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SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NEBINGER 

CHÍNH SÁCH THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH  

2016-2017 

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG  

Trong Chính Sách Phụ Huynh Toàn Trường Tham Gia, mỗi trường phải thiết lập những quy định 

về việc tham gia của phụ huynh [Section 1118(a)(2), ESEA.] 

Trường Tiểu Học Nebinger đồng ý sẽ thực hiện những quy định theo luật định như sau:   

 Sở Giáo Dục sẽ đưa vào hoạt động các chương trình, sinh hoạt và thủ tục để lôi 

cuốn sự tham gia của phụ huynh tại tất cả các trường học có chương trình Title I, 

Phần A, phù hợp với mục 1118 của Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học 

(ESEA). Những chương trình, hoạt động và thủ tục này sẽ được lên kế hoạch và 

hoạt động với sự tư vấn của phụ huynh của trẻ em tham gia.  

 Theo mục 1118, Sở Giáo Dục sẽ làm việc với các trường để đảm bảo rằng các 

chính sách tham gia của phụ huynh tại trường sẽ đáp ứng yêu cầu của mục 1118 

(b) của ESEA, và bao gồm như một phần của hiệp ước của phụ huynh-trường học 

phù hợp với phần 1118 (d) của ESEA. 

 Sở Giáo Dục sẽ kết hợp các chính sách phụ huynh tham gia này vào kế hoạch của 

Sở Giáo Dục Philadelphia được triển khai theo mục 1112 của ESEA.  

 Khi thực hiện những quy định về phụ huynh tham gia chương trình Title I, Phần 

A, nếu thực hiện theo như phần 1111 của ESEA, Sở Giáo Dục và nhà trường sẽ 

tạo cơ hội cho phụ huynh có trình độ hạn chế về tiếng Anh, phụ huynh khuyết tật, 

phụ huynh của trẻ em di dân có được những thông tin và báo cáo được viết dưới 

hình thức dễ hiểu và đồng nhất kể cả những hình thức khác và bằng ngôn ngữ mà 

phụ huynh có thể hiểu được.  

 Nếu kế hoạch của Sở Giáo Dục Philadelphia cho chương trình Title I, Phần A, 

được triển khai theo phần 1112 của ESEA, làm phụ huynh không hài lòng, Sở 

Giáo Dục sẽ đệ trình bất kỳ ý kiến nào của phụ huynh cùng với kế hoạch này khi 

nộp kế hoạch cho Bộ Giáo Dục Tiểu Bang.  

 Sở Giáo Dục sẽ lôi cuốn phụ huynh nào có con em được phục vụ trong chương 

trình Title I, Phần A vào việc quyết định sử dụng 1% ngân quỹ của Title I, Phần A 

dành cho phụ huynh, và sẽ đảm bảo rằng không dưới 95 % của số 1% dự trử trực 

tiếp vào các trường học.  
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 Sở Giáo Dục sẽ hoạt động dựa theo định nghĩa sau đây về sự tham gia của phụ 

huynh, và quy định rằng các trường có chương trình Title I sẽ thực hiện các 

chương trình, hoạt động và thủ tục phù hợp với định nghĩa này: 

Sự tham gia của phụ huynh có nghĩa là phụ huynh liên lạc thường xuyên, hai 

chiều về việc học tập của học sinh và các hoạt động khác của nhà trường, đảm 

bảo — 

(A) rằng phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ việc học tập của 

con em mình;  

(B)  rằng phụ huynh được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con 

em mình ở trường;  

(C)  rằng phụ huynh là những đối tác trong việc giáo dục con em mình và được 

bao gồm, nếu thích hợp, là ủy viên của ủy ban cố vấn để hỗ trợ cho việc giáo 

dục con em mình;  

(D)  thực hiện các hoạt động khác như được mô tả trong phần 1118 của ESEA. 

 Sở Giáo Dục sẽ thông báo cho phụ huynh và các tổ chức của phụ huynh về mục 

đích và sự tồn tại của Trung Tâm Thông Tin và Nguồn Trợ Giúp Phụ Huynh trong 

tiểu bang.  

PHẦN II. MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP MÀ CÁC TRƯỜNG SẼ THỰC HIỆN CHÍNH 

SÁCH THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH 

  

 [Lưu ý:  Chính sách Phụ Huynh Tham Gia của trường phải bao gồm việc mô tả phương pháp mà 

nhà trường sẽ thực hiện hoặc thực hiện từng phần sau đây. [Phần 1118 (a) (2), ESEA.] Bất kể hình 

thức nào mà trường lựa chọn để sử dụng, mô tả của mỗi phần sau đây phải được đưa vào để đáp 

ứng yêu cầu theo luật định.]  

