
Các Hoạt Động cho Gia Đình Tham Gia: Quan Hệ giữa Nhà - Trường 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

• Tham dự vào các buổi đào tạo của trường và chương trình để học cách hỗ trợ sự tiến triển của 
con em qua các sinh hoạt của gia đình tham gia và các sinh hoạt gia tăng học vấn tại nhà. 

• Tham gia vào các chương trình và sự kiện của cộng đồng địa phương trong vai trò người tình 
nguyện giúp cũng như là hội viên. 

• Học hỏi về các tài nguyên, dịch vụ và cơ hội trong cộng đồng mà có thể giúp gia tăng sự thành 
công của con em và gia đình. 

• Tham dự vào các phiên họp đăng ký nhập học và họp hướng dẫn của trường và chương trình.  
• Cho các giáo viên và nhân viên chương trình biết cách thức và ngôn ngữ nào quý vị muốn 

dùng để liên lạc về tiến triển của con em – quý vị muốn liên lạc qua điện thoại, emails, hay các 
lá thư?  

• Tham gia vào các sự kiện tại trường hoặc chương trình mà cho quý vị cơ hội để kết giao với 
các gia đình khác để chia sẻ mục tiêu, tin tức, ý kiến, và sự ủng hộ.  

• Yêu cầu họp mặt với trường học hay chương trình để biết thêm về sự tiến bộ của con em hoặc 
khi quý vị có câu hỏi hay sự lo lắng.   

• Viết xuống những giá trị gia đình, mục tiêu và ước mơ của quý vị – giữ một nhật ký về sự tiến 
triển của gia đình quý vị. 

• Tạo nên các nề nếp và thói quen mà làm tăng tiến sự phát triển và học hỏi, giống như là đọc 
sách cho cháu nghe và hạn chế việc xem TV và chơi máy điện tử.  

• Thực hiện các sinh hoạt hàng ngày mà có tính cách ủng hộ các mục tiêu về mặt phát triển lành 
mạnh và vấn đề học hỏi với con em tại nhà.  

• Liên lạc với giáo viên và nhân viên chương trình về các câu hỏi và sự lo ngại mà quý vị có.  
• Tạo nên một điều cam kết để học hỏi bằng cách đề cao việc học lâu dài và đường lối dẫn tới 

trường đại học.   

Trong Trường Học hoặc Chương Trình 

Ở Nhà 

Khởi Đầu bởi Gia Đình 
 

Trong Vai Trò Học Khu hoặc Ban Quản Lý Chương Trình 
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• Kết hợp các Nguyên Tắc của Gia Đình Tham Gia & Lãnh Đạo trong bản Quy Hoạch Tổng 
Thể cho Mầm Non của SCCOE với các chính sách, hoạt động và việc phát triển chuyên nghiệp 
của trường hoặc chương trình. 

• Cung cấp cơ hội cho việc tham gia, lãnh đạo, và xây dựng đội ngũ đồng học hỏi giữa các gia 
đình và nhân viên.  

• Cung cấp cho các gia đình một kiến thức giúp họ hiểu biết tầm quan trọng của sự tham gia của 
họ đối với sự thành công của con em.  

• Cung cấp cho các gia đình những cơ hội để chia sẻ các nguồn lực, sự ủng hộ, và việc huấn 
luyện mà họ tin sẽ giúp họ trở thành những người chỉ huy đầy tự tin và tích cực trong trường 
học và cộng đồng của con em.   

• Hướng dẫn các gia đình tham khảo về sự phát triển của con em, các lứa tuổi và giai đoạn phát 
triển cùng với những tiêu chuẩn giáo dục cốt yếu để khuyến khích các hoạt động hỗ trợ ở nhà. 

• Liên lạc thường xuyên với các gia đình trong cách thức và ngôn ngữ họ muốn để nói về các 
sinh hoạt và sự tiến triển của con em họ.   

