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TẠ I  S A O  CẦN  T Í C H  CỰC  T H A M  G I A  HỘ I  P HỤ  H U Y N H  
T RƯỜN G ?  

Hội Phụ huynh Trường (SPC) liên kết tất cả phụ huynh trong cộng đồng nhà trường để hỗ trợ 
nhà trường và bảo vệ nền giáo dục chất lượng. Đây là nơi các bậc phụ huynh có thể bày tỏ 
mối quan ngại, ủng hộ nhà trường và lên kế hoạch cho các hoạt động cũng như sự kiện của 
trường. Là phụ huynh/người giám hộ của học sinh BPS, quý vị sẽ tự động trở thành thành 
viên của Hội Phụ huynh Trường. SPC phải bầu ra Ban điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo 
hội hoạt động hiệu quả, đa dạng và đại diện cho tất cả các gia đình trong cộng đồng trường. 

 
VAI  TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘ I  PHỤ  HUYNH TRƯỜNG 

Hội Phụ huynh Trường (SPC) là gì? 
Hội Phụ huynh Trường là “tiếng nói” độc lập của TẤT CẢ phụ huynh trong cộng đồng nhà 
trường. 

 
Hội đồng Nhà trường (SSC)? 
Hội đồng Nhà trường là cơ quan quản trị/ tư vấn tại mỗi trường. Hội đồng Nhà trường bao 
gồm một nửa thành viên là phụ huynh và một nửa còn lại là cán bộ nhà trường. Những phụ 
huynh nằm trong Hội đồng Nhà trường chịu trách nhiệm báo cáo cho Hội Phụ huynh Trường 
và do Hội Phụ huynh Trường bầu chọn. 

 
Có những cơ hội nào để trở thành lãnh đạo trong SSC và SPC? 
Sơ đồ ở mặt sau của tài liệu này nêu chi tiết các vai trò và trách nhiệm khác nhau dành cho 
các vị trí lãnh đạo được bầu cho mỗi hội đồng. Phụ huynh phục vụ 1 nhiệm kỳ hoặc trong số 
năm theo quy định của nhà trường. Phụ huynh có thể được tái đắc cử trong những năm tiếp 
theo. 

QUY ĐỊNH VỀ  BẦU CỬ  BAN Đ IỀU HÀNH SPC 
1. Phụ huynh / người giám hộ hợp pháp muốn trở thành thành viên của Ban điều hành 

phải có con em ghi danh theo học tại trường mà người đó đang tranh cử. 
2. Các đồng chủ tịch và viên chức là đại diện của cộng đồng trường. 
3. Phụ huynh / người giám hộ có mặt tại cuộc bầu cử SPC có thể được đề cử vào Ban 

điều hành SPC (phụ huynh có thể ứng cử). 
4. Các thành viên được bầu chọn chỉ phục vụ một SPC. Trong một trường, các thành viên 

được bầu chọn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí, nếu không có đủ ứng cử viên để đảm 
nhận tất cả các vị trí. 

5. Không được phép đề cử những phụ huynh vắng mặt. 
6. Những phụ huynh làm việc tại trường nơi con mình theo học sẽ không được 

bầu vào Ban điều hành SPC. 
7. Mỗi gia đình chỉ được phép có một phiếu bầu. 
8. Mỗi ứng cử viên được phép có một phút để giới thiệu bản thân. 
9. Mỗi SPC cần bầu ra ít nhất là bảy (7) nhưng không quá mười bảy (17) thành viên cho 

Ban điều hành để đảm nhận tất cả các vị trí, số lượng thành viên phải đồng đều giữa 
các chủng tộc và đại diện cho tất cả các nhóm chủng tộc tại trường. 

10. Bầu cử có thể diễn ra dưới hình thức bỏ phiếu kín hoặc lấy đa số phiếu trong số 
những người có mặt tại cuộc bầu cử. 

11. KHÔNG chấp nhận lá phiếu vắng mặt. 
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Ban điều hành 

Hội Phụ huynh Trường Các nhóm lãnh đạo được sở học chánh công nhận Hội đồng Nhà trường 

Chức danh Nhiệm vụ chính Số người 
được 
bầu 

Đồng chủ tịch Các Đồng chủ tịch SPC có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và đóng vai trò là phát ngôn viên cho 
Hội Phụ huynh Trường. Ngoài ra, các Đồng chủ tịch còn phải  thay mặt cho SPC phê duyệt 
các tài liệu quan trọng, có xin ý kiến đóng góp của những thành viên khác, giúp quyết định 
về nội dung chương trình họp và thường xuyên trao đổi thông tin với hiệu trưởng. 

