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Hãy liên lạc với the Office of the Education 

Ombudsman nếu quý vị muốn nhận tài liệu này 

dưới hình khác để thích ứng với những người có 

khuyết tật.
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Gia Nhập Vào Nhóm 
Phụ Huynh
Hầu hết các trường đều có một nhóm phụ huynh 
được tổ chức nhằm giúp cho môi trường học tập 
của học sinh được phong phú hơn và trợ giúp các 
giáo viên và nhân viên khác trong trường.  Tình 
nguyện viên của nhóm phụ huynh có thể làm việc 
trong vai trò hỗ trợ ngay ở trường, gây quỹ cho các 
dự án của trường, và bảo trợ những dịp tổ chức 
giúp các gia đình kết giao với nhau.  Họ thường 
tổ chức những cuộc họp đều đặn cho tất cả phụ 
huynh.

Hội phụ huynh lớn nhất trong nước là PTA, tức là 
Parent Teacher Association (Hội Phụ Huynh Giáo 
Viên), một tổ chức toàn quốc bất vụ lợi.  PTA của 
Tiểu Bang Washington có một văn phòng cấp 
tiểu bang và những chi nhánh địa phương tại mỗi 
trường. Hội viên đóng liễm phí, và một phần trong 
số tiền đó dùng hỗ trợ tổ chức trung ương, có 
nhiệm vụ vận động hành lang cho luật pháp liên 
quan đến trẻ em, làm một website lớn, huấn luyện 
thành viên, và các lợi ích khác.

Tuy vậy, không phải tất cả các nhóm phụ huynh 
của trường là một phần của PTA.  Có một nhóm 
được thành lập tại một trường và không phải là chi 
nhánh của một tổ chức lớn hơn đôi khi được gọi là 
PTO, viết tắt của Parent Teacher Organization (Tổ 
Chức Phụ Huynh Giáo Viên).  Có một nhóm nhận 
học sinh làm hội viên có thể được gọi là PTSA, viết 
tắt của Parent Teacher Student Association (Hội 
Phụ Huynh Giáo Viên Học Sinh).

Văn phòng nhà trường thường có thể thông tin về 
các nhóm phụ huynh tại trường của quý vị.

The Office of the Education Ombudsman cung cấp thông tin 

và những dịch vụ giới thiệu cho các học sinh, gia đình và cộng 

đồng liên quan đến hệ thống giáo dục công cộng, khuyến 

khích sự tham gia của cộng đồng và gia đình trong việc giáo 

dục, và giúp đỡ các gia đình và học sinh giải quyết mâu thuẫn 

với nhà trường.

Nhiệm Vụ Của Nhà 
Trường Là Gì?
Một vài khu học chánh áp dụng chính sách 
gia đình tham gia còn những nơi khác thì 
thân mật hơn trong việc tiếp xúc với gia đình.  
Những trường học nhận tài trợ liên bang theo 
Title I (Điều I) theo luật phải có các hoạt động 
tham gia của gia đình, và một vài trường nhận 
tài trợ đặc biệt để trợ giúp những nỗ lực đó.  
Không có luật nào của tiểu bang Washington 
nói rằng  các trường học phải có sự tham gia 
của gia đình, nhưng đa số các trường thành 
công đều có sự tham gia của gia đình.

SAU ĐÂY LÀ MỘT VÀI ĐIỀU CƠ BẢN MÀ 
TRƯỜNG CỦA QUÝ VỊ PHẢI THỰC HIỆN:

• Một bầu không khí ân cần và khuyến khích 
quý vị hợp tác trong việc giáo dục con em 
của quý vị.

• Cách đối xử thân thiện, tôn trọng của nhân 
viên nhà trường.

• Cách đáp ứng thận trọng, đúng lúc đối với 
các lo ngại của quý vị.

• Các thông tin về cách thức giúp học sinh 
làm bài tập ở nhà và hỗ trợ việc học ở nhà.