• Nhận biết gia đình là những tài sản quý báu trong việc tăng cường mối quan hệ với họ. 
• Chia sẻ các dữ kiện, khuôn khổ học tập, và các việc thực hành tốt nhất với gia đình để củng cố 

những kỳ vọng cao về chất lượng và sự thành công của chương trình/trường học. 

Ở Nhà 

Trong Trường Học hoặc Chương Trình 

• Thi hành một buổi đánh giá hàng năm để thông hiểu nhu cầu của gia đình và nhân viên nhằm 
có được một sự quan hệ có hiệu lực giữa nhà và trường.  

• Tạo nên các cơ hội để các gia đình có thể tình nguyện giúp đỡ.  
• Thiết lập một chương trình trao giải bằng khen nhằm đề bạt các thành công của gia đình tham 

gia bởi các nhân viên và gia đình.   
• Phát triển các mối liên hệ hợp tác với các tổ chức của cộng đồng, các cơ sở doanh nghiệp địa 

phương, các tổ chức giáo dục và những cơ quan khác để tận dụng các nguồn lực nhằm ủng hộ 
các gia đình lành mạnh và có tham gia.   

Trong Vai Trò Học Khu hoặc Ban Quản Lý Chương Trình 

Khởi Đầu bởi Trường Học/Chương Trình 
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Các Hoạt Động Gia Đình Tham Gia Để Hỗ Trợ Trường Học và Các 
Hoạt Động Bổ Sung Việc Học Tại Nhà: 

Dựa Trên Cơ Bản của Vườn Trẻ và Các Tiêu Chuẩn Công Cộng  
Chính Thức  

 
Tại Sở Học Chánh 
Các Hoạt động được khởi đầu bởi trường học 

• Thiết lập một chương trình tình nguyện toàn diện của học khu bao gồm sự tham gia trong các khóa 
đào tạo toàn quận với những thành phần quan trọng của phụ huynh tham gia và các giảng viên. 

• Tiến hành việc đánh giá nhu cầu phụ huynh hàng năm để xác định các nhu cầu về việc đào tạo mà các 
phụ huynh có.  

• Dự tính các ngày cho các khóa đào tạo phụ huynh tham gia quanh năm gồm có các hoạt động gia tăng 
học vấn tại trường và ở nhà.  

• Đánh giá sự ảnh hưởng của chương trình phụ huynh tham gia trong việc học tập của học sinh. 
• Thiết lập chương trình trao giấy chứng nhận cho các phụ huynh ở vị trí người lãnh đạo. 

Các Hoạt động được khởi đầu bởi gia đình  

• Tham gia vào các khóa đào tạo toàn quận với các thành phần quan trọng của phụ huynh tham gia và 
các giảng viên.  

• Hoàn tất bản đánh giá nhu cầu hàng năm của sở học chánh để xác định các nhu cầu đào tạo của phụ 
huynh. 

• Tham dự và ủng hộ việc phát triển của các khóa đào tạo phụ huynh tham gia của sở học chánh và 
trường học bao gồm các hoạt động gia tăng học vấn ở trường và ở nhà. 

• Xem duyệt các kết quả của chương trình và sự ảnh hưởng của chương trình trong việc học của học 
sinh. 

• Tham gia vào chương trình trao giấy chứng nhận cho các phụ huynh trong vai trò lãnh đạo. 

Trong Vị Trí Trường Học 

Khởi đầu bởi trường học 

• Dùng một biểu đồ, hướng dẫn các phụ huynh để họ liệt kê các giá trị và minh họa một chương trình 
tình nguyện có hiệu nghiệm cho phụ huynh tham gia tại trường học.    

• Huấn luyện các giáo viên cách phát triển một chương trình phụ huynh tình nguyện giúp trong lớp học 
bao gồm lời giải thích về công việc cho các phụ huynh, đơn ký kết tình nguyện giúp trong lớp học để 
phụ huynh ký, và đơn phụ huynh quan sát để họ quan sát các học sinh khi hoàn tất các sinh hoạt bổ 
sung học vấn tại trường để các sinh hoạt này có thể được củng cố ở nhà khi các phụ huynh chơi với 
con họ.    

