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KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP PRINCE WILLIAM 

MANASSAS, VIRGINIA 
 

 
THÔNG BÁO TỪ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ VIỆC HỌC SINH CÓ THỂ  

KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU CỦA KHÓA HỌC 

 
  

Ngày: ____________________________  

Thân gởi: ___________________________________________________ 

Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS) cam kết sự thành công của mỗi học sinh trong 

cộng đồng của chúng tA. Khi các em học sinh cố gắng để có sự tiến bộ đủ trong học tập trong một năm 

học, tất cả chúng tôi phải làm việc cùng nhau để giúp xác định những hành động mà chúng tôi có thể 

thực hiện để đảm bảo sự thành công của các em. Với thư này, tôi xin thông báo với quý vị rằng con của 

quý vị có nguy cơ không đạt yêu cầu ____________ do các nguyên nhân sau: 

________ Nghỉ Học ________ Đi Học Muộn 

________ Điểm Kiểm Tra Thấp ________ Không Hoàn Thành Bài Tập 

________ Khác: ______________________________________________________ 

 
Con của quý vị vẫn có thể được nhận tín chỉ cho năm học trong môn này nếu em đi học đều, hoàn thành 

tất cả các bài tập được giao và chuẩn bị đầy đủ cho các bài kiểm tra. 

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với tôi. Tôi sẽ rất vui được trao đổi với quý vị qua 

điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp nếu quý vị muốn. Quý vị có thể liên lạc với tôi vào lúc _________ 

ngày Thứ Hai tới Thứ Sáu. Quý vị cũng có thể gửi email cho tôi theo địa chỉ _____________. 

 

Dưới đây là (các) bước hiệu quả nhất để cải thiện tình hình của con quý vị: 

_________ Đi học đều 
 
_________ Mang đầy đủ sách vở hàng ngày 
 
_________ Nhờ giúp đỡ về   
 
_________ Học để làm bài kiểm tra 
 
_________ Làm các bài tập trong lớp và yêu cầu hỗ trợ nếu cần thiết. 

 
 
Trân trọng, 

Tên Giáo Viên 


