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 Nhiệm Vụ Của Khu Học Chánh Poway (PUSD)
“Hướng dẩn Cho Các Học Sinh Về Học Vấn Và Sự Nghiệp”

 Poway Là Khu Học Chánh
◦ 25 trừơng mầm non
◦ Mẫu giáo chuyển tiếp đến lớp 12
◦ Hai mươi lăm (25) trường tiểu học (lớp mẫu giáo - lớp 

năm)
◦ Sáu (6) trường trung học đệ nhất cấp (lớp Sáu - lớp tám)
◦ Một trường Thiết Kế 39 (lớp mẫu giáo - lớp tám)
◦ Năm (5) trường trung học đệ nhị cấp (lớp thường)
◦ Một trường trung học đệ nhị cấp (lớp thay thế)
◦ Chương trình bổ sung để đáp ứng nhu cầu của học sinh
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HIỆU TRƯỞNG

CỐ VẤN
(trung học đệ nhất & đệ nhị)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(trung học đệ nhất & đệ nhị)

CHỨNG CHỈ GIÁO VIÊN
(bao gồm chương trinh phối viên )

NHÂN VIÊN 
LINH TINH

NHÂN VIÊN VỆ SINH

GIÁO VIÊN TRỢ LÝ

NHÂN VIÊN 
VĂN PHÒNG

3



 Học sinh được đặt ở một trường học dựa vào 
nơi họ sinh sống, nếu có chổ chống tại trường.

 Học sinh được đặt trong một cấp lớp cụ thể, 
dựa vào tuổi tác của họ.

 TẤT CẢ các trường đều có chương trình cho 
người học tiếng Anh.
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 Lớp Mẫu giáo chuyển tiếp đến lớp 5
 Để bắt đầu lớp mẫu giáo, học sinh phải được 5 

tuổi vào hoặc trước ngày 01 tháng 9.
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 Học sinh theo cùng với một giáo viên hầu hết 
trong ngày.

 Cấp đầu-Học Tiếng Anh sẽ nhận được sự hỗ
trợ thêm trong các nhóm nhỏ riêng biệt cho 
một phần trong ngày.

 Không có sự yêu cầu cụ thể.
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 Lớp 6-8 (thường là lứa tuổi 11-13)

 Tại hầu hết các trường học, các học sinh với 
giáo viên cho “Giáo Dục Cơ Bản” hoặc một 
chương trình "Nhân Văn" (nói chung là tiếng 
Anh và nghiên cứu xã hội) một phần của ngày.

 Học sinh thường đi đến các giáo viên khác 
nhau cho toán học, khoa học, thể dục (P.E.), và 
môn tự chọn (nghệ thuật, âm nhạc, máy tính, 
v.v.).
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 Học sinh phải mặc đồng phục đặc biệt cho các 
lớp học thể thao. Đồng phục có thể mua tại 
trường.

 Không có sự yêu cầu cụ thể.

 Cấp đầu Học Tiếng Anh sẽ nhận được sự hỗ
trợ đặc biệt thêm một phần trong ngày.
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 Lớp 9-12 (thường là lứa tuổi 14-18)

 Học sinh có những giáo viên khác nhau cho 
mỗi lớp học trong ngày.
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 Học sinh được ghi danh trong một loạt các lớp 
học, bao gồm tiếng Anh, nghiên cứu xã hội, 
toán học, khoa học, thể thao, và môn tự chọn
(nghệ thuật, kịch, âm nhạc, ngôn ngữ nước 
ngoài, v.v.).

 Cấp đầu Học Tiếng Anh sẽ đựơc vàu các lớp 
học đặc biệt cho một phần trong ngày.
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1. Hoàn thành (thi đậu) 230 lớp học "tín 
dụng" cửa các môn học

◦ Mỗi học kỳ cho một lớp học sinh học đậu là
được 5 “tín dụng”

◦ Học bạ của các khóa học từ các nước khác 
sẽ được đánh giá và CÓ THỂ tính vào lớp
tín dụng.
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2. Điều kiện để vào trường đại học cần thêm
yêu cầu khác gọi là “a-g.”
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 Học sinh lớp 12 có thể đăng ký để nhận
Con Dấu Song Ngữ của Tiểu Bang
◦ Gắn liền với bằng tốt nghiệp
◦ Được tham chiếu trên bảng điểm
◦ Phải biết chữ bằng tiếng Anh và một hoặc nhiều 

ngôn ngữ khác
◦ Các ứng dụng với các tiêu chí chi tiết có sẵn từ

các cố vấn trong khuôn viên trường
◦ Học sinh có thể cần phải bắt đầu lên kế hoạch

lớp 8 với lựa chọn khóa học của họ cho lớp 9
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 Số Thẻ Học Sinh
Đây là một số duy nhất được rằng riêng cho học sinh. Con số này 
được sử dụng để đi vào tài nguyên máy tính và tài liệu của học 
sinh (số điểm, trương trình lớp học, học bạ, v.v.). Phụ huynh và 
học sinh phải có con số này!

