
n Sự Tham gia của Gia đình:  
Việc phụ huynh nhận được thông 
tin rất quan trọng cho sự thành 
công của học sinh 
Trang 4-5

Tập 79  Số Phát hành: 1    Bản Tin Chính thức của Hiệp Hội Phụ Huynh & Giáo Chức Tiểu bang California (PTA),    Mùa Hè Năm 2016

n Tiêu chuẩn của Tiểu bang:  
Chuẩn bị cho học sinh tham  
gia vào lực lượng lao động
Trang 6-7

n Học sinh có nhu cầu đặc biệt:  
10 lời khuyên giúp tiến trình 
chuyển tiếp dễ dàng
Trang 13

Lượng giá:  
Tìm hiểu về Phiếu Báo 
Điểm của con em quý vị 

Điều chỉnh Nền Giáo dục 
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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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Tôi xin giới thiệu với quý vị niềm đam mê của tôi: Hiệp 
hội Phụ huynh & Giáo chức (Parent Teacher Associa-
tion [[PTA]). Tôi say mê PTA vì nhiệm vụ của Hiệp hội 

là tích cực tác động đến đời sống của mọi trẻ em và mọi gia 
đình. 

Trong PTA, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ bằng ba phương 
cách:

1.PTA là một hiệp hội để vận động hỗ trợ gia 
đình, trường học và cộng đồng. Chúng tôi liên lạc 

với thành viên để thông báo về các vấn đề ảnh hưởng đến họ, 
chúng tôi làm việc với các cơ quan liên kết và hành động đề 
xuất pháp luật. 

2.PTA quan tâm đến việc phát huy vai trò lãnh 
đạo. Chúng tôi đào tạo và phát triển năng lực các lãnh 

đạo ở cấp địa phương, tại các trường và trong phạm vi học khu 
để tạo nên một hệ thống hỗ trợ cho các cộng đồng nhà trường 
và tham gia vào tiến trình giáo dục cho con em họ. 

3.PTA là một hiệp hội thành viên. Chúng tôi hoan 
nghênh mọi người quan tâm đến việc hỗ trợ cho nhiệm 

vụ của PTA gia nhập với chúng tôi và đưa tiếng nói của họ để 
truyền đi thông điệp mà TẤT CẢ con em và gia đình chúng ta 
đều xem trọng. 

Chúng tôi biết - và các cuộc nghiên cứu cho chúng tôi biết rằng 
- khi các gia đình tích cực tham gia vào đời sống của con em 
chúng ta, điều này sẽ tốt hơn cho học sinh, trường học và cộng 
đồng của chúng ta. 

Ấn phẩm đặc biệt này của “PTA In California” có đầy đủ thông 
tin giá trị để hỗ trợ việc giáo dục cho con em quý vị. Có thông 
tin cho các gia đình về phương thức thực hiện các cuộc lượng 
giá và lý do tại sao những phương thức này là một trong nhiều 
công cụ có giá trị để thẩm định sự hiểu biết của học sinh về nội 
dung: nội dung các tiêu chuẩn mà theo đó kiến thức của học 
sinh được lượng định và những thay đổi trong hệ thống giải 
trình trách nhiệm của các học khu cho California.

Quý vị càng có nhiều thông tin thì quý vị càng tham gia nhiều 
hơn vào việc hỗ trợ cho con em quý vị, và các em càng có cơ hội 
tốt hơn để thành công trên con đường học vấn. 

Ấn phẩm PTA In California này cùng với các ấn phẩm miễn phí 
khác của PTA và các tài nguyên trực tuyến là những công cụ có 
giá trị cho quý vị sử dụng để tham gia vào tiến trình học tập với 

con em quý vị. Nói 
cho cùng, gia đình là 
vị thầy đầu tiên và mãi 
mãi của con em mình! 
Và chúng ta càng hiểu 
biết nhiều hơn về gia 
đình, thì học sinh, 
trường học và cộng 
đồng của chúng ta 
sẽ càng thành công 
nhiều hơn. 

Bây giờ quý vị đã biết 
nhiều hơn về niềm 
đam mê của tôi là 
PTA. Tôi hy vọng quý 
vị sẽ sử dụng quyển 
cẩm nang hướng dẫn 
này và các tài nguyên 
khác của chúng tôi tại 
trang mạng capta.org 
để biết chắc rằng quý 
vị và con em của quý 
vị có một năm học đạt 
thành quả tốt đẹp! 
Quý vị cũng có thể 
thích chúng tôi trên 
Facebook hoặc theo 
dõi chúng tôi trên 
Twitter hay Instagram. 
Chúng tôi sẽ cập nhật 
cho quý vị về nền giáo 
dục ở California và 
những gì quý vị cần 
để hỗ trợ con mình ở 
trường. Xin vui lòng 
dành chút thời giờ 
để gia nhập PTA: Chỉ cần bằng cách gia nhập, là quý vị đã gửi đi 
thông điệp rằng con em quý vị, trường học và cộng đồng của 
quý vị là quan trọng!

Xin cám ơn quý vị về việc thực hiện điều quan trọng nhất mà 
quý vị có thể thực hiện được cho con em mình – là tham gia vào 
cuộc sống của chúng! 

Justine Fischer, President

Từ một tổng thống

Tích cực với ảnh hưởng đến lượng hàng 
cuộc sống của tất cả trẻ em

Phiên bản đặc biệt này 

của PTA ở California có đầy 

những thông tin giá trị để 

hỗ trợ giáo dục của trẻ. Có 

thông tin cho gia đình về 

cách những đánh giá của 

ông sẽ được và tại sao họ 

là một trong những công 

cụ có giá trị trong việc xác 

định học sinh hiểu biết về 

nội dung.
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Gia đình + sự tham gia = thành công của học sinh 

Sự tham gia của gia đình vẫn là ưu tiên tối thượng của Hiệp hội 
Phu huynh & Giáo chức (PTA) kể từ khi thành lập và ưu tiên này 
tiếp tục đến ngày hôm nay khi các vị lãnh đạo PTA và các tình 

nguyện viên làm việc tại tiểu bang của chúng ta và Điện capitols quốc 
gia để thực hiện, củng cố và tài trợ cho các phương sách gia đình tham 
gia đã được chứng minh trong khắp Tiểu bang California. 

Năm sự kiện có sự tham gia của gia đình

1.Môi trường gia đình khuyến khích việc học tập là yếu tố lớn lao 
cho thành tựu của học sinh hơn là lợi tức, trình độ học vấn hoặc 

căn bản văn hóa của phụ huynh.

2. Nhà trường sẽ cần phải chi tiêu thêm $1000 cho mỗi học sinh để 
gặt hái những lợi ích tương tự cho thành tích học sinh mà một 

phụ huynh có tham gia mang lại.

