
T ư cách Hội viên PTA của quý vị tạo nên sự khác biệt. Chỉ cần gia 
nhập PTA, quý vị chứng minh cho con cái thấy nhà trường là 
quan trọng và quý vị đang đầu tư vào sự thành công - và tương 

lai của con em mình. Đây chỉ là một vài điều ích lợi khi gia nhập PTA:

n Liên kết – Không có cách nào tốt đẹp hơn để biết những gì đang 
xảy ra trong trường học hoặc để phát huy mối quan hệ với các giáo 

viên và các hiệu trưởng

n Khám phá những nguồn 
tài nguyên quan trọng – 
PTA cung cấp nhiều chương 
trình và tài liệu độc đáo cho 
học sinh, phụ huynh, gia 
đình, nhà trường và cộng 
đồng 

n Hãy Mạnh dạn Phát 
biểu – PTA cung cấp cho các 
gia đình và thành viên cộng 
đồng “một vị trí trong bàn 
hội nghị” trong các quyết 
định quan trọng của nhà 
trường 

n Hay Nêu Vai trò Gương 
mẫu – Khi trở thành hội 
viên của PTA, quý vị chứng 
minh cho con em mình và 
cho mọi trẻ em biết được 

tầm quan trọng mà quý vị đặt vào vấn đề giáo dục 

n Hãy Tận hưởng Thêm những Lợi ích khác – Những hội viên PTA 
được hưởng các đặc quyền tiết kiệm tiền của hội viên bao gồm được 
giảm giá về dụng cụ học tập, thuê xe, vui chơi tại các khu công viên và 
nhiều lợi ích hơn nữa 

n Tạo nên Sự Khác biệt – Khi hợp tác làm việc, các hội viên của PTA 
giúp thăng tiến luật pháp và chính sách của địa phương, tiểu bang và 
quốc gia nhằm cải thiện nền giáo dục, sức khỏe và sự an toàn của mọi 
trẻ em.

PTA chào đón mọi người gia nhập Hiệp hội PTA – bất kể quý vị là phụ 
huynh, học sinh, nhà giáo dục, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc thành 
viên cộng đồng. Xin hãy thực hiện những điều tốt đẹp cho trẻ em – 
xin hãy gia nhập Hiệp hội Phụ huynh & Giáo chức (PTA)!

Mọi người đều là 
thành phần của 
Gia đình PTA 
PTA tin rằng gia đình là đơn 
vị cơ bản của xã hội, có trách 
nhiệm hỗ trợ và nuôi dưỡng 
mọi trẻ em, và chúng tôi 
công nhận rằng “gia đình” 
được định nghĩa theo nhiều 
cách khác nhau. Vì vậy bất 
kể là ai trong gia đình quý vị, 
hoặc bất kể quý vị định nghĩa 
từ ngữ này như thế nào, gia 
đình quý vị vẫn là một phần 
trong số hàng triệu thành 
viên của một gia đình đa 
dạng hùng mạnh khắp toàn 
quốc - đó là Hiệp hội Phụ 
huynh & Giáo chức (Parent 
Teacher Association [PTA])!

Hãy thực hiện những điều tốt đẹp 
cho trẻ em – hãy gia nhập Hiệp 
hội Phụ huynh & Giáo chức (Parent 
Teacher Association [PTA])!

PTA Viên
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