 

1. Trường Tiểu Học Nebinger sẽ tiến hành việc lôi cuốn phụ huynh vào việc cùng triển khai kế 

hoạch tham gia của phụ huynh theo như phần 1112 của ESEA:  

       

 Phiên họp phụ huynh đầu năm được tổ chức vào ngày 21 tháng 9 năm 2016.  Các chính 

sách được xem xét và thảo luận với phụ huynh đồng thời hình thành kế hoạch cho năm tới. 

Ngoài ra hàng tháng đều có các phiên họp của đối tác cộng đồng.   

 

2. Trường Tiểu Học Nebinger sẽ tiến hành những việc sau đây để lôi cuốn phụ huynh vào quá 

trình xem xét và cải tiến nhà trường theo như phần 1116 của ESEA:   

 

Trường hiện đang có Ủy Ban Cố Vấn Học Đường phục vụ cho việc lôi cuốn phụ huynh 

vào việc cải thiện nhà trường và/quá trình lập kế hoạch hành động. Các phiên họp này 

được tổ chức mỗi tháng 1 lần.  
 

3.  Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ cung cấp sự phối hợp cần thiết, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ khác để 

trợ giúp cho các trường có chương trình Title I, Phần A trong việc lập kế hoạch và thực hiện 

các hoạt động phụ huynh tham gia có hiệu quả để cải thiện thành tích học tập của học sinh và 

của trường:   
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 Phối hợp với Giám Sát Viên Thi Hành Các Ngân Sách, Liên Lạc Viên Hỗ Trợ Cải Tiến 

Nhà Trường, Liên Lạc Viên Gia Đình - Nhà Trường, Hội Đồng Phụ Huynh và Học Đường 

(PHSC), Ủy Ban Tư Vấn Phụ Huynh Title I, Lực Lượng Đặc Nhiệm Giáo Dục Quyền 

Được Biết Philadelphia, PHỤ HUYNH POWER, và các nhóm phụ huynh khác, mở ra các 

cuộc hội thảo cho các trường học về vấn đề tham gia của phụ huynh.  

 

 Với sự hỗ trợ của phụ huynh/người chăm sóc, tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn cho 

các hiệu trưởng mới cũng như đương nhiệm và các nhân viên hành chánh về phương pháp 

phát triển quan hệ đối tác với phụ huynh / người chăm sóc.  

 

 Đào tạo nhân viên mới cũng như đương nhiệm những nhiệm vụ mà phụ huynh tham gia (ví 

dụ như Liên Lạc Viên Hỗ Trợ Cải Tiến Nhà Trường, Liên Lạc Viên Cộng Đồng-Trường, 

Điều Phối Viên Cộng Đồng Nhà Trường và Trợ Lý Cố Vấn Song Ngữ) để hỗ trợ các 

trường trong việc thực hiện việc phụ huynh tham gia. 

 

 Đội ngũ nhân viên của Văn Phòng Giáo Dục Bình Đẳng, Văn Phòng Hỗ Trợ Giáo Dục Đặc 

Biệt, và Văn Phòng Phụ Huynh, Gia Đình, Cộng Đồng Tham gia và Các Tổ Chức Tín 

Ngưỡng, và nhân viên của Phó Giám Đốc Sở sẵn sàng để hỗ trợ về chuyên môn.  

 

 Các Văn Phòng Thực Thi Ngân Sách/ Title I sẽ hỗ trợ chuyên môn cho các trường học và 

các tổ chức phụ huynh, như là Ủy Ban Cố Vấn Title I (PAC), Hội Phụ Huynh Học Sinh, 

Lực Lượng Đặc Nhiệm Giáo Dục Quyền Được Biết Philadelphia, PHỤ HUYNH POWER, 

và các nhóm phụ huynh khác. 

  

 Phối hợp việc đào tạo chuyên môn thông qua Văn Phòng Hỗ Trợ Giảng Dạy Và Lãnh Đạo. 

 

 Tổ chức các cuộc hội thảo cho phụ huynh về việc hỗ trợ thành tích học sinh và sự tham gia 

của phụ huynh.  

