
Kính gửi Phụ Huynh và Các Gia Đình của Carleton,

Chào mừng quý vị đến với cộng đồng Carleton! Là hội viên, quý vị có vai trò quan trọng và
chúng tôi mong chờ được hợp tác với quý vị khi con em quý vị chuyển tiếp đến Northfield. Lá
thư này là giấy tờ sau cùng quý vị nhận được trong mùa hè này; các trao đổi trong tương lai sẽ
được thực hiện qua email.

Tuần Lễ dành cho Sinh Viên Mới (định hướng) được lên lịch bắt đầu vào ngày 6 tháng 9 năm
2022. Trong mùa hè này, vui lòng truy cập trang go.carleton.edu/newparents sau đó để biết
lịch định hướng cho phụ huynh.

Ngoài ra, tôi mong quý vị xem lại Family Guide (Hướng Dẫn dành cho Gia Đình) mà chúng tôi
đã chuẩn bị cùng với Hội Đồng Tư Vấn Phụ Huynh (Parents Advisory Council), được đăng tải
trên cùng một trang web. Hướng Dẫn này chứa thông tin quan trọng, thường là những thông tin
mới cho phụ huynh và các gia đình, trong đó có quyền riêng tư, thông báo cho phụ huynh và
các chính sách của trường cao đẳng. Tại Carleton, chúng tôi làm việc với các sinh viên là thanh
niên và muốn giúp quý vị hiểu quý vị có thể mong đợi điều gì khi con em quý vị chuyển tiếp vào
cộng đồng của chúng tôi.

Tôi xin trân trọng kính mời quý vị tham gia hội thảo trực tuyến qua Zoom dành cho phụ
huynh và các gia đình mới cùng tôi và Art Rodriguez ’96, Phó Chủ Tịch kiêm Chủ Nhiệm
Nhập Học và Hỗ Trợ Tài Chính, vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, lúc 6 chiều theo giờ CDT
(Múi Giờ Miền Trung) (7 giờ tối theo giờ EDT (Múi Giờ Miền Đông)/4 giờ chiều theo giờ
PDT (Múi Giờ Thái Bình Dương)) để chia sẻ thông tin và hồi đáp mọi thắc mắc của quý vị về
Carleton, trải nghiệm của sinh viên và cách ứng phó với đại dịch COVID-19 của Nhà Trường.
Quý vị sẽ nhận được email mời tham gia hội thảo trực tuyến vào cuối tháng 5,
trong đó sẽ có một liên kết để đăng ký (xin nhớ xác nhận thông tin liên hệ của quý vị tại
go.carleton.edu/newparents!).

Đồng nghiệp của tôi và tôi rất mong được hỗ trợ con em quý vị phát triển và trưởng thành trong
bốn năm tới. Xin cảm ơn quý vị đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Nếu quý vị từng không biết có
nên gọi cho ai đó trong Nhà Trường để thảo luận một vấn đề hay không, xin đừng ngần ngại gọi
điện cho chúng tôi.

Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên sự thay đổi thực sự trong bốn năm tiếp theo này.

Chúc quý vị mọi điều tốt đẹp,

Carolyn H. Livingston, Ph.D.
Phó Chủ Tịch Đời Sống Sinh Viên kiêm Chủ Nhiệm Sinh Viên



Kính gửi Phụ Huynh Mới của Carleton College,

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón quý vị và con quý vị đến với Niên Khóa 2026 của
Carleton College. Chúng tôi viết thư này để giới thiệu về nhà trường và chia sẻ một số cách quý
vị có thể kết nối với cộng đồng Carleton College. Chúng tôi là các lãnh đạo đương nhiệm của
Hội Đồng Tư Vấn Phụ Huynh (Parents Advisory Council), nhóm các phụ huynh tình nguyện
dành thời gian để thông tin cho nhà trường và đóng vai trò là nguồn lực hỗ trợ các phụ huynh
khác. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giúp quý vị kết nối và tìm kiếm thông tin quý vị
cần theo cách dễ dàng nhất.

