Camellia Basic Elementary School
School Site Council
The Camellia Basic School Site Council will meet regularly to review school achievement data
and align categorical school funds with the School Plan for Student Achievement (SPSA).
Parents are a vital component of the development and implementation of this plan. If you are
interested in being part of the Camellia Basic School Site Council, please send me an email
with your information to Suzanne-mckelvey@scusd.edu by Friday, October 9, 2020.
This will be our nomination form.
(Please print)
Parent Name: __________________________

Students Name: ____________________________

Phone number: ____________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escuela Primaria Básica Camellia
Consejo de Sitio Escolar
El Consejo Escolar de Camellia Basic se reunirá regularmente para revisar los datos de
rendimiento escolar y alinear fondos categóricos con el Plan Escolar para el Logro Estudiantil
(SPSA). Los padres son un componente vital del desarrollo y la implementación de este plan. Si
está interesado en ser parte del Consejo del Plantel Escolar de Camellia Basic, envíeme un
correo electrónico con su información a Suzanne-mckelvey@scusd.edu antes del viernes 9 de
octubre de 2020.
Esta será nuestra forma de nominación.
(Por favor imprimir)
Padre: ______________________Estudiante: ________________________
Número de teléfono: _________________________________

Trường tiểu học cơ bản Camellia
Hội đồng trường

Hội đồng trường cơ bản Camellia sẽ họp thường xuyên để xem xét dữ liệu thành tích của
trường và sắp xếp các quỹ phân loại với Kế hoạch trường cho thành tích học sinh (SPSA). Cha
mẹ là một thành phần quan trọng của sự phát triển và thực hiện kế hoạch này. Nếu bạn muốn
trở thành thành viên của Hội đồng Trường Cơ bản Camellia, vui lòng gửi cho tôi email kèm
theo thông tin của bạn tới Suzanne-mckelvey@scusd.edu trước Thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm
2020.
Đây sẽ là hình thức đề cử của chúng tôi.
(Làm ơn in)
Phụ huynh: ______________________ Học sinh: _________________________
Số điện thoại: _____________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

茶花基礎小學
學校場地委員會
茶花基礎學校校園理事會將定期開會，審查學校成績數據，並將分類資金與《學生成績
學校計劃》（SPSA）保持一致。 父母是該計劃制定和實施的重要組成部分。 如果您有興
趣成為山茶基礎學校校園理事會的一員，如果您有兴趣成为山茶基础学校理事会的一员
，请在2020年10月9日星期五之前将包含您的信息的电子邮件发送给我，地址为
Suzanne-mckelvey@scusd.edu .
這將是我們的提名表格。
(請打印）
父母：_____________________________學生：________________________________
電話號碼：________________________

