Các Tiêu chuẩn cho việc Tham gia có ý nghĩa của Phụ huynh
Tiêu chuẩn 1: Chương trình Giáo dục Phụ huynh/Người Chăm sóc trẻ
Phụ huynh được hổ trợ bằng các kỹ năng làm cha mẹ và nuôi dạy con, hiểu trẻ và sự phát triển của thiếu
niên, và định đoạt các điều kiện ở nhà để hổ trợ con cái là học sinh ở mỗi độ tuổi và mỗi cấp lớp. Giúp đỡ
trường trong việc hiểu biết gia đình.
Tiêu chuẩn 2: Liên lạc với phụ huynh/Người Chăm sóc trẻ
Phụ huynh và nhân viên nhà trường liên lạc với nhau thường xuyên, hai chiều và có ý nghĩa về việc học
hành của học sinh.
Tiêu chuẩn 3: Chương trình tình nguyện của phụ huynh
Phụ huynh tích cực tham gia như người tình nguyện và khán giả ở trường hay ở các địa điểm khác để hổ
trợ học sinh và các chương trình của trường.
Tiêu chuẩn 4: Học tập ở Nhà
Phụ huynh tham gia các hoạt động học hành ở nhà với con cái, bao gồm bài vở và các hoạt động và các
quyết định liên quan tới học trình.
Tiêu chuẩn 5: Chia sẻ quyền hành và việc làm ra các quyết định
Phụ huynh và nhân viên nhà trường là những đối tác bình đẵng trong các quyết định ảnh hưởng tới con trẻ
và gia đình và cùng nhau thông báo, ảnh hưởng và tạo nên chính sách, lề lối và chương trình.
Tiêu chuẩn 6: Tài nguyên & Hợp tác cộng đồng
Phối hợp tài nguyên và các dịch vụ cho gia đình, học sinh và trường với các cơ sở kinh doanh, cơ quan và
các nhóm khác và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng.
Viễn ảnh
Qua sự tham gia có ý nghĩa của phụ huynh, chúng tôi hình dung ra một hệ thống trường biến đổi , trực
tiếp đối đầu và tích cực giải quyết sự bất bình đẵng và bất công hầu mỗi học sinh trong OUSD đều có thể
tốt nghiệp và trở thành một thành viên tham gia đầy đủ trong cộng đồng chúng ta.
Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của sự tham gia có ý nghĩa của phụ huynh là gây cảm hứng, tham gia và hổ trợ học sinh, gia
đình và cộng đồng của OUSD để cùng nhau trở thành chủ nhân đích thực của trường chúng ta, chia sẻ
trách nhiệm cho mỗi học sinh sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. Qua tổ chức cộng đồng, và bằng cách
xây dựng khả năng OUSD, chúng ta sẽ mở rộng sự tham gia trong học tập, lãnh đạo và ủng hộ tạo ra
thành tựu học hành mức độ cao và cơ hội đời sống cho từng cá nhân học sinh và cho cộng đồng toàn
trường.

Các giá trị
• Chúng ta trân trọng các kinh nghiệm đa dạng và duy nhất của gia đình trong cộng đồng chúng ta.
• Chúng ta trân trọng làm việc với học sinh và gia đình với tình thương, chăm sóc, qaun tâm và tôn trọng.
• Chúng ta trân trọng học sinh như những người lãnh đạo và tác nhân của sự thay đổi.
• Chúng ta trân trọng việc làm ra những quyết định dân chủ đích thực trong đó học sinh, gia đình và cộng
đồng là những người cộng tác bình đẵng.
• Chúng ta trân trọng việc tự quyết định với việc trao quyền cho gia đình và cộng đồng.
• Chúng ta trân trọng bắt nhịp cầu nhân viên OUSD với học sinh, gia đình và cộng đồng để tham gia tranh
đấu lành mạnh cho những thay đổi tốt.
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