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Chúng tôi xem
các phụ

huynh và giám
hộ của các học
sinh chúng tôi là

một phần thống nhất của gia
đình Khu Học Chánh Los
Angeles (LAUSD). Chúng tôi
luôn luôn cần sự hỗ trợ và giúp
đỡ của quývị trong những thời
êm đẹp, nhưng đặc biệt trong
thời kỳ kinh tế rất khó khăn nầy
nữa.

Quý vị có thể làm chi? Có nhiều cách
mà quý vị có thể giúp đỡ cho các học sinh
và khu học chánh. Hãy bảo đảm cho con
cái quý vị đi học mỗi ngày và đến trường

sớm hoặc đúng giờ, sẵn sàng để học, và
ngồi học cho đến khi tan trường. Sau giờ
học, hãy nhớ xem con cái quý vị làm hết
bài làm ở nhà và tất cả các bài tập khác.

Quý vị có thể đặc biệt làm gì trong

Thông Điệp của
Ramon C. Cortines
Tổng Quản Trị các Trường

Bộ 13, Số 3. Mùa Hè 2009

“Quývị không thể thả con
mình xuống trước lớp

mẫu giáo và mong rằng đứa con
đó mười ba năm sau sẽ tự
động tốt nghiệp,” Tiến sĩ Mary
Bacon, diễn giả chính của Hội
Nghị Phụ Huynh Thường Niên
Lần Thứ 13, tuyên bố như vậy.

“Phụ huynh có thể và phải trở nên các
đối tác bình đẳng trong sự giáo dục của con
cái họ.” Đó là lời kêu gọi hành động cho
5000 người đã tham dự Hội Nghị Phụ
Huynh 2009 tại Trung Tâm Nghị Hội Los
Angeles vào ngày 25 tháng Tư. Hội nghị
đã được tổ chức kết hợp với InfoTech,
cuộc trình diễn kỹ thuật hàng năm, là nơi
các học sinh thăng tiến và tài năng phi
thường về máy vi tính được giới thiệu cho
công chúng.

Là loại hội nghị phụ huynh lớn nhất ở
nước Mỹ, Hội Nghị đã thu hút các chuyên

gia giáo dục, các chức viên cao cấp nhất
của Khu Học Chánh, và hàng ngàn phụ
huynh tới các buổi hội thảo, đàm luận, và
những thông điệp được soạn để củng cố
vai trò của họ trong việc hỗ trợ thành tựu
học vấn và những tương lai thành công cho
tất cả học sinh. Tổng Quản Trị LAUSD
Ramon Cortines gọi đó là “thật hứng khởi
khi thấy rất nhiều phụ huynh tận tuỵ trong
thời buổi khó khăn nầy.” Mary Johnson,
Chủ tịch hội Phụ Huynh Cộng Tác hứa
rằng, “Vâng, chúng ta có thể lập những sự
thay đổi mà con em chúng ta đáng hưởng
bằng cách trang bị chính mình qua học
tập.”

Đối với Jose Sandoval, đây là Hội Nghị
Phụ Huynh lần thứ ba của ông, ông giải
thích “Họ luôn luôn giúp đỡ tôi về các con
tôi và về công việc lãnh đạo ở trường.”
Các con của ông học tại Trường Cấp Hai
Gompers và Trường Tiểu Học Figueroa.
Ông kể, “tôi đã học được cách giúp làm

“Phải, Chúng Ta Có Thể - Lo Cho Con Em Chúng Ta”
Là Lời Kêu Gọi Góp Sức tại Hội Nghị

Các phụ huynh LAUSD vào đầy những buổi hội học huấn luyện được tổ chức tại Hội Nghị Phụ Huynh. Tại buổi Đàm
Luận với Các Thành Viên Hội Đồng Giáo Dục, các phụ huynh xếp hàng (ảnh nhỏ) để chất vấn các thành viên Hội Đồng.

