
 Chính sách về giao tiếp liên lạc  

 

Cơ sở lý luận 

Để đảm bảo thông tin được truyền đạt có hiệu quả tốt bởi những người được ủy quyền và những người 

chấp hành, đúng giờ, đúng lúc, theo các quy định giữ mật và phù hợp với kỳ học của trường học. 

Mục tiêu 

Những chính sách giao tiếp liên lạc của trường Braybrook phải: 

- Đảm bảo giáo viên, học sinh, gia đình và những người liên lạc được thông tin. 

- Phải cởi mở, chuyên nghiệp và có đạo đức. 

- Miễn biệt ngữ cho dễ hiểu. 

- Phù hợp với kỳ vọng và chính sách của trường. 

Giao tiếp liên lạc của trường 

- Trang web và web COMPASS cho phụ huynh của trường sẽ là hệ thống giao tiếp liên lạc giữa phụ 

huynh với nhà trường.  Hai web này sẽ được duy trì và cập nhật những thông tin mới nhất. 

- Bản tin của trường sẽ được gửi đến nhà quý vị mỗi học kỳ hai lần và bản tin này cũng sẽ được 

đính kèm trong web. 

- Tất cả những giao tiếp liên lạc sẽ xãy ra trong giờ làm việc. 

Cách liên lạc grữa giáo viên với phụ huynh 

Giáo viên dùng nhiều cách giao tiếp để liên lạc phụ huy 

- Nhật ký của học sinh được sử dụng hàng ngày để liên lạc với phụ huynh nếu cần. 

- Khi một học kỳ bắt đầu, nhà trường sẽ gửi một tờ thông báo để cung cấp các thông tin như 

chương trình học tập, những sự kiện sắp đến hoặc những chuyện cần giúp đỡ của phụ huynh 

trong học kỳ. 

- Nhà trường phát học bạ của học sinh cho phụ huynh một năm hai lần để thông báo sự học tập 

của học sinh.  Học bạ này có thể lấy trên mạng COMPASS.  Học bạ ghi rõ những học tập khá và 

những gì cần tiến bộ của học sinh. 

- Phụ huynh có cơ hội gặp giáo sư một năm hai lần trong buổi họp phụ huynh/giáo viên ( sẽ có 

th6ng dịch viên giúp đỡ quý vị). 

- Chủ nhiệm cấp lớp sẽ liên lạc với gia đình khi học sinh vắng mặt, khi học sinh không tham gia vào 

các sinh hoạt trong trường, vấn đề xã hội hoặc sự tiến bộ của học sinh trong trường. 

- Sau khi tham khảo ý kiến của chủ nhiệm các lớp, giáo viên có thể gửi email cho phụ huynh để 

yêu cầu hợp mặt với phụ huynh.  (Nếu giáo sư biết phụ huynh giám sát địa chỉ email này) 

- Sau khi tham khảo ý kiến của phụ huynh các lớp, giáo sư có thẻ gọi điện thoại cho phụ huynh 

nếu họ cần họp mặt với phụ huynh cho thông tin phụ huynh. 

 

 



Phụ huynh liên lạc nhà trưòng 

- Phụ huynh có thể liên lạc giáo viên bằng email, nhưng những email này chỉ được giải đáp trong 

giờ làm việc của trường, những tin nhắn quan trọng phải liên lạc văn phòng để đảm bảo vấn đề 

được giải quyết nhanh chóng. 

- Giáo viên sẽ giải đáp email của phụ huynh, nhưng không phải trong giờ làm việc. 

- Phụ huynh có thể liên lạc giáo viên bằng cách ghi ra những thắc mắc trong nhật ký của con em 

quý vị 

- Phụ huynh gửi email cho giáo viên về một vấn đề cần giải quyềt có thể không nhận được phản 

hồi bằng email, mà sẽ được giải đáp theo “Chính sách khiếu nại của phụ huynh trong trường”. 

Cách giao tiếp liên lạc giữa nhân viên làm việc trong trường 

- Tất cả mọi nhân viên làm việc trong trường liên lạc với nhau trực tiếp để thông tin được truyến 

đạt và hiểu biết trong lớp học và trong môi trường làm việc. 

- Đảm bảo thông tin được truyền đạt sớm qua web COMPASS hoặc email (Nếu thông tin không 

thể truyền đạt trực tiếp). 

- Những giao tiếp liên lạc bắng văn bản sẽ được gửi trong thùng thư của các giáo viên. 

- Các giáo sư hợp mặt thường xuyên và nội dung của buổi hợp sẽ được ghi lại.  Giáo sư có thể 

đóng góp ý kiến vào nội dung của chương trình hợp. 

- Giáo sư mới sẽ được tham dự vào “Chương trình giới thiệu” theo chính sách giao tiếp liên lạc 

của trường. 

Học sinh liên lạc giáo viên 

- Học sinh có thể dùng Chính sách sử dụng hệ thống có phương tiện công nghệ để liên lạc các giáo 

viên bằng email. 

- Chính sách sử dụng hệ thống có phương tiện công nghệ được thảo luận với phụ huynh và học 

sinh vào đầu năm.  Sau khi thảo luận, phụ huynh và học sinh phải ký tên. 

Học sinh liên lạc với học sinh 

- Học sinh có thể dùng Chính sách sử dụng hệ thống có phương tiện công nghệ để liên lạc với 

nhau bằng email. 

- Chính sách sử dụng hệ thống có phương tiện công nghệ được thảo luận với phụ huynh và học 

sinh vào đầu năm.  Sau khi thảo luận, phụ huynh và học sinh phải ký tên. 
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