 

4. Trường Tiểu Học Nebinger sẽ phối hợp và kết nối các biện pháp tham gia của phụ huynh 

trong Phần A với các chương trình khác như sau: Bright Futures sẽ là: 

Trường Nebinger có 2 lớp Bright Futures. Những phụ huynh có con học ở lớp này sẽ đóng 

một vai trò không thể thiếu được trong tất cả các hoạt động tại trường học. Họ sẽ tham gia 

lớp định hướng vào mùa thu, các sự kiện và gây quỹ khác trong toàn trường. Các nhóm 

phụ huynh hỗ trợ và buổi hội thảo sẽ được tổ chức hàng tháng. 

 
 

5. Trường Tiểu Học Nebinger, với sự tham gia của phụ huynh, sẽ tiến hành việc đánh giá hàng 

năm về nội dung và hiệu quả của chính sách phụ huynh tham gia này nhằm cải thiện chất 

lượng của chương trình Title I, Phần A. Việc đánh giá sẽ bao gồm việc xác định những chướng 

ngại nào đã ngăn cản sự tham gia của phụ huynh trong các hoạt động (đặc biệt chú ý đến 

những phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, tàn tật, trình độ tiếng Anh còn hạn chế, ít 

học, hoặc thuộc các sắc dân thiểu số). Nhà trường sẽ sử dụng kết quả của việc đánh giá về các 

hoạt động phụ huynh tham gia để thiết kế những biện pháp cho phụ huynh tham gia hiệu quả 

hơn, và nếu cần thiết sửa đổi (với sự tham gia của phụ huynh) chính sách phụ huynh tham gia 

của trường.  
 

Một cuộc khảo sát ý kiến đã được gửi tới tất cả các phụ huynh vào mùa xuân năm 2016. 

Theo kết quả của cuộc khảo sát, nhà trường đã nghĩ ra một kế hoạch để giải quyết các 

rào cản và gia tăng sự tham gia của phụ huynh. Phụ huynh đã cung cấp thông tin phản 
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hồi trong cuộc họp đầu tiên của chúng tôi vào tháng 9 để đánh giá hiệu quả của các 

chính sách và sự tham gia của phụ huynh của năm vừa qua. Để giải quyết mối quan tâm 

của họ, các cuộc họp được tổ chức hàng tháng với phụ huynh, giáo viên, học sinh và các 

thành viên cộng đồng để mỗi người đều lên tiếng nói của mình trong các hoạt động của 

trường. Các cuộc họp được tổ chức vào ngày thứ Sáu thứ hai của mỗi tháng. 
 

6. Trường Tiểu Học Nebinger sẽ xây dựng khả năng của nhà trường và của phụ huynh để đảm 

bảo sự tham gia của phụ huynh được hiệu quả đồng thời hỗ trợ cho sự hợp tác giữa nhà trường, 

phụ huynh và cộng đồng nhằm cải thiện thành tích học tập của học sinh, thông qua các hoạt 

động cụ thể được mô tả dưới đây:   
 

A.  Trường Tiểu Học Nebinger, với sự hỗ trợ của Sở Giáo Dục, sẽ hỗ trợ cho phụ huynh, 

khi thích hợp, được hiểu biết về các chủ đề như sau, bằng cách thực hiện các hành động 

được mô tả trong đoạn này -- 
 

 Các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang,  

 Các tiêu chuẩn thành tích học tập của học sinh,  

 Các kỳ thi đánh giá học tập của tiểu bang địa phương kể cả các kỳ thi thay thế,  

 Các quy định của Title I-Phần A,  

 Phương pháp để theo dõi sự tiến bộ của con em họ, và  

 Phương pháp làm việc với các giáo viên. 

 

Vào ngày 21 tháng 9, bà hiệu trưởng Brown giải thích và xem xét các quy định của 

Title I-Phần A. Vào ngày 14 tháng 10, hiệu trưởng sẽ tổ chức một buổi hội thảo về việc 

giúp đỡ làm bài tập phù hợp với các tài liệu của môn học. Mỗi ngày thứ Sáu thứ hai 

hàng tháng, các khóa hội thảo sẽ tập trung vào chủ đề về các tiêu chuẩn thành tích học 

tập, kỳ thi đánh giá, mạng ParentNet cho phụ huynh để họ có thể theo dõi sự tiến bộ 

của con em mình. Hội thảo của phụ huynh về môn tập đọc và toán sẽ được tổ chức vào 

mỗi học kỳ vào ngày phụ huynh đến nhận phiếu điểm. Ngoài ra, trong phiên họp phụ 

huynh đầu năm và các sinh hoạt âm nhạc đặc biệt sẽ được sử dụng để phổ biến thông 

tin cho phụ huynh và cộng đồng.  Bí quyết cho phụ huynh và các thông tin khác của 

trường được gửi về nhà mỗi ngày thứ ba. Báo cáo giữa học kỳ được gửi về nhà vào mỗi 

học kỳ. 
 