3. Các chương trình có sự tham gia của gia đình trong các học khu 
đem lại lợi ích tuyệt vời cho học sinh bao gồm sự chuẩn bị vào 

trường học được cải thiện hơn, thứ hạng và điểm số trắc nghiệm cao 
hơn và hành vi lành mạnh hơn. 

4. Các chương trình có sự tham gia của gia đình tăng khả năng tốt 
nghiệp trung học và theo học đại học.

5. Sự tham gia của gia đình trong các cộng đồng trường được hỗ trợ, 
củng cố và cần được theo cả hai luật pháp của cả tiểu bang và liên 

bang quy định. 

Các phụ huynh tham gia có được đầy đủ thông tin sẽ tạo sự khác biệt 
đối với sự tiến bộ của học sinh ở trường học và xa hơn nữa. Cho dù đó 
là việc cùng nhau đọc, theo dõi bài tập ở nhà, chuyện trò với các giáo 
viên, tham gia PTA hoặc tham gia tích cực trong việc quản trị trường và 
tiến trình ra quyết định, sự tham gia của quý vị rất quan trọng đối với 
thành tích của con em quý vị.

Có hiểu biết, đính hôn bố mẹ tạo ra sự khác biệt 
cho sinh viên có thể thành công ở trường học và 
xa hơn nữa. Góp rất quan trọng đối với con bạn 
là thành tựu.

Hãy tải về một bản toàn bộ 
cẩm nang hướng dẫn đầy 
đủ miễn phí để dễ dàng 
trò chuyện tại địa phương 
giữa các phụ huynh và các 
nhà giáo dục về cách xây 
dựng tốt nhất mối quan hệ 
đối tác bền vững hơn giữa 
gia đình và nhà trường và 
để lượng định sự tiến bộ 

học tập tại trang mạng:  

capta.org/resources
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Tiêu chuẩn để tham gia thành công 
Quý vị có thể sử dụng các Tiêu chuẩn Quốc gia của PTA trong Cẩm 
nang Hướng dẫn Lượng giá Mối Quan hệ Đối tác giữa Gia đình và Nhà 
Trường để định nghĩa và lượng định mức độ cộng đồng trường của 
quý vị khuyến khích các gia đình tham gia tích cực như thế nào. Căn cứ 
vào nhiều thập kỷ nghiên cứu sâu rộng và phát triển với sự hướng dẫn 
và hỗ trợ của các vị lãnh đạo giáo dục nổi tiếng và những người thừa 
hành, cẩm nang hướng dẫn này cung cấp các mục tiêu cụ thể cho từng 
tiêu chuẩn sáu tiêu chuẩn có tham gia gia đình được chấp nhận:

• TIÊU CHUẨN 1: 
Hân hoan Chào đón Mọi Gia đình Vào Cộng đồng 
Trường

• TIÊU CHUẨN 2: 
Thông tin Liên lạc có Hiệu quả

• TIÊU CHUẨN 3:  
Hỗ trợ Học sinh Thành công

• TIÊU CHUẨN 4: 
Lên tiếng cho Mỗi Trẻ em

• TIÊU CHUẨN 5: 
Chia sẻ Quyền hạn

• TIÊU CHUẨN 6: 
Cộng tác với Công đồng

Tăng cường sự tham gia của gia đình 
tại trường quý vị với Chương trình 
Khuyến khích Phụ Huynh Tham gia các 
Khóa học School Smarts của PTA 

“ Việc học tập khởi đầu tại nhà, sau đó 
ở trường, kế tiếp trở về tại nhà - đây chỉ là 
một chu kỳ. Chương trình School Smarts 
dạy tôi về cách làm thế nào để tham gia, 
để am hiểu hệ thống giáo dục, để biết tiến 
bộ học tập của các con tôi và biết các con 
tôi đang học những gì.” — Marivic Quiba, 
Phụ huynh

School Smarts là một chương trình nghiên 
cứu đã được giải thưởng giúp các bậc cha mẹ 
hỗ trợ con em và trường học của họ. Với một 
học viện dành cho phụ huynh học sinh gồm 
bảy khóa học về giáo dục, thông tin liên lạc 
và vai trò lãnh đạo, các chương trình này chú 
trọng đến các hoạt động nghệ thuật và thảo 
luận để xây dựng sự kết hợp giữa các phụ 
huynh và các vị lãnh đạo nhà trường. Để đưa 
Chương trình School Smarts vào trường học 
của quý vị, xin liên lạc với PTA hoặc vị hiệu 
trưởng của quý vị, hoặc viết thư đến địa chỉ 
schoolsmarts@capta.org. 
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Chúng ta không biết công việc làm trong tương lai sẽ ra sao, nhưng 
chúng ta thực sự biết tương lai của chúng ta phụ thuộc vào một 
lực lượng lao động hùng mạnh - và trường học ngày nay phải 

chuẩn bị cho con em chúng ta tham gia vào lực lượng đó.

Những Tiêu chuẩn của Nội dung các Môn học Cốt lõi 
có nghĩa là:
• Sâu sắc hơn, phong phú hơn, giảng dạy phù hợp hơn cho con em 

quý vị

• Mục tiêu học tập được xác định rõ ràng cho từng trình độ lớp được 
xây dựng từ năm này sang năm khác 

• Tập trung vào kiến thức và kỹ năng quan trọng, bao gồm thông tin 
liên lạc, cộng tác, tư duy phản biện và tính sáng tạo.

Các Tiêu chuẩn Nội dung trong các Môn học Cốt lõi rất 
Quan trọng Vì:

• Những tiêu chuẩn này là một phần của việc cập nhật tổng thể theo 
đường hướng mà các trường chúng ta bảo đảm mọi học sinh đều 
đạt thành tựu – gồm có thêm nhiều cơ hội phát triển chuyên môn 
cho các giáo viên, các tài liệu giảng dạy và kỹ thuật được cập nhật và 
những lượng giá hữu ích hơn. 

• Những tiêu chuẩn này cung cấp cho mọi học sinh những kinh 
nghiệm thực tế và cơ hội trải qua và thử những phương pháp tiếp 
cận mới. 

• Chúng giúp chuẩn bị cho con em quý vị và mọi trẻ em điều hướng 
một thế giới luôn thay đổi với nhịp độ nhanh và kết nối siêu đẳng.

