
 

Cộng đồng Trường Công lập Boston  

2200 Đường Washington 

Roxbury, MA 02119 

 

Tên quý vị  

Đường, Số  

Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu chính  

 

Thân gửi Cộng đồng Trường Công lập Boston,  

 

Tôi, _____________________________________, viết thư này để đề nghị quý vị bỏ phiếu ủng hộ gia hạn thỏa 

thuận đặc quyền cho UP Academy Boston. Các giáo viên và nhân viên của nhà trường đã hỗ trợ con tôi rất nhiều, và 

tôi rất mong được thấy UP Academy Boston tiếp tục mang đến sự ảnh hưởng tích cực cho nhiều học sinh khác tại 

Boston.  

 

Phương án 1: Quý vị có thể chèn một trong những câu sau đây để hoàn thành bức thư của mình (nếu quý vị chọn 

phương án 1, hãy xóa những câu khác và mục được làm nổi bật khác trong phương pháp 2) 

 

- Kể từ khi con tôi bắt đầu nhập học tại UP Academy Boston, cháu đã trưởng thành rất nhiều. 

- Thêm một ghi chú ngắn gọn để mô tả con quý vị đã trưởng thành như thế nào  

- Trên tất cả, thầy/cô ____________ đã có sự quan tâm đặc biệt đến con tôi. 

- Thêm một ghi chú ngắn gọn để mô tả sự quan tâm đặc biệt của giáo viên  

- Trước khi nhập học UP Academy Boston, trải nghiệm giáo dục là một thách thức vô cùng lớn đối với con 

tôi và tôi   

- Thêm một ghi chú ngắn gọn để mô tả trải nghiệm của con quý vị trước khi nhập học UP Academy 

Boston và UP Academy Boston đã làm thay đổi trải nghiệm của cháu như thế nào  

Phương án 2: Nếu quý vị chọn viết về trải nghiệm của cá nhân mình, quý vị có thể sử dụng hướng dẫn sau đây:  

 

- Kể một câu chuyện về UP Academy Boston đã có tác động tích cực đến con quý vị như thế nào  

- Sử dụng những chi tiết cụ thể, có thể bao gồm giáo viên đã đóng vai trò gì, hoặc những điều cụ thể mà nhà 

trường đã hỗ trợ con quý vị  

- Con quý vị đã cải thiện ra sao  

- Bất cứ điều gì tích cực và nổi bật liên quan đến nhà trường  

 

CHÈN CÂU CHUYỆN CÁ NHÂN TẠI ĐÂY  

 

Tôi xin kết thúc lá thư này với cam kết sẽ ủng hộ gia hạn thỏa thuận đặc quyền cho UP Academy Boston và đề nghị 

quý vị bỏ phiếu ủng hộ gia hạn thỏa thuận đặc quyền này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và cân nhắc. 

 

Trân trọng,  

 

________________________ 