B.  Trường Tiểu Học Nebinger, với sự hỗ trợ của Sở Giáo Dục, sẽ cung cấp tài liệu và mở 

lớp đào tạo để giúp cho phụ huynh làm việc với con cái của họ để cải thiện thành tích 

học tập của chúng, chẳng hạn như học đọc viết, và sử dụng công nghệ, nếu thích hợp, 

để thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh bằng cách: 
 

Nhân viên Trường Nebinger sẽ chia sẻ các nguồn trợ giúp tại phiên họp phụ huynh đến 

nhận phiếu điểm. Một cuộc tranh tài về Hội Chợ Khoa Học sẽ được tổ chức cho các 

lớp 3-8 vào tháng 12 và cho lớp Pre-K-2 vào tháng Giêng. Phiên họp ban đêm về sự 

chuyển tiếp lên Mẫu giáo sẽ được tổ chức phối hợp với sự kiện Meet and Greet. Ngoài 

ra, tập hồ sơ Truyền Thông với các bí quyết hướng dẫn phụ huynh về những nguồn tài 

liệu về thành tích học tập được ghi trên trang web của Bộ Giáo Dục Pennsylvania. Phụ 

huynh cũng sẽ được phép truy cập vào dữ liệu cá nhân của học sinh thông qua mật 

khẩu của mạng trường và các tài liệu trực tuyến khác. 
 

C.  Trường Tiểu Học Nebinger, với sự hỗ trợ của Sở Giáo Dục, sẽ giáo dục giáo viên, 

nhân viên phục vụ học sinh, hiệu trưởng và các nhân viên khác của trường phương 

pháp để tiếp cận, giao tiếp, và làm việc với phụ huynh như là những đối tác bình đẳng, 

sự đóng góp quý giá của phụ huynh, và phương pháp thực hiện và phối hợp các chương 
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trình của phụ huynh cũng như xây dựng mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường 

bằng cách:  
 

Trong tuần đầu tiên của mỗi tháng, trong các cuộc họp nhóm, giáo viên sẽ thảo luận 

các chiến lược về "dịch vụ khách hàng." Ngoài ra, trong thời gian tập huấn chuyên 

môn nửa ngày, nhân viên giảng dạy và không giảng dạy được đào tạo  nhiều phương 

pháp có thể được sử dụng trong khi làm việc với phụ huynh / người giám hộ. 
 

D.  Trường Tiểu Học Nebinger, nếu thích hợp, sẽ phối hợp và kết hợp các chương trình 

và các hoạt động của phụ huynh với chương trình nhà trẻ Head Start, Đọc Sách Đầu 

Tiên, Đọc Sách Lúc Ấu Thơ, Ngay Cả Bắt Đầu, Chương Trình Giảng Dạy Tại Nhà Cho 

Học Sinh Nhà Trẻ, Chương Trình Phụ Huynh Là Giáo Viên, các chương trình nhà trẻ 

công lập, và các chương trình khác đồng thời tiến hành các hoạt động khác, chẳng hạn 

như trung tâm trợ giúp phụ huynh, khuyến khích và hỗ trợ cho phụ huynh trong việc 

tham gia vào việc giáo dục con cái của họ bằng cách: 

 

Cung cấp các tài liệu phụ huynh trong sảnh trường, trong các cuộc họp phụ huynh 

hàng tháng và các buổi biểu diễn âm nhạc mỗi học kỳ một lần. Phụ huynh sẽ có cơ hội 

tham dự các hội thảo phụ huynh hàng tháng để khám phá những kỹ thuật khác nhau 

nhằm giúp cho con em họ. Phụ huynh có cơ hội làm tình nguyện viên để giúp đỡ tại 

trường và trở thành bảo mẫu của lớp. 
 

