Trường Tiểu Học Roger Clap xin mời bạn
Cuộc Bầu Cử Hội Đồng Phụ Huynh Nhà Trường
Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 từ 6:30 chiều đến 7:00 tối
Bạn có muốn hỗ trợ sự phát triển của trường chúng tôi không?
Bạn có ý tưởng về cách tốt nhất để đảm bảo trường học của
chúng ta thành công cho học sinh, gia đình và nhân viên không?
Tìm hiểu về vị trí lãnh đạo gia đình!

Ban chấp hành SPC Vai trò & Trách nhiệm
Đồng chủ tịch

Lịch trình & điều hành các cuộc họp / cộng tác liên tục với hiệu trưởng

2

Thủ quỹ

Hồ sơ tài chính rõ ràng và chính xác cho SPC / báo cáo hàng tháng / lãnh
đạo và quản lý gây quỹ

1-2

Thư ký

Hồ sơvà chia sẻ ghi chú cuộc họp & đảm bảo tiếp cận cộng đồng phụ huynh

1- 2

Đại diện UBND xã

Tham gia vào nhóm phụ huynh toàn học khu có ảnh hưởng đến chính sách
BPS tác động đến học sinh và gia đình

1-2

Đại diện SPED PAC

Tham gia vào tổ chức phụ huynh toàn học khu cung cấp các nguồn lực cho
các gia đình có học sinh khuyết tật nhận hỗ trợ cấp tốc

1-2

Đại diện DELAC

Tham gia học khu ủy ban phụ huynh trên toàn quốc cung cấp các khuyến
nghị cho lãnh đạo nhà trường về các hỗ trợ / dịch vụ cho học sinh ELL

1-2

SSC Đại diện atives

Đại diện cho phụ huynh về việc ra quyết định dựa trên SSC / Nhà trường /
tham dự các cuộc họp của SPC để báo cáo về hoạt động của SSC

5-8

Tổng số SPC Exec. Ủy ban

1220

