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  Học Khu Thống Nhất San Diego  
Kế hoạch và Phát triển về Tài chính 

Văn phòng Kế hoạch, Giám sát và Trách nhiệm Tài chính  
 

 

Các điều hướng dẫn để  thực hiện Chính Sách Tham Gia của Phụ 

Huynh của  Học Khu Thống Nhất  San Diego  
 

Để đảm bảo sự phối hợp giữa các trường, phụ huynh và cộng đồng, hội đồng, làm việc thông qua cơ 

quan  hành chánh, cam kết: 

1.  Mời gọi sự tham gia của phụ huynh/giám hộ vào sự phát triển chung của các kế hoạch của 

Học Khu Thống Nhất San Diego để tạo ra các ngôi trường có phẩm chất trong mỗi khu phố 

chú trọng vào 12 chỉ số của một trường có phẩm chất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Các văn phòng thích hợp của học khu sẽ: 

a. Mời gọi phụ huynh tham gia vào sự phát triển hoặc duyệt lại Kế Hoạch của Văn Phòng Giáo 

Dục Địa Phương (Local Education Agency-LEA) và Kế Hoạch Kiểm soát Trách Nhiệm Địa 

Phương (Local Control Accountability Plan-LCAP).  Phụ huynh sẽ tham gia vào các ủy ban của 

LCAP và LEA.  Công việc thu thập các ý kiến của phụ huynh cho tài liệu này sẽ là của DAC, 

DELAC, CAC, GATE DAC, Hội đồng của các hội PTA của Học Khu Thống Nhất San Diego, các 

ủy ban cụm cá nhân, và các bên liên quan khác nếu thích hợp. Thời hạn: tháng Hai, tháng Ba, và 

tháng Tư. 

b. Mời gọi phụ huynh tham gia vào việc đánh giá hàng năm của kế hoạch LEA và LCAP của học 

khu, thông qua Hội Đồng Cố Vấn Cấp Học Khu (District Advisory Council-DAC) cho việc giáo 

dục đền bù. 

c. Thông báo trực tiếp cho phụ huynh và qua các ủy ban phụ huynh khác nhau về sự tiến bộ của 

mỗi trường trong việc đáp ứng mọi biện pháp trách nhiệm (như Tiến Bộ Thỏa Đáng Hàng Năm 

(Adequate Yearly Progress), Chỉ Số Thực Hành (Academic Performance Index), và các tỷ lệ vượt 

qua được cuộc thi CAHSEE). Việc này và các dữ liệu khác như các thông tin khác của dữ liệu 

điểm chuẩn của các trường từ các báo cáo của Ủy Ban Giáo Dục (Board of Education-BOE), và 

các báo cáo được trình bày tại DAC sẽ được đăng trên trang mạng của DAC.  

d. Cung cấp tại các trường sự đào tạo và các tài liệu đào tạo cho các thành viên của Hội Đồng 

Trường (School Site Council-SSC) và Ủy Ban Cố Vấn Nhà Trường về Chương Trình cho Học 

Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ (English Learner Advisory Committee-ELAC). 

e. Thu thập các ý kiến đóng góp từ cộng đồng và các phụ huynh thông qua các nhóm phụ huynh 

khác nhau như DAC, DELAC, CAC, GATE DAC, Hội đồng của các hội PTA của Học Khu Thống 

Nhất San Diego, các ủy ban cụm cá nhân, và các bên liên quan khác nếu thích hợp. 

f. Một buổi họp Title I cho Phụ huynh sẽ được tổ chức vào cuối tháng Mười tại tất cả các trường 

nào nhận tài trợ Title I theo yêu cầu của luật liên bang. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Trường 

(SSC) phải được mời tham gia vào việc làm kế hoạch của cuộc họp Title I bắt buộc hàng năm cho 

phụ huynh. 

g. Thông báo cho phụ huynh và cộng đồng khi có các Báo Cáo Trách Nhiệm của Nhà Trường và 

khi có các buổi họp Title I cho Phụ huynh. 
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2. Cung cấp sự phối hợp, trợ lực kỹ thuật và hỗ trợ cần thiết khác trong việc lập kế hoạch và 

thực hiện các sinh hoạt hữu hiệu về sự tham gia của phụ huynh để nâng cao thành tích học 

tập của học sinh và thành quả của trường qua quang phổ của các mức thành tích của học 

sinh. 
Các văn phòng thích hợp của học khu sẽ: 

a. Cung cấp các khóa đào tạo tại văn phòng trung ương và ở tại trường về các phương pháp nối 

kết sự tham gia của gia đình với việc cải thiện kết quả của học sinh. 

