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Khái quát về Hội Đồng Phụ huynh của Văn phòng Tổng Quản Trị 
 

Khái quát 
Hội đồng Phụ huynh của Văn phòng Tổng Quản Trị (Hội đồng Phụ Huynh) sẽ phục vụ như một cơ chế các 
nhà lãnh đạo phụ huynh thông báo trực tiếp cho Vị Tổng Quản trị về các chính sách của hệ thống học đường 
ảnh hưởng đến các trường học như thế nào.  Các thành viên sẽ là những phụ huynh có ít nhất một con là học 
sinh DCPS (chúng tôi mở rộng việc xem xét đến những ứng viên sẽ là phụ huynh của DCPS trong tương lai) 
và những người phản ánh cho sự đa dạng của cộng đồng DCPS.  Các buổi họp sẽ bao gồm Tổng Quản Trị, 
các thành viên và ban điều hành chủ yếu của DCPS. 
 
Cơ cấu của Hội đồng Phụ huynh như thế nào? 
Hội đồng Phụ huynh sẽ bao gồm từ 16 đến 24 phụ huynh, là những người tình nguyện phục vụ. 
 
Tiến trình nộp đơn của các phụ huynh có nhã ý/quan tâm phục vụ trong Hội đồng Phụ huynh như thế 
nào? 
Phụ huynh phải nộp một đơn viết trả lời 3 câu hỏi.  Phụ huynh có thể làm đơn theo cách thức sau:  

 (CÁCH ĐƯỢC ƯA THÍCH) Trên mạng, qua địa chỉ http://bit.ly/ChancellorParentCabinet)  
 Gởi Email đến Allison.daurora@dc.gov  
 Gởi Fax đến số 202.442.5026 
 Gởi qua Bưu điện tới địa chỉ DCPS; 1200 First Street, NE; 12th Floor, WDC 20002; c/o Chancellor’s 

Parent Cabinet Application (có đóng dấu Bưu điện ngày 20 tháng Giêng 2015). 
 

Quý vị phụ huynh, hiệu trưởng và nhân viên DCPS cũng có thể đề cử phụ huynh cho Hội Đồng Phụ Huynh 
bằng cách điền đơn và email đến allison.daurora@dc.gov.   Hạn chót để nộp TẤT CẢ các đơn xin và đơn đề 

cử là 11 giờ 59 sáng, Thứ Ba, 20 tháng Giêng 2015.  Các phụ huynh được chọn, được phép tự 
đến ứng thí tại Văn phòng Trung ương DCPS.  Buổi phỏng vấn cá nhân sẽ được lên lịch sắp xếp trước (không 
tự ý đến). 
 
Các thành viên Hội Đồng Phụ Huynh được chọn lựa để phục vụ như thế nào? 
Nhằm bảo đảm sự đại diện rộng rãi, các đơn xin được bổ nhiệm và đơn đề cử sẽ được xem xét, đánh giá qua 
nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nơi cư ngụ để phản ánh sự đại diện rộng khắp thành phố, cấp lớp của con 
em, cộng đồng trường học, các lãnh vực quan tâm và kinh nghiệm.  Chúng tôi đặc biệt chú ý đến các phụ 
huynh sẵn sàng muốn chia sẽ các ý kiến đóng góp thu thập được qua các buổi họp của Hội Đồng Phụ Huynh 
với các gia đình phụ huynh khác. 
 
Khi nào các buổi họp Hội Đồng Phụ Huynh được tổ chức? 
Hội Đồng Phụ Huynh sẽ nhóm họp hàng tháng, vào ngày Thứ Ba của tuần lễ thứ hai, trong thời gian một năm 
rưởi (18 tháng), bắt đầu ngày 10 tháng Ba, 2015; từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối.  Các buổi họp sẽ tiến hành 
tại địa điểm 1200 First Street, NE.  Xin lưu ý là chăm sóc trẻ thường không được cung cấp. 
 
Những điều gì được trông đợi từ Hội Đồng Phụ huynh? 
Các thành viên của Hội Đồng Phụ Huynh được trông đợi sẽ: 

 Nhận phục vụ trong thời gian 18 tháng. 
 Tham dự tất cả các buổi họp đã được sắp xếp. 
 Chuẩn bị cần thiết cho mỗi buổi họp. 
 Làm việc với tinh thần cộng tác cùng với nhau và với các nhân viên DCPS. 
 Thể hiện các ý kiến và quan điểm một cách tự do, có tinh thần xây dựng và tôn trọng. 
 Chia sẽ các thông tin với nhau và thay mặt cho các phụ huynh khác. 
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