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CHÍNH SÁCH PHỤ HUYNH THAM DỰ SINH HOẠT HỌC ĐƯỜNG 
THEO DANH MỤC I, PHẦN A 2017-2018 

 

Khu Học Chánh Houston (HISD) sẽ thi hành các đòi hỏi của luật Every Student Succeeds Act như sau: 

1. Tổ chức việc hỏi ý kiến chu đáo các phụ huynh để thi hành các chương trình, sinh hoạt, và thủ tục để 
phụ huynh tham dự sinh hoạt trong các trường “Title I, Part A” (Danh Mục I, Phần A) của học khu. 

2. Cùng phát triển với các phụ huynh, đồng ý với họ, và phân phối cho họ chính sách tham dự sinh hoạt 
học đường của khu học chánh. Khu học chánh sẽ đưa chính sách này vào các kế hoạch của học khu.  

3. Cung cấp sự giúp đỡ kỹ thuật cho tất cả các trường Danh Mục I, Phần A để cùng với phụ huynh hình 
thành bản viết chính sách phụ huynh tham dự kể cả qui ước giữa trường – phụ huynh. 

4. Cung cấp sự điều hợp, giúp đỡ kỹ thuật, và sự giúp đỡ cần thiết khác để giúp các trường Danh Mục I, 
Phần A hoạch định và thi hành các sinh hoạt có phụ huynh tham dự hữu hiệu để cải tiến thành tích học 
sinh và trường.  

5. Hỗ trợ các trường Danh Mục I, Phần A của học khu để xây dựng khả năng của trường và phụ huynh để 
phụ huynh tích cực tham gia và cổ vũ các khả năng giáo dục con cái và văn hóa gia đình để gia tăng 
thành tích học vấn. 

6. Điều hợp và du nhập các phương pháp giúp phụ huynh tham dự vào chương trình Danh Mục I, Phần A 
với các phương pháp phụ huynh tham dự trong những chương trình khác khi có thể thực hiện được. 

7. Với sự tham dự của phụ huynh, thi hành sự thẩm định hàng năm về nội dung và hiệu quả của chính 
sách phụ huynh tham dự và chương trình trong việc cải tiến phẩm chất giáo dục của các trường Danh 
Mục I, Phần A.  Khu học chánh sẽ sử dụng những kết quả của sự thẩm định này để đề ra các phương 
sách nhằm hữu hiệu hơn việc phụ huynh tham dự, và nếu cần, sửa đổi các chính sách phụ huynh tham 
dự. 

8. Nhận diện bất cứ trở ngại nào để phụ huynh tham dự nhiều hơn vào các sinh hoạt của con em trong các 
trường Danh Mục I, Phần A với sự chú ý đặc biệt đến các phụ huynh bất lợi về kinh tế, bị phế tật, không 
thông thạo Anh ngữ, văn hóa giới hạn, hoặc thuộc bất cứ chủng tộc thiểu số nào.   

9. Bảo đảm rằng mọi thông báo cho phụ huynh và các báo cáo của trường sẽ trong một hình thức có thể 
hiểu và đồng nhất và trong một ngôn ngữ mà phụ huynh hiểu, nếu có thể thực hiện được. 

 
PHÁT BIỂU VỀ MỤC ĐÍCH 
Khu Học Chánh Houston quyết tâm làm việc với các phụ huynh, học sinh, và cộng đồng cũng như các phần 
tử lưu tâm đến trường để cải thiện thành tích của học sinh. Mục tiêu của HISD là bảo đảm rằng mọi học 
sinh tốt nghiệp trung học sẽ sẵn sàng để thành công ở đại học và/hoặc ngành nghề mà chúng chọn. Khu học 
chánh nhận biết rằng phụ huynh đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì là thầy cô đầu tiên của con em và 
là các hợp tác viên có giá trị trong tiến trình giáo dục. Một kết quả là phụ huynh sẽ được bao gồm trong 
những cơ hội quyết định thích hợp để hỗ trợ thành tích học sinh. Sự hợp tác với phụ huynh và cộng đồng 
thì quan trọng. Do đó, HISD khích lệ sự tham dự của phụ huynh trong sự thông tin thường lệ, hai chiều và 
chu đáo liên quan đến việc học của học sinh và các sinh hoạt khác trong trường. HISD muốn các phụ huynh: 

• Luôn biết rõ về tình trạng học vấn của con em qua nhiều hình thức thông tin.  
• Hợp tác làm việc với nhân viên học đường để giúp con em đạt được các trình độ cao nhất. 
• Nói với con em về sự quan trọng của việc chuẩn bị lên đại học và chọn ngành.  
 
