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Giúp phụ huynh và người chăm sóc tham gia

Tôi có vai trò gì?

Là phụ huynh hoặc người chăm sóc, sự tham gia của quý vị thật là thiết yếu đến hành trình học hỏi và kết quả học 
tập của con em quý vị. Các cách thức hữu ích để quý vị tham gia vào việc học tập của các em gồm có:
• Hiểu được nguyện vọng và mục tiêu học tập của các em, về mặt học thuật, xã hội, an lành hoặc hơn nữa
• Tìm cách thức để củng cố việc học hỏi tại nhà, bằng cách lưu ý đến những sở thích của các em và những gì các 

em đang học tại trường. Truy cập Các Tiêu chuẩn Giáo dục NSW (NSW Education Standards) để có giáo trình 
hiện hành và nối kết (links) đến các tài liệu nhằm hỗ trợ việc học tập tại nhà của các em

• Hợp tác với chuyên viên giáo dục và nhân viên để hỗ trợ sự phát triển của các em
• Chia sẻ một cách nhã nhặn các lời khen ngợi, phản hồi hoặc các đề nghị, thông qua nhà trường hoặc các kênh 

góp ý nào khác.
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Trách nhiệm của quý vị
Quý vị giữ vai trò chính yếu trong việc hỗ trợ học tập của con em mình bằng cách tạo ra một môi trường học tập 
tích cực cho học sinh và tham gia với Trường Công lập NSW trong tinh thần tôn trọng. Việc này gồm có:
• Đối xử các chuyên viên giáo dục và nhân viên nhà trường một cách nhã nhặn 
• Hiểu được môi trường học đường và các hạn chế nơi mà nhân viên trường làm việc, kể cả giờ làm việc và việc 

có sẵn nhân viên
• Hành động theo phương cách giúp tạo ra môi trường an toàn và chào đón 
• Hợp tác với nhà trường để giúp tăng tiến việc học hỏi của con em quý vị
• Lưu ý đến các tài liệu, chính sách và thông báo của nhà trường khi cần và khi phù hợp
• Giúp tạo ưu tiên cho sự an lành của học sinh và nhân viên.
Đọc Hiến chương Cộng đồng Trường (School Community Charter) để biết thông tin về trách nhiệm và vai trò của 
quý vị.

https://www.educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/home
https://schoolsequella.det.nsw.edu.au/file/0cdc295f-fd0e-4304-9ad3-462223d02668/1/school-community-charter-vietnamese.pdf
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Phụ huynh và người chăm sóc 
là người thầy đầu tiên của trẻ.

Họ cung ứng sự hỗ trợ, các giá trị đạo đức 
và các bài học suốt đời cho con em họ.
Cùng lúc, trẻ em có được lợi lộc từ sự chuyên môn của các chuyên viên giảng 
dạy và một môi trường học hỏi có nề nếp.
Nghiên cứu cho thấy rằng việc tham gia của phụ huynh và người chăm sóc vào 
việc học tập của con em họ tại trường sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp hơn nữa về mặt 
giáo dục và an lành.
Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo dựng sự hợp tác vững mạnh hơn nữa trong 
khắp các cộng đồng giáo dục, giữa các học viên, phụ huynh và người chăm sóc, 
chuyên viên giáo dục và nhân viên, nhằm thúc đẩy sự tham gia và các kết quả 
tích cực về mặt học tập và an lành.

Sự hợp tác vững mạnh được tạo ra khi phụ huynh, người chăm 
sóc, chuyên viên giáo dục và nhân viên cùng hợp tác trong niềm tôn 
trọng lẫn nhau và có chung hiểu biết về những gì là lợi ích tốt nhất 
cho học sinh mà họ hỗ trợ.

