
Dự Luật Q về Học Đường trên
Lá Phiếu Tháng Mười Một

Những trường như Tiểu Học Ninth Street là các ví dụ về nhu cầu đang có tại các trường học xưa cũ
của LAUSD. Trường nầy toàn là các nhà trệt riêng biệt, không có phòng đa-dụng. Ngày khai trường,

buổi họp phụ huynh đã được tổ chức dưới mái hiên ăn trưa.
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Mỗi niên học
đem lại

những cơ hội mới
để có tác động
tích cực về thành
tích học vấn của
hàng ngàn học
sinh tại Khu Học

Chánh Los Angeles.
Năm nay không phải là ngoại lệ. Các điểm số

mới đây được đưa ra bởi Bộ Giáo Dục California
cho thấy các trường tiểu học, cấp hai và trung học
của chúng ta đang lập tiến bộ tốt và chứng tỏ những
sự gia tăng quan trọng trong việc cải thiện thành tích
học vấn. Tôi chân thành gửi lời chúc mừng đến các
học sinh, giáo viên, ban giám hiệu, nhân viên hỗ trợ
và quý phụ huynh của chúng ta về công khó và thành
đạt của họ.

Nhưng công khó vẫn phải tiếp tục. Chúng ta đã

Thông Điệp của
David L. Brewer III
Tổng Quản Trị các Trường

Xin xem THÔNG ĐIỆP, trang 4
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Xin xem DỰ LUẬT Q, trang 4

Điểm API của
LAUSD Vọt
Lên 21 Điểm

Trong cùng một ngày Tháng
Mười Một mà công dân Los

Angeles sẽ bỏ phiếu bầu vị tổng
thống Hoa Kỳ kế nhiệm, họ cũng sẽ
bỏ phiếu về Dự Luật Q, Công Trái
Học Đường Khu Xóm Lành Mạnh,
An Toàn. Dự Luật Q, một đề xuất
$7 tỉ công trái trên lá phiếu ngày 4
tháng Mười Một, đã được đồng
thanh chấp thuận bởi Hội Đồng
Giáo Dục Los Angeles.

Từ năm 2002, Chương Trình Xây Cất Trường
Mới của Khu Học Chánh đã hoàn tất 74 trường mới
và 69 trường nới rộng. Mục tiêu của Chương Trình
là để giúp giải toả sỉ số lớp học quá đông và cung
cấp cho học sinh cơ hội đi học ở trường trong vùng
cư ngụ hoạt động theo lịch học truyền thống hai-học-
kỳ, loại trừ nhu cầu chuyên chở bằng xe buýt ngoài ý
muốn cũng như việc dùng lịch học đa hệ. Các quan
chức học đường khẳng định rằng Dự Luật Q là cần
thiết để sửa chữa và nâng cấp các phòng ốc nhà

trường và nói rằng nó sẽ đưa đến khả năng cải tổ
khu học chánh nầy bằng sự trù hoạch thông minh,
hướng tới tương lai.

Dự Luật Q tập trung vào sự sửa chữa và hiện đại
hoá gần 900 trường học già cỗi và hư hại của
Khu Học Chánh có tuổi trung bình là 45 năm.
Về cụ thể, nó sẽ:

• Nâng cấp sự an toàn về động đất và hoả hoạn
• Xây cất các phòng thí nghiệm khoa học / phòng

học đặc biệt cần thiết để dạy những môn học mà
học sinh cần để vào đại học hoặc khởi đầu nghề
nghiệp

• Nâng cấp các trung tâm giáo dục đặc biệt và các
trung tâm giáo dục trẻ thơ

• Tạo nên các trường nhỏ hơn để sự học tập khá
hơn và riêng biệt hơn

• Gỡ bỏ các nguy hại asbestos và sơn có chì

Hội Nghị Phụ Huynh LAUSD Thường Niên
Lần Thứ 13

Thứ Bảy, 2 tháng Năm, 2009

Trung Tâm Nghị Hội Los Angeles
Hoạch Định bởi Phụ Huynh cho Phụ Huynh

• Các lớp giáo dục Phụ huynh •
• Đối thoại với các vị lãnh đạo học khu •

• Xem trước các chương trình học vấn mới •
• Học sinh giải trí •

Tất cả phụ huynh và giám hộ LAUSD đều được
mời. Ăn sáng, trưa, và đậu xe miễn phí.

Sẽ có thông dịch.
Không có giữ trẻ.

Để biết thêm chi tiết
Dịch vụ Phụ Huynh Cộng Đồng: 213-217-5272.

