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“Trong việc Theo Đuổi Xuất Sắc” 

Sứ mệnh của Perry Center là tạo cơ hội học tập và thành lập mối quan hệ trong môi trường 

hỗ trợ nhằm thúc đẫy học tập trọn đời.   
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Ngày 4 tháng 8, 2020 

Thân ái gởi đến Phụ huynh/Người giám hộ, 

Chào đón đến trường uy tín Perry Career Academy!   

Tôi hạnh phúc được hiện diện cho năm học 2020 – 2021.   

Tôi tên là Gwendolyn Williams và tôi là Nhân Viên Liên Hệ Phụ Huynh Title 1 của quý vị.  Vai trò của 

tôi là hỗ trợ phụ huynh và cung cấp giúp đỡ với những nguồn tư liệu học tập và cộng đồng.  Mục tiêu của 

tôi là củng cố mối quan hệ đối tác giữa phụ huynh và nhà trường.  

Xin nhắc nhỡ, tất cả học sinh mới và học sinh cũ trở lại trường học được yêu cầu xem video 

tham quan trường PCA dành cho phụ huynh/học sinh trên trang mạng của trường PCA. 

Đây thay thế cho tham quan đối mặt trực tiếp đã bị hủy bỏ.  Trong lúc xem video, hãy làm 

theo tất cả những bước đã được phát thảo trong video.  Học sinh phải đăng nhập vào tài 

khoản học sinh của các em để truy cập vào bài làm của lớp.  Tuy nhiên, học sinh phải làm 

theo tất cả những bước được yêu cầu để truy cập.  Xin nhớ tham quan đối mặt trực tiếp đã 

bị hủy bỏ và học sinh không hiện diện để tham quan tại trường vào bất cứ lúc nào.  Có thể 

liên lạc với tôi tại số 404-919-7461 hoặc email tại Gwendolyn.williams@clayton.k12.ga.us 

nếu quý vị có thêm câu hỏi hoặc về giáo dục hoặc cần nguồn tư liệu cộng đồng. 

Trung Tâm Thông Tin Phụ Huynh có những thông tin giá trị khác nhau như làm cha mẹ và làm tình 

nguyện, sổ thông tin học tập, sổ thông tin sức khỏe, nguồn tư liệu việc làm, lịch hàng tháng, thông tin 

giáo dục & cộng đồng để hỗ trợ và thông báo cho quý vị. Ngoài ra, cũng có máy vi tính để truy cập vào 

trang mạng dành cho phụ huynh Infinite Campus Portal để xem điểm của con em quý vị trực tiếp trên 

mạng.   Thông tin về những buổi hội thảo và họp mặt sắp tới sẽ được đăng tại Trung Tâm Thông Tin Phụ 

Huynh và trên trang mạng của trường học. 

Tôi đây để hỗ trợ quý vị.  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu cần giúp đỡ thêm, xin liên lạc với tôi 

tại số 404-919-7461 hoặc Gwendolyn.williams@clayton.k12.ga.us.  

Chân thành, 

Gwendolyn Williams 

Gwendolyn Williams, M.Ed. 
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