Xem HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH 2009, trang 2 Xem THÔNG ĐIỆP, trang 9

Bất kể cuộc khủng hoảng
ngân sách có tồi tệ đến
đâu, vẫn sẽ có một giáo
viên trong mỗi lớp học.
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các bài toán trong buổi hội học sáng nay.”
Hơn 25 đề tài khác nhau được trình bày
trong các buổi hội học từ Ăn Uống Lành
Mạnh tới Sử Dụng Internet cách An Toàn.
Một sự thay đổi đáng để ý so với các năm
trước là mức chú ý và số người tham dự
các buổi hội học. “Nhiều bản đánh giá yêu
cầu chúng tôi tổ chức các buổi ấy lâu hơn,
và hầu hết đều hoàn toàn không còn chỗ
trống.” Herlinda Donis, Chủ Tịch Hội
Nghị, kể lại.

“Tôi nhận được các thông tin quá hữu
ích,” Elaine Green, phụ huynh ở Trường
Century Park nói thế khi bà tả lại buổi hội
học về dạy con mình tập đọc. Trong buổi
hội thảo Đàm Luận với Các Thành Viên
Hội Đồng Giáo Dục, phụ huynh xếp hàng
dài để yêu cầu Monica Garcia, Julie
Korenstein, và Richard Vladovic bảo vệ

các giáo viên khỏi bị sa thải và giữ lại
những chương trình hiệu quả của trường
địa phương.

Các phụ huynh nhận Phần Thưởng
Theodor Alexander thường niên cho sự
phục vụ tình nguyện xuất sắc. Họ là Sylvia
Sosa, Herlinda Donis, Diane Evans, Bertha
Rios, và Irma Munoz.

Hội Nghị Phụ Huynh 2009
“Phải, Chúng Ta Có Thể - Lo Cho Con Em Chúng Ta” tiếp theo trang 1

Sylvia Sosa, Irma Munoz, Bertha Rios.
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“Chúng ta phải để ý. Các phụ huynh
của chúng ta rất quan ngại về việc các
giáo viên bị cho nghỉ việc. Những sự thay
đổi sẽ được lập trong mùa hè,” Sheri
Osborne, Giám đốc Trung Tâm Phụ
Huynh tại Trung Học Chatworth tiên đoán
“Chúng ta có thể trở lại trường vào tháng
Chín và nói ‘Chuyện quỉ quái gì đã xảy ra
vậy?’”

pressParentthe pressParenttheBộ 13 , Số 3 . Mùa Hè 2009 • Bản Tin Thư cho Phụ Huynh LAUSD3
Phụ Huynh Bước Ra đối phó với Cơn Khủng Hoảng

Không nghi ngờ gì rằng niên
học mới sẽ không giống

bất cứ niên học nào trước đây
trong kýức của LAUSD. Cuộc
khủng hoảng ngân sách tiếp
tục tồi tệ thêm: phải giảm bớt
thêm $131 triệu tính tới ngày 1
tháng Bảy, tối thiểu phải thêm
$142 triệu nữa phải bị cắt đối
với niên học mới cộng vào
$1.3 tỉ thiếu hụt dự trù cho hai
năm tới. Các viên chức nhà
trường gọi đó là “choáng
váng.”

Các phụ huynh đang tham gia vào nỗ
lực đối phó với cuộc khủng hoảng ngân
sách. Bill Ring, phụ huynh lãnh đạo lâu
năm nói: “Chúng ta phải là những người
kiểm soát. Chúng ta không thể chỉ đưa
con cái mình đến trường rồi hi vọng mọi
chuyện sẽ tốt đẹp được nữa, phụ huynh
phải hỏi xem tiền bạc đã được chi tiêu
như thế nào tại các trường của mình và
lãnh các vai trò lãnh đạo quanh những vấn
đề nầy.” Tại nhiều trường khác nhau của
Khu Học Chánh Los Angeles, các phụ
huynh đang bước ra để giúp bảo vệ sự
giáo dục cho con cái họ.

• Các Hội Đồng Nhà Trường của
LAUSD – được cấu thành bởi các
phụ huynh, giáo viên, học sinh, và
nhân viên – quyết định mua lại 2408
chức vụ giáo viên và 106 cố vấn viên
đã bị cho biết có thể bị cho nghỉ việc.

• Các phụ huynh gây quỹ để trả luơng
nhằm giữ lại các huấn luyện viên thể
dục ở vài trường tại San Fernando
Valley.

• Ở Trường Tiểu Học Tarzana, một
thời biểu đang được điền đầy trong
lúc các phụ huynh ghi danh để giúp
các giáo viên điều chỉnh với công
việc gia tăng của những lớp học đông
hơn.