DÀNH sẵn NGÀY!
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Với 694,000 học sinh LAUSD trở lại
học đường, tác động của vụ khủng

hoảng ngân sách California trở nên rõ
hơn tại các trường của học khu chúng
ta. Vị Thống Đốc và các nhà lập pháp
ở Sacramento đã không thể thoả thuận
với nhau về ngân sách tiểu bang đang
phải đối diện với sự thiếu hụt $15 tỉ.
Hậu quả là chỉ riêng niên học 2008-
2009 mà thôi, Khu Học Chánh Los
Angeles đã phải cắt giảm tổng cộng là
$350 triệu trong ngân sách của mình.
“Chúng ta phải đối diện với sự cắt
giảm khó khăn tổng cộng là $1 tỉ trong
vòng ba năm tới nếu tiểu bang không
tìm ra giải pháp,” Megan Reilly, Đổng
Lý Tài Chánh của LAUSD nói như vậy.

Hội Đồng Giáo Dục Los Angeles miễn cưỡng
chấp thuận một kế hoạch dự trù cho niên học hiện
thời. Chủ Tịch Hội Đồng Monica Garcia gọi đó là
“một ngân sách cần thiết được thông qua ở giữa một
cuộc khủng hoảng tài chánh tệ hại nhất trong lịch sử
của chúng ta. Nó bảo vệ phẩm chất giảng dạy, giữ
gìn sự an toàn học đường, và lập những sự cắt giảm
nhiều đối với Văn Phòng Trung Ương để ưu tiên
hoá sự phục vụ trực tiếp đến học sinh.” Những điều
sau đây là các ví dụ về ảnh hưởng của cuộc khủng
hoảng ngân sách nầy.

LAUSD BOARD MEMBERS

President
Mónica García

•
Marlene Canter

Yolie Aguilar Flores
Tamar Galatzan
Julie Korenstein

Marguerite LaMotte
Richard Vladovic

ADMINISTRATIVE STAFF

General Superintendent
David L. Brewer III

Assistant Superintendent
Specially Funded Programs/Parent

Community Services
Rita Caldera

Editor, Parent Press
Harry Gerst

Administrator
Parent Community Services Branch

Christopher Downing

Parent Community Services Branch
Senior Facilitators
Martha Cardenas
Stella Contreras

Lisa Porter

Parent Community Facilitators
Antonia Chavez
Walter Richardson

Chair: Parent Collaborative
Mary Johnson

Chair: District Advisory Council
Zella Knight

Chair: District English Learner
Advisory Committee

Carla Vega

Chair: Communications Sub-Committee
Ruth Bautista
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All inquiries should be sent to:
Parent Community Services Branch
701 W. Cesar E. Chavez Avenue

Los Angeles, CA 90012
(213) 217-5272 • Fax: (213) 626-4644
http://sfpc.lausd.k12.ca.us/pcsb/

Translated by the LAUSD Translations Unit

Photography

Ed Krieger, Nina Zacuto

Editorial, Production, Supervision

DES (818) 766-4901

Thông Điệp của:
Rita Caldera, Phó Tổng quản Trị, Các Chương Trình Được Tài Trợ
Đặc Biệt/Dịch Vụ Phụ Huynh Cộng Đồng

Chris Downing, Quản Trị Viên, Dịch Vụ Phụ Huynh Cộng Đồng

Những nỗ lực tái tổ chức hiện nay đã
cung cấp một cơ hội cho Phân Ngành Dịch
Vụ Phụ Huynh Cộng Đồng hỗ trợ một cái
nhìn rộng hơn về sự tham dự của phụ
huynh và áp dụng những nỗ lực có tính hệ
thống nhằm cải tiến tập quán của Khu Học
Chánh về việc làm cho phụ huynh tham dự
vào sự giáo dục con cái họ.
Chúng tôi đang hướng tới việc cung cấp sự hỗ trợ
nhiều hơn cho các trường và học khu địa phương, kể
cả nhân viên và phụ huynh, để áp dụng những tập
quán tốt nhất cho sự tham dự của phụ huynh.
Những biện pháp nào cần thiết để tiếp xúc với thành
phần phụ huynh đông đảo hơn đã được nhận định
bằng cách thu thập những ý kiến đóng góp năm
ngoái từ các phụ huynh, nhân viên, và các bạn đồng
hành trong cộng đồng khắp cả Khu Học Chánh. Căn
cứ trên những ý kiến đã nhận được, các lãnh vực
chú ý đã được nhận diện cho năm nay, và ưu tiên

một là cung cấp các phương tiện và sự huấn luyện để
bảo đảm cho mỗi trường của chúng ta thiết lập một
môi trường nhằm phục vụ thân chủ, ấm cúng và niềm
nở cùng những mối liên hệ cộng tác với phụ huynh
và cộng đồng.

