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Qui Ước Toàn Trường 2021-2022 

Nhân Viên Chavez Sẽ:  
➢ Thiết lập một môi trường mà trong đó cho 

phép sự thông tin tích cực giữa các giáo chức, 

phụ huynh, và học sinh 

➢ Hoạch định để đáp ứng và hỗ trợ cho các mục 

tiêu tương lai của học sinh bởi đàm luận về 

những chọn lựa của học sinh qua kế hoạch tốt 

nghiệp cá biệt (PGP).  

➢ Cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho phụ huynh 

để họ có thể giúp học sinh làm bài tập 

➢ Thiết lập một môi trường học hành an toàn để 

thuận lợi cho việc học 

➢ Cung cấp một môi trường học hành thách đố 

để giúp các học sinh đạt được khả năng học 

vấn trọn vẹn của mình 

➢ Thuê các giáo chức có phẩm chất cao mà họ 

được chuẩn bị và trang bị với các chiến thuật 

phù hợp với mọi loại học sinh và sẽ làm cho 

việc học chính xác, thích hợp, thú vị và vui  

➢ Thường xuyên cung cấp cho phụ huynh các 

báo cáo về sự tiến bộ học vấn của học sinh  

➢ Đăng tải các thông báo và cẩm nang trong 

ngôn ngữ phụ huynh có thể hiểu  

➢ Cung cấp thông tin cho phụ huynh về các đề 

tài tỉ như chuẩn bị đại học, chăm sóc sức khỏe 

& bản thân, xây dựng tương giao tích cực, và 

giúp đỡ học sinh chống ma túy qua các cuộc 

họp và trang mạng 

➢ Đăng tải các thông tin và thông báo hiện thời 

qua nhiều phương tiện tỉ như trang mạng học 

đường, các nền xã hội, gọi điện thoại/gởi tin 

nhắn SMS, v.v. để giữ liên lạc với các gia đình  

➢ Luôn duy trì sự bảo mật của học sinh    

Phụ Huynh/Giám Hộ Sẽ:  
➢ Bảo đảm con em được chuẩn bị, đúng giờ, và đến 

trường hàng ngày  

➢ Hỗ trợ nhà trường trong nỗ lực duy trì một môi 

trường có trật tự bằng cách duyệt lại quy chế tác 

phong học sinh  

➢ Cung cấp một chỗ thuận lợi cho học hành & thiết 

lập một thói quen hàng ngày để làm bài tập và 

học hành cho con em 

➢ Thảo luận các mục tiêu của con em và gặp vị cố 

vấn của con em để hoàn tất và ký tên vào kế 

hoạch tốt nghiệp cá biệt của học sinh (PGP).  

➢ Luôn ý thức về sự tiến bộ của con em bằng cách 

đăng nhập vào trang ParentConnect hàng tuần để 

kiểm điểm thứ hạng & việc đi học  

➢ Khích lệ con em học hành và các nỗ lực khác 

trong trường, sẵn sàng họp với nhân viên trường  

➢ Tìm hiểu các nguồn năng trong khu học 

chánh/trường tỉ như Power Connect, PowerUp 

HUB, Microsoft Office 365  

➢ Biết chắc là mọi thông tin liên lạc tỉ như số điện 

thoại, email, và địa chỉ được cập nhật  

➢ Tham dự các sinh hoạt học đường, nếu có thể, tỉ 

như trở nên một phần tử của hội PTO/VIP, tham 

dự cuộc họp với Hiệu Trưởng, đi thăm trường, 

các sinh hoạt thể thao, v.v. 

➢ Thường xuyên liên lạc với các giáo chức để hỗ 

trợ học vấn và sinh hoạt xã hội của con em  

 

 

Học Sinh Chavez Sẽ:  
➢ Đến lớp đúng giờ hàng ngày và sẵn sàng 

làm việc 

➢ Có các học cụ cần thiết (máy điện tử, bút, 

giấy) và/hoặc xin các học cụ cần thiết 

trước khi lớp bắt đầu  

➢ Chứng tỏ các nỗ lực tốt nhất trong lớp, khi 

làm bài, và sinh hoạt xã hội  

➢ Hoàn tất các bài làm đúng giờ và cố gắng 

hết khả năng  

➢ Ủng hộ việc học và các mục tiêu tương lai 

bằng cách giữ điểm hạng cao và cách tiến 

bộ; tham dự việc dạy kèm khi cần  

➢ Tôn trọng sự đa dạng, khoảng cách cá 

biệt, và tài sản của các học sinh và nhân 

viên học đường 

➢ Tỏ ra tôn trọng trong sự giao tiếp và hành 

động để tích cực hợp tác với mọi người 

trong trường  

➢ Tham dự trong một môi trường học hành 

nhiều thách đổ để giúp đạt được khả năng 

trọn vẹn của mình  

➢ Xin sự giúp đỡ cho chính mình hay người 

khác bằng cách báo cáo nếu có nhu cầu 

liên quan đến các vấn đề xã hội, cảm xúc, 

hay học vấn  

➢ Đại diện chính bản thân, gia đình, cộng 

đồng, và trường với sự trung thực, liêm 

chính, và tôn trọng 

 

