Bản Thỏa Thuận của Học Sinh và Đồng Ý Liên Lạc trong Chương Trình ACES
Để tận dụng tối đa các lợi ích của một học sinh ACES, điều quan trọng là bạn (và phụ huynh/người giám hộ của bạn) cần
hiểu rõ và đồng ý với các yêu cầu đối với những người được nhận vào Chương Trình ACES.
Đồng thời cũng cần lưu ý rằng ACES sử dụng nhiều cách thức liên lạc để giúp hỗ trợ học sinh tham gia các sự kiện, hoạt
động, các buổi hội thảo và các chương trình can thiệp. Sử dụng nhiều hình thức liên lạc là rất quan trọng để phát triển
mối quan hệ giữa học sinh/Giáo Viên Hỗ Trợ, và do đó cũng rất quan trọng đối với trải nghiệm trong chương trình.
ĐỒNG Ý LIÊN LẠC
Các phương thức liên lạc của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở thư bưu điện Hoa Kỳ, email, điện thoại, nhắn
tin qua điện thoại, và mạng truyền thông xã hội. Chúng tôi trân trọng xin phép sử dụng các phương thức này để liên lạc
với phụ huynh/ người giám hộ và học sinh, và các phương thức này là rất quan trọng để giúp chúng tôi cung cấp nội
dung chương trình cho các học sinh nhằm giúp các em chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và cuộc sống.
Khi ký mẫu đơn này, bạn cho phép chương trình ACES sử dụng các hình thức liên lạc này để gặp phụ
huynh/người giám hộ và học sinh cho các vấn đề liên quan đến chương trình ACES.
Các yêu cầu của Chương Trình ACES đối với Học Sinh là gì?
Yêu Cầu 1: Tham gia các Chương Trình Mùa Hè và các Buổi Hội Thảo của ACES
o Chương Trình Mùa Hè cho các Học Sinh ACES Lên Lớp 11 tại Montgomery College
o Chương Trình Mùa Hè cho các Học Sinh ACES Lên Lớp 12 tại các Trường Đại Học ở Shady Grove
o Chương Trình Mùa Hè cho các Học Sinh Lên Lớp MC (nếu thích hợp)
o Các Buổi Hội Thảo Hướng Dẫn Thành Công cho Học Sinh được tổ chức trong cả năm học.
Yêu Cầu 2: Đi Học Chuyên Cần và Tham Gia các Hoạt Động
2A. Điền Các Giấy Tờ của Chương Trình
Các Học Sinh ACES cần phải điền và nộp giấy tờ cũng như các mẫu điền liên quan tới buổi giới thiệu thông tin
về chương trình cho Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES của mình.
o Tất cả các học sinh ACES đều cần phải điền đơn xin nhập học của Montgomery College, tuy nhiên không bắt
buộc phải tham gia Montgomery College.
o Các hoạt động khuyến khích tham gia bao gồm đọc tất cả các tài liệu liên quan đến Chương Trình ACES.
Chương Trình ACES sẽ áp dụng tất cả các chính sách MCPS, bao gồm cả Các Quyền và Trách Nhiệm của
Học Sinh, đối với các Học Sinh ACES. https://www.montgomeryschoolsmd.org/students/rights/
2B. Liên Lạc: Chương Trình ACES yêu cầu tất cả các Học Sinh đọc và hành xử dựa trên thông tin gửi cho các em
qua email, gọi điện thoại, tin nhắn điện thoại, và thư bưu điện Hoa Kỳ.
o

Học Sinh ACES sẽ kiểm tra email và hộp thư thoại của mình hàng ngày để nắm được nội dung liên lạc liên quan
đến trường học hoặc Chương Trình ACES.
o Học Sinh ACES có trách nhiệm xác nhận các em hiểu rằng một số hình thức liên lạc về trợ giúp tài chánh, học
bổng và tuyển sinh đại học có thể có giới hạn thời gian. Do đó, học sinh cần thông báo ngay bất kỳ thay đổi nào
về email, địa chỉ bưu tín hoặc số điện thoại cho Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES. Cũng nên thường xuyên dọn
dẹp hộp thư email và hộp thư thoại để tiếp nhận tin nhắn mới từ chương trình ACES. Đó sẽ không được coi là lý
do chính đáng cho việc bỏ lỡ các nội dung thông tin liên lạc chính thức của ACES.
Học Sinh ACES cần phải sử dụng nhiều phương thức liên lạc/khuyến khích tham gia khác nhau để đáp ứng
Yêu Cầu #1 và #2, trong đó bao gồm:
o

o
o
o

Kích hoạt email MCPS cá nhân và các tài khoản Naviance/Family Connections trễ nhất là Mùa Thu của năm học
đầu cấp
Kiểm tra email hàng ngày (Học sinh được khuyến khích kết nối email với máy điện thoại của mình)
Xem thông tin trên Naviance/Family Connections ít nhất mỗi tuần một lần

Tên của Học Sinh ACES: ____________________________________(Vui lòng nộp lại mẫu đơn đã ký này cho Giáo
Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES của bạn)
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o
o
o