Hơn nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho các trường
những nguồn giúp đỡ họ cần để cung cấp những cơ
hội học tập nào sẽ giúp cho phụ huynh len lỏi tìm
hiểu khắp hệ thống giáo dục và hỗ trợ tốt hơn cho sự
học của con cái mình. Cuối cùng, Khu Học Chánh
đang thiết lập một hệ thống trách nhiệm sẽ bao gồm
sự đo lường tiến bộ của các trường trong sự gia tăng
tham gia của phụ huynh. Đây chỉ là một vài nét
chính của các hoạt động đã được dự trù cho niên học
nầy. Chúng tôi hướng tới một niên học hào hứng
trước mặt và hoan nghênh mọi sự đề nghị từ các phụ
huynh của chúng tôi và các bạn đồng hành trong
cộng đồng nào sẽ ủng hộ công việc của chúng tôi!

Khủng Hoảng Ngân Sách California:
Nó Ảnh Hưởng Đến Các Trường của

Chúng Ta Ra Sao
Những Gì Đã Được Bảo Vệ cho 2008-2009

• Không có giáo viên bị sa thải
• Không gia tăng sỉ số trong lớp
• Tài trợ cho Cảnh Sát Học Đường

Los Angeles
• Tài trợ cho các cộng đồng học tập

nhỏ

Những Gì Đã Bị Mất cho 2008-2009

• Không tăng lương hoặc điều chỉnh
giá sinh hoạt được cho nhân viên

• Cắt giảm 680 việc làm chủ yếu ở
các Văn Phòng Trung Ương LAUSD

• Không còn thu nhận thêm sách
giáo khoa toán và khoa học

• Nhân viên bị nghỉ không lương lên
tới bốn ngày

Để biết thêm chi tiết, truy cập:
www.lastudentscount.org.

“Nếu ngành lập pháp không đưa tiền trở lại vào sự
tài trợ cho giáo dục công lập, chúng ta sẽ bị buộc phải
lập những sự gia tăng lớn về sỉ số lớp học và tính toán
nhiều sự sa thải ở các trường trong năm 2009-2010.” Cô
Reilly nhấn mạnh “Các nhà lập pháp tiểu bang phải giải
quyết vụ khủng hoảng nầy bằng sự tài trợ nhiều hơn.”
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Học sinh được kinh nghiệm làm bài cấp đại học vì
các giảng viên xem các bài đó giống như là họ đối xử
tại phòng học đại học. Lawrence Bradford, Khoa
Trưởng về Các Vấn Đề Học Vấn (Giám Học) tại
LACC, nói “Nó cũng cung cấp một hồ sơ học vấn lợi
thế hơn về việc được thu nhận vào đại học ở bất cứ
đâu. Nó chứng tỏ bạn có khả năng làm bài bậc đại
học.” Các môn học đại học cộng đồng được dạy ở
các trường trung học có thể chuyển-đổi lên các
trường Đại Học UC và Cal State.

Tiếp xúc với phụ huynh là quan trọng bởi vì

“những lớp đại học nầy đưa đến những lợi thế về
kinh tế và học vấn,” Dennis Thompson, Điều Phối
Viên Tiếp Ngoại của Pierce College nói thế. Để biết
thêm chi tiết, xin liên lạc với một cố vấn viên trung
học hoặc gọi phòng thu nhận sinh viên của trường
đại học cộng đồng tại địa phương của quý vị và xin
gặp “high school outreach.”
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Trong sự gia tăng tình đồng hành
cộng tác giữa Khu Học Chánh Los
Angeles và Học Khu Đại Học Cộng
Đồng Los Angeles (LACCD), gần
mười ngàn học sinh trung học đang
học các khoá đại học mà không cần
rời khuôn viên trường trung học
của mình. Hàng chục giảng viên từ chín trường
đại học cộng đồng đang dạy các lớp của họ tại hầu
hết các trường trung học của LAUSD. Từ các
Trường Trung Học San Fernando tới Fremont tới
San Pedro, các thiếu niên đang học một diện rộng
các môn học cấp-đại-học đạt các tín chỉ đại học và
trung học đối với những bài làm giỏi. Dale Alpert, cố
vấn viên tại Trung Học Thuê Bao Granada Hills giải
thích: “Tâm Lý Học và Xã Hội Học có khuynh
hướng hết chỗ trước tiên tại trường của chúng tôi, ở
học kỳ nầy Đại Học Pierce đang dạy chín lớp ở đây.”