 Thẻ Học Sinh (từ lớp 6 – 12)
cần thiềt cho sự mượi sách giáo khoa, sách thư viện, và ăn trưa 
mua từ tài khoản của học sinh (lớp 6-12). Thẻ học sinh này phải 
mang theo hành ngay.

 Số mật mã của học sinh (từ lớp 6 – 12)
Sáu số mật mã cho sử dụng trên máy tính
(trang LearningPoint) xem điểm học; 
từ giáo viên.
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 Tất cả các dịch vụ được cung cấp 
trong ngày học thường xuyên, 
bao gồm các dịch vụ giáo dục đặc 
biệt và tất cả các chương trình cho 
học sinh đang học Anh ngữ, được 
miễn phí.

 Sách giáo khoa miễn phí cho tất 
cả học sinh sử dụng; sách giáo 
khoa bị mất hoặc bị hư hỏng phải 
bồi thường bởi học sinh.
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 Máy tính có sẵn tại các trường trung học cho học 
sinh sử dụng trước và sau giờ học.

 Học sinh có thể hội đủ điều kiện ăn trưa miễn 
phí, dựa trên thu nhập của gia đình – mẫu đơn 
xin trong văn phòng và chi tiềt cá nhân sẽ được 
giử bí mật.

 Xe buýt của trường rất là hạn chế. 
Có Sẵn cho học sinh với một khoản
phí.  Xin xem trang web của Khu
Trường Chánh Poway để biết thêm chi tiết và
thông tin về hỗ trợ viện phí.
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 Chăm sóc trẻ em trước giờ học, sau giờ học, vào 
mùa hè, và trong thời gian nghỉ cho học sinh lớp 
TK-5 có sẵn cho một khoản phí thông qua mở
rộng dịch vụ của chúng tôi Sinh viên chương trình 
(ESS).
◦ Từ 6:30 sáng đến 6:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu ở tất 

cả các trường tiểu học.
◦ Chi phí dựa trên số giờ học sinh trong ESS.

 Có người dạy kèm - hầu hết có khỏa phí
◦ Hỏi với trường trung học cấp II để biết học sinh nào có

thể giúp con em của quí vị. 
◦ Hỏi người Điều Phối Viên ELL của trường để lấy một 

danh sách các giáo viên daỵ kèm ELL. 
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 Sau giờ học một số trường tiểu học và trung 
học đệ nhất cấp có sự hoạt động bồi bổ cho 
học sinh với một khoản phí.

 Trường trung học đệ nhị cấp có hội họp và 
thể thao.

18



 Khu Học Chánh Poway :  
◦ www.powayusd.com
◦ Có sẵn thông dịch Google 
◦ Lịch cho các dịch vụ
◦ Tài liệu cho các chương trình – vào 

trang chính cho cha mẹ/phụ huynh  
◦ Tài nguyên cho phụ huynh

 Trang WEB Nhà Trường:
◦ Từ trang web huyện / Trang Web Trường 
◦ Tài liệu cụ thể cho trường học của học sinh
 Sinh hoạt của nhà trường
 Chương trình của nhà trường
 Nguồn tài nguyên kỷ thuật
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• Cha mẹ/phụ huynh xem đươc̣ ngày đi học và điểm thi tiêu chuẩn 
hóa

• Kết nối với các nguồn tài nguyên trong lớp học thông qua Kết Nối 
của Tôi (My Connect). 

• Lịch của các sự kiện
• Liên kết đến các nguồn tài nguyên
• Hướng dẫn hỗ trợ
• bài làm/bài tập ở nhà

• Trung học đệ nhất và nhị cấp điểm trong lớp thông qua tổng hợp 
phụ huynh (Synergy Parent Portal)

• Các điểm thi thông qua Trung Tâm Báo Cáo Học Sinh (Student 
Report Center)

https://myplan.powayusd.com/

http://www.learningpoint.org/


 Cần thiết để đi vào trang web về tài nguyên
 Gởi đến nhà bắt đầu tháng Tám cho những

học sinh mới
 Ngòai ra có thêm tại myplanhelp@powayusd.com
◦ Bao gồm tên học sinh, số hoc sinh, ngày sanh, 

trừơng học, và tài liệu của phu huynh (số điên thoại
hay thư điện tử)
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 Thư viện công cộng có cho khách sử dụng 
miễn phí – thăm viếng một chi nhánh và điền 
đơn xin thẻ thư viện.