• Hợp tác với các tổ chức cộng đồng giúp đỡ 
các gia đình. 

• Ở các trường học có nhiều nền văn hoá: 
thông tin cho gia đình được dịch sang 
nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Anh.

Tiểu Bang Washington
Office of the Governor (Văn Phòng Thống Đốc)
State of Washington
Office of the Governor

Vietnamese



Con Của Quý Vị và Nhà 
Trường Cần Quý Vị
Trẻ em cần cả giáo viên giỏi và mức hỗ trợ 
nhiệt tình của gia đình để tận dụng khả năng 
học tập ở trường.  Kết quả nghiên cứu toàn 
quốc cho thấy rằng khi phụ huynh và trường 
học cùng hợp tác làm việc với nhau thì học 
sinh thành công.  Kết quả này đúng với các 
gia đình thuộc tất cả các chủng tộc, mức thu 
nhập, và trình độ học vấn, dù ở các trường tại 
thành phố hoặc nông thôn.

Tham Gia Của Gia Đình 
Trong Việc Giáo Dục Là Gì?
Tham gia của gia đình có nghĩa là các gia 
đình và người giám hộ pháp lý tham gia tích 
cực vào sinh hoạt ở trường của con em.  
Tham gia của gia đình là hợp tác với các giáo 
viên và nhân viên khác của nhà trường.  Mỗi 
phụ huynh hoặc người trong gia đình đều 
có hoàn cảnh sống, kinh nghiệm và kỹ năng 
khác nhau, vì vậy chúng ta có nhiều cách 
khác nhau để tham gia, hỗ trợ và làm phong 
phú thêm việc giáo dục con em. 
  

Hình thức tham gia cơ bản nhất của gia đình 
là bảo đảm cho mỗi học sinh đi học hàng 
ngày sau khi đã ngủ đầy đủ, ăn điểm tâm bổ 
dưỡng và mặc quần áo thích hợp.  Đối với 
các phụ huynh có thời gian và năng lực, tình 
nguyện làm việc ở trường hoặc làm việc với 
nhóm phụ huynh là một đóng góp quý giá.

Những Cách Tham  
Gia Tốt Nhất 
Điều quan trọng nhất mà phụ huynh có thể làm 
để giúp con em họ ở trường là lấy việc học tập 
thành đạt làm điều ưu tiên trong gia đình.  Có 
nhiều cách khác để cho con em của quý vị thấy 
quý vị vững tin vào việc giáo dục như thế nào.  
Đánh dấu vào những ý kiến nào dưới đây thích 
hợp với sinh hoạt thường ngày của gia đình 
quý vị.

BIẾN NHÀ THÀNH TRUNG TÂM HỌC TẬP
o	Đọc sách với con của quý vị mỗi ngày, bằng tiếng 

Anh hoặc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị.  Dùng 
sách, bảng thông cáo, hộp đựng thức ăn hoặc bất cứ 
những gì xung quanh quý vị.  Nếu quý vị không thấy 
thoải mái để đọc sách, hãy thảo luận về sách hình 
hoặc tranh ảnh, hoặc nhờ con của quý vị đọc cho quý 
vị nghe.

o	Lập giờ giấc thường xuyên và chỗ để làm bài tập mỗi 
ngày.  Tắt TV.

o	Biết con quý vị đang học gì.  Học những điều mới cho 
chính quý vị.

o	Bảo đảm cho con của quý vị ngủ đủ mỗi đêm và ăn 
điểm tâm bổ dưỡng trước khi đi học.

o	Đưa gia đình của quý vị tham gia những hoạt động 
cộng đồng để mở mang thêm việc học tập ở trường.

o	Cho con của quý vị biết là quý vị mong đợi kết quả tốt 

ở trường.