• Trường Cấp Hai Burroughs tổ chức
tám buổi họp phụ huynh trong vòng
sáu tuần để phụ huynh có thể biết
thêm về những cân nhắc ngân sách
hầu cho họ có thể bảo vệ Kế Hoạch
Đơn của họ khỏi bị hi sinh cho
khủng hoảng ngân sách của tiểu
bang.

Vận Động Phụ Huynh
Hành Động

Gần 200 phụ huynh và lãnh đạo cộng đồng đã tham
dự diễn đàn Học Khu Địa Phương #3 để phụ huynh
thảo luận cách họ có thể tạo ảnh hưởng trên những
sự thay đổi tại trường mình. Kate Anderson, một phụ huynh Mar
Vista, người đã giúp tổ chức buổi hội, kể, “Có rất nhiều sự thất vọng được bày
tỏ, và mọi người đồng ý rằng phụ huynh phải tham dự vào bằng những cách cụ
thể hơn, chẳng hạn như học biết về Bộ Luật Giáo Dục, quan tâm để ý và làm
cho tiếng nói được lắng nghe tại những buổi họp hội đồng giáo dục và bởi các
nhà lập pháp tiểu bang.” Thành viên Hội Đồng Giáo Dục Marlene Canter thúc
giục các phụ huynh tham gia để thay đổi vài luật của Bộ Luật, chẳng hạn như
những điều kiện đòi hỏi nghiêm ngặt về việc sử dụng các quỹ hạng loại. Bà
đưa ra một ví dụ. “Khi tiền đưa tới các chương trình Giáo Dục Năng Khiếu và
Tài Năng (GATE) và nó không được sử dụng hết, các món tiền ấy phải trả lại
cho tiểu bang,” bà giải thích. “Trong lúc khủng hoảng như thế nầy, các trường
phải được tiếp cận các quỹ ấy cho những nhu cầu khác.” Sự nhất trí của cử toạ
là sức lực và ý kiến đóng góp của phụ huynh không được ngừng; những vấn đề
là quá quan trọng. Những buổi họp bổ sung được gọi là “Tiếp Tục Đối Thoại”
sẽ họp lại trong tháng Bảy. Những ai muốn dự vào có thể gửi email tới
kate.anderson@marvista.org để biết thêm chi tiết.
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Chẳng phải chỉ ýkiến của
phụ huynh là quan trọng,

phiếu điểm học đường mới
sẽ không ích lợi nếu không
có các ýkiến ấy.

Khu Học Chánh Los Angeles muốn biết phụ
huynh nghĩ gì về nhiều vấn đề học đường khác
nhau từ phẩm chất dạy dỗ qua sự an toàn ở
trường tới sự tham gia của phụ huynh. Những
câu trả lời sẽ được biên soạn vào Phiếu Điểm
Học Đường 2008-09 sẽ được phát ra vào tháng
Giêng 2010.

Bản khảo sát thường niên đầu tiên đã được
phân phối cho các phụ huynh, học sinh, và giáo
viên để điền. “Nó sẽ đưa ra một bức tranh về
sự thực hiện ở mỗi trường,” Sam Gilstrap của
Uỷ Ban Phiếu Điểm Học Đường LAUSD giải
thích. “Bức tranh đó sẽ cho thấy những gì cần
phải được cải thiện, khuyến khích, hoặc thay
đổi.” Phụ huynh có thể cho ý kiến về những
câu hỏi như là trường của quý vị tiếp đón ra
sao, phụ huynh tương tác với giáo viên, nhân
viên, và các phụ huynh khác ở trường như thế
nào, và mối liên lạc truyền thông giữa gia đình
với nhà trường có tốt không.

Ở Trường Tiểu Học Lankershim, phụ huynh
Jenny Zelada nói, “Tất cả phụ huynh phải tham
gia.” Những bản thăm dò cho các phụ huynh
của học sinh tiểu học đã được gửi cho học sinh
đem về nhà vào tháng Năm. Một mẫu ví dụ

của khoảng 50% phụ huynh các học sinh cấp
hai và trung học đã nhận được bản thăm dò của
họ qua bưu điện. Một mối nối kết trên mạng
thì có sẵn cho phụ huynh nào muốn đăng sự
góp ý của mình bằng máy vi tính. Tất cả
những sự trả lời đều được giữ kín.

