2019-2020 Creekview PTSA Thành viên
Tại sao nên tham gia PTSA? Chúng tôi là câu lạc bộ tăng cường cho mọi người trong khuôn viên trường.
Sự thật: sự tham gia của phụ huynh cải thiện thành tích học sinh ở
trường. PTSA nhà tài trợ cuộc thi Mỹ thuật phản xạ hàng năm , Post prom
(một sự kiện an toàn, mọi sự kiện đều miễn phí), học bổng cho sinh viên tốt
nghiệp, nhiều giảng viên và nhân viên được đánh giá cao trong các sự kiện,
các chương trình giáo dục buổi tối cho các gia đình và nhiều hơn nữa! Bạn
sẽ thấy chúng tôi trong khuôn viên nhà trường bất cứ khi nào và bất cứ nơi
nào chúng tôi đang cần. Chúng tôi đang ở đây cho bạn!
Thành viên được mở cho bất cứ ai mà những người này hỗ trợ cho sứ mệnh của chúng tôi để làm cho mọi tiềm năng
của trẻ thành hiện thực bằng cách tạo sự hấp dẫn và trao quyền cho gia đình và cộng đồng để bênh đỡ cho tất cả
trẻ em.Chúng tôi khuyến khích tất cả cha mẹ, ông bà, anh chị em, gia đình và bạn bè tham gia. Thành viên là một
cách dễ dàng để hỗ trợ tất cả học sinh.
Tên cha mẹ___________________________________________________ Điện thoại ________________________
E-mail phụ huynh (chỉ giao tiếp PTSA) _____________________________________________________________
Địa chỉ ____________________________________Thành phố_________________

Số khu vực _______________

Trả lại hoặc thư từ và thanh toán —xin vui lòng ghi trả cho CHS PTSA
Creekview High School, Attn: PTSA Treasurer, 3201 Old Denton Rd, Carrollton, TX 75007.
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Tất cả

Đóng góp khoản khấu trừ thuế giúp quỹ học bổng, giáo dục gia
đình, những chỉ trích, đánh giá cao giáo viên, các tập quán văn hoá
của Creekview, v.v...
mỗi lần tặng $25 , học sinh của bạn được phép vẽ ở chỗ đậu xe
hàng tháng. Mỗi $5 kiếm được một vé vào cửa.

Áo khoác: $__________________

TỔNG SỐ TIỀN : ____________________

Thông báo cho tôi bằng email của các cơ hội tình nguyện

có

Không

CÓ CÂU HỎI ?
Ủy ban thành viên - membership@creekview.org
Chủ tịch tình nguyện- creekviewptsavolunteers@gmail.com

PTSA chỉ sử dụng
CHECK#___________________

CASH

___________________

SQUARE___________________

TẠI sao nên tham gia
PTSA? PTA làm gì?
PTA là Hiệp hội ủng hộ sinh viên tình nguyện lớn tuổi nhất và lâu đời nhất tại quốc gia có mục đích
là hỗ trợ tất cả trẻ em và thanh thiếu niên thông qua việc vận động và giáo dục cộng đồng. Là một
phần của một hiệp hội mạnh mẽ mà thành công ủng hộ cho học sinh và giáo dục ở cấp địa phương,
nhà nước và quốc gia.
Một số thành công PTA Texas:
1.
Thuế bán hàng nghỉ mở rộng
2.
Cấm điện thoại di động để lái xe thiếu niên
3.
Lessen nhấn mạnh vào các bài kiểm tra tiêu chuẩn
4.
Tăng cường nhấn mạnh của sinh viên/cộng đồng đầu vào trên thẩm định
5.
Giáo viên trả lương và giảm thuế tài sản
6.
Báo cáo chống bắt nạt và ẩn danh (luật David)
PTA quốc gia đã thiết lập các chương trình và làm việc cho các luật quan trọng như :
1.
Sáng tạo các lớp mẫu giáo
2.
Luật lao động trẻ em
3.
Dịch vụ y tế công cộng
4.
Các chương trình ăn trưa nóng và lành mạnh, bao gồm bữa ăn miễn phí và giảm giá
5.
Hệ thống tư pháp vị thành niên
6.
Tiêm chủng bắt buộc
7.
Nghệ thuật trong giáo dục
8.
An toàn trường học
Creekview PTSA làm gì?
1.
Nhà tài trợ các chương trình giáo dục-PSAT, Junior Junãn, College 101, vv
2.
Khoa và nhân viên Appreciation-một số sự kiện mỗi năm học.
3.
Văn hóa của Creekview, kỷ niệm tất cả sự đa dạng tuyệt vời mà làm cho Creekview đặc biệt.
4.
REFLECTIONS nghệ thuật quốc gia cạnh tranh
5.
Nhà tài trợ Post prom-một nơi an toàn, vui vẻ và chất miễn phí cho sinh viên đi sau khi nhảy
tại NO COST cho họ
6.
Mỗi năm học, các tình nguyện viên PTSA hỗ trợ trong khuôn viên trường khi cần một số bàn
tay giúp đỡ.
7.
Thúc đẩy hợp tác và hợp tác giữa tất cả các nhóm, câu lạc bộ và đội ngũ trong khuôn viên
trường-chúng tôi tất cả hiệu quả hơn khi chúng tôi làm việc cùng nhau.
Thực tế: trẻ em làm tốt hơn khi phụ huynh được tham gia vào việc học của họ.
BẤT kỳ sự tham gia cải thiện thành tích học sinh!