Cam kết của chúng tôi
Chúng tôi phấn đấu để là hệ thống giáo 
dục tốt nhất tại Úc và cũng là một trong 
những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế 
giới. Chúng tôi chuẩn bị cho học sinh có 
được cuộc sống đầy tưởng thưởng và là 
công dân tích cực trong một xã hội phức 
tạp và sinh động.
Nhà trường cam kết việc tiếp tục cải tiến, 
kể cả tạo dựng mối hợp tác tích cực với 
phụ huynh và người chăm sóc, cũng như 
với tất cả những người trong cộng đồng.  
Tìm hiểu thêm về công việc này tại Khuôn 
khổ Xuất sắc của Học đường (Schools 
Excellence Framework).
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/school-excellence-and-accountability/school-excellence#School2
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/school-excellence-and-accountability/school-excellence#School2
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5 nguyên tắc của việc tham gia hữu hiệu

Chúng tôi nhắm đến việc củng cố sự tham gia của chúng tôi với phụ 
huynh và người chăm sóc thông qua năm (5) nguyên tắc hướng dẫn.

Giúp tôi tiếp cận
Cung ứng môi trường 
an toàn và chào đón
Tạo dễ dàng để tôi 
tham gia
Hỗ trợ để tôi hiểu về môi 
trường học đường 

Giao tiếp với tôi 
một cách cởi mở
Giúp tôi biết được thông 
tin và giúp tôi hiểu được 
dễ dàng
Tạo dễ dàng để tôi giao 
tiếp với quý vị 
Cung ứng câu trả lời kịp 
thời

Hợp tác với tôi
Nêu rõ về những gì 
tôi có thể kỳ vọng và 
những gì được kỳ vọng 
nơi tôi
Hợp tác với tôi để đạt tới 
mục tiêu chung
Có hành động theo 
sau cuộc thảo luận của 
chúng ta

Hiểu được tình 
huống của tôi
Lắng nghe ý kiến của tôi
Đón nhận quan điểm 
của tôi
Cho thấy quý vị hiểu 
được hoàn cảnh cá 
nhân của tôi

Hướng dẫn các 
lựa chọn của tôi  
Giải thích rõ ràng các 
lựa chọn của tôi
Nêu rõ về cách thức làm 
quyết định
Cho tôi dự phần vào 
tiến trình làm quyết định
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Giúp tôi tiếp cận

Sự tham gia hữu hiệu dựa vào việc tiếp cận dễ dàng. Điều này 
có nghĩa là phụ huynh và người chăm sóc cần cảm thấy an 
toàn và được chào đón. Họ cũng cần có cơ hội để tham gia 
trong tất cả các cách khác nhau.  

Cung ứng môi trường an toàn và chào đón 
• Tôi cảm thấy được chào đón và an toàn nơi trường của con em tôi, khi gặp gỡ trực diện hoặc trên mạng
• Tôi cảm thấy thoải mái về việc nêu bất cứ quan tâm hoặc thắc mắc nào của tôi về các nhu cầu của con 

em tôi

Tạo dễ dàng để tôi tham gia
• Tôi có thể hoàn tất dễ dàng bất cứ việc gì theo cách thức phù hợp với tôi
• Tôi có thể truy cập thông tin mình cần trong ngôn ngữ và hình thức mà tôi hiểu được 

Hỗ trợ để tôi hiểu về môi trường học đường
• Tôi có thể thấy được con em mình học những gì và biết cách hỗ trợ con em mình
• Tôi có thể truy cập nguồn thông tin giúp tôi hiểu được những gì xảy ra tại trường
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Giao tiếp với tôi một cách cởi mở

Việc giao tiếp cởi mở giúp tạo dựng mối tin cậy giữa phụ 
huynh, người chăm sóc, chuyên viên giáo dục và nhân viên. 
Mỗi người thích giao tiếp theo cách nào và mức độ giao tiếp 
thế nào sẽ khác biệt tùy cá nhân. Do đó điều quan trọng là 
nên uyển chuyển về cách thức chúng ta giao tiếp.