Tại Đại Học Cộng Đồng West LA, Giám Đốc
Tiếp Ngoại Angel Viramontes nói “Mộng ước của
tôi cho các học sinh không phải là đi từ K tới 12,
nhưng từ K tới đại học.” Cơ hội ấy đang lớn dần.
“Các em có thể lấy một lớp nghệ thuật tranh luận
hoặc là một số môn sẽ giúp các em lấy được bằng
Cao Đẳng Văn Chương và bằng trung học đồng một
lúc.” Adrianna Barrera, Phó Viện Trưởng LACCD
nói như vậy. Những lớp đại học là miễn phí cho các
học sinh trung học và thường học vào giờ học bình
thường. Một cố vấn viên trung học và phụ huynh
phải ký tên vào đơn đồng ý để có thể ghi danh.

Các cố vấn viên như Alpert hoan hô các lợi ích.

Mẫu Giáo (K)–Lớp 12 Có
Thể Là K–Đại Học

Hãy bảo đảm rằng trẻ em có một
niên học thành công mỹ mãn kể cả
sự bảo vệ cho sức khoẻ của chúng.
Năm nay nhiệm vụ ấy bao gồm một đề nghị y tế mới
để bảo vệ tất cả trẻ em khỏi bệnh cúm, một bệnh có
khi nghiêm trọng nhưng ngăn ngừa được. Các y sĩ
và chuyên gia y tế hiện nay khuyến giục rằng trẻ em
từ 6 tháng tới 18 tuổi phải được chủng ngừa cúm
hàng năm. Các y tá học đường ở khắp Khu Học
Chánh Los Angeles đang đề nghị chủng ngừa cúm
cho mọi lứa tuổi. Bà Barbara Woodard-Cox, Quản
Lý Đội Phòng Chống Bệnh Truyền Nhiễm của
LAUSD nói: “Chủng ngừa cho trẻ em và các thành
viên trong gia đình họ là cách tốt nhất để phòng
ngừa bệnh cúm. Nó cũng bảo vệ những người nào
khác trong nhà có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn như
các cụ lớn tuổi.” Vắcxin cúm thì an toàn, hiệu quả,
và không gây ra bệnh cúm. Bà Margaret Robin
Goldberg trong Đội Phòng Chống Bệnh Truyền
Nhiễm khuyên: “Thời gian tốt nhất để chủng ngừa là
tháng Mười, nhưng quý vị có thể nhận sự bảo vệ bất
cứ khi nào trong suốt mùa cúm sẽ chấm dứt vào mùa
xuân.” Bác sĩ Nelson El Amin, Giám Đốc Y Khoa
của Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles thêm
một lời khuyên cho các bậc cha mẹ có con nhỏ. Ông
nói: “Trẻ em nào dưới 9 tuổi được chủng ngừa cúm
lần đầu tiên cần phải có hai liều riêng rẽ, ít nhất cách
nhau 4 tuần. Chúng phải được chủng ngừa càng sớm
càng tốt, mặc dù không bao giờ là quá trễ để được
chủng ngừa.”

Chủng ngừa cúm miễn phí hoặc giá thấp thì có
sẵn ở tất cả 18 phòng y tế học đường LAUSD. Danh
sách đó có sẵn trên www.lausd.net, bấm chuột ở nút
Families. Quý vị cũng có thể liên lạc với trường địa
phương của mình hoặc gọi đường dây giới thiệu 211
của Quận Los Angeles.

Chủng Ngừa Cúm:
Bảo Vệ cho Mọi

Người

Đây là ngày đầu tiên của lớp Xã Hội Học I cấp đại học cho các học sinh Trung Học Thuê Bao
Granada Hills được dạy bởi giảng viên Arman Mgeryn trong khuôn viên trường trung học.

“Các học sinh có thể lấy
được bằng Cao Đẳng Văn

Chương và bằng trung học
đồng một lúc.”

Adrianna Barrera
Phó Viện Trưởng

Đại Học Cộng Đồng West LA
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giao nầy.”
Mỗi SSC có con số bằng nhau về phụ huynh và

nhân viên. Số người tối thiểu của một SSC là mười
người với năm phụ huynh và năm thành viên nhân
viên (được định nghĩa là giáo viên, hiệu trưởng, và
nhân viên khác). Phụ huynh được định nghĩa là phụ
huynh hay giám hộ của một học sinh ở trường đó, là
người không phải là nhân viên được trả lương tại
trường đó. Các thành viên được bầu bởi các cử tri của
họ ngoại trừ vị hiệu trưởng là một thành viên biểu
quyết phải có.