 

b. Cung cấp dịch vụ thông dịch, phiên dịch các tài liệu, nếu thích hợp, tại các cuộc họp phụ 

huynh/cộng đồng cho các phụ huynh có giới hạn về trình độ Anh ngữ qua Văn Phòng Thông 

Dịch. 

 

c. Tạo sẵn trang mạng "tự làm lấy" có thể tải được xuống về việc phát triển nhân viên để liên kết 

sự tham gia của gia đình với sự học hỏi của học sinh giúp nâng cao thành tích học sinh (bao 

gồm các chương trình nghị sự, PowerPoint, và các tài liệu phát tay).  

 

d. Tạo sẵn trang mạng "tự làm lấy" có thể tải được xuống về các hội thảo phụ huynh cho một số 

các chủ đề (bao gồm các chương trình nghị sự, PowerPoint, tài liệu phát tay, v.v…) để cung 

cấp cho gia đình các công cụ liên quan đến việc học tập của học sinh. 

e. Cung cấp các nối kết đến những trang mạng có cuộc nghiên cứu hiện tại, các thực hành đầy hứa 

hẹn, các nguồn giúp đỡ và thông tin chỉ dẫn cách nâng cao thành tích học sinh qua sự mời gọi 

phụ huynh và cộng đồng tham gia. 

f. Cung cấp việc huấn luyện tập trung cho các Hội Đồng Trường và các Uỷ Ban Cố Vấn Nhà 

Trường về Chương Trình cho Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ để tìm hiểu cách làm thế nào để 

tiến hành các cuộc họp sao cho có hiệu quả; giải thích các dữ liệu để bổ sung sự đóng góp hữu 

hiệu của gia đình liên quan đến việc học tập của học sinh. 

g. Cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật để khôi phục lại các sự thỏa thuận giữa nhà và trường đi từ sự đòi 

hỏi thường ngày tiến đến thành một công cụ mạnh mẽ để giao tiếp với các gia đình về sự tiến 

bộ của học sinh và làm cầu nối giữa các sinh hoạt trong lớp và ở nhà để hỗ trợ việc học tập.  

h. Hỗ trợ các trường học trong việc thực hiện các chiến thuật Nhà Trường Thân Thiện Với Gia 

Đình (Family Friendly Schools) để giúp nhân viên cung cấp và duy trì các sự thực hành thích 

nghi với văn hóa và áp dụng cho cả trường ví dụ như các lớp học thân thiện cho gia đình, các 

trung tâm phụ huynh, các sự kiện, và các văn phòng trường. 

i. Đào tạo nhân viên và/hoặc các vật liệu để phát triển các sinh hoạt tham gia hữu hiệu của phụ 

huynh giúp nâng cao thành tích học tập của học sinh.  

j. Các SSC, ELAC, và các công cuộc đào tạo thích hợp khác sẽ được thực hiện trên tuyến. Việc 

sử dụng sự huấn luyện đa truyền thông trực tuyến, trên mạng sẽ làm giảm các rào cản ngăn sự 

tham gia của phụ huynh như sự chuyên chở, chăm sóc trẻ em, và các sự việc khác. 

k. Mọi trường học sẽ có một trung tâm phụ huynh. Ở mức tối thiểu, trung tâm phụ huynh cũng sẽ 

giúp các phụ huynh truy cập được dễ dàng hơn vào trang mạng sandi.net với các lịch trình họp 

và huấn luyện, và thông tin cá biệt của từng trường trong đó có các sách giáo khoa, các bài tập 

lớp và đề cương bài giảng, cùng thông tin để làm tình nguyện. Trung Tâm Phụ Huynh sẽ được 

thiết kế như thế để chú trọng vào các nhu cầu của dân số phụ huynh bao gồm nhưng không giới 
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hạn cho phụ huynh của các học sinh chưa thạo Anh ngữ, thuộc các gia đình có thu nhập thấp, 

và những em có khuyết tật. 

