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Hỗ trợ phụ huynh tham gia vào việc
học tập của con em họ
Ủy Ban Đặc Trách Việc Tham Gia Của Phụ Huynh (Parent
Involvement Committee, PIC) là gì và vai trò của ủy ban?

Công việc của PIC được định hướng bởi chính sách giáo
dục?

Tất cả ban giám hiệu tại bang Ontario đều buộc phải có một Ủy Ban Đặc
Trách Việc Tham Gia Của Phụ Huynh (PIC).
Các PIC là tổ chức tham vấn quan trọng đối với ban giám hiệu. Tổ chức
này hỗ trợ học sinh đạt được thành tích học tập và hạnh phúc thoải mái
bằng cách giúp các phụ huynh tham gia nhiều hơn vào việc học tập của
con em họ. Các tổ chức thực hiện điều này bằng cách:
• cung cấp thông tin và tư vấn cho hội đồng học khu về việc tham gia
của phụ huynh cũng như những cách trao đổi thông tin với cha mẹ
• phát triển các phương pháp ban giám hiệu có thể sử dụng nhằm
giúp đỡ các bậc cha mẹ hỗ trợ con em mình học tập ở nhà và ở
trường
• chia sẻ thông tin và hỗ trợ công việc của các hội đồng nhà trường.
Mỗi PIC sẽ quyết định cách tốt nhất để đạt được những mục tiêu này,
tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của ban giám hiệu và cộng đồng, tổ chức
và các thành viên của nó.

Có. Giống như tất cả đối tác về giáo dục, các PIC đóng vai trò quan trọng
trong việc thực hiện tầm nhìn và mục tiêu của chính sách về việc phụ
huynh tham gia của bang Ontario nhằm hỗ trợ các học sinh đạt thành
tích và hạnh phúc thoải mái. Các PIC cũng bị chi phối bởi Quy Định
612/00 của bang Ontario.

Các PIC khác biệt thế nào so với hội đồng nhà trường?

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?

Hội đồng nhà trường chú trọng vào một trường học riêng biệt; trong
khi đó PIC đưa ra tham vấn ở cấp độ ban giám hiệu. PIC tích cực hỗ trợ
hội đồng nhà trường của ban giám hiệu bằng cách hỗ trợ vai trò của họ
trong việc khuyến khích phụ huynh tham gia vào việc học hành của con
em mình cũng như việc chia sẻ thông tin.

Ai có thể tham gia Ủy Ban Đặc Trách Việc Tham Gia Của Phụ
Huynh?
PIC được dẫn dắt bởi các bậc cha mẹ và hầu hết các thành viên trong đó
đều là phụ huynh học sinh. Giám đốc về giáo dục trong ban giám hiệu
và một người được ủy thác cũng là thành viên, do đó các phụ huynh sẽ
có liên kết trực tiếp với ban giám hiệu. PIC sẽ bổ nhiệm tối đa ba thành
viên cộng đồng. PIC quyết định có bao gồm các thành viên khác, chẳng
hạn như hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên hỗ trợ hay không để đáp
ứng các nhu cầu địa phương. Các thành viên là phụ huynh sẽ phục vụ
trong một nhiệm kỳ một hoặc hai năm. Mỗi thành viên là phụ huynh
phải là cha mẹ hoặc người giám hộ của một học sinh được ghi danh vào
trường học mà là một phần của ban giám hiệu thành lập nên PIC đó.

Tôi có thể tham dự các cuộc họp?
Có. Mọi người đều được chào đón tham dự các cuộc họp của PIC và tìm
hiểu trực tiếp cách thức PIC làm việc. Các cuộc họp được tổ chức ít nhất
bốn lần mỗi năm. Hãy kiểm tra trang web của ban giám hiệu để tìm hiểu
các cuộc họp sẽ được tổ chức khi nào và ở đâu, cũng như xem biên bản
các cuộc họp trước kia.

Các PIC giúp đỡ nền giáo dục tại Ontario như thế nào?
Khi phụ huynh và nhà trường cùng nhau làm việc sẽ đạt được nhiều kết
quả tích cực. Trong đó bao gồm thành tích học sinh được cải thiện, giảm
thiểu tình trạng nghỉ học, hành vi ứng xử tốt hơn và gia tăng sự tự tin
của các bậc cha mẹ về việc giáo dục con em của họ. Bộ Giáo Dục, các
hội đồng học khu và nhà trường đều được hưởng lợi từ những việc phụ
huynh thực hiện nhằm hỗ trợ việc học hành của con em mình. Họ cũng
được hưởng lợi từ những ý kiến và quan điểm của phụ huynh ở cấp độ
địa phương, khu vực và cấp tỉnh bang.
Hãy truy cập ontario.ca/EDUparents để tìm hiểu thêm về:
• Ủy Ban Đặc Trách Việc Tham Gia Của Phụ Huynh và việc tham gia của
phụ huynh tại các trường học và ban giám hiệu tại bang Ontario
• Hợp Tác với Phụ Huynh: Chính Sách Tham Gia của Phụ Huynh cho
Trường Học tại Bang Ontario
• Quy Định 612/00 của bang Ontario: Hội đồng nhà trường và Ủy Ban
Đặc Trách Việc Tham Gia Của Phụ Huynh

