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Phụ Huynh! 
 

Chào mừng quý vị đến với năm học mới!  Tôi tin rằng mọi người đã nghỉ ngơi, vui vẻ và nghỉ hè 
an toàn.  Tôi muốn tận dụng cơ hội này để giới thiệu bản thân, Antoinette Golack, với tư cách là 
Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh của trường Tiểu học Kemp. Vai trò chính của tôi là cầu nối giữa 
gia đình, trường học và cộng đồng; và trao quyền cho phụ huynh bằng cách cung cấp các tài liệu 
hướng dẫn để hỗ trợ việc học tập tại nhà và cung cấp cơ hội tình nguyện.  
 

Trung tâm Thông Tin Phụ Huynh (PRC) và các Tài Liệu có sẵn 
PRC bao gồm các tài liệu học thuật bổ sung cho các học sinh như đọc, toán học, Khoa học và 
các trò chơi học thuật. Các tài liệu khác bao gồm nhưng không giới hạn ở tài liệu đọc bao gồm 
nhiều chủ đề và lời khuyên khác nhau dành cho phụ huynh, phòng máy tính với khả năng in ấn 
và nhiều hơn nữa.  Trong suốt cả năm học, chúng tôi sẽ tổ chức các hội thảo phụ huynh, hội thảo 
và đào tạo dành cho phụ huynh để cung cấp các chiến lược hỗ trợ học tập tốt nhất tại nhà.  
 

Địa điểm và Thời Gian Hoạt Động của Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh 
PRC nằm ở Phòng số 1 và có thể đến từ 7:15 sáng đến 3:00 chiều từ thứ hai đến thứ Sáu 
 

Thông Tin Liên Lạc của Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh 
Quý vị có thể liên lạc qua điện thoại số 770-473-2870, số nối 127124 hoặc gửi email tại 
antoinette.golack@clayton.k12.ga.us.  
 

Chúng ta đang cố gắng tăng sự tham gia của phụ huynh và đạt được mục tiêu gắn kết.  Đây là 
thời điểm tuyệt vời để quý vị gắn kết và lắng nghe ý kiến của quý vị trong quá trình ra quyết định. 
 

Chủ đề của trường năm học 2022-2023 là đang Với tới Những Ngôi Sao!  Hãy Cùng Nhau! 
 

 

 

 

Hãy nhớ rửa tay/vệ sinh thường xuyên, đeo khẩu trang, khoảng cách xã hội và giữ an toàn. 
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