 Các lớp giáo dục phụ huynh được cung cấp 
qua Chăm Sóc Kết Nối Trung Tâm cho một 
khoản phí nhỏ - trên trang web huyện – trang 
chính cha mẹ/phụ huynh.

 Giáo Duc̣ cho Người Lớn cung cấp các lớp học 
dành cho người lớn
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 Tung Tâm Học Tập cho Gia đình - Tất cả dịch vụ đều miễn 
phí
◦ 13626 Twin Peaks Road, Poway
◦ 4:00 - 7:00 chiều Thứ hai thứ năm
◦ Máy tính và máy in có sẵn cho gia đình sở dụng
◦ Có người dạy kèm cho học sinh học từ lớp mẫu giáo đến lớp 12
◦ Có sẵn sách trong các ngôn ngữ và tiếng Anh
◦ Có sẳn giấy vở bút mực và ba lô cho những học sinh cần 

 Trường trung học đệ nhât́ và đệ nhị cấp có tổ chức những 
cuộc họp tối cung cấp tài liệu của những trường đại học.

 Khi học sinh chuyển từ tiểu học đến trung học đệ nhất cấp 
và từ trung học đệ nhât́ đến trung học đệ nhị cấp, các 
trường tiếp nhận sẽ có buổi họp thông tin tối cho quí phụ
huynh.
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 Học sinh trong lớp 3-11 được xét lại hàng năm 
bằng cách sử dụng các bài thi SBAC của tiểu bang 
trong giờ học gần cuối niên học.  Mọi kết quả
được báo cáo cho phụ huynh và các trường học.

 Học sinh trong lớp 10-12 dự định đi học trường 
đại học 4 năm sẽ phải dự cuộc thi SAT hoặc ACT –
phải trả một khoản phí cho những cuộc thi này và 
thường được tổ chức khỏi khuôn viên trường 
ngoài giờ học.  Miễn lệ phí có sẵn.  Tất cả kết quả
được báo cáo cho quý phụ huynh và các trường 
học của công ty khảo thí.
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 MAPS – Chương trình xét nghiệm này xử
duṇg máy tính và được quản nhiệm ba lần 
trong mỗi năm cho các lớp K-8
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 Cung cấp hỗ trợ cho sinh viên trong TK đến 
lớp 12 đang học tiếng Anh.
 Xã hội Anh ngữ và kỹ thuật Anh ngử

 Trình độ tiếng Anh của học sinh sẻ được kiểm
duệt hàng năm để đo lường quá trình phát
triển tiếng Anh của các em.
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 Học sinh được ”ra khỏi” chương 
trình học tiếng Anh nếu
điểm ELPAC và tiêu chuẩn khác cho 
thấy học sinh thông thạo tiếng Anh.
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 Giáo Dục Đặc Biệt
◦ Dịch vụ đặc biệt dành cho các học sinh  khuyết tật

(bệnh tự kỷ, bệnh tật về học, mù, điếc, bệnh tật nói)
◦ Học sinh học tiếng Anh KHÔNG phải khuyết tật

 Xuất xắt và Có Năng Khiếu(GATE)
◦ Hỗ trợ cho các học sinh đã được xác định qua bài thi

của Huyện

 AVID
◦ Hỗ trợ thêm để giúp học sinh chuẩn bị cho đại học
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 Phụ huynh là một phần quan trọng giúp cho 
con cái được thành công trong trường học.

 Phụ huynh, giáo viên, và học sinh cùng cộng 
tác. 
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 Tất cả các trường có cuộc họp mặt (Back-to-
School Night) vào mùa thu. Phụ huynh được 
mời đến và gặp gỡ giáo viên cuả trường.