“Mục tiêu của chúng tôi là cho các phụ
huynh có tiếng nói trong cách chúng tôi xem
xét thành tích thực hiện của nhà trường,” ông
Ramon Cortines, Tổng Quản Trị LAUSD nói
như vậy. Khảo cứu cho thấy học sinh học khá
hơn nhiều khi cha mẹ chúng là một thành phần
tích cực trong học vấn của chúng. Phụ huynh
Gus Aranda của Trường Cấp Hai Maclay gọi
phiếu điểm là “một ý kiến hay, nếu phụ huynh
là thành thật, và học khu lưu ý tới những kết
quả.”

Một loạt các buổi họp với phụ huynh và
những người có liên quan khác sẽ được tổ chức
vào tháng Bảy và tháng Tám để nói về những
câu trả lời bản thăm dò và chúng có thể hữu ích
cho các trường và phụ huynh như thế nào.”

Các thành viên của Hội Đồng Cố Vấn Phụ Huynh Cộng Đồng cho
Học Khu Địa Phương #2 được dạy về bản thăm dò phụ huynh

trước khi nó được gửi đến hầu hết các phụ huynh LAUSD.

Để biết thêm chi tiết và điền
bản thăm dò trên mạng hãy

vào kết nối:
http://www.reportcard.lausd.net

Quývị sẽ được yêu cầu ghi
kýhiệu in sẵn trên bản thăm

dò quývị đã nhận được. Nếu
quývị không có kýhiệu, xin

liên lạc với chúng tôi ở:
reportcard@lausd.net

Cho chúng tôi biết chỗ con
quývị đang học, và chúng tôi
sẽ cung cấp cho quývị một
kýhiệu trong vòng 48 giờ.

Khu Học Chánh Los
Angeles muốn biết các
phụ huynh nghĩ gì về
trường của con cái họ. ...
Những câu trả lời sẽ
được biên soạn vào
Phiếu Điểm Học Đường
2008-09 sẽ được phát ra
vào tháng Giêng 2010.

Trọng!ÝKiến Của QuýVị Là Quan
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Các Phụ Huynh ở El Sereno
Nhận Máy Vi Tính Miễn Phí
Hơn 250 gia đình của

Trường Cấp Hai El Sereno
nây giờ có máy vi tính ở nhà,
là một phần của chương trình
quốc gia nhắm tới việc xây
dựng các nguồn tài liệu học
tập để sẽ cải
thiện thành tích
học vấn cho
những học sinh
ít được phục
vụ.

Những phụ huynh
của các học sinh lớp
sáu El Sereno nhận
được máy vi tính
miễn phí từ Máy Vi
Tính cho Tuổi Trẻ
(CFY), một tổ chức
bất vụ lợi cung cấp máy móc, nhu liệu và
huấn luyện để phụ huynh và học sinh có
thể có “trung tâm học tập ở nhà” của riêng
họ.

Trường Cấp Hai El Sereno đã được
chọn sau một tiến trình đánh giá gay go.
“Nhà trường và phụ huynh phải đồng có

cái nhìn rằng lớp sáu là thời gian
quan trọng cho con cái và cha mẹ
làm việc chung với nhau và sẵn
lòng tham dự các buổi hội học để
học cho biết cách sử dụng tối ưu
kỹ thuật cho học sinh học tập,”

Emily Simas,
Giám Đốc
California
của CFY giải thích,
“Đó là El Sereno.”

Trong các buổi
hội học cuối tuần,
những người nhận—
học sinh và phụ
huynh—học biết các
máy vi tính và 14
chương trình khác
nhau cài đặt trong
máy hoạt động ra
sao. “Nhu liệu gồm

có từ Anh văn tới vật lý,” Dough
Franklin, Phó Hiệu Trưởng, người viết
đơn gửi CFY, nói, “đám trẻ quên mất
rằng chúng đang học bởi vì nó quá thú vị.
Và đấy là thì giờ hữu ích vì cha mẹ và
con làm việc chung với nhau.”

“Nhà trường và phụ huynh phải
đồng có cái nhìn rằng lớp sáu là
thời gian quan trọng cho con cái
và cha mẹ làm việc chung với
nhau và sẵn lòng tham dự các
buổi hội học để học cho biết
cách sử dụng tối ưu kỹ thuật cho
học sinh học tập...”

