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                                 Ủy Ban Trường là gì? 
 
 
 

 

Điều Luật Giáo Dục 52852 của tiểu bang Cali đòi hỏi việc thành lập một 
Ủy Ban Trường tại mỗi trường đang nhận được nguồn tài trợ Title I hay 
LCFF tập trung và bổ sung. 
• Ủy Ban Trường là một đội ngũ bao gồm hiệu trưởng trường, các giáo viên, nhân 

viên và các phụ huynh và/hay các thành viên cộng đồng và, các học sinh trung 
học tham gia trong nhóm.    

• Các thành viên trong Ủy Ban Trường được bầu, với giáo viên bầu giáo viên, phụ 
huynh bầu phụ huynh, và các học sinh bầu học sinh.    

• Ủy Ban Trường xem các dữ liệu của học sinh và thông tin của trường, xác định 
các nhu cầu và các lãnh vực cần cải tiến của học sinh, và tham gia vào việc sáng 
tạo và sửa chữa Kế Hoạch Riêng về Thành Tích Học Sinh (SPSA). 

• The SPSA là kế hoạch trường hay bản thiết kế về các hoạt động mà sẽ thực hiện 
để cải tiến trường và thành tích của học sinh.  Kế hoạch vạch ra các hoạt động cụ 
thể và nguồn quỹ Title I hay LCFF sẽ được sử dụng.     

• Ủy Ban Trường cũng giám sát kế hoạch để xem xét các hoạt động đã xảy ra; 
nguồn quỹ được chi tiêu và đánh giá các hoạt động cuối năm học.    

 

Tại Sao Cần Phục Vụ Trong Ủy Ban Trường? 
Các thành viên Ủy Ban Trường:  
• Tham gia vào việc ra các quyết định quan trọng có 

thể mang lại quyền lợi tích cực cho các học sinh. 
• Đại diện toàn bộ cộng đồng trường và chịu trách 

nhiệm về thành tích của các học sinh. 
• Tìm hiểu cách quản lý và tài trợ cho trường. 

Phụ Huynh có thể tham gia như thế nào?  
• Tham gia các buổi họp của Ủy Ban Trường – hỏi 

hiệu trưởng về lịch trình các ngày họp. 
• Các buổi họp được công khai.  Các nghị trình 

được đăng trước 72 giờ (thường tại văn 
phòng). 

• Cho hiệu trưởng biết quí vị có quan tâm tham 
gia vào Ủy Ban Trường. 

Cần Thêm Thông Tin: 
• SCUSD Parent Resource Center - 

          916-643-7924 
• SCUSD State & Federal Programs Office - 

          916-643-9051 
• California Department of Education 

          http://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/ssc.asp  
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