• Hướng dẫn các phụ huynh cách hỗ trợ chương trình phụ huynh tình nguyện giúp trong lớp bằng cách 
dùng những bộ đồ nghề giúp học có kịch bản và hướng dẫn các em đại diện học sinh dẫn đầu các hoạt 
động dùng bộ đồ nghề trong khi các phụ huynh quan sát các em và ủng hộ việc học.  

• Dự tính những ngày mà các phụ huynh có thể tới để hoàn tất sáu buổi họp của chương trình phụ huynh 
tình nguyện giúp trong lớp dùng những cơ bản của vườn trẻ và các tiêu chuẩn công cộng chính thức. 

• Tổ chức một buổi trao giấy chứng nhận các phụ huynh đã hoàn tất sáu buổi họp của chương trình. 
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Trong Vị Trí Trường Học Tiếp tục 

Khởi đầu bởi gia đình 

• Dùng biểu đồ, các phụ huynh có thể liệt kê những giá trị và minh họa một chương trình phụ huynh 
tham gia tại trường học có hiệu lực. 

• Xem duyệt các miêu tả của công việc dành cho các phụ huynh tình nguyện giúp, ký tên vào đơn ký kết 
tình nguyện giúp trong lớp, và điền vào các đơn phụ huynh quan sát khi hoàn tất các sinh hoạt bổ sung 
học vấn tại trường để các sinh hoạt này có thể được củng cố ở nhà khi các phụ huynh chơi với con họ.    

• Tham gia vào chương trình phụ huynh tình nguyện giúp trong lớp dùng các bộ đồ nghề giúp học vấn 
có kịch bản và các đơn quan sát. 

• Hoàn tất sáu buổi họp của chương trình phụ huynh tình nguyện giúp trong lớp dùng các cơ bản của 
vườn trẻ và các tiêu chuẩn công cộng chính thức. 

• Tham dự buổi trao giấy chứng nhận phụ huynh hoàn tất sáu buổi họp chương trình tình nguyện giúp 
lớp học. 

Ở Nhà 

Khởi đầu bởi trường học 

• Huấn luyện phụ huynh hiểu làm sao để tạo các ảnh hưởng to lớn trong việc học vấn và kế hoạch cho 
sự nghiệp của con họ.  

• Cung cấp các ví dụ về những cách các phụ huynh có thể hợp tác với trường học trong các vị trí lãnh 
đạo khác nhau, gồm có sự tham gia trong lớp học.  

• Chứng minh và cho thấy các ví dụ làm sao các phụ huynh có thể dùng những cơ bản của vườn trẻ và 
các tiêu chuẩn công cộng chính thức để hỗ trợ việc học của con họ tại trường và qua việc chơi đùa tại 
nhà. 

• Chứng minh và cho thấy các ví dụ của những hoạt động ở nhà mà có thể củng cố việc học hành trong 
tất cả bộ môn. 

• Cung cấp cho các phụ huynh những nguồn tài nguyên trong cộng đồng mà có thể hỗ trợ việc học.  

Khởi đầu bởi gia đình 

• Tham gia vào các buổi đào tạo giúp phụ huynh hiểu làm sao để tạo các ảnh hưởng to lớn trong việc 
học vấn và kế hoạch cho sự nghiệp của con họ. 

• Tham gia trong trường và lớp học với vị trí của người phụ huynh dẫn đầu.  
• Dùng những cơ bản của vườn trẻ và các tiêu chuẩn công cộng chính thức để hỗ trợ việc học của con 

họ tại trường và qua việc chơi đùa tại nhà. 
• Thi hành những hoạt động với con họ ở nhà mà có thể củng cố việc học hành trong tất cả bộ môn.  
• Sử dụng các nguồn tài nguyên trong cộng đồng mà có thể hỗ trợ việc học. 

 




