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QUAN HEỆ  COỆ NG ĐO� NG  
 

Tham gia của Phụ huynh ở Trường 
 

To�  chức Hội Phụ huynh-Giáo viên 
 

Hệ Trường Công Quận Prince William khuyến khích các phụ huynh, những người giám 
hộ và các giáo viên thành lập các tổ chức được chấp thuận tại mỗi trường học nhằm 
mục đích tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa trường học và cộng đồng, và thúc đẩy 
giao tiếp giữa những phụ huynh và các giáo viên.  Những học sinh có the�  được bao gồm 
trong các tổ chức như vậy. 

 
Sự tham gia tích cực vào một tổ chức phụ huynh-giáo viên, bao gồm việc tham gia các cuộc 
họp và các hoạt động, sẽ được coi là một trách nhiệm nghề nghiệp của những giáo viên và 
các thành viên khác của phân khoa trường. Viên hiệu trưởng có thẩm quyền yêu cầu sự 
tham dự của giáo viên tại các hoạt động được chọn. 

 
Những tổ chức giáo dục phụ huynh-giáo viên được chấp thuận có thể phân phát tài liệu 
trong nhà trường theo Quy định 925-1, "Phân pho� i Vật liệu trong Trường học từ Nguo� n lực 
Bên Ngoài", có thể họp hội trong các cơ sở học đường trong sự tuân theo Chính sách 930, 
"Cộng đo� ng Sử dụng Cơ sở Trường học" và "So�  tay ve�  Sử dụng của Cộng đồng" của Hệ 
trường, và có thể tham gia vào quảng cáo thương mại có giới hạn được kết nối với PWCS, 
trong các thông số giới hạn được thiết lập theo Quy định 951-2, "Các Câu lạc bộ Tăng 
cường và Các Tổ chức Phụ huynh Khác". 

 
Viên Phó Tổng Giám Đốc Dịch Vụ Truyền Thông và Công Nghệ (hay người được uỷ 
nhiệm) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Viên Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ (hoặc người được uỷ 
nhiệm) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2019. 
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