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“"Theo đuổi thành tựu xuất sắc"  

Nhiệm vụ của Trung tâm Perry là tạo cơ hội học tập và thiết lập quan hệ đối tác trong một 

môi trường hỗ trợ an toàn nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời.   
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Xin chào Phụ huynh/Người giám hộ,  

Chào mừng quý vị đến với trường Nghề Nghiệp Perry danh tiếng! 

Tôi rất vui mừng cho năm học 2022 - 2023. 

Tên tôi là Gwendolyn Williams và tôi là nhân viên Liên hệ Phụ huynh Title 1 của quý vị.  Vai trò 

của tôi là cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh và hỗ trợ các tài liệu giúp đỡ học tập và cộng đồng.  Mục 

tiêu của tôi là tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa quý vị và trường học của con em quý vị.  

Xin nhắc lại, tất cả khách ghé tham quan phải ghé tại văn phòng chính trước khi đến tham 

quan Trung tâm Thông tin Phụ huynh.   

Trung tâm Thông tin Phụ huynh nằm trong thư viện, Phòng 209. Ngoài ra, các tài Tài liệu 

Gia đình được đặt tại văn phòng của tôi (Phòng 322) và một số tài liệu có thể vay mượn cho 

ba tuần.   

Trung tâm Thông tin Phụ huynh có nhiều thông tin về tình nguyện viên và nuôi dạy con cái hữu 

ích, tài liệu học tập, tài liệu sức khỏe, tài liệu việc làm, lịch hàng tháng, thông tin giáo dục & cộng 

đồng để hỗ trợ và thông báo cho quý vị.  Thông tin về các hội thảo và cuộc họp sắp tới sẽ được 

đăng trong Trung tâm Thông tin Phụ huynh, email và trang mạng trường học. 

Vui lòng ghé qua văn phòng chính ở tòa nhà 300 trước khi đến Trung tâm Thông tinh Phụ huynh 

trong giờ làm việc thông thường vào Thứ Hai, 8:30 sáng - 9:15 sáng, Thứ Sáu, 1 giờ chiều - 2 giờ 

chiều. 

Tôi ở đây để hỗ trợ quý vị.  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ 

với tôi số 770-515-7601 ext. 312138 hoặc Gwendolyn.williams@clayton.k12.ga.us.  

Kính thư, 

Gwendolyn Williams 

Gwendolyn Williams, M.Ed. 

Title I Parent Liaison 

Perry Career Academy 
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