Emily Simas, Giám Đốc California của CFY

Marisol Enriquez là một trong các phụ
huynh ấy được lợi ích từ chương trình
Máy Vi Tính cho Tuổi Trẻ. Bà nói rằng
trung tâm học tập mới thì bận rộn trong
nhà mình. Bà nói “Tôi thật rất mừng đã
tham gia vào buổi hội học ấy. Tôi sử dụng
máy vi tính ở sở làm, nhưng nhu liệu giáo
huấn trong máy vi tính mới của chúng tôi
thì khác hẳn. Cuộc huấn luyện thật giỏi.”

Đây chỉ là bước khỏi đầu cho Trường
Cấp Hai El Sereno. CFY cung cấp một
chương trình ba-năm, mỗi năm cung cấp
máy vi tính miễn phí cho gia đình của các
học sinh lớp sáu. Ông Franklin nói “Đến
2011, toàn thể số học sinh sẽ có những
trung tâm học tập tại nhà.”

Trước khi họ có thể đem các máy vi tính về
nhà, phụ huynh và học sinh bị buộc phải tham
dự những buổi hội học ngày Thứ Bảy dạy về
các sự vận hành từ việc lắp đặt máy vi tính để
dùng cho tới việc sử dụng nhu liệu học tập tân
tiến nhất.
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First Break: Việc Làm cho
Thiếu Niên

Trong những thời buổi kinh tế
khó khăn, kiếm được một

việc làm có thể là khó khăn đối
với bất cứ ai. Tìm việc làm cho
thiếu niên càng khó hơn nữa. Đó
là lýdo tại sao First Break thật là
quýbáu đối với các học sinh
LAUSD. First Break là trung tâm
tìm công ăn việc làm nối kết các
học sinh của học khu có tuổi từ
mười bốn tới mười tám và lớn
hơn với thế giới làm việc. Văn
phòng ấy cung cấp sự tiếp cận
đến công việc làm khắp cả khu
vực toàn thể Los Angeles với
một mức độ là 20,000 việc làm
niêm yết hàng năm.

Khởi đầu trong năm 1973, First Break
của LAUSD đối tác với nhiều công ty để
tìm việc làm cho học sinh. Victor Gonzales,
một trong các Người Tìm Việc Làm của
First Break nói: “Nó không phải chỉ là
những việc bán burger. Chúng tôi chăm chú
vào những công việc có thể dẫn tới và
chuẩn bị học sinh vào các nghề nghiệp
cũng như liên lạc với những chủ nhân nào
cống hiến các chương trình bồi hoàn học
phí cho đại học. Việc ấy kể cả các công

việc trong ngành công lực, nghệ thuật nấu
ăn, văn phòng/thư ký, giáo dục, y tế, dịch
vụ, và buôn bán lẻ. Ví dụ như, có những
công việc làm với Sở Cảnh Sát LA trong
danh mục của chúng tôi về những việc
được trả lương và những việc làm không-
có-lương, như là Những Người Khảo Sát.”

Học sinh được chính First Break mướn
làm việc. Họ làm trong văn phòng, gọi
điện thoại đến những chủ nhân địa phương
để tìm ra những việc làm thêm vào bảng
niêm yết. Những nhân công từ mười bốn
tới mười bảy tuổi phải có giấy cho phép
làm việc. Với sự trợ giúp của First Break,
năm ngoái có hơn 12,000 giấy phép được
cấp phát cho những học sinh nào tìm được
việc làm qua văn phòng LAUSD.

Jennifer Robledo, tốt nghiệp từ Trung
Học Belmont, quy công cho First Break về
xây dựng kỹ năng làm việc và lòng tự tin
giúp cô tìm được một việc làm ở phòng tiếp
bệnh của một bệnh viện địa phương.
Jennifer nhớ lại “Tôi vốn nhút nhát và thiếu
bình tĩnh. Rồi tôi bắt đầu làm việc trong
văn phòng của First Break và học cách liên
lạc giao tiếp giỏi và có tinh thần trách
nhiệm. Bây giờ bệnh viện khen ngợi khả
năng giao tiếp liên lạc của tôi với bệnh
nhân.” Để biết thêm chi tiết về First Break,
xin gọi 213-241-0878.
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Đối với một số học sinh LAUSD, kinh nghiệm làm việc đầu tiên của họ đến từ văn phòng First Break, nơi
mà họ học cách vận động những chủ nhân LA để tìm các công việc đang mở ra cho các thiếu niên khác.