Các nguồn tài nguyên miễn phí 
giúp quý vị hỗ trợ cho con em 
quý vị thành công:
n Quyển Hướng dẫn Học sinh Thành công của Phụ huynh 
thuộc PTA, Tiểu bang California – Quyển này bằng sáu ngôn ngữ, 
cho mỗi trình độ lớp bao gồm các điểm nổi bật của các tiêu chuẩn, 
những ý tưởng để hỗ trợ việc học hành ở nhà và các câu để hỏi các 
giáo viên của con em quý vị tại trang mạng:  
www.capta.org/commoncore 

n Địa chỉ: Ed100.org – Có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, 
tìm hiểu về hệ thống giáo dục của California bằng ngôn ngữ dễ hiểu tại 
trang mạng: www.ed100.org

n Bộ Giáo dục California – Hãy đọc các tiêu chuẩn nội dung và hãy 
tìm kiếm bộ sưu tập các tài nguyên kể cả tài nguyên dành cho học sinh 
có nhu cầu đặc biệt tại các trang mạng: www.cde.ca.gov/re/cc và  
www.cde.ca.gov/sp/se/cc

Tiêu chuẩn của Tiểu bang California: 
Tương lai thuộc về con em quý vị
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Giáo dục Nghệ thuật tạo sự khác biệt 
cho mọi trẻ em
Phụ huynh biết: Nghệ thuật rất quan trọng. Đó là lý do tại sao PTA 
của Tiểu bang California tiếp tục vận động cho một nền giáo dục hoàn 
chỉnh bao gồm môn nghệ thuật cho mọi trẻ em.

Với tư cách là hội viên của PTA, chúng ta có thể dẫn đường đến một 
nền giáo dục có phẩm chất cao cho tất cả các trẻ em bao gồm môn 
nghệ thuật! Thời nay chúng ta tham gia mạng lưới của chúng ta và tìm 
hiểu làm thế nào quý vị có thể trở nên một siêu anh hùng về môn giáo 
dục nghệ thuật tại trang mạng: www.capta.org/smarts
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Khoa học là trung tâm để chúng ta hiểu và làm cho thế giới xung 
quanh ta có ý nghĩa. Học sinh cần một nền giáo dục mạnh mẽ về khoa 
học và kỹ thuật để đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin về các vấn 
đề khoa học và công nghệ có ảnh hưởng đến cuộc sống học sinh và 
chuẩn bị cho một tương lai mà chúng ta chưa thể dự đoán được.

Khoa học và giáo dục kỹ thuật cũng có thể mở ra những cơ hội sự 
nghiệp và kinh tế. Việc làm trong ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật 
và toán học (science, technology, engineering & math [STEM]) hiện 
chiếm hơn một phần tư trong tất cả các cơ hội việc làm mới ở Tiểu 
bang California, bao gồm rất nhiều các ngành nghề được trả lượng 
cao nhất, và kỹ năng STEM đang ngày càng cần thiết cho công việc 
trong gần như tất cả các ngành công nghiệp. Với khuynh hướng này, 
giảng dạy môn khoa học phải là một lãnh vực ưu tiên trong tất cả các 
trường.

Tiêu chuẩn khoa học mới Khai thác Tính Hiếu kỳ 
Tiểu bang California đã thông qua các tiêu chuẩn mới của tiểu bang 
cho ngành khoa học – được gọi là các Tiêu chuẩn Khoa học cho Thế hệ 
Kế tiếp (California Next Generation Science Standards [CA-NGSS]) - để 
đảm bảo học sinh học được kiến thức khoa học hiện đại và làm cách 
nào để áp dụng kiến thức đó để phân tích và giải quyết các vấn đề.

Tất cả học sinh, kể cả những học sinh các lớp nhỏ nhất, sẽ được giới 
thiệu đến với ngành khoa học, được khuyến khích đặt câu hỏi và sẽ 
trải nghiệm việc điều tra và khám phá thực tế với CA-NGSS. Cách tiếp 
cận này quyến rũ và nhất quán hơn với những gì chúng ta biết về cách 
học sinh học hành tốt nhất.

Học sinh sẽ học cách suy nghĩ và hành xử giống như các nhà khoa học 
và các kỹ sư, phát triển hiểu biết sâu sắc hơn về các ý tưởng khoa học 
và các khái niệm cốt lõi, cùng với các kỹ năng tư duy phản biện và giải 
quyết vấn đề - phân tích dữ liệu - phát triển lý luận dựa trên chứng cứ 
và làm việc theo nhóm, củng cố việc học các môn học cốt lõi khác rất 
cần thiết cho sự thành công cả trong trường học, đại học và sự  
nghiệp.

Chuyển tiếp đến CA-NGSS đang Tiến triển 
Tiêu chuẩn khoa học của Tiểu bang California đã được cập nhật hóa 
lần cuối vào năm 1998. Các trường chúng tôi hiện đang bắt tay vào nỗ 
lực trong nhiều năm để trang bị lại môn giáo dục khoa học. Các mốc 
thời gian của tiểu bang giúp cho sự chuyển tiếp dần dần sang các tiêu 
chuẩn mới, với dự kiến các trường sẽ được hoàn toàn giảng dạy căn 
cứ vào CA-NGSS cho niên học 2018-2019. Điều này đòi hỏi sự phát 
triển chuyên nghiệp, phương tiện và học liệu, hoạch định việc giảng 
dạy, v.v. Việc chuyển đổi sẽ cần có thời gian và đó là lý do tại sao phụ 
huynh nên bắt đầu quen thuộc với các tiêu chuẩn mới ngay bây giờ. 
Thành công của sự chuyển đổi này cần đến lòng kiên nhẫn, kế hoạch, 
kiên trì và hỗ trợ rộng lớn của cộng đồng.
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Hiện nay Cải thiện Giáo dục Khoa học là Cần thiết  

Trong khi học sinh được học suy nghĩ như một 
nhà khoa học/kỹ sư, Giáo dục khoa học sẽ liên 
quan thêm nhiều vấn đề nữa:

• Học sinh tiến hành điều tra, giải quyết vấn đề và tham gia vào 
các cuộc thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên 

• Học sinh thảo luận rộng ra các vấn đề tập trung vào sức 
mạnh của chứng cứ làm phát sinh những yêu cầu 

• Học sinh đọc vô số nguồn tài liệu bao gồm các tạp chí khoa 
học, các bài báo, và các tài nguyên trên mạng; học sinh triển 
khai tóm lược các thông tin 

• Học sinh đọc các bài viết của báo chí, báo cáo, bích chương, 
và các bài thuyết trình trên phương tiện truyền thông để giải 
thích và tranh luận 

Những điều quý vị có thể thực hiện để TÌM HIỂU 
THÊM về:
n Tổ chức Hội chợ Định hướng Nghề nghiệp.

n Hoạch định Đêm Khoa học cho Gia đình.

Những điều quý vị có thể thực hiện để TÌM HIỂU 
THÊM về:
n Hỏi vị Hiệu trưởng hoặc vị Tổng Giám đốc của quý vị về 

những gì đang thực hiện để chuyển tiếp sang CA-NGSS.

n Yêu cầu sự hỗ trợ của khoa học trong Kế hoạch Kiểm soát  
và Trách nhiệm Giải trình (Local Control and Accountability 
Plan [LCAP]) của Học khu của quý vị.

