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Ngày 4 tháng 8 năm 2021 

Kính chào Phụ Huynh/Người Giám Hộ, 

Chào mừng quý vị đến với Perry Career Academy danh giá!  Tôi rất vui khi có mặt ở đây để tham dự năm học 

2021 – 2022. 

Tên tôi là Gwendolyn Williams và tôi là Người Liên Lạc Cộng Đồng/Phụ Huynh Tiêu Đề 1 của quý vị.  Vai 

trò của tôi là mang đến sự hỗ trợ cho phụ huynh và cung cấp sự hỗ trợ với các nguồn lực học tập và cộng đồng.  

Mục tiêu của tôi là tăng cường sự hợp tác giữa quý vị và trường học của con quý vị. 

Xin nhắc lại, tất cả học sinh mới được yêu cầu phải tham dự buổi định hướng dành cho phụ huynh/học 

sinh của Perry Career Academy (PCA) tại nhà ăn vào thứ Hai, ngày 2 tháng 8 đến thứ Sáu, ngày 6 

tháng 8.  Những học sinh quay trở lại học sẽ báo cáo với nhà trường vào tuần của ngày 9 tháng 8 vào 

ngày được ấn định của mình. 

Học sinh sẽ phải theo học trong khuôn viên trường để được tư vấn tối thiểu một ngày mỗi tuần từ thứ 

Hai đến thứ Sáu.  Việc tham dự tư vấn mỗi tuần sẽ là một phần của điểm tham gia.  Học sinh có thể học 

tại nhà vào các ngày còn lại trong tuần.  Số giờ tư vấn/ở phòng máy tính thông thường là từ 8 giờ 30 

phút sáng đến 1 giờ chiều.  Số giờ kéo dài là từ 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Vui lòng đến gặp cố vấn viên 

của quý vị để đăng ký số giờ kéo dài sau 3 giờ 30 phút chiều.  Các học sinh trở lại học sẽ không có quyền 

truy cập vào các lớp học trực tuyến của mình cho đến khi hoàn thành mẫu đăng ký và báo cáo với lớp tư 

vấn tại khuôn viên trường vào tuần của ngày 9 tháng 8. 

Quý vị có thể liên hệ với tôi theo số 404-919-7461 hoặc gửi email theo địa chỉ 

Gwendolyn.williams@clayton.k12.ga.us nếu quý vị có thêm những thắc mắc hoặc cần thêm nguồn lực 

hỗ trợ về giáo dục hay cộng đồng. 

Parent Resource Center có nhiều thông tin về tình nguyện và nuôi dạy con cái có giá trị, các tài liệu hướng dẫn 

về học tập, tài liệu hướng dẫn về sức khỏe, nguồn hỗ trợ việc làm, lịch biểu hàng tháng, thông tin về giáo dục 

& cộng đồng để hỗ trợ và cập nhật thông tin cho quý vị.  Ngoài ra, còn có sẵn máy tính để truy cập vào Cổng 

Thông Tin Infinite Campus để xem trực tuyến thông tin về điểm số của con quý vị.  Thông tin về các hội thảo 

và cuộc họp sắp tới sẽ được đăng trên trang web của nhà trường. 

Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị.  Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ điều gì thêm, vui lòng liên 

hệ với tôi theo số 404-919-7461 hoặc gửi thư đến địa chỉ Gwendolyn.williams@clayton.k12.ga.us. 

Trân Trọng, 

Gwendolyn Williams 

Gwendolyn Williams, Thạc Sĩ Giáo Dục 
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