• Lên lịch họp 
• Lập chương trình họp 
• Hỗ trợ cuộc họp 
• Dùy trì giao tiếp hai chiều với Hiệu trưởng 

1 
hoặc 

2 

Thủ quỹ Thủ quỹ chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ về tất cả các khoản tiền được huy động bởi, 
hoặc phân bổ cho Hội Phụ huynh Trường. Thủ quỹ sẽ chuẩn bị văn bản báo cáo về 
tình hình tài chính của Hội Phụ huynh Trường và phân phát cho các thành viên trong 
Hội Phụ huynh Trường. Thủ quỹ là thành viên được bầu chọn từ ban điều hành Hội 
Phụ huynh Trường. 

• Duy trì hồ sơ tài chính rõ ràng và chính xác cho Hội Phụ huynh Trường 
• Cung cấp báo cáo chi tiêu hàng tháng cho nhóm 
• Chỉ đạo hoặc quản lý các hoạt động gây quỹ 

1 
hoặc 

2 

Thư ký Thư ký là người ghi chép trong tất cả các cuộc họp chung và họp ban điều hành, 
chuẩn bị biên bản và phân phát biên bản tại các cuộc họp. Thư ký là thành viên được 
bầu chọn từ ban điều hành Hội Phụ huynh Trường. 

• Liên lạc với cộng đồng phụ huynh 
• Ghi chép và chia sẻ ghi chú cuộc họp 

1 
hoặc 

2 

Đại diện Hội Phụ huynh 
Toàn Thành phố (CPC) 

Các thành viên được bầu chọn sẽ được mời đại diện cho cộng đồng phụ huynh tại Hội 
Phụ huynh Toàn Thành phố, tham dự các cuộc họp thường kỳ và xây dựng các chiến lược 
để giải quyết các vấn đề và mối quan ngại trên toàn thành phố. Các thành viên sau đó có 
thể được bầu vào hội đồng CPC. Đại diện Hội Phụ huynh Toàn Thành phố sẽ chia sẻ 
thông tin thu thập được tại các cuộc họp của Hội Phụ huynh Toàn Thành phố với các 
thành viên Hội Phụ huynh Trường. 

1 

Hội Phụ huynh Toàn 
Thành phố (ALT) 

Tham gia vào nhóm phụ huynh liên trường có nhiệm vụ bảo vệ cho các gia đình và học 
sinh BPS và đóp góp ý kiến xây dựng chính sách BPS thay cho Đại diện CPC 

1 

Đại diện hội đồng cố 
vấn phụ huynh Giáo dục 
đặc biệt (SPED PAC) 

Tham gia vào tổ chức phụ huynh toàn thành phố có nhiệm vụ cung cấp thông tin và nguồn 
lực cho các gia đình học sinh khuyết tật nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt 

1 

Ủy ban cố vấn cho Học 
sinh có trình độ tiếng 
Anh hạn chế của Sở học 
chánh (DELAC) 

Tham gia vào tổ chức phụ huynh toàn thành phố có nhiệm vụ cung cấp thông tin và nguồn 
lực cho các gia đình học sinh có trình độ tiếng Anh hạn chế. 

1 
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Hội đồng Nhà trường 
(SSC) 

Đại diện Hội Phụ huynh Trường sẽ xem xét và phê duyệt chính sách của nhà trường, tham gia 
đầy đủ vào các cuộc họp, đại diện cho Hội Phụ huynh Trường và báo cáo lại cho ban điều 
hành Hội Phụ huynh Trường. 
SSC xây dựng và phê duyệt chính sách của trường học, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

• Xây dựng và xét duyệt Kế hoạch cải thiện toàn trường (WSIP) 
• Xây dựng và phê duyệt ngân sách hàng năm của trường 
• Lập và giám sát các tiểu ban như: 

• Nhóm chỉ đạo về giảng dạy (ILT) 
• Tiểu ban nhân sự phụ trách tuyển dụng giáo viên mới 
• Nhóm hành động về hòa nhập để xây dựng kế hoạch hòa nhập cho gia 

đình và học sinh 
• Thường xuyên báo cáo lại cho SPC và hội đồng phụ huynh toàn thành phố 

 

 