Hãy tìm thêm những ý tưởng, bao gồm các hoạt động STEM  
mà quý vị có thể thực hiện với con em quý vị tại trang mạng 
www.capta.org/stem.
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Lượng giá và điểm số của học sinh:

Các thông tin quan trọng cho 
học sinh thành công 
Chương trình lượng giá mới của Tiểu bang California – được gọi là 

Lượng giá Học lực và Tiến bộ của Học sinh California (California 
Assessment of Student Performance and Progress [CAASPP]) – 

biểu trưng bước tiếp theo trong dự án cải tổ nền giáo dục đầy tham 
vọng của tiểu bang chúng ta.

Kể từ mùa Xuân Năm 2015, các trường California thay những bài trắc 
nghiệm cũ bằng những cuộc lượng giá mới được xây dựng để phụ 
huynh và giáo viên biết học sinh tiến bộ như thế nào khi học các kỹ 
năng và kiến thức cần thiết để thành công trong thế giới ngày nay. Mùa 
Xuân Năm 2016 đánh dấu năm thứ hai thực hiện đầy đủ do các học sinh 
từ Lớp 3 đến Lớp 8 và Lớp 11.

Các Loại Câu hỏi Trong Những Lượng giá Mới 
• Câu Trả lời Lựa chọn: Bao gồm nhiều lựa chọn truyền thống và 

phi truyền thống như những câu hỏi có nhiều phần, những câu hỏi 
có nhiều đáp án v.v.

• Câu Trả lời đã được Xây dựng: Câu trả lời ngắn do học sinh đánh 
máy trên máy điện toán.

• Ejercicio de rendimiento: Áp dụng kiến thức và kỹ năng của học 
sinh; sử dụng nhiều nguồn thông tin, bài tập gồm nhiều phần: bài 
viết, một bài toán và một bài về Ngữ văn Anh.

Đặc điểm của các Cuộc Lượng giá 
• Thực hiện trên máy điện toán: Các bài trắc nghiệm được thực 

hiện trực tuyến.

• Thích ứng trên máy điện toán: Những câu hỏi chuyển đến khó 
khăn căn cứ vào năng lực học tập của học sinh. Các điểm số được 
tính từ cả số lượng các đề mục chính xác và mức độ khó khăn của 
các đề mục đó.

• Không tính thời gian: Học sinh có đủ thời gian cần thiết để hoàn 
tất từng phần của bài trắc nghiệm.

LƯU Ý: Những đặc điểm này không áp dụng cho các cuộc lượng giá 
khoa học được đưa ra trong năm 2016 cho học sinh Lớp 5, Lớp 8, và 
Lớp 10. Đây vẫn là các Bài Trắc Nghiệm Tiêu chuẩn cũ về Khoa học của 
California, được làm trên giấy và bằng bút chì. Những cuộc lượng giá 
mới đang được triển khai kết hợp với các tiêu chuẩn khoa học mới.

Kể từ mùa Xuân Năm 2015, các trường  
California thay những bài trắc nghiệm cũ bằng 
những cuộc lượng giá mới được xây dựng 
để phụ huynh và giáo viên biết học sinh tiến bộ 
như thế nào khi học các kỹ năng và kiến thức 
cần thiết để thành công trong thế giới ngày nay. 
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Tìm hiểu về phiếu báo điểm của con em 
quý vị
Cuộc Lượng giá CAASPP mới – Phiếu Báo Điểm áp dụng bốn 

trình độ thành tích: 

• Không đạt tiêu chuẩn
• Gần đạt tiêu chuẩn
• Đạt tiêu chuẩn 
• Vượt tiêu chuẩn.

Các trình độ chỉ ra mức độ “tiến bộ về sự thấu triệt kiến thức và 
kỹ năng cần thiết để thành công trong khóa học tương lai." Đối 
với học sinh Lớp 11, các trình độ này lượng định mức độ học sinh 
đang đi đúng hướng để chuẩn bị vào đại học hay theo đuổi một 
sự nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học.

Trang Một (1) của Phiếu Báo Điểm cho thấy:
• Các điểm số giữa 2.000 và 3.000 tượng trưng cho toàn thể 

học lực của con em quý vị về môn Ngữ văn Anh và Toán học 
trong cuộc lượng giá của năm nay cũng như của năm trước. 
Điểm số được chỉ định bởi một dấu chấm cũng như thanh hiển 
thị cho thấy điểm số nếu lượng giá được thực hiện nhiều lần. 
Giống như tiến bộ ghi trên một biểu đồ tăng trưởng, các bài 
trắc nghiệm, điểm số và những kỳ vọng thay đổi theo tuổi tác 
và lớp của con em quý vị. Điểm số được dự kiến sẽ tăng lên từ 
năm này sang năm khác, vì vậy mức độ thành tựu sẽ tăng lên 
theo khi con em quý vị lớn lên. 

• Bảng phân tích bốn lãnh vực của môn Ngữ văn Anh, mô tả học 
lực của con em quý vị về các kỹ năng đọc, viết, nghe, và các 
phần lượng giá nghiên cứu/thăm dò.

• Bảng phân tích về ba lãnh vực của môn Toán, ghi chi tiết học 
lực của con quý vị về các khái niệm và thủ tục trình, giải quyết 
vấn đề/vẽ mô hình/phân tích dữ liệu và truyền đạt sự suy luận.

Trang Hai (2) của Phiếu Báo Điểm gồm có:
• Một bức thư của Tổng Giám Đốc của Tiểu bang về lượng giá và 

phiếu báo điểm của con em quý vị. 

• Các mức hạng điểm số trong lớp của con em quý vị "Không đạt 
tiêu chuẩn", "Gần đạt tiêu chuẩn", "Đạt tiêu chuẩn" và "Vượt 
tiêu chuẩn."

• Những thông tin bổ sung căn cứ vào Lớp của con em quý vị 
như Trắc nghiệm Môn Khoa học theo Tiêu chuẩn California cho 
Lớp 5 và Lớp 8 hoặc Chương trình Lượng giá Sớm (EAP) cho 
Lớp 11.
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Trắc nghiệm là kiểm tra học lực, được thiết kế để cung cấp cho giáo 
viên và nhà trường thông tin phản hồi dùng để cải thiện việc giảng 

dạy và học tập. Vì các bài trắc nghiệm được thực hiện trực tuyến nên 
các thông tin có sẵn kịp thời cho giáo viên, nhà trường và học khu, để 
có thể sử dụng trắc nghiệm này để điều chỉnh việc giảng dạy cho học 
sinh học tập giỏi hơn.

• Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để đặt câu hỏi.

