Sự Tham Gia của
Phụ Huynh
3. Các Sinh Hoạt Gây Quỹ:
Trường thường có các sinh hoạt gây
quỹ để tổ chức các chương trình hoặc
sinh hoạt đặc biệt mà không được Bộ
Giáo Dục tài trợ. Phụ huynh có thể
giúp hỗ trợ sự cố gắng gây quỹ này để
cho mọi trẻ em ở trường có cơ hội
tham gia thêm các sinh hoạt. Các sinh
hoạt này có thể gồm:
- đi tham quan hoặc học thực tế như đi
thăm viện bảo tàng.
- đi cắm trại trong ngày hay qua đêm.
- các sinh hoạt thể thao (chương
trình bơi lội, học quần vợt, v.v.).
- các sinh hoạt trình diễn về nghệ thuật
như ca nhạc, nhảy múa hoặc kịch
nghệ.

4. Ủy Ban Phụ Huynh Tham
Vấn Học Đường (PAC):
Mỗi trường có một PAC*. Nó bao
gồm phụ huynh và ban giám hiệu
(hiệu trưởng hoặc hiệu phó). Giáo
viên cũng có thể tham gia. PAC
thường mở ra cho mọi phụ huynh và
chào đón phụ huynh mới. Họ có thể
cung cấp thông dịch nếu cần. PAC
họp khoảng mỗi tháng một lần,
thường vào buổi chiều tối, để lập
mục tiêu và mục đích hầu giúp
trường và cộng đồng trường trở nên
một nơi tốt và an toàn hơn.
PAC cũng có thể giúp trường tìm
cách để:
- mua các dụng cụ mới cho sân chơi.
- cải tiến và/hoặc thay mới dụng cụ
thể thao.

- các tổ chức và/hoặc trình diễn về văn
hóa.

- nâng cấp máy ví tính và/hoặc các
phần mềm.

Ngoài các điều trên, có nhiều trường
hỗ trợ các mục đích đặc biệt để
khuyến khích tinh thần trách nhiệm xã
hội.

- hỗ trợ các chương trình đề cao
trách nhiệm xã hội.
* Xem tập sách nói về Ủy Ban Phụ Huynh
Tham Vấn Học Đường.

Ở Canada, trường rất hoan
nghênh sự tham gia của phụ
huynh. Hãy nói chuyện với
giáo viên của con mình hoặc
ban giám hiệu để biết cách
tham gia vào trường của trẻ.
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Tiểu Học

Sự tham gia của phụ huynh
là gì?
Sự tham gia của phụ huynh là sự
góp phần vào vấn đề giáo dục của
con mình. Nó bao gồm sự hỗ trợ
của phụ huynh cho con trẻ ở nhà
cũng như sự hỗ trợ trực tiếp ở
trường.
Sự hỗ trợ vào trường con mình có
thể gồm:
- tham dự các sinh hoạt và cuộc
họp của trường.
- giúp trong lớp học.
- phụ giúp các sinh hoạt đặc biệt,
các đội thể thao và câu lạc bộ.

Tại sao sự tham gia của phụ
huynh quan trọng?
Nghiên cứu cho thấy học vấn của
con trẻ tiến bộ hơn khi có sự tham
gia của phụ huynh.

1. Họp Mặt với Giáo Viên:
Có nhiều cách phụ huynh có thể
gặp giáo viên của con mình. Việc
này có thể khác nhau ở mỗi
trường.
- Buổi Tối Gặp Giáo Viên là một
dịp gặp các giáo viên của trường
con mình vào đầu năm học. Đây
là một buổi tối mà quí vị đến để
biết các thông tin về chương
trình học vấn của trẻ và những
việc sắp tới trong năm học.
- Các Buổi Họp Lập Mục Tiêu là
cơ hội cho phụ huynh thảo luận
về các nhu cầu và mục tiêu học
tập đặc biệt của con mình.
- Họp Mặt giữa Phụ Huynh và
Giáo Viên được ấn định hai hay
ba lần mỗi năm, thông thường
ngay trước hoặc sau khi phát
học bạ về nhà. Các cuộc họp này
cho phụ huynh và giáo viên cơ
hội xem lại việc học của con trẻ,
tán dương sự thành công, và
nếu cần, lập ra cách giúp con trẻ
học tốt hơn.
- Các Buổi Họp do Phụ Huynh
hoặc Giáo Viên Kêu Gọi là
những buổi họp do quí vị hoặc
giáo viên của con mình yêu cầu.
Có thể yêu cầu buổi họp bất cứ
lúc nào để thảo luận về sự tiến
bộ của con trẻ.

Thông dịch viên sẽ có mặt để giúp nếu
quí vị cần. Đến các cuộc hẹn này đúng
giờ rất là quan trọng.

2. Làm Thiện Nguyện ở Trường:
Các cách quí vị có thể làm thiện
nguyện thay đổi tùy theo trường. Một
số việc chỉ là giao ước ngắn hạn, số
khác phải cần thời gian dài hơn.
Thiện Nguyện Ngắn Hạn
‘Đi Tham Quan’ hoặc ‘ Học Thực Tế’
Giáo viên thường yêu cầu có người
lớn giúp khi đưa lớp đi những chuyến
đặc biệt ra khỏi trường. Sự giúp đỡ
của quí vị sẽ tạo cho chuyến đi an toàn
và thích thú hơn cho con trẻ, kể cả quí
vị.
Sinh Hoạt Đặc Biệt của Trường
Các trường thường có những sinh
hoạt đặc biệt đòi hỏi phải có sự giúp
đỡ thêm của người lớn. Nó có thể bao
gồm:
- các buổi hòa nhạc hay diễn kịch.
- các triển lãm về khoa học.
- các buổi tối và ăn tối đa văn hóa.
- các ngày giải trí ngoài trời.

Thiện Nguyện Dài Hạn Hơn
Thiện Nguyện ở trong Lớp
Phụ huynh thường làm thiện
nguyện trong lớp con mình một
hay hai lần mỗi tuần và mỗi lần
một hoặc hai tiếng. Phụ huynh có
thể giúp ở các lãnh vực như:
- đọc sách với trẻ trong các nhóm
nhỏ.
- giúp một trẻ hoặc một nhóm nhỏ
về một đề tài đăc biệt như mỹ
thuật hoặc toán.
- giúp trang hoàng các bảng thông
báo của trường, lớp hoặc các
công việc khác.
Các lãnh vực khác có thể đòi hỏi
thiện nguyện lâu dài hơn như:
- giúp trong văn phòng trường, đặc
biệt là các chương trình cụ thể
như ‘Đến Trường An Toàn’ là
một chương trình mà nhiều
trường có.
- trợ giúp trong thư viện qua việc
xếp sách lên kệ hoặc kiểm tra
cho mượn sách.
- giúp vào chương trình ăn trưa
nếu trường con mình có.
- giúp vào chương trình thể thao
và các đội.

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.

