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Đơn Xin Đề Cử vào Hội Phụ Huynh của Hiệu Trưởng 

Hội Đồng Phụ Huynh của Hiệu Trưởng (Hội Phụ Huynh) sẽ là một cơ chế do các phu huynh lãnh đạo báo trực tiếp cho Hiệu 
trưởng biết về sự ảnh hưởng của chính sách toàn hệ thống với các trường và cộng đồng. Trong suốt năm học 2017-2018, Hội 
Phụ Huynh sẽ thảo luận về nhiều đề tài khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn vào những mục sau: đầu tư vào các trường 
trung học cấp 2, cải thiện sự minh bạch về quá trình lập ngân sách, chuẩn bị cho học sinh vào cao đẳng và nghề nghiệp và phát 
triển toàn diện cho trẻ em trong trường mình với giáo dục về hành vi cảm xúc và khả năng tiếp cận với bài giảng “thực tế”. 
 
Hội Phụ Huynh sẽ là phụ huynh của DC có ít nhất một con đang học trong hệ thống DCPS (hoặc phụ huynh của DCPS trong 

tương lai) và là những người đại diện cho sự đa dạng của cộng đồng DCPS. Các cuộc họp sẽ có Hiệu trưởng, các thành viên và 
nhân viên chính của DCPS. Ban hội thẩm xét đơn đề cử cho Hội Phụ Huynh đang cần một đội bao gồm các phụ huynh đại diện 
cho sự đa dạng của thành phố mình và cho dân số đi học. Các ứng cử viên sẽ được đánh giá về năng lực biểu hiện cho thấy 
mình có gắn bó chắt chẽ với DCPS, biểu hiện cách thức giải quyết các vấn đề về bình đẳng và về sự đa dạng, biểu hiện khả 
năng giao tiếp thật tốt với phụ huynh khác và các bên liên quan của trường và biểu hiện khả năng tư duy phản biện đối với 
những quyết định của DCPS có ảnh hưởng đến toàn khu vực.  
 
Thông Tin Về Đương Đơn (chỉ có nhân viên của DCPS mới thấy được thông tin này)  
(Nếu viết, xin hãy viết chữ in và dùng viết màu đen hoặc xanh dương) 

Chức danh: Tên:  Họ: 
 
 

Số Điện thoại: 
 

Địa chỉ Email: 

Địa chỉ Nhà: 
 
 
 

Khu phố (vd: Shaw, Deanwood, v.v…) Khu vực: 
 
 

Ngôn ngữ Thường Nói: 
 
 
 

Nghề nghiệp: 

Trường học của con (nếu có nhiều hơn một, xin liệt kê tất 
cả): 
 
 
 

Điểm của con (nếu có nhiều hơn một, xin liệt kê tất cả): 
 

 
Các Câu Hỏi Viết Cho Bài Tiểu Luận (hãy trả lời tất cả câu hỏi bằng 1 đến 2 đoạn văn cho mỗi câu): 
Hãy trả lời cho các câu hỏi sau đây trên một tờ giấy riêng. Xin nhớ là phải có tên của quý vị trên mỗi trang và kèm chung với 
Thông Tin Đương Đơn ở trên. Quý vị có thể trả lời từng câu hỏi bằng 1 đến 2 đoạn văn. 
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1) Nêu rõ ý định của quý vị khi muốn làm đại diện trong Hội Phụ Huynh của Hiệu Trưởng và những gì mà quý vị có thể
đóng góp.

2) Khi là thành viên của Hội Phụ Huynh thì quý vị sẽ chọn tập trung vào ba vấn đề gì có liên quan đến trường học toàn
khu vực và tại sao?

3) Trong hệ thống DCPS, chúng tôi tin rằng sự bình đẳng có nghĩa là bảo đảm cho mỗi học sinh có đủ mọi thứ cần thiết
để thành công. Nêu rõ cảm nghĩ của quý vị về cách thức mà DCPS có thể đề xướng sự bình đẳng và xuất sắc trong các
lớp học, trường học và cộng đồng.

4) Trong buổi họp hội đồng, quý vị nghe về chương trình mới do DCPS thực hiện. Hiệu trưởng yêu cầu hội phụ huynh
chia sẻ thông tin này với các cộng đồng của trường học mình, thu thập ý kiến phản hồi từ các phụ huynh khác và báo
cáo lại trong buổi họp sau. Quý vị có kế hoạch gì để chia sẻ thông tin này và thu thập ý kiến phản hồi từ phụ huynh 

khác?

Chứng thực: 
Khi nộp đơn này, tôi xác nhận rằng để được đề cử vào Hội Phụ Huynh của Hiệu Trưởng tôi đã hội đủ các điều kiện sau: 

 Tôi là cư dân của District of Columbia;

 Con tôi đang học ở một trường trong hệ thống trường công lập của District of Columbia (HOẶC tôi là một phu huynh 
tương lai của DCPS);

 Tôi có thể dự buổi họp Hội Phụ Huynh đầu tiên vào ngày _________lúc 5giờ 30 đến 8giờ  tối và tôi hứa sẽ dự các 

buổi họp mỗi tháng một cách hợp lý; và
 Tôi hiểu là khi tham gia vào Hội Phụ Huynh thì sẽ không được trả t iền công hoặc hoàn trả lại các khoản chi phí. 

LƯU Ý: Hạn chót nộp đơn là Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017 vào lúc 11 giờ 59 tối 

Các phụ huynh có thể nộp đơn bằng cách: 
 Điền đơn này trên mạng tại bit.ly/dcpsparentcabinet; HOẶC

 Email bản đơn đã điền bằng tập tin đến ofpe.info@dc.gov; HOẶC

 Gửi bản đơn đã điền bằng thư qua bưu điện đến:

DCPS Office of Family and Public Engagement
1200 First St. NE. Floor 12
Washington, DC 20001

Các bản đơn đã điền được gửi bưu điện phải có dấu mộc của bưu điện không quá Thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017 để bảo 
đảm nhận đúng giờ.  

Tất đương đơn sẽ nhận lời phản hồi và những ai được chọn để đề cử sẽ nhận thông bào vào ngày 28 tháng 7 năm 2017. 
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