• Sử dụng các điểm số này để cải thiện việc học cho con mình.

• Giống như tiến bộ ghi trên một biểu đồ tăng trưởng, các bài trắc 
nghiệm, điểm số và những kỳ vọng thay đổi theo tuổi và lớp của 
con em quý vị. Điểm dự kiến sẽ tăng từ năm này sang năm khác, vì 
vậy mức độ thành tựu sẽ cao hơn khi con em quý vị lớn lên. Những 
dãy điểm số và các tiêu chuẩn cho các lớp tiếp theo cao hơn so với 
lớp trước đó, vì thế điểm của con quý vị được dự kiến sẽ tăng lên 
mỗi năm.

• Các điểm số chỉ là một csch lượng định xem con em quý vị học 
hành như thế nào. Hãy nói chuyện với con em quý vị và giáo viên 
của con quý vị trong suốt cả niên học.

Những câu hỏi cần hỏi
• Hỏi Con Em quý vị – "Căn cứ vào kết quả trắc nghiệm của 

con, con nghĩ con nên tập trung vào bộ môn học tập nào? Con 
thấy ưu điểm nào của con cần xây dựng?" 

• Hỏi Giáo viên của quý vị – "Những kết quả trắc nghiệm này 
được sử dụng như thế nào để hướng dẫn cách giảng dạy? Tôi 
có thể giúp con tôi cách nào để đạt thành công?" 

• Hỏi Hiệu trưởng của quý vị – "Các điểm số có được sử 
dụng cho tiến trình ra quyết định của nhà trường không? Quý vị 
đã biết được điều gì từ những kết quả tổng thể?”

• Hỏi Tổng Giám Đốc của quý vị – "Các kết quả lượng giá của 
Học khu có giúp hướng dẫn sự phát triển chuyên nghiệp không? 
Học khu đang làm gì để thực hiện các tiêu chuẩn mới của Tiểu 
bang?"

Kiểm tra về học thuật: Phản hồi cho sự phát triển khá

Các Tài nguyên lượng giá 
MIỄN PHÍ giúp con em quý 
vị thành công:  
Các địa chỉ trang mạng:
• capta.org/assessments – Hiệp hội Phụ huynh & Giáo chức (PTA) 
của Tiểu bang California cung cấp nhiều loại quảng cáo dành cho gia 
đình về các nguồn tài nguyên bằng nhiều ngôn ngữ

• testscoreguide.org/ca – Tài nguyên cho bố mẹ và học sinh để hiểu 
sự ghi điểm và ý nghĩa của họ

• caaspp.cde.ca.gov/sb2016 – Sớm ra! Xem đánh giá kết quả tích 
lũy năm 2016 ở các bang, quận, và trường học cấp địa hạt

• cde.ca.gov – Bộ Giáo dục California giải đáp các câu hỏi thường gặp 
về các kết quả lượng giá và các tiêu chuẩn giáo dục mới 

• ed100.org – Hệ thống trực tuyến này có sẵn bằng tiếng Anh và 
tiếng Tây Ban Nha giúp phụ huynh am hiểu những phương pháp lượng 
giá cũng như hệ thống giáo dục của Tiểu bang California.
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Các lượng giá mới của Tiểu 
bang California cố gắng cật 

lực đáp ứng các nhu cầu của mọi 
học sinh. 

Các trắc nghiệm đã được cài đặt 
vào hệ thống máy điện toán của 
họ một loạt tài nguyên giúp cho 
nhiều thành phần học sinh của 
Tiểu bang California sử dụng, 
bao gồm tài nguyên ngôn ngữ, 
công cụ phổ quát và các hỗ trợ 
được chỉ định. Các công cụ và 
tài nguyên bổ sung có sẵn ở các 

địa điểm trắc nghiệm dành cho học sinh có nhu cầu được ghi trong các 
Chương trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) hoặc các Kế hoạch 504 của họ

Hơn nữa, các cuộc lượng giá CAASPP bổ sung còn được chỉ định đặc 
biệt cho học sinh khuyết tật:

n Lượng giá Thay thế của California (California Alternate 
Assessment [CAA]) – Lượng giá Thay thế của California là lượng 
giá môn Toán và môn Ngữ văn Anh phù hợp với tiêu chuẩn thành 
tựu học tập thay thế thiết kế cho học sinh bị khuyết tật nặng về 
nhận thức. Sử dụng kỹ thuật máy điện toán để truyền thụ trong bối 
cảnh một thầy một trò bởi các giáo viên của học sinh, Lượng giá CAA 
được thiết kế để điều chỉnh năng lực học tập của từng học sinh vào 
lúc tuyển chọn khi áp dụng.

n Lượng giá Học lực Thay thế của California về Khoa học 
(California Alternate Performance Assessment [CAPA]) in 
Science – Trắc nghiệm này được thiết kế cho học sinh Lớp Năm, 
Lớp Tám và Lớp 10 là các học sinh thuộc Chương trinh IEP và bị 
khuyết tật nặng về nhận thức. Học sinh được yêu cầu tham gia 

 lượng giá này cho đến khi một cuộc lượng giá thay thế phù hợp với 
các Tiêu chuẩn Khoa học Cho Thế hệ Tương lai của California được 
triển khai và áp dụng. Để biết thêm về Lượng giá CAPA, xin truy cập 
trang mạng: smarterbalanced.org/accessibility

Công cụ Phổ quát cho mọi học sinh
Bao hàm:
• Máy tính cho (các đề mục được phép sử dụng trên máy tính)

• Bảng ghi chú kỹ thuật số (Digital notepad)

• Thuật ngữ Tiếng Anh

• Các Đoạn mở rộng

• Tiện ích Global notes

• Các từ câu/câu tô đậm

• Điều hướng bàn phím

• Đánh dấu để duyệt lại

• Công cụ toán học

• Kiểm tra chánh tả

• Gạch ngan gbỏ một từ, một đoạn văn

• Công cụ cho môn Viết

• Thu nhỏ/ phóng lớn (zoom)

Tại nơi thiết lập trắc nghiệm:
• Giờ Giải lao

• Giấy nháp 

• Tự điển Anh văn 

• Tự điểnThesaurus

Đánh giá khả năng truy cập: những công cụ, tài nguyên, trả\N và hỗ trợ

Học sinh Trung học sẽ yêu thích thông 
tin này!
Những cuộc lượng giá mới đem lại lợi ích lớn cho học sinh Lớp 11: 
Những học sinh có học lực “vượt tiêu chuẩn” ở các cuộc lượng giá  
khỏi phải qua kỳ thi bố trí lớp của Đại học Hệ Tiểu bang California  
(California State University [CSU]) và Đại Học Cộng đồng California  
(California Community College [CCC]), cho phép con em của quý vị 
chuyển trực tiếp vào nhiều khóa học cao đẳng khi ghi danh.

