Kính gửi Gia đình,
Tôi rất vui được mời gia đình bạn đến gia nhập cùng tôi để hỗ trợ
việc học tập của con bạn! Trường của chúng tôi đã tham gia trong
chương trình gửi tin nhắn mới với tên gọi FASTalk (Trò chuyện Gia
đình và Nhà trường) từ Phòng nghiên cứu Gắn kết Gia đình - tổ chức
phi lợi nhuận. Mỗi tuần, tôi sẽ gửi ba tin nhắn với các mẹo đơn giản
để giúp việc đọc và viết của con bạn tại nhà. Những hoạt động thú vị
này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho kiến thức và kỹ năng của con bạn khi học
tập trên lớp.
Đây là ví dụ về các tin nhắn bạn sẽ nhận:
Dành riêng thời gian mỗi
ngày để đọc sách. Hỏi các
câu hỏi:“Chuyện gì đang
xảy ra trong bức hình?
Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra
tiếp theo? ”

Bạn là nguồn cảm hứng
mạnh mẽ cho người bạn
đọc. Chia sẻ sự yêu thích
đọc sách và những câu
chuyện yêu thích của bạn
với con mình.

Đọc sách với con bạn
có trở thành một phần
trong thói quen hàng
ngày của bạn không?
Trả lời: 1 nếu có,
2 nếu không.

Tất cả những gì bạn cần để tham gia vào dự án là chiếc điện thoại di
động.

Bạn cũng có thể trả lời và gửi tin nhắn cho tôi trong suốt FASTalk
bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn.
Số điện thoại và thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ bị tiết
lộ. Dù không tốn chi phí đăng ký, phí dữ liệu & tin nhắn có thể được
áp dụng. Nếu bạn muốn hủy đăng ký, bạn có thể nhắn ‘STOP’ bất kỳ
lúc nào.

Xin cảm ơn!
Chính sách riêng tư: https://bit.ly/2UjE7gc