Phân Ngành Dịch Vụ Phụ
Huynh Cộng Đồng đang dọn
đi chỗ khác. Địa chỉ mới của
chúng tôi là:

1360 West Temple Street
Los Angeles, CA 90026

(số điện thoại giữ như cũ)
213-481-3350

(số fax giữ như cũ)
213-481-3392

Việc chuyển từ chỗ cũ của chúng tôi ở
701 W. Cesar Chavez Avenue là một phần
trong các nỗ lực của khu học chánh để cắt
giảm chi phí. Những phòng ốc cũ nằm
trong chỗ thuê mướn. Địa điểm mới sở
hữu bởi LAUSD. Chúng tôi có một
phòng hội, phòng họp, và chỗ giữ trẻ cộng
thêm vào các văn phòng của chúng tôi.

Chúng tôi hi vọng sẽ hoàn toàn hoạt
động ở West Temple Street vào ngày 1
tháng Tám và trông chờ tiếp đón quý vị ở
cơ sở mới của chúng tôi. Bản đồ nầy cho
thấy chỗ cũ và chỗ mới gần nhau biết bao.
Hãy đến viếng chúng tôi!

Chúng Tôi
Đã Dời Chỗ!

B

Hollywood
Frwy.

Santa Ana

Frwy.

Pasa
dena Frw
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.Sunset Blvd.
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W
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101
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A – 701 W. Cesar E. Chavez Ave.
B – 1360 W. Temple St.

Xin đi vào qua Phòng 104
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Điểm Sáng về sự Tham Dự Của Phụ Huynh

Thoáng nhìn qua, có vẻ
như phụ huynh và trẻ em

tại Trường Cấp Hai Berendo
có thời gian vui vẻ tại Sở Thú
LA.

Và họ vui vẻ thật. Nhưng cuộc đi chơi
ngoài trời cũng là sự kết thúc của
chương trình giữa tiết học để gia
tăng sự lưu loát Anh ngữ cho
các học sinh trường cấp hai
nào đã ở Mỹ dưới ba
năm và đang mới học
tiếng Anh. Trường
Sở Thú, một lớp
học bốn tuần
được

tổ chức suốt cả năm vào thời gian bãi trường,
là một phần của Chương Trình Khẩn Cấp
Giáo Dục Di Dân (EIEP). “Giáo trình là một
hỗn hợp về học tập khoa học và Anh ngữ,”
Walter Castro, Điều phối viên EIEP giải

thích.

“Lũ trẻ gặp nhau mỗi ngày trong bốn tuần
tại sở thú. Chúng học về các thú vật; chúng
phỏng vấn công nhân sở thú và làm những
bài tập thực hành về khoa học và khoa sở
thú học—tất cả đều nhắm mục tiêu là học
Anh ngữ.”

Điểm nổi bật của mỗi chương trình giữa
tiết học là ở Ngày Gia Đình Trường Sở

Thú EIEP. Với các phụ huynh và
anh chị em ruột là cử toạ của họ,

các học sinh hướng dẫn vòng
du ngoạn sở thú và thực

hiện những thuyết trình
về những gì họ đã học—

bằng tiếng Anh.
“Những học sinh nầy
vốn là những đứa trẻ
nhút nhát, ít nói
ngồi ở hàng ghế
cuối trong phòng
học ở trường
chúng. Trường
Sở Thú cho họ
sự tự tin, khả
năng mới về
ngôn ngữ, và một
ý thức về cộng
đồng,” Ông

Castro nói thêm,
trong khi cạnh bên

một học sinh EIEP
giải thích sinh học,

thói quen, và những sự
thích ứng của loài kỳ đà

komodo cho các gia đình.
Trường Sở Thú mở rộng cho

các học sinh cấp hai ở những
trường đa hệ nào đang ở cấp ELD

khởi đầu và được điều hành bởi
Ngoài Tầm Chuông.

Chủ đề của Hội
Chợ Nguồn Tư

Liệu Gia Đình và Cộng Đồng Học
Khu Địa Phương #6 mới đây đã
nhắm đúng thời.