Học sinh có học lực "đạt tiêu chuẩn" được khuyến khích theo học  
các khóa học thích hợp trong năm cuối cấp của mình để chuyển  
trực tiếp lên các khóa học cao đẳng hoặc đào tạo nghề nghiệp.

Việc biết được mức độ thành tựu của con em quý vị ở cuối Lớp 11  
cho quý vị cơ hội tận dụng niên học ở cấp trung học nâng cao các kỹ 
năng để vào học đại học hay học nghề nghiệp-kỹ thuật. Để tìm hiểu 
thêm xin truy cập trang mạng: csusuccess.org
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Phụ huynh và gia đình đóng một vai trò quan trọng trong tiến 
trình làm bài tập ở nhà. Cùng nhau, gia đình có thể giúp trẻ phát 
triển thói quen chăm học và thái độ tốt để trở thành người học 

hỏi suốt đời. Công việc của quý vị không phải là làm việc cho con cái, 
nhưng là để hỗ trợ con cái, khuyến khích và đặt câu hỏi giúp con cái có 
khả năng tự trả lời. 

Tại sao giáo viên cho bài tập ở nhà? 
Giáo viên sử dụng bài tập ở nhà: 

• Để giúp học sinh hiểu và xem lại các bài vở đã được học trong lớp

• Để xem học sinh có hiểu bài hay không

• Để giúp học sinh tìm hiểu làm thế nào để tìm và sử dụng thêm 
thông tin về một môn học

• Để dạy con cái có trách nhiệm và tập thói quen.

Cách hỗ trợ con em quý vị nỗ lực làm bài ở nhà
• Cân bằng những nhu cầu khác về thời gian của con em quý vị - các 

sinh hoạt của nhà trường, thể thao, công việc nhà, với thời gian dự 
kiến để làm bài tập ở nhà. 

• Nhận biết phong cách học tập của con em quý vị. Một số học sinh 
hoạt động tốt hơn khi thường có giờ nghỉ ngơi, một số học sinh 
hoạt động tốt trong môi trường năng động, một số khác hoạt động 
tốt trong môi trường yên tĩnh tuyệt đối. Hãy thảo luận những vấn 
đề này với con em quý vị, có thể thử tìm ra thời điểm và bối cảnh 
phù hợp để hoàn thành bài tập ở nhà.

• Khuyến khích sự tháo vát và kỹ năng giải quyết vấn đề của con em 
quý vị. Ví dụ, nếu quên một bài tập, hãy hỏi con: "Có phải bài đó 
được đăng tải trực tuyến ở đâu đó không?" "Con có thể gọi bạn nào 
trong lớp con để lấy bài đó không?" Hoặc "Con đã tìm hết trong túi 
sách ba lô con chưa?"

• Thiết lập một thông lệ cho những thói quen ăn uống và ngủ nghỉ 
lành mạnh của gia đình 

• Tham gia vào Đêm Trở Lại Trường, các cuộc họp của Phụ huynh & 
Giáo chức, và buổi đón tiếp gia đình; và đọc tất cả các thư từ gửi từ 
nhà trường.

Con tôi phải dành bao nhiều thời giờ để làm bài tập ở 
nhà mỗi tối? 
Hầu hết các nhà giáo dục đồng ý:

• Đối với học sinh Lớp K-2, bài làm ở nhà hữu hiệu hơn khi làm bài 
không quá 20 phút mỗi ngày đi học. 

• Các học sinh lớn hơn ở Lớp 3 đến Lớp 6 có thể xử lý khoảng từ 30 
đến 60 phút mỗi ngày.

• Đối với học sinh trường Sơ trung và trường Trung học, có thể chỉ 
định 2 giờ làm bài tập ở nhà. 

• Tuy nhiên, thời gian và phương sách làm bài tập có thể thay đổi từ 
giáo viên này đến giáo viên khác và từ trường này đến trường khác.

Một số điều cần hỏi về bài tập ở nhà 
• Thường là vào Đêm Trở Lại Trường, giáo viên của con quý vị có thể 

nói cho quý vị biết, là thầy / cô ấy dự kiến các học sinh dành bao 
nhiêu thời gian để làm bài tập ở nhà. 

• Giáo viên của con em quý vị có thể có một trang mạng hoặc tài 
nguyên khác có đăng tải bài tập ở nhà. 

• Trường của con em quý vị có thể có một hệ thống chấm điểm trực 
tuyến, cho phép phụ huynh kiểm tra điểm, việc đi học chuyên cần 
và tình trạng bài tập ở nhà của con em mình hàng ngày. Điều này 
cho phép quý vị đặt lên hàng đầu của bất kỳ vấn đề nào trước khi 
chúng trở thành vấn đề rắc rối.

• Điều quan trọng là phải biết xử lý bài tập ở nhà thế nào nếu con em 
quý vị cần phải vắng mặt. Hãy chắc chắn rằng quý vị và con em quý 
vị biết và hiểu chính sách này cho mỗi lớp.

Để biết thêm thông tin, đi tới:  
www.capta.org/homework 
Hoặc tìm kiếm "bài tập về nhà" tại www.PTA.org

Các Thông tin và Lời Khuyên dành cho Phụ Huynh
Bài tập ở Nhà
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Để giúp cho việc chuyển tiếp dễ dàng cho học sinh có nhu cầu đặc 
biệt trong niên học này, sau đây là một số lời khuyên hữu ích:

1.Thăm viếng ngôi trường với con em quý vị. Chỉ ra các 
phòng tắm, nhà ăn, văn phòng, sân chơi, v.v. Những học sinh 

lớn hơn có thể tận dụng các bản đồ có in sẵn thời khóa biểu. Hãy nói 
chuyện với con em quý vị về các lớp học mới, các hoạt động và các 
buổi sinh hoạt mà em có thể tham gia.

2.Giúp cho con em quý vị kết nối lại với các bạn học.  
Hãy hỏi xem con em quý vị 

có hệ thống bạn bè hoặc hỏi xem 
những học sinh trong ban lãnh 
đạo nhà trường có sẵn sàng giúp 
em với tư cách là cố vấn hay là 
người hướng dẫn không. 

3.Duyệt lại Mục đích của 
Chương Trình Giáo Dục 

Cá Nhân (IEP). Bảo đảm các mục 
tiêu vẫn liên quan và ghi ngày của 
bảng duyệt lại hàng năm. Xin nhớ 
rằng, quý vị có thể yêu cầu duyệt 
xét Chương trình IEP bất cứ lúc 
nào. Và hãy chắc chắn thảo luận 
về các kỹ thuật lượng giá cho con 
em quý vị - Xin xem trang 11 để 
biết thêm.

