
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN HỌC ĐƯỜNG
Hội Đồng Cố Vấn Học Đường (SAC) là một nhóm người 

được bầu lên để hợp tác làm việc nhằm cải thiện thành tích 
học sinh, tăng cường hiệu quả giảng dạy trong lớp và sự 

tham gia của phụ huynh trong quá trình giáo dục.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN HỌC ĐƯỜNG CÓ BA MỤC TIÊU CHÍNH:

Hỗ Trợ Thành Tích 
Học Tập

Cải Thiện Môi Trường 
Học Đường

Tăng Cường Sự Tham 
Gia Của Phụ Huynh

THÀNH VIÊN TRONG SAC GỒM CÓ NHỮNG AI? CÁC THÀNH VIÊN NÀY 
LÀM GÌ?SAC phải có đa số là thành viên của các gia đình cùng với hiệu trưởng, nhân 

viên trường, học sinh (đối với trường dạy từ lớp 7-12), và thành viên cộng 
đồng. Số lượng các thành viên như sau:

TRƯỜNG TIỂU HỌC
TỔNG SỐ 8 THÀNH VIÊN

TRƯỜNG TH CƠ SỞ/TH PHỔ THÔNG
TỔNG SỐ 11 THÀNH VIÊN

Hội họp mỗi tháng (hoặc ít nhất 
cách mỗi tháng).

Tham gia vào cuộc Mạng Đàm 
Chiến Lược bằng cách sử dụng và 

phân tích dữ liệu của trường.

Tập trung vào việc hỗ trợ cho 
thành tích học tập, cải thiện môi 

trường học đường, và tăng cường 
sự tham gia của phụ huynh.

Xây dựng sự đồng thuận với các 
thành viên SAC.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA SAC VÀ HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH HOẶC CÁC NHÓM 
KHÁC TRONG TRƯỜNG LÀ NHƯ THẾ NÀO?
SAC Có một vài tiêu chí mà họ phải hoàn thành:

1.  SAC phải bao gồm tất cả các ban ngành đoàn thể như: hiệu trưởng, phụ huynh/gia đình, nhân viên nhà trường, 
thành viên của cộng đồng và học sinh (đối các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông mà thôi).
2.  Các phiên họp của SAC phải tập trung vào việc bàn luận chiến lược thay vì chỉ bàn luận về việc gây quỹ hoặc 
tổ chức các sự kiện. Bàn luận chiến lược bao gồm việc xem xét dữ liệu của trường và đưa ra các biện pháp giải 
quyết những vấn đề ảnh hưởng đến nhà trường. SAC là một cơ hội cho phụ huynh/gia đình, giáo viên, nhân viên 
trường, học sinh, thành viên cộng đồng, và hiệu trưởng có cơ hội hợp tác, giải quyết vấn đề, và triển khai các biện 
pháp làm cải thiện nhà trường và đẩy mạnh việc học tập.
3.  Thành viên của SAC có thể là thành viên của các nhóm khác trong cộng đồng nhà truờng như là HSA hoặc Bạn 
Của; đây là cơ hội tuyệt vời cho các ban ngành đoàn thể  xây dựng mối quan hệ giữa các nhóm với nhau.
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