Sylvia Jenkins, một phụ huynh tại Trường Tiểu
Học Barrett, đã tham dự buổi huấn luyện đầu tiên.
“Huấn luyện là xương sống cho chúng tôi dạy dỗ con
cái mình. Chúng ta không thể để mặc các giáo viên
làm điều đó một mình. Chúng ta phải biết cách hướng
dẫn sự giáo dục của chúng.”

Mọi trường LAUSD sẽ nhận được một CD chứa
đựng thông tin về SSC và các nguồn tài liệu để tiến
hành những buổi họp thành công. Hãy hỏi vị hiệu
trưởng của quý vị.

mở thêm năm trường mới và đã phát động vài sáng
kiến để giúp cải tổ Khu Học Chánh, cung cấp cho học
sinh của chúng ta sự giáo dục phẩm chất cao và đẩy
mạnh thành tựu của học sinh ở các trường của chúng
ta trong những năm tới.

Quý vị là những bạn đồng hành dạy dỗ quan trọng
trong sự giáo dục con em chúng ta. Cảm ơn quý vị về
sự hỗ trợ không ngừng của quý vị. Tôi quyết tâm
cung cấp một môi trường an toàn và dưỡng dục cho
tất cả học sinh của chúng ta học và thành đạt, và trông
đợi được gặp quý vị nhiều hơn trong những buổi
viếng thăm của tôi ở các trường.

Đây sẽ là một niên học thành công nữa.

• Gia tăng sự tiếp cận kỹ thuật phòng học hiện-đại
• Thiết lập các trung tâm nghề kỹ thuật

Để bảo đảm rằng số tiền Dự Luật Q được chi tiêu
đúng với mục đích của trái phiếu, các món tiền không
được chi dùng cho tới khi nó được phân phối cho dự
án cụ thể, kể cả về Kế Hoạch Thi Hành Chiến Lược,
được xét duyệt bởi Uỷ Ban Giám Sát Trái Phiếu của
Công Dân và chấp thuận bởi Hội Đồng Giáo Dục.
Phí tổn ước tính cho các chủ nhân bất động sản sẽ là
khoảng $2.42 mỗi tháng cho mỗi $100,000 trị giá tài
sản được đánh giá – không phải giá thị trường.
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Quý Vị Có Biết Hội Đồng Nhà Trường của Quý Vị đang Làm Gì Không?

Trong một sự biểu lộ bất thường về
tình cộng tác, các phụ huynh, giáo

viên, và giám hiệu đang huấn luyện với
nhau để trau giồi khả năng của họ trong
việc chia sẻ sự điều hành ở các trường
LAUSD. Thành viên của các Hội Đồng
Nhà Trường (SSC) ở mỗi trường trong
học khu sẽ phải tham dự, vào khoảng
cuối năm, một buổi hội học về những
luật lệ và trách nhiệm về nhóm lập-
quyết-định của họ. Gần 3000 phụ huynh
sẽ hợp với một số lượng nhà giáo bằng
nhau để học cách thiết lập các kế hoạch
cho các trường của họ nhằm nuôi
dưỡng thành tựu của học sinh, cải thiện

Thông Điệp, tiếp theo trang 1

Dự Luật Q, tiếp theo trang 1

học đường, và sử dụng các quỹ của nhà
trường cách khôn ngoan.

Sự cộng tác đầu tiên chưa từng có tập hợp lại Uỷ
Ban Cố Vấn Học Khu (DAC) của phụ huynh và Uỷ
Ban Cố Vấn Học Viên Anh Ngữ của Học Khu
(DELAC) với công đoàn Đoàn Kết Giáo Viên Los
Angeles (UTLA) và Hiệp Hội Giám Hiệu của LA
(AALA). Zella Knight, Chủ tịch DAC, phát biểu:
“Các phụ huynh đã yêu cầu về tình đồng hành cộng
tác. Bây giờ chúng ta đang có điều đó. Việc nầy là
hết sức quan trọng.”

Đợt huấn luyện đầu tiên đã được tổ chức trong
tháng Chín ở các trường cấp hai và trung học. Tổng
Quản Trị David L. Brewer, III, nói với cử toạ: “Chúng
ta theo đuổi cách làm ăn khác, chuyển giao thêm thẩm
quyền cho trường địa phương. Mỗi Hội Đồng Nhà
Trường là hệ trọng cho sự thành công của sự chuyển

Nhấn mạnh việc cộng tác của họ, các buổi huấn
luyện đang được tổ chức khắp học khu đem các
phụ huynh, giáo viên, và giám hiệu nhà trường lại
với nhau để học về những luật lệ và trách nhiệm
của các hội đồng nhà trường. Nhóm trong ảnh ở
đây là của Trường Trung Học Thủ Công Mỹ Thuật.