 Ngày và giờ sẽ được sắp đặc cho Hội nghị phụ
huynh/giáo viên. Phụ huynh cũng được mời
hẹn ngày và giờ để gặp giáo viên của chính
con mình. 
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 Phụ huynh được chào đón tình 
nguyện tại trường học của con em mình theo 
nhiều cách:
◦ Làm việc với các nhóm nhỏ của trẻ em trong lớp học
◦ Chuẩn bị và sao chép tài liệu cho giáo viên và học 

sinh
◦ Xếp sách trong thư viện
◦ Trở thành một thành viên của Hội Đồng Trường

(được bầu) hoặc của Hội Cố Vấn Học Tiếng Anh 
(tất cả các phụ huynh học sinh học tiếng 
Anh được chào đón)
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 Quá trình học tập sẽ được xây dựng dựa 
trên bài học hàng ngày. Xin giúp con em:
◦ đến lớp học mỗi ngày và đến đúng giờ
◦ Làm bài tập ở nhà để tăng cường sự học hành

 Vui Lòng xếp đặc các kỳ nghỉ trong các ngày
nghỉ học.
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 Học phí cho chương trình
trong trường và giáo viên được 
dựa trên học sinh đi học hàng ngày.

 Vui lòng gọi đến trường nếu học
sinh phải ở nhà vì bị bệnh.
◦ Nên goị đường dây khẩn cập cho trường 

học của học sinh - nói với các giáo viên là 
không đủ.

33



 Mỗi trường học đều có nhân viên chuyên môn
về sức khoẻ để cung cấp cấp cứu cơ bản.

 Y Tá Huyện là người giám thị cho sức khoẻ và 
cung cấp giáo dục để chăm sóc hỗ trợ cho học
sinh về sức khỏe.

 Phụ huynh cho nhà trường biết sức khoẻ nếu
con thường xuyên bị những chứng bịnh sau
đây (bịnh tiểu đường, bịnh suyễn, nghiêm
trọng dị ứng, v.v.)
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 Các trường của chúng tôi là “cấm thuốc,” (“drug-
free,”) do đó … 

 Phụ huynh phải điền đơn cho học sinh để đem thuốc
rửa cận kính tiếp xúc (contact lens), kem bôi môi, 
thuốc ho, hoặc kem chống nắng vào trường. 

 Nếu học sinh cần những thứ thuốc thông dụng không
cần toa bác sỉ hay là thuốc cần toa bác sỉ, phụ huynh
và bác sỉ đều phải ký đơn ở trường.

 Về trường hợp học sinh phải mang thuốc đi học hàng
ngày thì phụ huynh phải điên thêm đơn cho dịch vụ
này để con có thể tự cầm thuốc lấy.
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 Tất cả học sinh đều phải có giấy chích ngừa hiện
tại trước khi ghi danh vào tất cả các lớp, trừ trường 
hợp được miễn theo quy định của pháp luật.

 Tất cả học sinh vào lớp 7 đến lớp 12 sẽ cần bằng 
chứng của chích thuốc ngừa ho gà (Pertussis) cho
vi thành niên (booster shot (Tdap) ) trước khi
vào học.

 Trường học có thể cung cấp một danh sách về
những phòng mạch chích thuốc ngừa rẻ tiền cho
học sinh.
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 Điều quan trọng là trường có địa chỉ chính xác 
và số điện thoại của phụ huynh.

◦ Trong trường hợp khẩn cấp ở trường, nhân viên có 
thể liên lạc trực tiếp với phụ huynh.

◦ Nhà trường sẽ gửi thông báo cho phụ huynh.

◦ Đôi khi trường sẽ liên lạc phụ huynh qua hệ thống 
Ed., nghĩa là liên lạc qua hệ thống tự động của điện 
thoại để thông báo tin quan trọng của trường.
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Xin vui lòng liên lạc với nhà 
trường nếu đổi địa 
chỉ hoặc thay số điện thoại.
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 Mỗi trường học đều có một Ủy Ban Cố
Vấn Học Tiếng Anh (ELAC). 

 Mục đích của Ủy ban là giúp cải thiện Chương 
Trình Học Tiếng Anh tại trường.

 Tất cả phụ huynh của học sinh học Anh 
ngữ nên tham gia trong ủy ban và  chia sẻ ý  
kiến.
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 Nếu phụ huynh có thắc mắc về việc học con 
em, phụ huynh có thể liên lạc với giáo 
viên của con mình.

 Nếu phụ huynh có thắc mắc về Chương 
Trình Học Tiếng Anh tại trường, hảy liên lạc
với Ban Điều Hành Chương Trình Học Tiếng 
Anh hoặc hiệu trưởng tại trường.
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Câu Hỏi?

Cảm ơn quí vị đả đến 
tham dự.

Christine Cloutier
ccloutier@powayusd.com

858-521-2748
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