
 
 
 

                                                      Phone:  
                                                               Fax:  

 
Date: _________________ 
 
Dear Parent of ___________________, 
 
       I am writing this letter to let you know that your child recently has done poorly in 
my class. I am concerned that your child might fail this class if his/her learning does not 
improve. 
 
       I am indicating specific problems that your child has: 
 

1.   Grades declining   2.   Incomplete class work    3.   Sleeping in class  
4.   Poor writing skills   5.   Incomplete homework    6.   Disrupting class 
7.   Poor reading skills   8.   Doesn’t follow    9.   Does not work well in groups 
10. Poor math skills         directions    11. Does not work well 
12. Poor study skills   13. Tardiness           independently 
14. Slow rate of work    15. Cutting class    16. Poor grade in all subjects 

   17. Other: 
 
     Please let me know if you have any questions. I am more than happy to meet and talk 
with you about your child’s learning. Let’s work together to help your child become 
successful in school. 
 

                                                                                        Sincerely, 
 
 
                                                                                   --------------------------------
_____________________________ 
Request for Meeting with Parents from teacher: 
 
Date:_______________________________  Time:_____________________ 
 
Parent, please check a box below or indicate a meeting time of your preference: 
 
    I will attend the meeting 
    I will not able to attend the meeting on the above date and prefer to meet on: 
 
Date:________________________________Time:_______________________ 

 
 
 

                                                                  Điện Thoại:  
                                                                        Fax:  

 
Ngày: _________________ 
 
Kính Gởi Phụ Huynh Của Em ___________________, 
 
       Tôi viết thơ này để báo cho quý vị biết là việc học hành trong lớp của con quý vị rất 
kém. Tôi lo rằng em sẽ bị rớt lớp này nếu như việc học của em không tiến bộ. 
 
      Dưới đây là những khó khăn cụ thể mà con quý vị vấp phải: 
 

1.   Điểm số bị sụt xuống   2.   Không hoàn tất bài làm    3.  Ngủ trong lớp   
4.   Kỹ năng luận văn yếu    5.   Không làm bài tập cho về nhà     6.   Phá rối lớp học 
7.   Kỹ năng tập đọc yếu    8.   Không làm theo sự hướng dẫn     9.   Không học nhóm tốt  
10. Kỹ năng toán yếu    11. Không làm việc độc lập         12. Kỹ năng học tập yếu 
13. Đi học trễ   14. Làm việc chậm chạp    15. Trốn học      
16. Điểm yếu ở tất các   

môn học 
  17. Khác:__________________     

 
    Nếu có thắc mắc, xin cho tôi biết. Tôi rất vui lòng gặp gỡ và trao đổi với quý vị về 
việc học của con quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để giúp cho con quý vị được 
tiến bộ.   
 

                                                                                        Trân Trọng Kính Chào, 
 
 
                                                                                   --------------------------------
_____________________________ 
Yêu Cầu Của Giáo Sư Được Gặp Gỡ Phụ Huynh: 
 
Ngày:_______________________________  Giờ:_____________________ 
 
Xin phụ huynh đánh dấu vào ô trống dưới đây hoặc cho biết thời gian hội họp 
nào thích hợp với quý vị:  
 
    Tôi sẽ đến dự phiên họp.   
    Tôi sẽ không đến dự phiên họp vào ngày ghi ở trên nhưng tôi muốn đến họp vào:  
 
Ngày:________________________________Giờ:_______________________ 

                                  Vietnamese  

 

 

 Month /   Date /   Year 

          

 

 

 Month /   Date /   Year 

          

 

 

 Month /   Date /   Year 
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