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Ngày 1 Tháng 12 Năm 2011 

 

Kính gởi Phụ Huynh và Người Nuôi Dưỡng:  

 

Cùng với lá thư này quý vị sẽ nhận được một bản sao của Chính Sách Về Việc Vận Động Phụ Huynh Tham Gia 

Vào Chương Trình Title I của Sở  

 

Title I là gì?  

 

Title I  là một phần của đạo luật “Luôn Quan Tâm Đến Mọi Học Sinh” được Quốc Hội thông qua vào năm 

2002.  Đạo luật này bao gồm những luật lệ dành cho các trường trung và tiểu học công lập về các vấn đề như 

việc sử dụng kinh phí của chính phủ liên bang, bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo sư, thành tích học tập, quyền lợi 

của phụ huynh, hướng dẫn về việc dạy các học sinh đặc biệt, và sự công bằng cho các học sinh tham dự thể 

thao.  

 

Chính Sách Về Việc Vận Động Phụ Huynh Tham Gia Trong Toàn Sở Giáo Dục là gì?  

 

Chính sách này xác định rõ cách thức Sở bảo đảm cho việc phụ huynh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc 

giáo dục con em mình và cách phối trí giữa các văn phòng về những hoạt động của phụ huynh tham gia.  Mỗi sở 

giáo dục nào nhận kinh phí về Title I dành cho thành phần học sinh có khó khăn về kinh tế buộc phải chấp thuận 

chính sách về phụ huynh tham gia.   

 

Chính sách của Sở Giáo Dục chúng ta được soạn thảo với sự đóng góp ý kiến của các lãnh đạo phụ huynh. 

Chẳng hạn,  Sở đề nghị sẽ cung cấp cho phụ huynh những thông tin đúng lúc bằng nhiều ngôn ngữ; tạo cơ hội 

để giáo dục cho phụ huynh hiểu biết về giáo trình giảng dạy, vấn đề thi cử, và các chủ đề khác; cải tiến cách 

thức phụ huynh đóng góp ý kiến bao gồm về việc cải tiến kế hoạch học đường; và tăng cường và phong phú hóa 

các thành viên trong Ủy Ban Cố Vấn Phụ Huynh Về Title I Trong toàn Sở Giáo Dục. 

  

Tại sao chính sách này lại quan trọng đối với quý vị?  

 

Chính sách cho quý vị biết được những thông báo và thông tin nào phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng được 

quyền biết; các hoạt động nào của Sở và của trường cần sự góp ý của phụ huynh và người nuôi dưỡng; những 

biện pháp nào Sở dự định để xóa bỏ những trở ngại cho việc tham gia của phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng; và 

loại tham gia nào Sở dự định sẽ phối hợp với Hội Phụ Huynh và các tổ chức phụ huynh khác. Các đóng góp của 

Phụ Huynh hoặc người nuôi dưỡng và chính sách sẽ được cùng gởi đến cho Bộ Giáo Dục Pennsylvania.   

Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ sát cánh cùng làm việc với văn phòng chúng tôi để yểm trợ cho trường học 

của con em quý vị. Một trong những cách tốt nhất để cải tiến thành tích học tập của học sinh là phụ huynh tham 

gia một cách tích cực vào những phiên họp tại trường, buổi sinh hoạt gia đình, Hội Phụ Huynh Học Sinh của địa 

phương hoặc các tổ chức phụ huynh khác, cũng như việc quản trị trường học.  

 

Trân Trọng Kính Chào, 
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