HKĐP 6 đồng-tổ-chức kỳ hội cung cấp nguồn tư
liệu và thông tin về “Mưu Sinh Thời Kinh Tế Suy

Sụp.” Được tổ chức tại Trường Trung Học
Southeast, Hội Chợ bao gồm gần ba mươi buổi
hội học khác nhau về các đề tài như ngăn ngừa
nhà bị tịch thu, quản trị sự lo lắng, và tu sửa tín
dụng. Hàng trăm phụ huynh và trẻ em đã tham
dự các buổi hội thảo, trò chuyện với các đại

diện của những cơ quan y tế và công ăn việc
làm, và cũng thưởng thức bữa ăn trưa và các giải

thưởng. “Hội Chợ Nguồn Tư Liệu và Hạnh
Phúc” được bảo trợ bởi Học Khu Địa
Phương 6 và sáu thành phố nằm trong

ranh giới của học khu.
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“Đây là lần đầu tiên tôi dự
Hội Nghị Phụ Huynh.

Tôi nhận được một cú điện
thoại về việc ấy và nó có vẻ
đáng dự,” phụ huynh Lupe
Jara Trường Chase Treet nói
thế khi chị tiến về một trong
các buổi hội học của hội nghị.

Cú điện thoại đó và 480,000 cú gọi
khác mang lời mời các phụ huynh đến Hội
Nghị từ Christopher Downing, Quản Trị
Viên Ngành Dịch Vụ Phụ Huynh Cộng
Đồng. Ông kể rằng “Đó là lần đầu tiên
chúng tôi sử dụng hệ thống, và nó hiệu
quả.”

Hệ thống ấy là Connect-Ed, một sự gia
thêm mới đây vào khả năng của học khu
để tiếp xúc với các thành viên: phụ huynh,
giáo viên, nhân viên chính ngạch, kể cả
các học sinh trung học nào cần cú gọi
đánh thức để đi học đúng giờ. Cú điện
thoại của Downing là lời nhắn của ông

được ghi âm truyền đi với một tốc
độ sững sốt vào các cú điện thoại
khắp cả học khu. Paul Ishimaru,
Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật báo cáo
“Các phụ huynh nhận được lời
nhắn, hệ thống phúc trình lại số
lần gọi được nhận bởi người hay
máy, bị gác máy hoặc ký hiệu bận
đường dây. Nó đạt tới 77% các cú
gọi, và đó là sự tiếp xúc có hiệu
quả.”

Kể từ tháng Tư 2008, mỗi trường
LAUSD đã có một kết nối Connect-Ed. Nó
có thể được dùng cho các thông báo tổng
quát, gọi về nhà về sự vắng mặt của học
sinh, các cú gọi khẩn cấp, và các cú điện
thoại lập trình trước của giáo viên về thành
tích thực hiện của học sinh – khen ngợi
hoặc quan ngại. Ông Ishimaru nói “Hãy
nhìn vào các kết quả điểm danh. Kỹ thuật
ấy có thể gọi phụ huynh của những học
sinh bậc trung học buổi sáng và buổi chiều
khi các em vắng hai hoặc ba tiết học. Nó

gọi phụ huynh tiểu học về các học sinh
vắng mặt, yêu cầu họ “bấm số một” nếu
đứa trẻ bị bệnh, “bấm số hai” cho cuộc
hẹn bác sĩ, vân vân. Ngay lập tức nhà
trường có bản báo cáo. Chúng tôi đã thấy
điểm danh có cải thiện trong trọn năm đầu
tiên của Connect-Ed.”

Cheryl Ruiz và Paul Ishimaru điều hành
kỹ thuật nầy. Năm ngoái, 35,000 lời nhắn
đã được gửi trong 20 triệu cú điện thoại.
Năm nay, con số có thể lên tới 50 triệu. Hệ
thống chưa bao giờ bị trục trặc.

Tiếp Xúc Phụ Huynh
Kiểu Thế Kỷ 21

Kỹ thuật tân kỳ Connect-Ed được điều hành bởi chỉ hai
người, Cheryl Ruiz và Paul Ishimaru.