 

3. Xây dựng khả năng của các trường, nhân viên và phụ huynh/giám hộ để có được sự tham gia 

mạnh mẽ, hữu hiệu và liên tục của phụ huynh vào việc giáo dục con em hầu giúp cải thiện và 

duy trì các mức thành tích. 
Các văn phòng thích hợp của học khu sẽ: 

a. Cung cấp các lớp về lãnh đạo để giúp phụ huynh đảm nhận vai trò lãnh đạo ở các trường học và 

làm việc như các đối tác bình đẳng trong việc phát triển và thực hiện Kế Hoạch Đơn cho Thành 

Tích của Học Sinh (Single Plan for Student Achievement-SPSA).  

b. Cung cấp các khóa đào tạo khác nhau giúp cho phụ huynh hiểu được các dữ liệu học sinh để 

làm kế hoạch và để thực hiện SPSA và/hoặc LCAP cho nhà trường.  

c. Cung cấp các lớp học và đào tạo để tăng cường sự tham gia của phụ huynh. Các lớp học sẽ 

được cung cấp vào các giờ khác nhau để đáp ứng các nhu cầu của phụ huynh và để có sự tham 

gia càng nhiều càng tốt. Các lớp học sẽ được thâu hình và được đưa lên mạng sandi.net. 

d. Huấn luyện cho các nhân viên nhà trường cách thiết kế và tiến hành các cuộc hội thảo, bao gồm 

việc đọc viết, toán học và các lớp hướng dẫn làm cha mẹ để các trường có thể tự đứng ra tổ 

chức những buổi hội thảo cho các phụ huynh của mình. 

e. Cung cấp việc huấn luyện cho các thành viên của Hội Đồng Cố Vấn của Học Khu (DAC) trên 

mọi vấn đề của đạo luật Title I và của chương trình Giáo Dục Đền Bù tại các cuộc họp hàng 

tháng. 

f. Tạo những cơ hội cho các quản trị viên để thu thập thông tin và để được huấn luyện về cách 

thực hiện  sao cho có hiệu quả các chương trình tham gia của phụ huynh tại các trường.  

g. Làm việc với các cơ quan cộng đồng và các nhóm phi lợi nhuận để cung cấp các diễn đàn giáo 

dục trong cộng đồng, các sự kiện và các sinh hoạt khác để có sự tham gia của gia đình. 

h. Cung cấp học liệu cho các trường để đào tạo các thành viên SSC và ELAC mới để làm thế nào 

trở thành các thành viên hữu hiệu của một đội ngũ và thấu hiểu các đòi hỏi pháp lý và trách 

nhiệm của mỗi ủy ban. 

4. Phối hợp và tích hợp các phương cách tham gia của phụ huynh trong các chương trình khác 

nhau. 

Các văn phòng thích hợp của học khu sẽ: 

a. Khuyến khích các chương trình của học khu và cộng đồng hợp tác với nhau để cung cấp các 

dịch vụ hữu hiệu nhất cho các gia đình và tránh sự trùng lặp của các dịch vụ. 

b. Thực hiện để có sẵn và/hoặc phân phối thông tin về các tài liệu đa ngôn ngữ của Văn phòng 

Clearinghouse thuộc Bộ Giáo Dục California để tất cả các trường của Học Khu Thống Nhất 

San Diego có thể tìm được, truy cập vào và chia sẻ các tài liệu thông báo cho phụ huynh đã 

được dịch sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. 

c. Cộng tác với Văn Phòng Language Acquisition để phối hợp các dịch vụ tham gia của phụ 

huynh.  

d. Cộng tác với các Văn Phòng Early Childhood Development để phối hợp các dịch vụ tham gia 

của phụ huynh. 
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e. Cộng tác với chương trình Giáo Dục Năng Khiếu và Tài Năng (GATE) để phối hợp các dịch vụ 

tham gia của phụ huynh. 

f. Cộng tác với ban Giáo Dục Đặc Biệt để phối hợp các dịch vụ tham gia của phụ huynh.. 

5. Tiến hành, với sự tham gia của phụ huynh/giám hộ, sự đánh giá hàng năm về nội dung và 

hiệu quả của các chính sách tham gia của phụ huynh trong việc nâng cao chất lượng học 

tập của các trường học, bao gồm: 

 Xác định và khắc phục các rào cản để tăng mức tham gia của phụ huynh/giám hộ vào các 

sinh hoạt tham gia của phụ huynh, với sự quan tâm đặc biệt đến các phụ huynh/giám hộ 

có khó khăn về kinh tế, có con em có khuyết tật, chưa thạo Anh ngữ, biết đọc viết ít, và 

đến từ bất cứ chủng tộc hoặc sắc dân thiểu số nào. 

