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Giới thiệu   
Với nhiều tùy chọn trường công lập có sẵn tại DC, phụ huynh và người giám hộ có thể đặt nhiều câu hỏi khác nhau về các trường học 
khi họ tìm kiếm trường mà con họ sẽ gọi là MY SCHOOL (TRƯỜNG HỌC CỦA TÔI). Các đại diện phụ huynh từ Hội Đồng Cố Vấn Phụ 
Huynh của My School DC (PAC) đã tạo danh sách các câu hỏi này để giúp quý vị bắt đầu. Truy cập hồ sơ trực tuyến của các trường 
học tại MySchoolDC.org để nhận thông tin cơ bản, sau đó đánh dấu kiểm bên cạnh các câu hỏi quý vị muốn hỏi nhân viên trường 
học. Hãy nhớ mang theo các câu hỏi này tới EdFEST, ngày hội thông tin tại trường học và các buổi gặp mặt cộng cồng của trường!

Các câu hỏi về các chính sách và dịch vụ hỗ trợ của trường học    
 □ Quý vị có cung cấp dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ học không? Tôi có thể đăng ký chương trình chăm sóc trước và sau giờ học 

của quý vị bằng cách nào? 
 □ Các chương trình chăm sóc trước và sau giờ học của quý vị có được trường học hay một tổ chức bên ngoài quản lý hay không? 

Làm thế nào để chương trình phù hợp với chương trình giảng dạy của trường học?
 □ Khả năng phục vụ của các chương trình chăm sóc trước và sau giờ học của trường quý vị là gì? Có đủ khả năng phục vụ cho tất cả 

các gia đình quan tâm đến chương trình không? 
 □ Đồng phục học sinh hoặc quy tắc mặc trang phục của quý vị là gì? Quý vị có trợ giúp các gia đình chi phí may đồng phục không?
 □ Có khoản chi phí sung nào cho chương trình tại trường của quý vị mà chúng tôi nên cân nhắc khi nghĩ về trường học của quý vị 

như một tùy chọn không?
 □ Nếu con tôi cần được dạy kèm, quý vị có sẵn dịch vụ này cho trẻ không? Quý vị có hợp tác với các tổ chức bên ngoài để cung cấp 

hỗ trợ bổ sung cho học sinh (ví dụ: Higher Achievement, Reading Partners) không?
 □ Quý vị cung cấp các loại hình thể thao, câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa khác nào? Các chương trình này có sẵn cho tất cả 

học sinh, kể cả học sinh có các nhu cầu đặc biệt không? Có chi phí nào liên quan đến các hoạt động này đối với học sinh tham gia 
không? Các chương trình có số lượng hạn chế hay còn trống không?

 □ Quý vị có chương trình mùa hè không? Nếu vậy, chi phí tham gia chương trình là bao nhiêu? Chương trình có chấp nhận các phiếu 
giảm giá không? Nó có sẵn cho tất cả học sinh không? 

 □ Mô tả văn hóa và chính sách của trường quý vị về việc quản lý và kỷ luật hành vi. Ví dụ, quý vị có sử dụng cách tiếp cận công lý 
phục hồi không?

 □ Chính sách đi học chuyên cần của quý vị là gì?
 □ Quý vị có nhân viên Liên Lạc với Phụ Huynh hoặc Nhân Viên Khuyến Khích Phụ Huynh Tham Gia nỗ lực làm việc với các gia đình 

cần được trợ giúp thêm hoặc làm việc với các gia đình nói chung không?  

CÂU HỎI CỦA PHỤ HUYNH DÀNH 
CHO PHỤ HUYNH



Các câu hỏi về chương trình học ở trường     
 □ Mô hình giảng dạy của trường quý vị là gì (ví dụ: Tools of the Mind)? Làm thế nào để phụ huynh có thể tìm hiểu về những điều 

con họ đang học?
 □ Triết lý giáo dục của trường quý vị là gì và nó được đưa vào chương trình giảng dạy của trường học như thế nào? Ví dụ, các khái 

niệm như lý thuyết chủng tộc phê phán hay công bằng xã hội có được dạy không? 
 □ Quý vị có kết hợp giảng dạy phù hợp với văn hóa trong chương trình giảng dạy của mình không? Nếu có, thì bằng cách nào?
 □ Vui lòng mô tả cách tiếp cận của trường của quý vị đối với việc học tập xã hội và cảm xúc.
 □ Quý vị có hợp tác với các tổ chức bên ngoài để cho học sinh tiếp xúc với các nghề nghiệp và giáo dục kỹ thuật khác nhau 