4.Kết nối với giáo viên. 
Viết một bài giới thiệu 

ngắn gọn về con em quý vị (đính 
kèm ảnh chụp) với những điều 
em thích và không thích, bày tỏ 
cảm xúc xã hội, động lực, phương 
pháp thông tin liên lạc, thông tin y 
tế liên quan và các thông tin quan 
trọng khác. Quý vị càng chủ động 
và trung thực, các giáo viên càng 
có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu 
của con em quý vị.

5.Giúp hoạch định việc huấn luyện khả năng nhận thức. 
Nếu con em quý vị học trong một lớp giáo dục phổ thông, hãy 

xem xét giúp lên hoạch định việc huấn luyện khả năng nhận thức 
với cả lớp. Hãy chắc chắn có sự tham gia của con em quý vị trước. 
Hãy viết một câu chuyện cho các trẻ em khác để các em hiểu được 

những gì làm cho con em quý vị độc đáo và những điều khó khăn đối 
với con em quý vị.

6.Hãy giữ giấy tờ có tổ chức. Hãy lập một lịch các sự kiện gia 
đình, các cuộc họp, các hội nghị của ngành giáo dục chuyên 

biệt cho con em quý vị và cho mọi học sinh.

7.Hãy tiếp tục học hỏi. Việc này sẽ giúp bảo đảm cho quý vị và 
ban nhân viên nhà trường trên cùng một trang. Hãy nhớ ghi 

ngày, giờ, và tính chất giao tiếp mà quý vị có.

8.Lập một bảng ghi các 
thông tin để liên lạc. Hãy 

luôn cập nhật tin tức và pháp luật 
về giáo dục chuyên biệt, để quý vị 
có thể vận động cho con em quý vị 
và mọi học sinh.

9.Tham dự các sự kiện 
của trường khi có thể 

được. Những buổi sinh hoạt của 
trường như Đêm Trở Lại Trường, 

cuộc họp của Hiệp hội Phụ huynh & Giáo chức tạo cơ hội tốt đẹp để 
gặp gỡ ban nhân viên, học sinh và các gia đình khác.

10.Đề nghị trợ giúp trong lớp học hoặc tại các buổi 
sinh hoạt do PTA bảo trợ.

Giúp cho việc Chuyển tiếp Dễ dàng:  
10 Lời khuyên dành cho phụ huynh của học sinh 
có nhu cầu đặc biệt 

Thông tin Bổ sung
Hãy tìm những câu trả lời cho những câu hỏi  
này và biết thêm thông tin tại trang mạng  
www.capta.org/special-needs:

n  “Tôi làm sao để thẩm 
định được là con tôi 
có những nhu cầu đặc 
biệt?”

n  “Có những loại dịch 
vụ nào hiện có sẵn cho 
con tôi?”

n  “Vai trò của chuyên 
viên tâm lý học đường 
là gì?”

n  “Tôi bắt đầu tiến 
trình giáo dục chuyên 
biệt như thế nào?”

n  “Chương trình Giáo 
dục Cá nhân (Individual 
Education Program [IEP]) là gì (IEP)?”

n  “Phụ huynh nên hỏi những câu hỏi nào?”
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T iếng nói của quý vị rất quan trọng! Mỗi học khu phải khuyến 
khích các phụ huynh và các thành viên cộng đồng tham gia 
thiết lập một Kế Hoạch Kiểm Soát Và Giải trình Trách Nhiệm Địa 

Phương (Local Control and Accountability Plan [LCAP]) để đặt lên hàng 
ưu tiên và hoạch định kế hoạch kinh phí nhà trường và các chương 
trình để giúp mọi học sinh thành công. Phụ huynh, gia đình và các 
thành viên cộng đồng có tiếng nói trong việc phát triển và đánh giá 
LCAP của họ trong suốt cả năm - và đó là nơi mà quý vị vào! 

Bây giờ là thời điểm tốt đẹp để tham gia vào tiến trình LCAP của nhà 
trường, nhưng tiến trình này tiếp tục suốt cả năm. Xin hãy tiếp tục 
tham gia, nhận được thông tin và đặt những câu hỏi trong suốt niên 
học để bảo đảm LCAP của học khu của quý vị đi đúng hướng đến thành 
công – xin sử dụng công cụ Các Mùa của LCAP (Seasons ò LCAP) để tiếp 
tục tham gia.

Tiếng nói của quý vị rất quan trọng:  
Xin hãy tiếp tục tham gia suốt cả năm 
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MÙA THU
Những Vấn đề Cơ bản:
• Duyệt xét LCAP hiện hành và thẩm định xem bất cứ lãnh vực ưu tiên nào 

của địa phương cần phải bổ sung hoặc điều chỉnh. 
• Duyệt xét đề xuất ngân sách Tháng Giêng của Thống đốc và thảo luận tác 

động đến học khu địa phương của quý vị.
• Thẩm định cách kinh phí được đề xuất sẽ tác động đến kế hoạch ba năm 

của LCAP hiện hành như thế nào?
Sự tiếp cận cộng đồng của LCAP/sự tham gia của phụ huynh:
• Yêu cầu họp với học khu và lập các kế hoạch tiếp cận cộng đồng. 
• Xác nhận các nhóm cộng tác và kế hoạch tiếp cận cộng đồng – đặc biệt 

các nhóm chưa được đại diện đủ 
• Hoạch định huấn luyện về tiến trình lập ngân sách.
• Duyệt xét các quy định của tiến trình phát triển LCAP 
• Thiết kế và gửi bản khảo sát thăm dò ý kiến cho phụ huynh và học sinh.
Duyệt xét và phản ánh về LCAP hiện hành:
• Chúng ta đã có những tiến bộ gì đối với các mục tiêu của chúng ta? 
• Những mục tiêu LCAP của chúng ta có còn được áp dụng không?
• Có một kế hoạch đối với sự tham gia có ý nghĩa và hữu hiệu của phụ 

huynh không?

MÙA ĐÔNG
Những Vấn đề Cơ bản:
• Duyệt xét LCAP hiện hành và thẩm định xem bất cứ lãnh vực ưu tiên nào 

của địa phương cần phải bổ sung hoặc điều chỉnh. 
• Duyệt xét đề xuất ngân sách Tháng Giêng của Thống đốc và thảo luận tác 

động đến học khu địa phương của quý vị.
• Thẩm định cách kinh phí được đề xuất sẽ tác động đến kế hoạch ba năm 

của LCAP hiện hành như thế nào.
Sự tiếp cận cộng đồng của LCAP/sự tham gia của phụ huynh:
• Khi nào có các cuộc họp của Ủy ban Cố vấn của Phụ huynh (Parent Advisory 

Committee [PAC]) và Ủy ban Cố vấn Học viên Anh ngữ của Học khu (District 
English Learner Advisory Committee [DELAC])? 

