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Ngày 3 Tháng 8, 2022 

Chào Phụ huynh/người giám hộ, 

Chào mừng quý vị đến với trường Tiểu học Morrow. Chúng tôi cam kết trở thành một trường 

học xuất sắc, nơi chúng tôi chuẩn bị cho tất cả học sinh ở cấp độ học vấn tiếp theo. 

Tên tôi là Tony Keel và tôi là Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh ở trường Tiểu học Morrow. Vai 

trò của tôi tại trường Tiểu học Morrow là cung cấp cho phụ huynh/gia đình những thông tin, hỗ 

trợ và tư liệu cộng đồng. Một số lĩnh vực hỗ trợ bao gồm nhưng không giới hạn về thông tin 

nuôi dạy con, thông tin về tình nguyện viên, lịch hàng tháng, tài liệu việc làm, thư viện dành 

cho phụ huynh vay mượn, tài liệu học tập và tài liệu giáo dục. Tôi cũng duy trì Trung tâm 

Thông Tin Phụ Huynh (PRC).  Phòng Thông Tin Phụ Huynh nằm tại Modular 141 và hiện đang 

mở để quý vị thuận tiện sử dụng. Trung tâm Thông Tin mở cửa từ thứ Hai - thứ Sáu từ 8:00 

sáng đến 2:00 chiều và theo hẹn sau giờ mở cửa.  Ngoài ra, sẽ có cập nhật thông tin trên trang 

giáo dục cộng đồng và máy tính để phụ huynh truy cập vào Cổng thông tin phụ huynh Infinite 

Campus để xem điểm của con quý vị trực tuyến. 

Tôi rất vui được hỗ trợ tất cả phụ huynh để trở thành một nối kết quan trọng giữa gia đình, 

trường học và cộng đồng. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng với các nguồn thông tin khả thi trong tay 

và sự tham gia liên tục của phụ huynh; sẽ thật dễ dàng để thực hiện mục tiêu của tôi là tăng 

cường mối quan hệ hợp tác giữa quý vị và trường học của con quý vị. 

Vui lòng ghé Phòng Thông Tin Phụ Huynh trong giờ làm việc định kỳ của chúng tôi. Tôi ở đây 

để hỗ trợ quý vị theo bất kỳ cách nào mà tôi có thể làm được. Nếu quý vị có thêm câu hỏi, xin 

đừng ngại liên hệ với tôi theo số 678.304.7846. Quý vị cũng có thể liên hệ với tôi qua email 

anthony.keel@clayton.k12.ga.us 

Tôi rất vui được gặp từng người trong các quý vị. 

Thân ái, 

 

Tony Keel 

Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh 

 
 