Học trình của HISD được dựa trên “Texas Essential Knowledge and Skills” (TEKS – Những Khả Năng và 
Hiểu Biết Căn Bản ở Texas) và bao gồm những môn bó buộc phải được dậy ở mỗi cấp lớp. Tuy nhiên, mỗi 
trường chịu trách nhiệm về chương trình giảng dậy và kết quả của trường. Mọi học sinh HISD sẽ được cung 
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cấp đồng đều việc giảng dậy và các chương trình học vấn. HISD nhận biết rằng một số học sinh có thể cần 
sự giúp đỡ thêm mà chúng có thể có được qua chương trình Danh Mục I, Phần A để đạt được thành tích 
học vấn cao.   

 
PHỤ HUYNH THAM DỰ VÀO VIỆC HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH 
Tất cả sinh hoạt trường và học khu sẽ cổ vũ và khích lệ sự tham dự của phụ huynh. Khu học chánh sẽ tổ 
chức các buổi họp phụ huynh tư vấn (Parent Consutation Meetings) nhằm hợp tác với phụ huynh và những 
ai lưu tâm đến học khu về chính sách này. Các cuộc họp này sẽ gồm những người tình nguyện tỉ như phụ 
huynh, giám hộ, Điều Hợp Viên Danh Mục I, Liên Lạc Viên Trường Danh Mục I hay các nhân viên khác 
trong trường, ban quản trị, phần tử cộng đồng và nhân viên trung ương để cập nhật Chính Sách Phụ Huynh 
Tham Dự của Học Khu. Mục tiêu là có sự tham dự của phụ huynh trong tiến trình quyết định đối với chương 
trình Danh Mục I, Phần A. 

 
KHẢ NĂNG XÂY DỰNG VÀ PHỐI HỢP 
Mục đích của việc xây dựng khả năng là để bảo đảm sự tham dự lâu dài của phụ huynh. Các sinh hoạt và 
huấn luyện xây dựng khả năng (tỉ như Đêm Văn Hóa, Trại Toán và Khoa Học, Khả Năng Đọc và Giúp 
Làm Bài Tập) sẽ được cung cấp cho các phụ huynh để gia tăng thành tích học vấn qua những nỗ lực trên 
toàn học khu và trường. Khu học chánh sẽ điều hợp những nỗ lực và các phương pháp này với các chương 
trình khác của liên bang và tiểu bang trong nhiều cách khác nhau. 

 
CÁC CAM KẾT TRƯỜNG-PHỤ HUYNH 
Một “School-Parent Compact” (cam kết trường-phụ huynh) là một sự ưng thuận mà nó vạch ra việc chia 
sẻ trách nhiệm giữa các phụ huynh, nhân viên, và học sinh để cải tiến thành tích học vấn. Mỗi trường phải 
chia sẻ trách nhiệm với phụ huynh để thành tích học sinh cao hơn qua việc hình thành “School-Parent 
Compact” với sự hợp tác và phối hợp của phụ huynh.  

Phụ huynh sẽ nhận được “School-Parent Compact” từ trường với một danh sách các trách nhiệm. Các giáo 
chức, phụ huynh, và học sinh sẽ có các trách nhiệm rõ rệt để giúp học sinh đạt được các mục tiêu của mình. 
Trách nhiệm học sinh có thể thay đổi tùy theo cấp lớp. Sự giao tiếp giữa phụ huynh và nhân viên trường 
phải trong ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu. 

Bản “School-Parent Compact” phải được thảo luận trong mọi sinh hoạt học đường. Theo Bộ Giáo Dục Hoa 
Kỳ, trong các trường tiểu học, bản School-Parent Compact sẽ được thảo luận, tối thiểu hàng năm, trong các 
cuộc họp phụ huynh-giáo chức vì sự cam kết này liên quan đến học vấn của từng học sinh. 

 
CÁC LOẠI THAM DỰ CỦA PHỤ HUYNH  
Có nhiều cách để phụ huynh có thể tham gia trong việc giáo dục con em. HISD quý trọng những đóng góp 
ở nhà, ở trường và trong cộng đồng. Đọc sách cho con em nghe ở nhà và nói chuyện với chúng trong bữa 
ăn gia đình thì cũng quan trọng như tình nguyện trong trường và phục vụ trong các tiểu ban cố vấn. Nhiều 
loại tham dự của phụ huynh thì cần thiết trong sự hợp tác trường-nhà-cộng đồng để bảo đảm rằng mọi trẻ 
em được thành công. Mỗi trường Danh Mục I, Phần A có trách nhiệm đề ra những phương cách chu đáo 
để phụ huynh tham dự trong việc giáo dục con em mình. Các phụ huynh được khích lệ tham dự trong các 
sinh hoạt có bao hàm phụ huynh tỉ như chương trình Read Houston Read, nhóm PTA/PTO/PAC (phụ huynh 
trong trường) và là người tình nguyện trong trường. Tiểu Ban Phụ Huynh Cố Vấn (Parent Advisory Council 
- PAC) là một thực hành tốt nhất vì nó cho phép phụ huynh tham dự trong một phương cách có tổ chức, 
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liên tục và đúng lúc để hoạch định, duyệt xét và cải tiến các chương trình Danh Mục I, Phần A. Vì sự an 
toàn của mọi học sinh, mọi người tình nguyện phải ghi danh qua chương trình Volunteers in Public Schools 
(VIPS – Tình Nguyện Trong Trường Công).   

