C

ó rất nhiều nhóm phụ
huynh, nhưng chỉ có một
PTA duy nhất Hiệp hội Phụ
huynh & Giáo chức. Kết nối
các gia đình, trường học và cộng đồng
trong gần 120 năm, PTA là hiệp hội
vận động cho trẻ em lớn nhất trong cả
nước và là tổ chức xác định việc tham
gia của gia đình.
PTA đề cập đến các chủ đề quan trọng
đối với các bậc cha mẹ và các quản trị
viên của trường công lập. Chúng tôi
đấu tranh việc tài trợ đầy đủ kinh phí
giáo dục, giáo viên có năng lực cao, và
các chương trình và chính sách vì lợi
ích tối ưu của tất cả các trẻ em.

1.

Hỗ trợ – Mỗi PTA địa
phương là tự trị, nhưng
được một cơ cấu địa
phương, tiểu bang và quốc gia hùng
hậu hỗ trợ, cung cấp tài nguyên, đào
tạo và hướng dẫn.

2.

Thành lập Biện pháp
Bảo Vệ Tài chính – Các
giới chức lãnh đạo, các
sinh hoạt, và tài chánh của đều được
bảo vệ thông qua tập đoàn bảo hiểm
với chi phí thấp, các nhà lãnh đạo
được đào tạo về biện pháp bảo vệ
tài chính được chứng minh theo thời
gian và điều hành giỏi nhất. PTA cũng
tiếp cận hỗ trợ về khai thuế để đảm
bảo đáp ứng tất cả các nghĩa vụ báo
cáo của các hội viên bất vụ lợi cấp tiểu
bang và cấp liên bang.

3.

Cộng đồng trường Được
Thông tin Đầy đủ – Các
phụ huynh có tham gia, am
hiểu những thử thách mà nhà trường
phải đối mặt và tham gia giải quyết.
Nhờ phát triển mối quan hệ gần gũi
hơn với phụ huynh, thành tích học
sinh được cải thiện và nhà trường
phát huy danh tiếng tích cực trong
cộng đồng.

Tại sao
trường của
quý vị cần
một Hiệp hội
Phụ huynh
& Giáo chức
(PTA)?

4.

Kết quả Lượng định
được của Học sinh –
Cuộc nghiên cứu trong ba
thập niên qua cho thấy học sinh học
hành giỏi giang hơn khi có gia đình
tham gia. Các điểm số cao hơn, tỷ lệ
tốt nghiệp gia tăng, điểm trắc nghiệm
được cải thiện, học sinh đi học chuyên
cần hơn và có nhiều học sinh chuẩn
bị sẵn sàng cho sự nghiệp và vào đại
học. PTA tập trung thực hiện những
điều tốt đẹp nhất cho học sinh và kết
nối với các nhóm khác để tập trung
vào sự thành công của học sinh.

5.

Các chương trình đã
được chứng minh – Các
PTA địa phương được
truy cập vào các chương trình sẵn có,
dễ sử dụng với các kết quả đã được
chứng minh. Từ các chủ đề sức khỏe
và an toàn đến việc cộng tác với các
giáo viên và các thành viên trong cộng
đồng, đến việc gây quỹ, các chương
trình đều có kết quả. Với tư cách là
hội viên của PTA, các nhà lãnh đạo
có cơ hội giao lưu và cộng tác với
nhau để chia sẻ những ý tưởng tại địa
phương, tại khu vực, trên toàn tiểu
bang và khắp đất nước.

6.

Sức mạnh của Tình
nguyện viên – PTA tổ
chức, đào tạo và cung tài
nguyên cho các tình nguyện viên làm
việc siêng năng và tận tâm. Phụ huynh
sẵn sàng làm việc với tư cách là cộng
sự viên vì sự thành công của học sinh.
Quý vị muốn tìm hiểu thêm về PTA
phải không? Nếu trường hay học khu
của quý vị không có một Hiệp hội Phụ
huynh & Giáo chức (PTA) thì bây giờ
đã đến lúc. Việc trở thành hội viên
rộng mở cho mọi người. Xin truy cập
trang mạng www.capta.org để biết
thêm thông tin.

