Công Việc Quản Trị Của Hội Đồng Trường - Đó là gì và
Làm Thế Nào Để Ý Kiến Của Quý Vị Được Lắng Nghe
Công việc quản trị của hội đồng trường là gì?
Lãnh đạo khu bằng cách lập kế hoạch, hoạch định
chính sách và giám sát cũng như đánh giá công việc
của giám đốc học chánh. Hội đồng trường đề ra chính
sách cho những vấn đề như thông qua ngân sách và
học trình cũng như xe đưa đón.
Tại sao công việc quản trị của hội đồng trường là
quan trọng?
Một hội đồng trường làm việc hiệu quả sẽ đưa đến
thành tích cao của học sinh trong lớp bởi vì toàn bộ hệ
thống đều được trợ giúp.
Làm thế nào để ý kiến của quý vị được lắng nghe?
Board Corps ủng hộ những nguyên tắc quản trị tốt ở
các Trường Công Lập Seattle (Seattle Public Schools,
SPS) bằng cách giữ vai trò người quan sát công việc
quản trị của hội đồng trường một cách khách quan,
không thiên vị và chia sẻ thông tin với SPS và công
chúng.

Những Ngày Huấn Luyện Của Board
Corps (Chọn Một)


Ngày 25 tháng Tư từ 10 giờ sáng đến
12 giờ trưa
Rainier Beach Community Center
8825 Rainier Ave S
Seattle, WA 98118



Ngày 28 tháng Tư từ 6 giờ chiều đến 8
giờ tối
Phinney Neighborhood Center
6532 Phinney Ave N
Seattle, WA 98103

Bằng cách gia nhập Board Corps quý vị và phụ huynh
hoặc những người giám hộ khác của học sinh hiện
thời, sắp tới, hay đã tốt nghiệp SPS, cựu học sinh SPS,
hoặc các nhà lãnh đạo cộng đồng sẽ giúp bảo đảm cho
sự thành công của hệ thống giáo dục công lập của
chúng ta ở Seattle. Quý vị là người chính để được biết
và tham gia cùng với tất cả mọi công dân.
Làm thế nào để gia nhập Board Corps






Tham gia vào buổi huấn luyện trong hai tiếng vào
ngày 25 tháng Tư tại Trung Tâm Cộng Đồng
Rainier Beach từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa hoặc
ngày 28 tháng Tư từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối tại
Trung Tâm Khu Phố Phinney ở đó quý vị sẽ được
tìm hiểu về Những Đặc Điểm Chính của Hội Đồng
Trường Làm Việc Có Hiệu Quả, xem lại sách huấn
luyện và tìm hiểu về cách điền đơn đánh giá của
Board Corps.
Tham dự buổi tổ chức khởi xướng dự án vào cuối
tháng Năm.
Tham dự, quan sát và đánh giá ba buổi họp hội
đồng từ tháng Tư đến tháng Mười.
Tổ chức hoặc đồng tổ chức một buổi họp khu phố
trước ngày 4 tháng Tám và một buổi họp nữa trước
ngày 3 tháng Mười Một.

Phải dành ra bao nhiêu thời gian?
14 tiếng trong chín tháng sẽ mang lại sự tác động vô
giá và ủng hộ sự thành đạt của 52,000 học sinh tại 97
trường ở Seattle.

Our Schools Coalition (Hội Liên Hiệp
Các Trường Học) là hội liên hiệp giáo
dục K-12 lớn nhất của Seattle, bao gồm
nhiều tổ chức cộng đồng, người ủng hộ
giáo dục, phụ huynh, doanh nghiệp và
viên chức dân cử. Hội liên hiệp áp dụng
những sách lược tác động tập thể hầu
cải thiện phẩm chất giáo dục cho học
sinh ở SPS.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với
craigk@strategies360.com hoặc vào
xem trong www.ourschoolscoalition.org