• Các kết quả của cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của phụ huynh và học sinh ra 
sao? 

• Có phải đã có ít nhất một Diễn đàn của Cộng đồng được hoạch định không?
Duyệt xét và phản ánh về LCAP hiện hành:
• Bản dự thảo LCAP đã cập nhật có được trình bày cho Ủy ban Cố vấn của 

Phụ huynh (PAC) và Ủy ban Cố vấn Học viên Anh ngữ của Học khu (DELAC) 
không?

• Những thay đổi nào đã được thực hiện cho LCAP căn cứ trực tiếp vào ý kiến 
đóng góp của phụ huynh/học sinh/cộng đồng?

MÙA HÈ
Những Vấn đề Cơ bản:
• Có phải LCAP đã được Hội đồng Quản trị thông qua và nộp lên cho Văn 

phòng Giáo dục của Quận hạt vào ngày hết hạn là ngày 1 Tháng Bảy không? 
• Văn phòng Giáo dục của Quận hạt có chấp nhận LCAP không? Có khuyến 

nghị nào cho những thay đổi không?
Sự tiếp cận cộng đồng của LCAP/sự tham gia của phụ huynh:
• Duyệt xét và tôn vinh những thành công trong việc tiếp cận cộng đồng – 

vấn đề nào tiến triển tốt đẹp?
• Phác thảo bản tường trình về sự tham gia và tiếp cận cộng đồng cho năm 

sắp đến – những cơ hội hiện có để giáo dục và khuyến khích phụ huynh 
tham gia là gì? 

• Thăm dò ý kiến phụ huynh và các lãnh đạo phụ huynh vè những rào cản 
tham gia và sử dụng thông tin khi hoạch định cho năm sắp đến.

Duyệt xét và phản ánh về LCAP hiện hành:
• LCAP có cung cung cấp một kế hoạch cho tất cả các học sinh thành công 

và vạch rõ các hành động mà Học khu sẽ thực hiện nhằm đạt mục tiêu của 
mình không? 

• Học khu có thực hiện bản tóm lược để thi hành nhằm truyền đạt các mục 
tiêu và hoạt động chính yếu của LCAP cho những cộng sự viên không? 

• Có một kế hoạch có ý nghĩa và hiệu quả cho phụ huynh tham gia không?

MÙA XUÂN
Những Vấn đề Cơ bản:
• Phiên bản ngân sách dự kiến của tiểu bang (Duyệt xét lại Trong Tháng 

Năm) (May Revise) và những tác động của địa phương có được duyệt xét 
không? 

• Bản dự thảo LCAP có được đăng tải không? 
• Diễn đàn công cộng về LCAP có được tổ chức không? 
• PTA có ấn định lịch trình các cuộc họp thông tin về các mục tiêu LCAP cho 

mỗi trường học không?
Sự tiếp cận cộng đồng của LCAP/sự tham gia của phụ huynh:
• Công chúng có được mời bình luận về bản dự thảo LCAP không? Làm 

cách nào? Thời hạn cho ý kiến là khi nào? 
• PAC & DELAC có nộp ý kiến nhận xét về LCAP bằng văn bản cho Tổng 

Giám Đốc không?
Duyệt xét và phản ánh về LCAP hiện hành:
• Khi nào cuộc điều trần công khai về LCAP sẽ diễn ra? (Ngày họp Hội đồng 

Trường tại địa phương) Khuyến khích phụ huynh tham dự và lên tiếng 
trong phần đóng góp ý kiến của công chúng. 

• Khi nào thì ngân sách và LCAP được thông qua? (Ngày họp Hội đồng 
Trường tại địa phương) Khuyến khích phụ huynh tham dự và lên tiếng 
trong phần đóng góp ý kiến của công chúng.
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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. 

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.

Tại sao 
trường của 
quý vị cần 
một Hiệp hội 
Phụ huynh 
& Giáo chức 
(PTA)?
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Các bài viết đăng trong bản tin này có thể được in ấn lại trong các bản tin của đơn vị 
PTA, hội đồng và học khu. Xin vui lòng ghi California State PTA.

PTA IN CALIFORNIA
2327 L Street, Sacramento, California, 95816-5014

TEL (916) 440-1985 • FAX (916) 440-1986
capta.org

Ấn phẩm về Giáo dục Năm 2016, Bản Tin chính thức của PTA tại California, Tập 79, 
số 1. Bốn Bản Tin được xuất bản hàng năm. Lưu hành 80.000 quyền. © Đại hội Liên 
doanh Phụ huynh, Giáo viên và Học sinh. Năm 2016 của California. Mọi quyền được 
bảo lưu. PTA® là nhãn hiệu được đăng bạ của Đại hội toàn quốc của Phụ huynh và  
Giáo chức.

Chủ tịch: Justine Fischer
Phó Chủ tịch Phụ trách Truyền thông: Carol Green

Phó Chủ tịch Phụ trách Giáo dục: Celia Jaffe
Giám đốc Điều hành: Sherry Skelly Griffith

Ban Biên tập và Thiết kế của PTA:  
Michelle Eklund, Brady Oppenheim, Ralph Ruiz và Patricia Ruiz

Thiết kế Đồ họa: Susan Davis

Nhiệm vụ của PTA Tiểu bang California là tác động tích cực 
đến cuộc sống của tất cả các trẻ em và gia đình.

Được thông qua vào Tháng 8 Năm 2013

2327 L Street
Sacramento, CA 95816-5014

Hãy Lưu giữ Ngày này! 

 

Hội Nghị Thường Niên của Hiệp Hội Phụ huynh & Giáo chức thuộc Tiểu bang 
California     Từ Ngày 28 đến Ngày 30, Tháng Tư, Năm

 2017 tại Thành phố San Jose

Hãy trở thành Người Hùng cho công tác 
giáo dục nghệ thuật! 

Xin tìm hiểu thêm tại địa chỉ trang mạng  
capta.org/smarts

Hiệp hội Phụ huynh & Giáo chức hoạt 
động để bảo đảm tiếng nói thiết yếu của 
phụ huynh trong việc hỗ trợ nghệ thuật 
được nghe – lớn và rõ ràng – Phụ huynh 
thuộc Chương trình SMARTS vì Mạng 
lưới Nghệ thuật của chúng tôi (SMARTS 
Parents for the Arts Network) nâng cao 
nhận thức về sự liên quan đến nghệ thuật 
trong việc gia tăng thành tựu học thuật và 
xây dựng một xã hội sôi động, hữu ích và 
cung cấp cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm 
hay nhất.

Xin gia nhập mạng lưới của 
chúng tôi ngay hôm nay 
để trở thành người hùng 

cho công tác giáo dục nghệ 
thuật!
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