
Tuyên bố Nhiệm vụ của  Charles Mack FTO:  

 

Tổ chức Giáo viên Gia đình Tiểu học Charles Mack (FTO), là một tổ chức bao gồm, tổ chức lấy 

cộng đồng làm trung tâm có sứ mệnh chính là sự thành công của học sinh Charles Mack.  

Chúng tôi cố gắng nâng cao sự phát triển giáo dục của học sinh trường Mack bằng cách tôn 

vinh sự đa dạng của các nền văn hóa trong cộng đồng của chúng tôi và tạo ra mối quan hệ bền 

chặt. Chúng tôi cố gắng trở thành hình mẫu cho các gia đình Charles Mack khác thông qua sự 

cống hiến kiên cường của chúng tôi cho họ và con cái của họ. Trong hành động của mình, 

chúng tôi cố gắng chứng minh cho học sinh Mack thấy cam kết của chúng tôi đối với sự phát 

triển hiện tại và tương lai tươi sáng của họ. Thông qua các hoạt động hướng về gia đình và gây 

quỹ, mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ sự phát triển của toàn bộ trẻ em trong việc học tập xuất sắc 

và có tính cách trong môi trường an toàn, chào đón. Chúng tôi nhận ra rằng để tạo ra những học 

bổng trẻ em,  tất cả các phần liên quan đến thành công của họ phải phù hợp với nhau và thống 

nhất. Những thành phần này bao gồm gia đình, giáo viên, nhân viên và các bên liên quan trong                

cộng đồng. Một cái không thể tồn tại thành công mà không có cái khác. Do đó, chúng tôi sẽ              

hỗ trợ việc học tập về mặt học thuật và cảm xúc xã hội trong lớp học cũng như những tiếng nói 

có tác động mang lại. Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích tất cả các gia đình Mack tham gia 

bằng cách cống hiến thời gian của họ, tài năng và ý tưởng cho FTO. Chúng tôi hoan nghênh nền 

văn hóa của bạn. Chúng tôi hoan nghênh ngôn ngữ của bạn. Chúng tôi chào mừng bạn! 

 


