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[Vietnamese] 
 

Đây là một trong loạt tài liệu do 
Chương Trình Hỗ Trợ Định Cư trong 
Trường của Sở Giáo Dục Vancouver 
tài trợ và do một nhóm giáo chức ESL 
cùng các Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa 

của Trường hợp tác thực hiện. 
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Dự án này do Chính Phủ Liên Bang Canada và 

Tỉnh Bang British Columbia đồng tài trợ. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ủy Ban Phụ Huynh Tham 
Vấn Học Đường (PAC) là 
gì? 

Mỗi trường công lập ở British 
Columbia có một Ủy Ban Phụ 
Huynh Tham Vấn Học Đường. 

Nó được thành lập bằng một nhóm 
phụ huynh, ban giám hiệu và có 
thể gồm giáo viên.  

PAC họp mỗi tháng một lần, 
thường vào buổi chiều tối. 

Giáo Dục BC: phát huy khả năng giao tiếp, cảm xúc, trí tuệ, nghệ thuật, thể chất, cùng với trách nhiệm đối với xã hội. 

- thành lập hoặc cải tiến khu 
vườn của trường. 

 
- giúp thành lập các chương 

trình đặc biệt, ví dụ như 
chấm dứt vấn đề dọa nạt. 

  
- giúp riêng từng giáo viên nếu 

họ muốn tổ chức các 
chương trình đặc biệt mà 
cần phải có thêm tiền.  

 
- phụ vào việc hoạch định và 

tổ chức các sinh hoạt của 
trường để chào mừng những 
dịp đặc biệt trong năm học.  

 
Tham gia PAC có ích lợi gì? 
 
Tham gia PAC là tùy ý. Tuy nhiên, 
sự tham gia sẽ cho phụ huynh cơ 
hội để: 
 

- gặp các phụ huynh khác; 
- tìm hiểu thêm về trường 

học; và 
- đóng góp ý kiến và nêu các 

thắc mắc.  
 

Tại sao các trường có PAC? 

Mục đích chính của PAC là thảo 
luận và lập ra các mục tiêu và mục 
đích để giúp cho trường và cộng 
đồng trường thành một nơi tốt đẹp 
và an toàn hơn. 

PAC cũng: 

- cho phụ huynh có tiếng nói 
trong vấn đề giáo dục của 
con mình; 

-     cung cấp cho phụ huynh    
thông tin về nhiều vấn đề; 
và  

-     cho phụ huynh có cơ hội 
gặp gỡ, liên hệ và chuyện 
trò với nhau. 

 

Các điều gì PAC có thể làm 
cho trường? 
 
PAC có thể giúp trường tìm các 
cách để thực hiện một số đồ án 
như: 
 

- mua các dụng cụ mới cho 
sân chơi hoặc phòng thể 
dục.  

 
- nâng cấp các máy vi tính 

và/hoặc chương trình của 
máy vi tính. 

Tất cả phụ huynh của cộng 
đồng trường được mời 
tham gia vào PAC. 
 
Khi có thể, phụ huynh 
được cung cấp thông dịch 
khi họ cảm thấy không đủ 
Anh ngữ để hoàn toàn 
tham gia.  
 
Nhiều phụ huynh mới trong 
cộng đồng chọn đến với 
bạn hoặc hàng xóm.  
 

  

  