 

LIÊN LẠC VỚI NHÀ TRƯỜNG
o	Thông báo cho nhà trường biết về những nhu cầu 

của con quý vị và bất cứ thay đổi nào trong hoàn 
cảnh gia đình của quý vị.

o	Thiết lập một phương pháp liên lạc với giáo viên của 
con quý vị và dùng phương pháp đó thường xuyên.

GIÚP ĐƯA CỘNG ĐỒNG VÀO HỌC ĐƯỜNG
o	Khuyến khích trường của quý vị thông tin cho tất cả 

các gia đình về các dịch vụ và các nguồn trợ giúp 
trong cộng đồng. 

o	Nếu trường học của quý vị có nhiều nền văn hoá, 
hãy tìm hiểu xem những tổ chức cộng đồng nào 
phục vụ những nhóm đa dạng và giúp trường liên 
lạc với những tổ chức này để cung cấp dịch vụ cho 
các gia đình.  

o	Chuẩn bị những kinh nghiệm giáo dục và văn hoá 
cho con của quý vị.  Chia xẻ những cơ hội này với 
các gia đình khác và trường của con quý vị.

o	Giúp nhà trường tuyển mộ và huấn luyện những 
thiện nguyện viên và cố vấn cho cộng đồng từ 
những nhóm thuộc những nền văn hoá khác nhau.

o	Cám ơn những người buôn bán ở địa phương và 
những cơ sở thương mại đã ủng hộ việc giáo dục 
và trường học.

Tại Sao Không Phó Thác 
Việc Giáo Dục cho Nhà 
Trường?
Ý tưởng về việc tham gia của gia đình trong 
các trường học ở Hoa Kỳ bắt đầu vào cuối 
thập niện 1800.  Tuy gia đình và nhà trường 
làm việc với nhau có vẻ là một ý kiến hay về 
nhiều mặt, người ta vẫn không nhận ra rằng 
lợi ích phụ sẽ là những gặt hái có lợi nhiều 
cho việc học tập của học sinh.  Tuy nhiên, 
kết quả nghiên cứu toàn quốc trong 40 năm 
vừa qua đã chứng tỏ là càng nhiều gia đình 
tham gia vào việc giáo dục của con em thì 
những học sinh đó càng đạt được thành quả 
ở trường.

o	Thường xuyên kiểm tra bài tập ở nhà,  đi học đều 
đặn và tiến bộ trong học tập của con quý vị.

o	Trả lời tất cả các thư từ của nhà trường.

o	Tham dự các cuộc họp, những dịp tổ chức và các 
cuộc hội thảo phụ huynh–giáo viên.

GIÚP ĐỠ NHÀ TRƯỜNG
o	Làm việc với các giáo viên để tìm những tài liệu 

giảng dạy, các chương trình bồi đắp thêm cho học 
sinh, và gây quỹ. 

o	Nếu quý vị không thể tình nguyện giúp ở trường 
trong giờ học, hãy hỏi nhà trường cách giúp ở nhà 
hoặc vào cuối tuần.

o	Nếu quý vị có thời gian, hãy giúp giáo viên trong lớp 
học. 

o	Tuyển mộ và huấn luyện những gia đình khác để 
thành lập một nhóm tình nguyện.

o	Giúp lập ra danh sách điện thoại hình cây hoặc danh 
sách e-mail và lưu giữ danh sách đó.

TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO
o	Học cách thức làm việc của hệ thống trường học và 

cách bênh vực cho tất cả trẻ em.

o	Tham gia những ủy ban giữ vai trò quyết định ở 
trường.

o	Tổ chức một nhóm phụ huynh trong trường của quý 
vị hoặc hoạt động tích cực trong tổ chức phụ huynh 
của trường quý vị.  

o	Tham dự các lớp nhằm phát triển các kỹ năng lãnh 
đạo của quý vị.

o	Công khai ủng hộ giáo dục.  Tìm hiểu về các luật 
giáo dục của tiểu bang và địa phương.
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