 Sử dụng các hình thức đánh giá để tìm ra các phương cách hữu hiệu hơn để phụ huynh 

tham gia. 

 Nếu cần, xem xét lại các chính sách tham gia của phụ huynh trong học khu và ở tại nhà 

trường. 

 

Các văn phòng thích hợp của học khu sẽ: 

a. Phối hợp với các phụ huynh trong việc thiết lập kế hoạch đánh giá hàng năm về nội dung và 

hiệu quả của chính sách tham gia của phụ huynh trong việc nâng cao chất lượng học tập của 

mọi trường. Cung cấp các dịch vụ dịch thuật, nếu cần thiết, tại các cuộc họp phụ huynh/cộng 

đồng. 

b. Tham gia vào sự đánh giá hàng năm của Chính Sách Phụ Huynh Tham Gia của học khu; phối 

hợp sự thu thập và báo cáo của mọi sự đánh giá của các nhóm cố vấn của học khu bởi Uỷ Ban 

Cố Vấn Học Khu (DAC) về các chương trình Giáo Dục Đền Bù. 

c. Tham gia vào việc sửa đổi các chính sách tham gia của phụ huynh của học khu, nếu cần, dựa 

theo các kết quả của sự đánh giá. 

d. Tiến hành một sự xem xét lại bởi Uỷ Ban Cố Vấn Học Khu (DAC) về các chương trình Giáo 

Dục Đền Bù trong Đơn Tổng Hợp chú trọng vào ngân sách của học khu.  

e. Đảm bảo sự giao tiếp hai chiều liên quan đến việc đánh giá hàng năm được cung cấp một cách 

kịp thời và thường xuyên cả ở nhà trường và trên học khu, như đã được phác thảo trong các 

điều khoản 9060 và 9062 của học khu. 

6. Sự tham gia của phụ huynh/giám hộ trong những sinh hoạt/chiến thuật của các trường. 

Các văn phòng thích hợp của học khu sẽ đảm bảo: 

a. Số tiền được cấp cho các sinh hoạt cải thiện chương trình được phân phối cho các trường học 

và được để trong Kế Hoạch Đơn cho Thành Tích của Học Sinh (SPSA) của trường. 

b. Sự giao tiếp hai chiều có lợi ích được cung cấp cho các phụ huynh một cách kịp thời và thường 

xuyên cả ở nhà trường và trên học khu, như đã được phác thảo trong các thủ tục 9060 và 9062 

của học khu. 

c. Phụ huynh được thông báo và cung cấp nhiều cơ hội để tham gia vào việc giáo dục của con em 

họ như đã được phác họa trong Kế Hoạch Đơn cho Thành Tích của Học Sinh của mỗi trường 

và Chính Sách Tham Gia của Phụ Huynh của trường. Mọi trường của Title I sẽ nhận được một 

số tiền cho các sinh hoạt tham gia của phụ huynh. 
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Được cập nhật vào ngày 22/11/2013 

 

d. Các trường học tiến hành một cuộc thăm dò hàng năm để nhận diện các vấn đề quan tâm của 

phụ huynh để làm kế hoạch cho các sinh hoạt tham gia của gia đình có hỗ trợ và có liên kết với 

các mục tiêu trong SPSA.  

e. Các cuộc họp được tổ chức vào những thời điểm thích hợp với phụ huynh để đảm bảo và 

khuyến khích sự tham gia của họ.  

f. Phụ huynh được thông báo khi các trường được nhận diện là thuộc Chương Trình Cải Tiến, và 

được cố vấn về các lựa chọn/dịch vụ mà học sinh hội đủ điều kiện theo Chương Trình Cải Tiến 

và/hoặc Dịch Vụ Giáo Dục Bổ Túc (SES).  

g. Các nhóm phụ huynh sẽ được thông báo bởi Hội Đồng Giáo Dục khi các mục của chương trình 

nghị sự có liên quan đến nhóm của họ được đặt trên một bản nghị sự dự thảo hoặc chính thức. 

 


