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NHA HỌC CHÁNH PHILADELPHIA/SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 
 

    BÁO CÁO TẠM THỜI CHO PHỤ HUYNH/INTERIM REPORT TO PARENT 
 

 
Tên Họ Học Sinh/Name of Student 
 
 

Ngày/Date 

Lớp/Grade Phòng/Room Trường/School  
 
 

 
Kính Gởi Phụ Huynh/Giám Hộ:  
 
Đây là tờ báo cáo tạm thời được đề ra nhằm cho quý vị biết được những thay đổi đáng kể về sự tiến 
bộ của con quý vị về mặt học tập cũng như về hạnh kiểm. Nếu quý vị muốn có 1 cuộc họp, hoặc có 
thắc mắc, xin gọi cho văn phòng trường. 
Xin ký tên vào tờ báo cáo dưới đây, cắt rời phần cuối tờ báo cáo và gởi trả lại cho giáo sư của con 
quý vị trong vòng ba (3) ngày kể từ khi nhận.    
 

 Nhận thấy các môn học khó khăn/Finds subject 
difficult 

 Không tham gia/Does not participate 
 Không hoàn tất bài tập cho về nhà/Fails to 

complete home assignments 
 Không làm bài kiểm tra/Has missed tests 
 Có thái độ quấy rối/Exhibits disruptive behavior 
 Bị điểm thấp/Has low test scores 
 Không nhờ người khác giúp đỡ/Fails to seek help 
 Thói quen học tập xấu/Has poor study habits 
 Liên tục nghỉ học/Has excessive absences 
 Liên tục đi trễ/Has excessive Lateness 
 Không đem tài liệu đến lớp/Fails to bring 

materials to class 

 Thường tham gia sinh hoạt của lớp/Participate 
regularly in class 

 Có khả năng lãnh đạo/Has leadership qualities 
 Có biểu hiện về hạnh kiểm tốt /Demonstrates good 

behavior 
 Tỏ ra có trí sáng tạo/Demonstrates creativity 
 Đi học đều/Attends school regularly 
 Có cố gắng cải tiến/Shows improved effort 
 Nộp bài làm đúng hạn /Is prompt with assignments 
 Hòa thuận với bạn bè/Gets along well with others 
 Có cải tiến thói quen học tập/Has improved work 

habits 
 Được điểm cao/Has high test scores 
 Hoàn tất bài tập cho về nhà /Completes home 

assignments 
Khác/Others_________________________ 

_______________________________________ 

 Có nguy cơ bị ở lại lớp (hoặc thi rớt)/Is in danger 
of failing 

 _________________________(Môn/Subject) 
 _________________________(Môn/Subject) 

 
Lời Phê Của Giáo Sư/Teacher’s Comment:  
 
 
 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
Phụ huynh! Xin ký tên, cắt rời phần này và gởi trả lại cho giáo sư của con quý vị.  
Giáo Sư/ Hiệu Trưởng /Teacher/Principal Học Sinh/ Student 

Chữ Ký Phụ Huynh/ Parent’s signature Ngày / Date 
 
 

 