 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA CỘNG ĐỒNG  
Hàng năm, HISD sẽ xác định các nhu cầu của phụ huynh và con em trong cộng đồng qua một chuỗi phương 
sách. Việc này bao gồm cuộc họp tư vấn thường niên trên toàn học khu “Annual Consultation Meeting” mà 
phụ huynh phải tham dự để cố vấn về việc thiết kế, hoạch định và thi hành các chương trình của liên bang 
trong học khu. Trong sự hợp tác với Sở Gia Đình và Cộng Đồng Tham Dự (Family and Community 
Engagement - FACE), một chuỗi các buổi hội thảo và chương trình sẽ được tổ chức cho phụ huynh để gia 
tăng sự tham dự của họ trong sự giáo dục và thành tích học vấn của con em. Phụ huynh sẽ được thông báo 
về các cơ hội này qua trường học. Phụ huynh cũng có thể liên lạc với Sở Ngoại Trợ (External Funding 
Department) hay văn phòng trường bất cứ lúc nào để cho biết đề tài hội thảo mong muốn hay để đưa ra các 
đề nghị. 

 
LIÊN LẠC NHÂN VIÊN – PHỤ HUYNH 
Với các trường Danh Mục I, Phần A, sự liên lạc với phụ huynh thì quan trọng. Để điều hợp sự liên lạc tốt 
đẹp giữa phụ huynh và nhân viên học đường, trường có thể sử dụng các phương sách sau: bản tin hàng 
tháng, giấy thông báo, điện thoại, email, các chương trình truyền thông xã hội trên mạng và podcast. Sự 
liên lạc giữa phụ huynh và nhân viên học đường phải trong ngôn ngữ mà phụ huynh hiểu được. Để giúp đỡ 
thêm cho việc liên lạc trường-phụ huynh, khu học chánh có thể cung cấp việc huấn luyện nhân viên trường 
về các khả năng giao tiếp với phụ huynh. 

 
HỌP THƯỜNG NIÊN CHO PHỤ HUYNH THUỘC DANH MỤC I, PHẦN A (ĐƯỢC TỔ CHỨC 
TRÊN TOÀN HỌC KHU VÀ TỪNG TRƯỜNG) 
Một buổi họp thường niên cho các phụ huynh thuộc Danh Mục I, Phần A  sẽ được tổ chức như một cuộc 
họp riêng trong trường khác với buổi giới thiệu trường (Open House) hay bất cứ cuộc họp nào khác giữa 
trường và phụ huynh. Khu học chánh sẽ cung cấp việc huấn luyện cho các trường về Khoản 1118 Danh 
Mục I, Phần A và những cách thi hành tốt nhất khi tổ chức các cuộc họp thường niên Danh Mục I, Phần A 
mà phụ huynh được thông báo về cách sử dụng ngân khoản trong trường cho các sinh hoạt có phụ huynh 
tham dự. Cuộc họp thường niên này được tổ chức vào thời gian thuận tiện nhất cho các phụ huynh. 

 
LƯỢNG GIÁ 
Hợp tác với phụ huynh, HISD sẽ tổ chức cuộc họp tư vấn thường niên “Annual Consultation Meeting” để 
duyệt lại nội dung và hiệu quả của các chương trình liên bang, và phụ huynh sẽ được hỏi ý kiến. Khu học 
chánh sẽ lượng giá chương trình Phụ Huynh Tham Dự Sinh Hoạt Học Đường theo  
Danh Mục I, Phần A bằng cách thu thập thông tin từ bản thăm dò phụ huynh. Các kết quả thăm dò ý kiến 
phụ huynh sẽ đo lường sự gia tăng tham dự sinh hoạt của phụ huynh và nhận diện những trở ngại để hữu 
hiệu hóa sự tham dự của phụ huynh. Hàng năm, HISD sẽ duyệt lại và sửa đổi, nếu cần, chính sách “Parental 
Involvement Policy” trên căn bản duyệt xét thường niên này. 
 
KẾT LUẬN 
HISD quyết tâm bảo đảm rằng các phụ huynh là hợp tác viên trong các trường theo Danh Mục I, Phần A. 
"Phụ Huynh là Hợp Tác Viên" là một trong những Giá Trị Cốt Yếu của hệ tư tưởng của học khu và sẽ được 
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hỗ trợ bởi chương trình Phụ Huynh Tham Dự Danh Mục I, Phần A được cổ vũ bởi việc ủy quyền cho phụ 
huynh, hiệu trưởng, và trường cũng như nhân viên khu học chánh. 


