Những Người ở
Trường của Trẻ
là Ai?

Những Người ở Trường của Trẻ

Nhân Viên Giảng Dạy tại Trường:
Ngoài giáo viên lớp của trẻ còn có
các giáo viên được huấn luyện đặc
biệt để hỗ trợ cho trẻ. Những người này
có thể gồm:

1. Giáo Viên Dạy Anh Ngữ
(ESL/ELL) và/hay Giáo Viên Lớp
Hỗ Trợ Anh Ngữ (ELC)

Nhân Viên Hỗ Trợ Không
Giảng Dạy tại Trường:
Đây là những nhân viên được huấn
luyện chuyên môn để hỗ trợ đặc biệt
cho các học sinh.

1. Nhân Viên Hỗ Trợ các Học
Sinh Đặc Biệt (SEAs)

- Các giáo viên này được huấn luyện để
làm việc với học sinh có ngôn ngữ mẹ
đẻ không phải là Anh ngữ.

- Các SEAs được huấn luyện để làm
việc với các học sinh cần có sự chú
ý và hỗ trợ đặc biệt.

- Trong hầu hết các trường, những
giáo viên này phụ trách các lớp gồm
những học sinh đang phát huy các kỹ
năng về nghe, nói, đọc và viết Anh ngữ.

- Họ làm việc trực tiếp với các giáo
viên để hỗ trợ cho học sinh.

2. Giáo Viên Lớp Phụ Đạo (SDC)
- Các giáo viên này được huấn luyện để
hỗ trợ cho tất cả học sinh đang gặp khó
khăn.
- Họ làm việc với các học sinh đang cần
thêm sự hỗ trợ để củng cố các kỹ
năng về học vấn.
- Họ cũng có thể làm việc với các
học sinh ESL/ELL để hỗ trợ sự phát
triển liên tục về ngôn ngữ.

Trách Nhiệm của
Họ là Gì?

- Họ thường làm việc với các học
sinh có nhiều vấn đề nghiêm trọng
hơn.

“Who are the People in
Your Child’s School?”
Secondary
[Vietnamese]
Đây là một trong loạt tài liệu do
Chương Trình Hỗ Trợ Định Cư trong
Trường của Sở Giáo Dục Vancouver
tài trợ và do một nhóm giáo chức ESL
cùng các Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa
của Trường hợp tác thực hiện.

2. Nhân Viên Hỗ Trợ Thanh
Thiếu Niên và Gia Đình (YFWs)
- Các YFWs được huấn luyện để hỗ
trợ học sinh có các khó khăn về giao
tế và cảm xúc.

Dự án này do Chính Phủ Liên Bang Canada và
Tỉnh Bang British Columbia đồng tài trợ.

- Họ

thông thường làm việc với học
sinh và gia đình ngoài lớp học.

- Họ giúp học sinh và gia đình trực
tiếp, đồng thời cũng giúp tạo mối
quan hệ với trường, cộng đồng
trường và các cơ quan bên ngoài.

Trung Học

Những Người ở Trường
của Trẻ

Ban Giám Hiệu:

Giáo Viên Cố Vấn:

Hiệu trưởng và/hay hiệu phó là
những người quản trị trường. Họ có
thể được gọi là Nhân Viên Quản Trị
hay A.O.s.

Giáo viên Cố vấn là những giáo viên
được huấn luyện thêm trên cấp đại
học cho phép họ hành nghề giáo
viên cố vấn. Tại những trường trung
học lớn, có thể có nhiều giáo viên cố
vấn.

Trách nhiệm của họ bao gồm:
- sức khỏe và sự an toàn của mỗi
học sinh;
- bảo đảm các nguyên tắc của Luật
Trường Học của British Columbia*
được chấp hành;
- sự hoạt động của trường và việc
thiết lập các thủ tục;
- làm việc với nhân viên để bổ sung
các kế hoạch của trường; và
- gặp gỡ các phụ huynh để bảo đảm
sự tham gia của họ vào các quyết
định của trường.

Nhân Viên Phụ Tá Quản Trị:
Các giáo viên lớp làm việc với
nhiều người khác tại trường
của trẻ. Họ ở đó để đảm bảo
sự phát triển các kỹ năng của
con quí vị và tất cả các trẻ
khác trong trường với khả
năng tối đa của các em trong
một môi trường an toàn và
thân thiện.
Những người hỗ trợ cho trẻ ở
trường rất đa dạng.

Các Thư Ký hay Nhân Viên Phụ Tá
Quản Trị làm việc với Nhân Viên
Quản Trị.
Trách nhiệm của họ bao gồm:
- điều hành công việc giấy tờ;
- giúp các nhân viên quản trị để đảm
bảo sự hoạt động trôi chảy của
trường, kể cả về ngân sách;
- trả lời điện thoại và quản lý thư từ;
- gọi phụ huynh nếu trẻ bị đau hay
cần phải đón; và
- giải quyết các tình huống cứu
thương khẩn cấp khi xảy ra.

Trách nhiệm của họ bao gồm:
- phụ giúp học sinh về sự phát triển
các mặt giao tế, cảm xúc và học
vấn;
- cho thông tin về cách giải quyết
vấn đề và cách ra quyết định;
- cung cấp thông tin về việc hoạch
định ngành nghề, nghề nghiệp và
học vấn;
- phụ giúp học sinh về sự lựa chọn
các chương trình học liên quan
đến sở thích và khả năng của các
em;
- gặp gỡ từng cá nhân học sinh
trong suốt năm học để khuyến
khích các em làm việc hướng về
tiềm năng cá biệt của mình;
- giúp trong việc nhận ra các học
sinh có khó khăn đặc biệt về học
tập;
- gặp gỡ các học sinh cấp ba để
thảo luận sự tiến bộ về học vấn,
sở thích về nghề nghiệp và các dự
tính khi xong trung học; và
- đảm bảo rằng các học sinh có
những tín chỉ để ra trường và/hay
hội đủ các yêu cầu của trường đại
học.

Trợ Giáo phụ trách Thông Tin
Hướng Nghiệp:
Những chức vụ này có ở một số
các trường trung học.
Trách nhiệm của họ bao gồm:
- là nguồn thông tin chính về sự
huấn luyện nghề nghiệp và học
vấn;
- cung cấp thông tin cho học sinh
về các nghề nghiệp khác nhau và
các trường cao đẳng, đại học;
- giúp các học sinh cần viết lý lịch
cá nhân và/hay sửa soạn để
phỏng vấn xin việc; và
- cung cấp thông tin cho học sinh
về những cơ hội làm thiện nguyện
hay kiếm việc.

Nhân Viên Thư Viện:
Các nhân viên thư viện là những
giáo viên được huấn luyện thêm
trên cấp đại học để điều hành một
thư viện.
Trách nhiệm của họ bao gồm:
- hỗ trợ cho các học sinh đến thư
viện để làm các bài tập của lớp;
- dạy hay phụ dạy các học phần
của giáo trình cùng với giáo viên
lớp;
- giúp học sinh tìm các tài liệu để
đọc về giải trí cũng như giáo
khoa; và
- duy trì và cho thêm tài liệu vào bộ
sưu tập của thư viện.

* See brochure entitled British Columbia
School Act.

Giáo dục BC: phát huy khả năng giao tiếp, cảm xúc, trí tuệ, nghệ thuật, thể chất, cùng với trách nhiệm đối với xã hội.

