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Ngày 25 tháng 8 năm 2017
Xin chào cha mẹ,
Chào mừng quý vị đến với Trường Trung Học Forest Park, nơi tầm nhìn của chúng tôi là một trường
học ưu tú, chuẩn bị TẤT CẢ học sinh để sống và cạnh tranh thành công trong một xã hội toàn cầu.
Tôi tên là Tina Mehler; Tôi là Liên lạc Phụ huynh / Cộng đồng cho Trường Trung học Forest Park.
Vai trò của tôi trong trường học này là hỗ trợ cha mẹ và cung cấp cho bạn sự hỗ trợ thông tin và các
nguồn lực cộng đồng. Mục tiêu của tôi là tăng cường sự hợp tác giữa bạn và trường học của con bạn.
Tôi rất vui mừng khi bắt đầu năm học mới và tôi muốn cho bạn biết rằng Trung tâm thông tin và
thông tin dành cho phụ huynh nằm trong Phòng 302, mở cửa và sẵn sàng để bạn sử dụng từ 9:00 sáng
đến 4:00 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu , khi trường học đang trong phiên họp. Trung tâm thông tin
và cung cấp thông tin về cha mẹ và tình nguyện viên có giá trị, lịch hàng tháng, tờ rơi học tập, nguồn
lực làm việc và Thư viện cho vay dành cho Phụ huynh để bạn sử dụng. Ngoài ra, có thông tin giáo
dục và cộng đồng để giúp bạn và thông báo cho bạn. Có máy tính có sẵn để bạn có thể truy cập Cổng
phụ huynh Campus vô hạn để xem điểm của con bạn trên mạng. Thông tin liên quan đến các sự kiện
của trường và các buổi hội thảo và cuộc họp của phụ huynh sẽ được đăng trên trung tâm nguồn lực
liên tục.
Hãy dừng lại bởi Trung tâm Thông tin và Tài nguyên Cha mẹ khi có thời gian. Là người liên lạc phụ
huynh của tôi, tôi sẽ cung cấp sự trợ giúp liên tục và hỗ trợ. Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần trợ giúp
thêm, vui lòng liên hệ với tôi bất cứ lúc nào tại số 770.473.2775 extension 501148 và tại
tina.mehler@clayton.k12.ga.us. Bạn cũng có thể ghé thăm Trung tâm thông tin và tư liệu dành cho
phụ huynh trong phòng 302.
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