tham dự bất kỳ sự kiện nào tại trường Adamson
Middle School. Phụ huynh và gia đình tham gia là ưu tiên hàng đầu tại trường Adamson, cũng như trong toàn học
khu.
Tôi hân hoan bắt đầu một năm học mới dưới sự lãnh đạo của Giám Thị Học Đường mới của trường công quận
Clayton County Public Schools, Tiến sĩ Morcease Beasley. Học khu cam kết đạt kết quả cao và lần nữa đạt được
học tập tuyệt vời, trường Adamson cùng chia sẽ cam kết này. Tôi mong muốn thông báo cho quý vị rằng Trung
Tâm Thông Tin Phụ Huynh (PRC) đang sẵn sàng cho quý vị sử dụng từ 7:45 sáng đến 3:45 chiều ngày Thứ Hai đến
Thứ Sáu trong phòng 113, trực tiếp kế bên cửa văn phòng phía trước. Xin xem lịch phụ huynh tham gia hàng
tháng để biết chi tiết về giờ và bất kỳ biểu quyết của PRC . Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh có đầy đủ thông tin
giá trị về nuôi dạy con và thông tin tình nguyện, lịch hàng tháng, tài liệu học tập, thông tin học tập, nguồn tư liệu
việc làm và Thư Viện Cho Phụ Huynh Vay Mượn. Ngoài ra, cũng có thông tin giáo dục và cộng đồng để hỗ trợ và
thông báo cho phụ huynh. Có máy vi tính cho phụ huynh truy cập vào Infinite Campus Parent Portal để xem điểm
học của con trên mạng. Thông tin về những buổi hội thảo phụ huynh và các buổi họp mặt sắp đến sẽ được đăng tải
tại trung tâm thông tin.
Xin ghé lại Parent Resource Center- Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh khi thuận tiện. Là nhân viên liên hệ phụ
huynh của quý vị, tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ và hỗ trợ. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ thêm xin tự nhiên liên lạc
với tôi bất cứ lúc nào tại 770.968.2925 ext. 519124 và tại adesumbo.adefioye@clayton.k12.ga.us. Quý vị cũng có
thể đến thăm Parent Resource Center- Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh tại phòng 113.
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