Ở Đâu Expo Center, 3960 S. Menlo Avenue,
Los Angeles

Khi Nào Thứ Bảy, 18 tháng Mười, 2008
10:00 a.m. và 5:00 p.m.

Liên Lạc
Sở Giải Trí và Công Viên Thành Phố
Los Angeles
888-572-2757 hay www.laparks.com

Ở Đâu Sixth Street Bridge giữa
downtown LA và East LA

Khi Nào Thứ Bảy & Chúa Nhật, 1 và 2 tháng
Mười Một, 2008 10:00 a.m. – 11:00 p.m.

Liên Lạc
Viện Văn Hoá Arte Calidad
323-226-1646
www.festivaldelagente.com

Gia Đình Vui Chơi Miễn Phí
Dia de los Muertos

Ngày kỷ niệm Dia de la Muertos (Ngày của người
Chết) lớn nhất nước sẽ trình bày các nghệ nhân và
nghệ sĩ Hispanic trên các đường phố LA. Nhạc sống,
triễn lãm mỹ thuật, kịch, kể chuyện, trình diễn mỹ
thuật & thủ công, và thực phẩm truyền thống Mỹ La
Tinh. Những khu vực đặc biệt sẽ được dành riêng cho
y tế và giáo dục với các sinh hoạt giao lưu cho trẻ em
và gia đình họ.

Ngày Trẻ Em LA
Một lễ hội gia đình dành riêng cho trẻ em của LA

trộn lẫn các sự thu hút với những sự cố vấn thực tế và
các nguồn tài liệu cho phụ huynh và những người
nuôi dưỡng khác. Sẽ có các trò thể thao, giải trí tiêu
biểu trẻ em, mỹ thuật & thủ công, một hệ thống trèo
tường, và các ki ốt thực phẩm.
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khác.
• Buổi Đãi Cà Phê và Trà cho Phụ Huynh: hàng

tháng các hiệu trưởng đang khoản đãi những buổi
họp-mặt để phụ huynh có thể đặt câu hỏi và thảo
luận về các vấn đề quan trọng đối với họ. Ở một
trường tiểu học, một buổi ban đầu gọi là Trà-Đàm
cho một số phụ huynh và hiệu trưởng đã trở thành
bữa ăn tối cho hàng chục người mỗi tháng.

• Ngày của Cha: Những người cha, chiếm gần một
nửa số phụ huynh, chưa được khuyến khích tham
gia vào sự giáo dục của con cái họ như các bà mẹ
đã được. Nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy
rằng khi những người cha tích cực tham dự, sự
học vấn của con họ có tiến bộ. Nhiều trường, như
Trung Học Tiếp Liên Washington, có Ngày của
Cha, là lúc mà những người cha được mời đem
con họ đến trường, tiếp thu các phương sách về
cách giúp đỡ con mình học ở nhà, gặp ngoài
khuôn khổ với nhân viên nhà trường, và được
hoan nghênh về sự tham dự của họ. Trong tháng
Chín có hơn 600 người Cha đã tham dự ở các
trường thuộc Học Khu Địa Phương 8.

• Người Nào Vậy: các phụ huynh có thể cảm thấy
mình được tiếp đón niềm nở hơn nếu họ biết chắc
về những người dạy và chăm sóc cho con họ vào
ngày học. Một số trường đang chuẩn bị những
thẻ có chứa tên giáo viên của con họ, tên hiệu
trưởng, tên cố vấn viên, và khi cần thiết thì cả số
của xe buýt học sinh mà người con đi.

• Giáo Dục Phụ Huynh: đồng cộng tác với Phân
Bộ Giáo Dục Tráng Niên & Huấn Nghệ của
LAUSD, các lớp được cống hiến–và ở một số
trường đòi hỏi–rằng huấn luyện các phụ huynh
cách giúp đỡ học sinh chuyển tiếp từ trình độ học
vấn nầy sang trình độ khác. Các môn học được
cung cấp cho con cái họ lên mẫu giáo, vào cấp
hai, và lên trung học.

như nụ cười, nhìn vào mắt, đáp ứng nhanh. Huấn
luyện bổ sung cho tất cả nhân viên học khu trung
ương, địa phương, và nhà trường, kể cả các giám
hiệu và giáo viên, hiện đang được lập kế hoạch
với những buổi hội học bắt đầu vào cuối mùa thu.

