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Quí phụ huynh mến
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Bạn là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của con bạn!
Bạn là người thầy đầu tiên và...quan trọng nhất của con bạn!
... tốt đến sự học hành của trẻ ở trường.
Sự tham gia của bạn sẽ tạo ảnh hưởng
Sự tham gia của bạn sẽ tạo ảnh hưởng
... tốt đến sự học hành của trẻ ở trường.
Sự tham gia của bạn cũng quan trọng...ngang nhau ở bậc trung học cũng như
Sự tham gia của bạn cũng quan trọng
ngang nhau ở bậc trung học cũng như
tiểu học.
tiểu...học.
... sự suy nghĩ và sự phát triển nơi trẻ.
Khi thảo luận với trẻ, là bạn khuyến khích
Khi thảo luận với trẻ, là bạn khuyến khích
... sự suy nghĩ và sự phát triển nơi trẻ.
... để lượng định việc học của trẻ.
Quan trọng là bạn cùng tham dự
Quan trọng là bạn cùng tham dự
... để lượng định việc học của trẻ.
... thúc đẩy trong việc học hỏi và hòa
Khi bạn quan tâm đến thì trẻ càng được
Khi bạn quan tâm đến thì đồng
trẻ càng
được
thúc học.
đẩy trong việc học hỏi và hòa
hơn ở trường
đồng hơn ở...trường học.
Sự tin tưởng vào vai trò của mình và...khả năng tác động rất quan trọng cho
Sự tin tưởng vào vai trò của mình vàtrẻ.
khả năng tác động rất quan trọng cho
trẻ.
...
... sẽ ảnh hưởng đến thành quả học hỏi
Có được sự hợp tác tốt với nhà trường,
Có được sự hợp tác tốt với nhà trường,
sẽ ảnh hưởng đến thành quả học hỏi
của trẻ.
của...trẻ.
... đưa đến sự hợp tác và theo sát tốt
Quen biết những phụ huynh khác cũng
Quen biết những phụ huynh khác cũng
hơn. đưa đến sự hợp tác và theo sát tốt
hơn.
...
... trọng cho sự học hành của trẻ.
Phụ huynh là một tài nguyên quan
Phụ huynh là một tài nguyên quan trọng cho sự học hành của trẻ.
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