Parent Notification of Instructional Plan - Vietnamese

JHD‐E5
School Health Services
Starr Center
102 North Plumer Street
Tucson, Arizona 85719

THÔNG BÁO PHỤ HUYNH KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Gởi đến: Phụ huynh/giám hộ
Về việc:
Kế hoạch giảng dạy cho sinh viên với một chứng nhận y tế mãn tính
Từ :
Trường :
Ngày :

Qúy phụ huynh /giám hộ thân mến:
Con của bạn có một chứng nhận y tế mãn tính trên tập tin tại
. Điều này không tự động
miễn lỗi vắng mặt nên điều quan trọng là bạn tiếp tục gọi cho họ trong. Tham dự và liên hệ tại
văn phòng
và báo cáo các trường hợp vắng mặt như ( Bệnh mãn tính ).”
Kèm theo là Kế hoạch giảng dạy (JHD-E2) mà mỗi giáo viên nhận được qua e-mail. Xin vui lòng
thông báo cho giáo viêntrước khi vắng mặt . Đó là trách nhiệm của bạn để liên lạc
tại
yêu cầu bỏ lỡ công việc / bài tập về nhà. Nó cũng là một ý tưởng tốt để liên hệ với mỗi giáo
viên cho các báo cáo thông tin liên lạc và tiến bộ liên tục. Mỗi giáo viên sẽ thông báo cho bạn cách
tốt nhất để liên hệ với họ (điện thoại hoặc e-mail). Các bài tập sẽ được đặt trong
văn
phòng để nhận (24 giờ sau khi yêu cầu)..
sẽ hỗ trợ bạn khi bạn đến để nhận các bài tập về
nhà và khi trở về với các bài tập về nhà. Hoàn thành nhiệm vụ phải được trả lại một cách kịp thời,
theo thoả thuận giữa giáo viên và bạn hoặc học sinh của bạn.
Kế hoạch giảng dạy kèm theo là chỉ vắng mặt. Nếu bạn cảm thấy con của bạn cần ở giảng dạy
thêm xin vui lòng liên lạc với trường và con quý vị để yêu cầu thẩm định để xác định xem con bạn
cần được xem xét một kế hoạch Mục 504 nơi ăn nghỉ (nếu anh / cô ấy chưa có).
Cơ quan y tế cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn. Nếu có sự thay đổi trong tình trạng y tế của con quý vị,
hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm xin vui lòng đừng ngần ngại gọi cho văn phòng y tế

.
Thân chào .
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