“Khó khăn lớn nhất của công
việc tôi làm tại Phân Ngành

Dịch Vụ Phụ Huynh Cộng Đồng
vẫn là làm sao tạo được cho phụ
huynh sự công nhận họ đáng

Các phụ huynh tình nguyện viên cảm ơn Rita Caldera
(thứ nhì từ trái) về sự phục vụ của bà cho tất cả phụ

huynh LAUSD.

được hưởng.” Rita
Caldera, người sẽ
nghỉ hưu trong mùa
hè nầy sau năm năm
phục vụ là Phó Tổng
Quản Trị của PCSB,
nói như vậy.

“Các phụ huynh của
chúng ta đã học tập trở
nên những người bênh
vực mạnh mẽ cho con cái
họ. Nhiệm vụ kế tiếp là

huấn luyện cho các nhân
viên học đường công nhận, tôn trọng, và
sử dụng phụ huynh như nguồn tài lực họ
có.”

Bà Caldera nằm trong một nhóm quản
trị viên LAUSD vẫn có truyền thống là
các ủng hộ viên về sự quan trọng của
việc phụ huynh tham dự vào sự giáo dục
của tất cả học sinh. Những vị lãnh đạo

Các Phụ Huynh Tiễn Biệt những Vị Lãnh Đạo Học Khu

học khu lâu năm nầy gồm có Richard
Alonso, Tổng Quản Trị Học Khu Địa
Phương 4, Carmen Schroeder, Tổng
Quản Trị Học Khu Địa Phương 5, Carol
Truscott, Tổng Quản Trị Học Khu Địa
Phương 3, và Donnalyn Anton, Phó
Tổng Quản Trị, Giáo Dục Đặc Biệt.

Bà Caldera được chỉ định lãnh đạo
PCSB trong năm 2004 kế nhiệm Tiến sĩ
quá cố Theodore Alexander. Nghề
nghiệp của bà trong ngành giáo dục đã
trải dài 36 năm – tất cả những năm ấy là
ở Khu Học Chánh Los Angeles. “Là một
giáo viên, hiệu trưởng, và quản trị viên
học khu, tôi đã luôn luôn công nhận sự
quan trọng của phụ huynh và những gì
họ đóng góp,” bà hồi tưởng. “Hãy nhìn
vào Hội Nghị Phụ Huynh năm nay, nó là
một ví dụ tốt về công việc phẩm chất tốt
đem đến những kết quả khi phụ huynh
làm việc với nhau.”
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những lúc ngân sách bị cắt giảm đậm
nầy? Khi con cái quý vị về nhà và lo
lắng về việc các giáo viên bị cho nghỉ
việc, thưa quý phụ huynh và giám hộ,
xin trấn an chúng. Bất kể cuộc khủng
hoảng ngân sách diễn biến xấu đến đâu,
sẽ vẫn có giáo viên trong mỗi lớp học.
Tất cả học sinh cũng có thể yên tâm có
các sách giáo khoa và các tiếp phẩm họ
cần có.

Vâng, có thể sẽ có một số thay đổi.
Ví dụ như, các học sinh có thể phải chia
sẻ một giáo viên với nhiều học sinh hơn
trong một phòng học. Khi phụ huynh và
giám hộ chấp nhận sự thay đổi, các học
sinh có thời gian điều chỉnh dễ hơn.

Thay đổi không phải luôn luôn dễ dàng,
nhưng ngân sách hiện thời đòi hỏi tất cả
chúng ta kết hợp với nhau và tập trung
chú ý trên con em chúng ta.

Trong quá khứ, tôi đã khuyến khích
các phụ huynh, giám hộ và bạn bè của
LAUSD viết thư cho các viên chức dân
cử lập pháp ở Sacramento và Washington
D.C. rằng hãy quyết định số tài trợ mà
Khu Học Chánh được nhận là bao nhiêu.
Sự vận động ấy vẫn có ích lợi, nhưng
trong thời bất trắc nầy, việc trấn an các
học sinh của chúng ta vẫn phải làm
trước.

Thông điệp, tiếp theo trang 1
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Hãy bảo đảm cho con quý
vị đi học mỗi ngày và đến

trường sớm hoặc đúng giờ,
sẵn sàng để học, và ở lại

đến giờ tan trường. Sau giờ
học, hãy biết chắc con quý
vị hoàn tất bài tập ở nhà và

tất cả các bài tập khác.

For more information please go to: http://www.lausd.net
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