không? 
 □ Bài kiểm tra chuẩn bị cho kỳ thi Hợp Tác Đánh Giá Sự Sẵn Sàng Cho Đại Học Và Nghề Nghiệp (PARCC) sẽ như thế nào? 
 □ Lịch học thông thường ở trường của quý vị là gì? 
 □ Con tôi phải nhận bao nhiêu bài tập về nhà hàng ngày? 
 □ Trường của quý vị có cung cấp các chương trình đào tạo nghề (ví dụ: nghề thợ mộc, thợ nề, thợ điện, thợ cắt tóc, thẩm mỹ) 

không? Làm thế nào để học sinh đủ điều kiện tham gia các chương trình đó? Các chương trình hoặc khóa học này có được tính 
vào chương trình đào tạo nghề không?      

Câu hỏi về hoạt động của trường học
 □ Trường của quý vị có phải là trường học cộng đồng không? 
 □ Trường của quý vị đóng cửa bao nhiêu ngày trong năm học? Ví dụ, những ngày phát triển chuyên môn, ngày nghỉ lễ và ngày 

nghỉ? Những ngày này có sẵn dịch vụ giữ trẻ không?
 □ Quý vị sử dụng loại công nghệ nào trong chương trình giảng dạy của mình và con tôi sẽ sử dụng công nghệ đó như thế nào?
 □ Sĩ số lớp học trung bình ở trường của quý vị là bao nhiêu? Có bao nhiêu người lớn và trẻ em trong phòng?
 □ Trường của quý vị có tổ chức các chuyến dã ngoại hoặc các cơ hội tương tự trong năm học không?
 □ Quý vị có tổ chức lớp học thể dục hoặc giờ giải lao như một phần trong chương trình học của mình không? Quý vị có sân chơi 

hoặc không gian ngoài trời cho học sinh tham gia các hoạt động giải trí không?
 □ Trường của quý vị có nhân viên y tá và cố vấn toàn thời gian không?

Các câu hỏi về sự tham gia của phụ huynh       
 □ Trường của quý vị có Tổ Chức Phụ Huynh-Giáo Viên (PTO) có tổ chức hay nhóm tương tự không? Nếu có, nhóm có hoạt động 

không?
 □ Quý vị khuyến khích phụ huynh, bao gồm cả phụ huynh của trẻ em có nhu cầu đặc biệt hoặc phụ huynh không nói Tiếng Anh ở 

cấp độ lớp học tham gia bằng cách nào? Ở cấp trường? 
 □ Có ủy ban văn hóa trường học hoặc các cách thức khác để phụ huynh tham gia vào các vấn đề như ngăn ngừa tình trạng bắt 

nạt và bạo lực không?

Các câu hỏi dành cho gia đình có con học Anh Ngữ       
 □ Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của con tôi. Có những loại hỗ trợ nào để giúp con tôi tiến bộ và thành công ở trường 

của quý vị? 
 □ Trường học của quý vị liên lạc và chia sẻ thông tin quan trọng với các gia đình không nói Tiếng Anh bằng cách nào? 
 □ Tôi có thể yêu cầu một thông dịch viên hoặc yêu cầu dịch tài liệu sang ngôn ngữ của tôi bằng cách nào?

Câu hỏi dành cho các gia đình có con có nhu cầu đặc biệt       
 □ Nếu tôi nghi ngờ con mình bị chậm phát triển, thì quy trình của nhà trường để xác định xem trẻ có cần các dịch vụ giáo dục đặc 

biệt hay không là gì? 
 □ Con tôi có Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) hoặc kế hoạch 504. Quý vị sẽ làm việc với tôi và con tôi như thế nào để quản 

lý việc chuyển tiếp của trẻ từ trường học hiện tại sang trường của quý vị? Trường của quý vị hỗ trợ những học sinh bị khuyết tật 
giống như con tôi như thế nào?

 □ Quý vị tiếp cận việc quản lý hành vi với trẻ em có nhu cầu đặc biệt bằng cách nào? Có sẵn kiểu nhân viên hỗ trợ nào để hỗ trợ 
học sinh gặp phải các vấn đề về quản lý hành vi? 