• Bảng và Dấu Chỉ Đường Rõ Hơn: các trường
đang lập những bản đồ và bích chương khuôn
viên trường để khách viếng trường có thể dễ dàng
tìm thấy nơi họ muốn đến. (Một phụ huynh đem
thuốc đến trường cho con gái mình không biết
phòng y tá ở đâu và cũng không gặp được ai chỉ
dẫn cho bà.) Ở Trường Tiểu Học West Athens,
các dấu chân được sơn trên sàn nhà dẫn từ cửa
chính tới trung tâm phụ huynh và các văn phòng
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“Thay đổi có hiệu quả,” không
phải là sự cứu chữa nhanh

chóng, là cách mà các quan chức
LAUSD mô tả Kế Hoạch Hành Động
của Học Khu cho niên học mới
2008-2009 nầy. Sự tập trung chú ý chính của
kế hoạch ấy là sự cải thiện về truyền thông và dịch vụ
phụ huynh/cộng đồng, và Phó Tổng Quản Trị Thâm
Niên Ramon Cortines đã ra lệnh rằng sự thay đổi và
trách nhiệm về sự cải tổ ấy phải được chuyển giao
cho các trường địa phương. “Sự giao lưu quan trọng
và đáng kể nhất với phụ huynh xảy ra tại cấp trường
địa phương,” Ông Cortines nói, khi ông ra lệnh rằng
tất cả các trường phải chắc chắn là họ có một “môi
trường niềm nở đối với phụ huynh và thành viên cộng
đồng.” Nó không phải là một lời đề nghị; nó là một
chỉ thị.

Thực hiện về những thay đổi nầy đã bắt đầu ở các
trường khắp cả Khu Học Chánh. Nhân viên nhà
trường và các giám hiệu với sự góp ý của phụ huynh
đang soạn những kế hoạch để cải thiện cách phụ
huynh được tiếp đón, đối xử, lắng nghe, góp ý, và
thông báo tại các trường của họ. Sau đây là một mẫu
về các phương thức để kiến tạo một không khí niềm
nở, đón nhận mà phụ huynh phải được có tại trường
con họ đang học.

• Huấn Luyện Phẩm Chất Phục Vụ Thân Chủ:
các buổi hội học đang được tổ chức cho các quản
lý văn phòng, thư ký học đường, và các phụ tá để
cung cấp sự chỉ dẫn cách chào đón ‘khách hàng’
nào tới văn phòng. Sự niềm nở có thể dễ dàng

Mở Rộng Tấm Thảm Niềm Nở Tại Trường của Quý Vị

“Các phụ huynh sẽ không quên chúng tôi đã làm cho họ cảm thấy như thế nào,” Gay Havard, Giám Đốc Học Khu Địa Phương 3, tuyên bố,
khi bà hướng dẫn một buổi hội học cho nhân viên văn phòng học đường được biên soạn để nhấn mạnh tầm quan trọng của cách phục vụ

giỏi khách hàng đối với phụ huynh. “Tiếp họ bằng nụ cười và lắng nghe,” bà khuyên. “Tất cả chúng ta có mặt ở đây là vì học sinh.”

Tại Trường tiểu Học Noble, các phụ huynh họp
hàng tháng để dự Giờ Cà Phê Đàm Đạo với

Hiệu Trưởng Cara Schneider.
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Nét Nổi Bật về sự
Tham Dự của Phụ Huynh

Wanda Hardy đã tình nguyện tại
trường 186th Street bởi vì cách nói
mới của con gái bà. “Ngữ vựng của nó
đã thay đổi. Nó nói ‘Hãy tử tế,” hoặc nói
với chúng bạn “Cái đó không được hoà
bình chút nào.’ Tôi muốn biết ngôn ngữ
ấy từ đâu đến.”

Nó đến từ Trò Chơi Hoà Bình, một
chương trình toàn quốc được đem đến
trường của bà, Tiểu Học Norwood, và
Trường Magnet Khoa Học Môi Trường
Bradley. Trò Chơi Hoà Bình giúp cho các
trẻ em tạo nên phòng học và cộng đồng
an toàn của riêng chúng. Chương trình ấy
(www.peacegame.org) dạy cho trẻ em
tương tác với người khác cách hoà thuận,
để giải quyết những sự va chạm bằng lời
nói, để chơi trong sự hợp tác với nhau, và
để thiết lập các mối liên hệ. Những người
tình nguyện như Wanda được huấn luyện
để đem đến bài học về hoà hợp tới mỗi
lớp hàng tuần. Bà nói “Các trẻ em học
những phương sách và ngữ vựng để làm
người tạo hoà bình, không phải là người
phá hoại hoà bình. Chúng có thể đối phó
với những đứa bắt nạt và các học sinh
giận dữ.” Những phụ huynh tình nguyện
viên là quan trọng cho chương trình, làm
người trình bày cả ở trường lẫn ở nhà.
Wanda kể lại những thay đổi ở nhà nữa
“Chúng tôi đối xử với nhau tốt hơn nhiều.
Bây giờ chúng tôi là những người lập hoà
bình.”