 



 

Qui Ước Trường-Phụ Huynh Là Gì? 
 

• “Qui ước” là một từ thay cho sự “cam kết” hay 

“ưng thuận.” Qui Ước Trường-Phụ Huynh Chavez 

là một sự ưng thuận giữa các phụ huynh, học sinh 

và trường (các giáo chức và nhân viên).  
 

• Mục đích của Qui Ước Trường-Phụ Huynh là để 

nuôi dưỡng thành tích học sinh. Qui ước này để 

đem cho giáo chức, nhân viên, phụ huynh, và học 

sinh một sự ưng thuận cùng nhau làm việc để chia 

sẻ trách nhiệm giúp đỡ học sinh hầu các em đạt 

được hay vượt trên các mục tiêu học vấn của tiểu 

bang, học khu, và trường. 
 

• Qui ước này được cùng phát triển và cập nhật hàng 

năm. Ý kiến được chia sẻ bởi phụ huynh, học sinh, 

và nhân viên trường thì được thu thập trong các 

cuộc họp Title I thường niên, cuộc họp phụ huynh, 

thăm dò ý kiến toàn trường, nhận xét riêng, và 

những thảo luận được thực hiện trong các buổi hội 

thảo ở trường. Những nhận xét để cải thiện qui ước 

này thì được đón nhận bất cứ lúc nào trong năm. 
 

Các Mục Tiêu để Học sinh Thành Công 
 

• Trường Chavez sẽ chú trọng đến việc cải tiến khả 

năng Đọc và Viết cho mọi học sinh trong mọi cấp 

lớp. Ngoài ra, học sinh sẽ được lưu ý đến sự Thành 

Đạt và Vượt Qua các tiêu chuẩn tiểu bang. 
 

• Để đi vào môi trường học ảo, trường sẽ quyết tâm 

cung cấp sự hỗ trợ & kỹ thuật cho mọi học sinh & 

nhân viên với các nền ảo gồm Office 365, 

ItsLearning, Microsoft Teams, và các nguồn kỹ 

thuật số khác 
 

• Là một trường “International Baccalaureate” (IB), 

trường Chavez H.S. sẽ tiếp tục những bước dài để trở 

nên một trường hoàn toàn “Middle Year's Program” 

cũng như hỗ trợ các chương trình “Diploma” & 

“Career” hiện có để cung cấp sự giảng dạy nghiêm 

nhặt cho học sinh cần để thành công ở đại học. 

 

 
 
Các cuộc họp được tổ chức lúc 9g sáng và 5g 
chiều mỗi tháng một lần. Sau đây là ngày họp: 
• 3/7 tháng Chín, 2021 
• 1/4 tháng Mười, 2021 
• 5/8 tháng Mười Một, 2021 
• 3/6 tháng Mười Hai, 2021 
• 7/10 tháng Giêng, 2022 
• 4/7 tháng Hai, 2022 
• 4/7 tháng Ba, 2022 
• 1/4 tháng Tư, 2022 
• 6/9 tháng Năm, 2022 
 

Hãy Tham Gia:  
Tham gia PTO & ghi tên tình nguyện VIP  

(Phụ Huynh Tình Nguyện) 

EMAIL: Leticia Partida 
Lpartida@houstonisd.org 

 
 
 

 
Follow Chavez Lobos on: 

Twitter 

@ChavezHS_HISD   

Instagram 

@chavezloboshs  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui Ước 
Trường-Phụ Huynh  

2021-2022 
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Dr. Luis Landa, Hiệu Trưởng  

 
Giám Đốc Giảng Dạy: 
Ms. Claudia Castillo 

 
Các Hiệu Phó: 

Mrs. Maria Jaramillo, 12th 
Mrs. Shannon Smith, 12th 
Mr. Jalen Hemphill, 11th 

Mrs. Stephanie Crook, 10th 
Mrs. Vi Tran, 9th 
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