 □ Có nhân viên đi kèm trẻ em khuyến tật trong các chuyến dã ngoại của trường không? 
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 □ Quý vị có một lớp học riêng biệt hay quý vị có cung cấp các lớp học hòa nhập cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt không? 
 □ Quý vị có nhân viên là chuyên gia trị liệu toàn thời gian (vận động, âm ngữ, vật lý trị liệu) không? 
 □ Sự khác biệt giữa Chứng Nhận Hoàn Thành IEP và bằng tốt nghiệp trung học là gì? Quý vị cung cấp chương trình và các lớp học 

nào cho học sinh trong chương trình Chứng Nhận?

Quý vị đăng ký cho con mình vào Lớp Mầm Non 3 Tuổi hoặc Mầm Non 4 Tuổi? Cân nhắc đặt các 
câu hỏi bên dưới        

 □ Quý vị cung cấp một chương trình toàn thời gian hay quý vị cung cấp chương trình học nửa ngày? Quý vị có cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trước và sau giờ học khi trường học của quý vị học nửa ngày không? 

 □ Cấu trúc ngày học của quý vị là gì? Ví dụ, quý vị có thời gian chơi, giờ ngủ trưa không? 
 □ Con tôi có phải được tập cho tự đi vệ sinh không? Chính sách của quý vị về việc tập tự đi vệ sinh là gì? 
 □ Con tôi đang chuyển tiếp từ trung tâm giữ trẻ/Head Start sang chương trình Mầm Non. Quý vị sẽ cung cấp những hình thức hỗ 

trợ nào cho con tôi khi trẻ chuyển tiếp? 
 □ Con tôi có một Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP). Quý vị sẽ làm việc với tôi và con tôi như thế nào để chuyển đổi sang 

Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP)?

 □ Chính sách đi học chuyên cần quý vị đối với chương trình Mầm Non (3 tuổi-4 tuổi) là gì? 

Quý vị đăng ký cho con mình vào trường tiểu học (lớp Mẫu Giáo-lớp 5)? Cân nhắc đặt các câu hỏi 
bên dưới       

 □ Trường của quý vị có cố vấn lớp 5 toàn thời gian không? 
 □ Con tôi đang chuyển từ trung tâm giữ trẻ/Head Start sang chương trình Mẫu Giáo. Quý vị sẽ cung cấp những hình thức hỗ trợ 

nào cho con tôi khi trẻ chuyển tiếp? 

Quý vị nộp đơn đăng ký cho con mình vào trường trung học cơ sở (lớp 6-lớp 8)? Cân nhắc đặt các 
câu hỏi bên dưới   

 □ Quý vị chuẩn bị cho học sinh cho việc học trung học và các lớp cao hơn bằng cách nào? 

 □ Có sẵn nhân viên và nguồn trợ giúp nào để hỗ trợ học sinh lớp 8 trong quá trình nộp đơn vào trường trung học? 

Quý vị nộp đơn đăng ký cho con mình vào trung học phổ thông (lớp 9-lớp 12)? Cân nhắc đặt các 
câu hỏi bên dưới    

 □ Con tôi có thể nhận được tín chỉ đại học thông qua các lớp học của mình không? 

 □ Cố vấn có thể giúp con tôi làm đơn ứng tuyển đại học không? Còn về việc chuẩn bị cho việc quân sự hay học nghề thì sao?   

Các chính sách / biện pháp về COVID-19/Vi-rút Corona
 □ Quý vị cung cấp loại hình hỗ trợ kỹ thuật nào cho học sinh (ví dụ: máy tính, MiFi)?
 □ Các phương thức ứng phó với COVID-19/Vi-rút Corona, bao gồm cả các quy trình xét nghiệm, dành cho học sinh và nhân viên 

là gì? Chính sách tiêm vắc-xin của quý vị cho học sinh và nhân viên là gì?
 □ Quý vị có kế hoạch chuyển đổi cho học sinh và gia đình nếu trường của quý vị cần đóng cửa do tình huống khẩn cấp về sức 

khỏe cộng đồng không? Quý vị thông báo những thay đổi đối với cộng đồng trường học của mình bằng cách nào?
 □ Trường của quý vị có cung cấp khẩu trang, nước rửa tay và các thiết bị bảo hộ khác cho tất cả học sinh không?

 □ Chính sách của trường quý vị đối với việc đeo khẩu trang và các đồ bảo hộ khác là gì? Chính sách đó được thực thi như thế nào?
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