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Chào mừng quý phụ huynh!  

 

Tôi tên Antoinette Golack, Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh tại trường Kemp. Tôi phục vụ như là cầu nối 

giữa nhà trường, cộng đồng và phụ huynh.  

 

Trách nhiệm của Nhân Viên Liên Hệ Cộng Đồng:  

 

• Duy trì Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh (PRC) để cung cấp tư liệu thông tin, trung tâm nằm (tại 

phòng số 1) chỉ dành riêng cho phụ huynh sử dụng.  

  

Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh (PRC) là gì? 

  

• Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh bao gồm tư liệu bổ sung học tập cho học sinh ví như Tập Đọc, 

Toán, Khoa Học, Dụng Cụ Học Tập, và các Trò Chơi Giáo Dục. Những tư liệu khác bao gồm 

nhưng không giới hạn: sách với những đề tài và các mẹo vặt khác nhau cho phụ huynh, phòng máy 

vi tính với máy có thể in ấn, và nhiều điều khác. 

 

Trong học kỳ I, tôi sẽ họp mặt với quý vị tại nhà, và đó là Trực Tuyến. Tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từ Thứ 

Hai đến Thứ Sáu, 7:15 sáng đến 3:00 chiều, và có thể liên lạc qua số  770-473-2870 số nối kết 127124  

hoặc qua email antoinette.golack@clayton.k12.ga.us. 

 

Như chúng ta cố gắng tăng thêm phụ huynh tham gia tại trường Kemp, chúng ta có thể tiếp tục đạt mục 

tiêu qua kỹ thuật công nghệ. Đây là thời gian tuyệt vời cho phụ huynh tham gia để tiếng nói của quý vị 

được nghe đến trong quy trình lập quyết định.  

 

Hãy nhớ rửa tay của quý vị thường xuyên, đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, và giữ an toàn.     
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