E.  Trường Tiểu Học Nebinger sẽ tiến hành những công việc sau đây để đảm bảo cho 

những thông tin liên quan đến các chương trình của nhà trường và phụ huynh, các cuộc 

họp và các hoạt động khác, được gửi đến cho phụ huynh bằng hình thức dễ hiểu và 

thống nhất, bao gồm những hình thức khác nhau theo yêu cầu, và, trong chừng mực có 

thể thực hiện được, bằng một ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được:  
 

Vào tháng 9 mỗi năm, chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo cho phụ huynh để cho họ có 

thể đọc và hiểu dữ liệu về thành tích học sinh một cách dễ dàng. Vào tháng 9, chúng tôi 

cũng gửi về nhà cho phụ huynh báo cáo điểm PSSA của năm trước. Kết quả điểm này 

một lần nữa được xem xét trong cuộc họp phụ huynh đầu tiên khi họ đến nhận phiếu 

điểm. Chúng tôi cũng gửi tất cả các tài liệu của trường bằng các ngôn ngữ mẹ đẻ trong 

túi hồ sơ truyền thông của chúng tôi. Các phiên họp của Ủy Ban Cố Vấn Học Đường và 

các ban ngành đoàn thể được tổ chức mỗi học kỳ một lần. Báo cáo giữa học kỳ được 

gửi về nhà vào giữa mỗi học kỳ trong đó có ghi chi tiết tiến bộ cá nhân của học sinh và 

dữ liệu thành tích của chúng. Chúng tôi cũng sử dụng những bức tường dữ liệu, các 

cuộc họp I.E.P., các cuộc họp RTII, liên kết phụ huynh và các buổi hội thảo phụ huynh 

để giúp phụ huynh hiểu được dữ liệu về thành tích và tầm quan trọng của nó. 
 

PHẦN  III. CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH PHỤ HUYNH THAM GIA  
  

 

Lưu ý: Chính sách Phụ Huynh Tham Gia của trường có thể bao gồm các danh sách bổ sung và mô 

tả các hoạt động khác mà các trường học, với sự tham khảo ý kiến của phụ huynh, lựa chọn để xây 

dựng năng lực của phụ huynh vào việc tham gia hoạt động trong các trường học và hệ thống học 

đường nhằm hỗ trợ thành tích học tập của con em họ, chẳng hạn như các hoạt động sau đây được 

liệt kê trong phần 1118 (e) của ESEA: 
 

 Lôi cuốn phụ huynh vào việc triển khai để đào tạo cho giáo viên, hiệu trưởng, và các nhà 

giáo dục khác nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo;  

 Tổ chức việc đào tạo văn hoá cần thiết cho phụ huynh Title I, Phần A, nếu sở giáo dục 

đã cạn kiệt các nguồn kinh phí cho việc đào tạo này;  
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 Thanh toán chi phí hợp lý và cần thiết liên quan đến hoạt động phụ huynh tham gia, 

trong đó có phương tiện giao thông nhằm cho phép phụ huynh đến dự các cuộc họp liên 

quan đến trường và các buổi đào tạo;  

 Đào tạo cho phụ huynh để tăng cường sự tham gia của những phụ huynh khác;  

 Sắp xếp các cuộc họp tại trường vào những thời gian khác nhau, hoặc tiến hành các cuộc 

hội thảo tại nhà giữa giáo viên hoặc các nhà giáo dục khác, là những người làm việc trực 

tiếp với trẻ em, với những phụ huynh nào không thể tham dự các cuộc hội thảo tại 

trường, nhằm tối đa hóa sự tham gia của phụ huynh vào việc giáo dục con cái của họ;  

 Áp dụng và thực hiện các mô hình về phương pháp tiếp cận để cải thiện sự tham gia của 

phụ huynh;  

 Thành lập một hội đồng cố vấn phụ huynh toàn Sở Giáo Dục để tư vấn tất cả các vấn đề 

liên quan đến sự tham gia của phụ huynh thuộc chương trình Title I, phần A;  

 Triển khai vai trò thích hợp cho các tổ chức cộng đồng và cơ quan doanh nghiệp bao 

gồm các tổ chức tôn giáo, các hoạt động phụ huynh tham gia; và  

 Hỗ trợ hợp lý cho các hoạt động phụ huynh tham gia trong phần1118 nếu phụ huynh yêu 

cầu. 

 

************************* 

 

PART IV. THỰC HIỆN  
 

Chính Sách Phụ Huynh Tham Gia của Trường Tiểu Học Nebinger được triển khai với sự 

hợp tác và đồng ý của phụ huynh và được làm chứng bởi _________________. (Phần để trống này 

sẽ được điền vào với tên của một phụ huynh đã tham dự và có tên trên bảng đăng nhập của cuộc 

họp đóng góp ý kiến của phụ huynh về việc triển khai các chính sách phụ huynh) 

 

 

Trường sẽ phát chính sách này cho tất cả phụ huynh vào ngày 31 tháng 10 năm 2016.  

 

     _______________________________ 

     (Chữ Ký Hiệu Trưởng) 

     _______________________________ 

                                                            (Ngày) 