Trò Chơi Hoà Bình có ảnh hưởng đáng
kể trong khuôn viên trường. Marcia Reed,
Hiệu Trưởng trường 186th Street nói “Ít vụ
giải lên văn phòng, ít vụ tạm đuổi hơn, và
API của chúng tôi vọt lên 813. Học sinh
của chúng tôi tử tế với nhau hơn; chúng đi
đứng như những nhà vô địch để trở nên
những vô địch về học tập. Học sinh của
chúng tôi tăng vọt về học vấn qua sức
mạnh của việc trở nên người giải quyết
nan đề, không phải là nguồn rắc rối.”

Thế Vận Hội Bắc Kinh đã thu hút
được rất nhiều sự chú ý vào mùa
hè năm nay. Đối với nhiều phụ huynh,
sự kiện Thế Vận Hội hay nhất đã diễn ra
tại Trường Ranchito Avenue ở Panorama
City khi hàng ngàn học sinh thi tài ở các
môn chạy tiếp sức, tranh giải bóng rổ, thi
nhảy dây, và nhiều thứ khác. Đó là Thế
Vận Hội Thiếu Niên của Ranchito, một dịp
hội hàng năm được tổ chức đề khuyến
khích và tưởng thưởng trẻ em về thân thể
lành mạnh và sức khoẻ tốt. Ngoài vai trò
quan trọng của họ là đội cổ võ, các phụ
huynh của trường cũng tình nguyện làm
người chấm công, phục vụ bữa lỡ, và
người phân phối áo thun, và thậm chí thi
đấu với các giáo viên trong cuộc chạy tiếp
sức. Cuộc chạy đua bất ngờ giữa phụ
huynh Jose Martinez với Hiệu Trưởng
Alan O’Hara đưa đến sự cổ võ nhiệt liệt
của đám đông.

Điểm đáng chú ý của buổi hội là Lễ
Phát Thưởng, lúc các trẻ thắng cuộc tiếp
nhận huy chương từ cựu huy chương
vàng Thế Vận Hội Rafer Johnson, người
khuyến giục trẻ em và phụ huynh tiếp tục
giữ sự cân đối và khoẻ mạnh. Các cuộc
thi Thế Vận Hội được thành lập bởi giáo
viên Jake Brescher, và với sự hỗ trợ của
phụ huynh và nhân viên, ông tiếp tục giúp
chống lại bệnh mập phì ở trẻ em và bệnh
tiểu đường trong học sinh. Cộng thêm
mọi người có một thời khắc vui vẻ!

Trung Tâm Phụ Huynh ở Trường
Trung Học Roosevelt vẫn luôn luôn là
một nơi bận rộn–và một nơi biết lắng
nghe. Ariceli Gomez, chuyên viên tham vấn
cho phụ huynh tại Trung Tâm giải thích: “Các
phụ huynh của chúng tôi nói cho chúng tôi
biết những gì họ muốn và những gì họ cần,
trong thời buổi kinh tế như thế nầy, chúng tôi
có thể giúp các phụ huynh đạt được kỹ năng
mới khiến họ đủ điều kiện cho những công
việc mới.” Những lớp dạy máy vi tính hàng
ngày và lớp dạy làm nữ trang là các ví dụ về
điều đó. Lớp kỹ thuật bắt đầu khi xe đẩy chở
laptop tới nơi với các máy vi tính và huấn
luyện viên khởi đầu bài học. Gustavo
Reynoso, Điều Phối Viên Tiêu Đề I của
trường Roosevelt, nói: “Buổi hội học nầy là
tốt cho sự tham dự của phụ huynh nữa. Các
phụ huynh của chúng tôi học cách thức làm
sao liên hệ nhiều hơn với trường và tham gia
vào công việc học vấn của con em họ. Họ
có thể gửi email những câu hỏi và lời phê
bình trực tiếp tới giáo viên.”

Lớp làm nữ trang khởi đầu khi một tổ
chức bất vụ lợi cung cấp cho một huấn luyện
viên, là người đã làm việc ở hãng nữ trang
nổi tiếng thế giới Tiffany & Company, để dạy
những điều căn bản cho phụ huynh ở
Roosevelt. Lớp học vẫn tiếp tục dù cho món
trợ cấp sơ khởi đã chấm dứt. Đối với một số
người, sự chú tâm là trở thành một lớp kinh
doanh khi họ học thêm kỹ năng máy vi tính
nhằm thiết kế một trang mạng để trên đó bán
những kiểu nữ trang nguyên thuỷ của họ.
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