Bắt đầu với Cổng Điện Tử
Trước tiên, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ bắt đầu tự làm quen với Cổng Điện Tử dành cho Phụ
Huynh/Gia Đình tại go.carleton.edu/parents. Cổng Điện Tử là nơi bắt đầu tuyệt vời khi quý vị
có thắc mắc, vì trang web bao gồm các liên kết đến nhiều văn phòng chính của trường sẽ cần
thiết với quý vị hoặc con quý vị. Ngoài ra, còn có liên kết đến các tin tức cập nhật và lịch quan
trọng của trường, bản tin dành cho phụ huynh, hội thảo trực tuyến và nhiều thông tin khác.

Tư Vấn dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ Mới của Trường
Trên Cổng Điện Tử, quý vị cũng sẽ thấy một liên kết đến Hướng Dẫn dành cho Gia Đình
(Family Guide) trong mục “Information and Policies” (Thông Tin và Chính Sách). Chúng tôi
khuyến khích tất cả phụ huynh/người giám hộ của tân sinh viên xem lại hướng dẫn này, đặc
biệt là mục có tiêu đề “Advice for Parents” (Tư Vấn dành cho Phụ Huynh), trong đó có lời
khuyên về những mong đợi đối với sự phát triển của con quý vị trong quá trình học tập tại
Carleton. Xin đặc biệt chú ý đến quyền riêng tư của sinh viên và phần thông báo cho phụ
huynh. Nhà trường giới hạn về những nội dung có thể chia sẻ với phụ huynh và gia đình về con
em họ, vì vậy chúng tôi khuyến khích quý vị có những cuộc trò chuyện sâu sắc với Carl về
những kỳ vọng chung để kết nối và cập nhật về cách thức làm việc của họ.

Kết Nối Với Các Gia Đình Khác của Carleton
Thông qua Cổng Điện Tử, quý vị cũng có quyền truy cập vào Danh Mục Gia Đình (trong mục
“Parent Services” [Dịch Vụ Cho Phụ Huynh]), bao gồm danh sách địa lý của phụ huynh/người
giám hộ, tên và niên khóa của sinh viên cũng như thông tin liên hệ. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ
thấy thông tin này hữu ích khi xác định các gia đình khác của Carleton trong khu vực để quý vị
có thể chia sẻ thông tin, hiểu biết chuyên sâu và sở thích với họ. Quý vị có thể truy cập danh
mục mới nhất sau ngày 1 tháng 7 bằng mật khẩu knights2022.

Mặc dù thông tin về phụ huynh trong danh mục được coi là “thông tin công khai” trong cộng
đồng Carleton nhưng chúng tôi tôn trọng mong muốn của mọi người về quyền riêng tư. Nếu
quý vị muốn cập nhật và/hoặc loại trừ thông tin của mình khỏi danh mục trực tuyến, vui lòng
truy cập: apps.carleton.edu/parents/update.

Nếu quý vị muốn kết nối với các phụ huynh/người giám hộ khác qua email hoặc trực tuyến:
● Tham gia nhóm email giữa các phụ huynh tại apps.carleton.edu/parents/list



● Yêu cầu tham gia “Carleton College Parents Group” (Hội Phụ Huynh của Carleton
College) do cá nhân tự quản lý trên Facebook

Chúng tôi tin rằng quý vị sẽ thấy Carleton là một môi trường học tập nghiêm túc và hỗ trợ cho
con quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào, vui lòng liên hệ với Văn
Phòng Chủ Nhiệm Sinh Viên theo số (507) 222-4075 hoặc liên hệ với Trey Williams, Chủ Nhiệm
Lớp Sinh Viên Năm Nhất theo địa chỉ twilliams@carleton.edu.

Trân trọng,

Karen Handelman & Marc Hirshman, Đồng Chủ Tịch
Hội Đồng Tư Vấn Phụ Huynh của Carleton College
Phụ Huynh của Abby Hirshman ’20 và Emily Hirshman ‘23

Eva và Jeff Camp, Phó Chủ Tịch
Hội Đồng Tư Vấn Phụ Huynh của Carleton College
Phụ Huynh của Lee Camp ‘23

mailto:twilliams@carleton.edu

	Vietnamese Dean of Students Letter 2022.pdf
	Vietnamese PAC Chairs Letter 2022.pdf