Tham gia tất cả các hoạt động bắt buộc (chẳng hạn như hoạt động gia sư, các buổi hội thảo, và các buổi gặp
riêng)
Thông báo cho Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES nếu không thể tham gia một hoạt động và để lấy bài vở bị bỏ lỡ
từ Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES ngay khi có thể được
Nộp lại tất cả các mẫu điền bắt buộc cho Giáo Viên Hỗ Trợ ACES trước thời hạn quy định

Yêu Cầu 3: Tư Duy & Chuẩn Bị Sẵn Sàng
3A. Tư Duy Thành Công: Chương Trình ACES yêu cầu tất cả các Học Sinh phải chịu trách nhiệm đối với các hành
động, động cơ, việc học hành và thành tích của các em. Chuẩn bị tinh thần là cần thiết để thành công bởi vì những gì bạn
tin tưởng ở bản thân mình—các kỹ năng và năng lực của bạn— sẽ quyết định cách thức bạn tham gia ACES; ở cấp đại
học, trong nghề nghiệp và trong cuộc sống.
3B. Chuẩn Bị Sẵn Sàng: Học sinh ACES thành công luôn có tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, quy củ và có thái độ tích cực.
Thành công trong Chương Trình ACES đòi hỏi bạn phải toàn tâm lưu ý tới các hành động và hành xử trong cuộc sống
hàng ngày, chẳng hạn như:
o Luôn nỗ lực hết sức mình
o Đến lớp đúng giờ và ở tâm thế sẵn sàng học tập trong tất cả các hoạt động ACES
o Tuân thủ nội quy trang phục của MCPS tại tất cả các chương trình và hoạt động của ACES
Các Học Sinh ACES cần phải vận dụng nhiều kỹ năng giao tiếp xã hội/cá nhân để đáp ứng Yêu Cầu số 3,
chẳng hạn như:
o
o
o
o
o

Có mong muốn suy nghĩ và lập kế hoạch cho tương lai
Chịu trách nhiệm về các hành động, suy nghĩ, và cách hành xử của bản thân bạn
Hỏi người khác khi bạn cần giúp đỡ
Cam kết thực hiện và hoàn thành các hoạt động học tập của bạn
Thể hiện sự tôn trọng trong tất cả các hoạt động liên lạc, diện mạo và trang phục
Học Sinh ACES kỳ vọng những gì từ Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES?

Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES:
o Trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết mà bạn cần để thành công trong các môi trường học tập khác nhau.
Ví dụ về các kỹ năng là: quản lý thời gian, tăng cường tham gia các hoạt động trong lớp học, tránh tâm lý trì trệ,
và lập kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn.
o Là nguồn trợ giúp và sẽ giới thiệu bạn tới các nguồn hỗ trợ học tập khác.
o

o

Sẵn sàng gặp riêng với bạn và có thể gặp bạn trong giờ ăn trưa và/hoặc sau giờ học để cho các buổi gặp và hội
thảo. Có các buổi hẹn gặp tư vấn hỗ trợ và bạn có thể gửi email hoặc gửi tin nhắn điện thoại để thu xếp thêm
thời gian gặp.
Giúp bạn tự tin và có động lực cần thiết để đạt được các mục tiêu học tập, đại học và nghề nghiệp của bạn.

CHÍNH SÁCH VỀ THAM GIA
Yêu cầu các Học Sinh ACES phải tham gia phần lớn các buổi gặp và hoạt động thông thường của ACES mà Giáo
Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES tại trường trung học giao cho các em. Học sinh có thể bị loại khỏi một số hoạt động
ACES cụ thể do không tham gia hoặc có cách hành xử không thích hợp, tùy theo quyết định của Giáo Viên Hỗ
Trợ Học Tập ACES. Những học sinh thường xuyên nghỉ vắng mặt trong các hoạt động bắt buộc của ACES, và
những em không khắc phục sau khi bị cảnh cáo miệng và cảnh cáo trên văn bản, có thể vĩnh viễn bị loại ra khỏi
chương trình ACES, tùy theo quyết định của Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES.
Những học sinh muốn rời chương trình ACES cần phải gặp Giáo Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES và nộp Mẫu Đơn
Xin Rời Chương Trình ACES.

Tên của Học Sinh ACES: ____________________________________(Vui lòng nộp lại mẫu đơn đã ký này cho Giáo
Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES của bạn
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THỎA THUẬN CỦA HỌC SINH/PHỤ HUYNH VÀ ĐỒNG Ý LIÊN LẠC:
Là người tham gia Chương Trình ACES, tôi hiểu và đồng ý với Các Yêu Cầu đối với Học Sinh ACES và Chính
Sách về Tham Gia ở trên, cũng như Giấy Đồng Ý Liên Lạc. Là phụ huynh/người giám hộ của Học Sinh ACES, tôi
đã đọc Chính Sách về Tham Gia và Thỏa Thuận của Học Sinh trong Chương Trình ACES, cũng như Giấy Đồng Ý
Liên Lạc.

Chữ ký của Học Sinh ACES: _________________________________ Ngày: _________Số ID MCPS: ______________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ _________________________________Ngày: _________
Số Điện Thoại Nhà của Phụ Huynh: ___________ Số Điện Thoại Di Động của Phụ Huynh: ________________________
E-Mail của Phụ Huynh: __________________________________

Tên của Học Sinh ACES: ____________________________________(Vui lòng nộp lại mẫu đơn đã ký này cho Giáo
Viên Hỗ Trợ Học Tập ACES của bạn
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