Giúp tôi biết được thông tin và giúp tôi hiểu được dễ dàng
• Tôi nhận được thông tin thích ứng, rõ ràng và kịp thời về việc con tôi đang làm gì, bao gồm bất cứ sinh hoạt 

hoặc sự kiện nào mà con tôi có thể tham gia
• Tôi được thông tin về việc học tập, an lành và tiến độ phát triển của con em tôi, và về các vấn đề nào nếu có

Tạo dễ dàng để tôi giao tiếp với quý vị
• Tôi có thể dễ dàng thảo luận với chuyên viên giáo dục và nhân viên, và liên lạc đúng người
• Tôi có thể dễ dàng chia sẻ phản hồi/góp ý, kể cả bất cứ khen ngợi hoặc phàn nàn của tôi nếu có

Cung ứng câu trả lời kịp thời
• Tôi nhận được các trả lời kịp thời và lịch thiệp khi tôi giao tiếp với trường của con mình
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Hợp tác với tôi

Khi chuyên viên giáo dục và nhân viên tạo mối hợp tác với 
phụ huynh và người chăm sóc, tất cả mọi người đều được 
lợi lộc từ sự đa dạng của các quan điểm và kinh nghiệm. 
Thông qua sự hợp tác và cộng tác, gia đình và chuyên viên 
giáo dục có được thông tin thiết yếu nhằm giúp con em 
chúng ta tiến bộ.

Nêu rõ về những gì tôi có thể kỳ vọng và những gì được kỳ vọng nơi tôi
• Tôi hiểu rõ những gì nên làm và những gì tôi có thể kỳ vọng chuyên viên giáo dục và nhân viên sẽ làm
• Tôi đã được chỉ cách hỗ trợ việc học tập và phát triển của con tôi

Hợp tác với tôi để đạt tới mục tiêu chung
• Tôi được giúp đỡ trong việc đặt ra các mục tiêu với con em tôi 
• Tôi hợp tác với chuyên viên giáo dục và nhân viên để giúp đạt tới các mục tiêu chung này

Có hành động theo sau cuộc thảo luận của chúng ta
• Tôi có thể tin cậy vào bất cứ hành động nào đang được thực hiện như đã thỏa thuận
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Hiểu được tình huống của tôi

Phụ huynh và người chăm sóc muốn được cảm thấy tự tin 
rằng con em họ được nhân viên thông hiểu, và có được sự hỗ 
trợ mà em cần để phát huy tiềm năng của em. Niềm tự tin có 
được qua sự giao tiếp, kết nối và đáp ứng. Việc dành ra thời 
gian để hiểu nhau và liên kết ở các điểm khác nhau trong việc 
giáo dục trẻ em là điều rất được xem trọng.

Lắng nghe ý kiến của tôi
• Nhân viên có hỏi tôi về những gì quan trọng đối với tôi và những việc gì mà tôi muốn thấy xảy ra (kết quả) từ 

việc góp ý của tôi 

Đón nhận quan điểm của tôi 
• Nhân viên lắng nghe và tôn trọng quan điểm của tôi về nhu cầu của con em tôi

Cho thấy quý vị hiểu được hoàn cảnh riêng của tôi
• Nhân viên thông hiểu và xem xét hoàn cảnh cá nhân của tôi và con tôi
• Văn hóa của tôi được tôn trọng
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Hướng dẫn các lựa chọn của tôi

Các quyết định mà phụ huynh và người chăm sóc thực hiện 
và sự hỗ trợ của họ trong việc giáo dục con em họ có thể có 
các hệ quả lâu dài. Đó là lý do tại sao họ muốn được tham gia 
vào việc quyết định. Phụ huynh và người chăm sóc có vị thế 
đặc biệt để trình bày tình huống của con em họ và hiểu được 
tác động nào khả hữu trong cuộc sống của các em.

Giải thích rõ các lựa chọn của tôi
• Tôi được cho biết thông tin về bất cứ cơ hội hoặc lựa chọn nào thích ứng đối với tôi và con em tôi
• Sự góp ý của tôi được công nhận và khuyến khích

Nêu rõ về cách làm quyết định
• Tôi được giải thích rõ về bất cứ quyết định nào đưa ra và các kết quả khả dĩ của các quyết định đó

Giúp tôi tham gia vào tiến trình làm quyết định
• Quan điểm của tôi được đón nhận và xét đến trong các quyết định về việc học của con tôi
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