
Luật Nội Qui về Hội Lãnh Đạo Phụ Huynh  
 
Chiếu theo Đạo Luật Thỏa Thuận META phần II-H:  Phụ huynh gia nhập và tham gia vào chương trình giáo 
dục LEP của học sinh và thành đạt học vấn “phải được quảng bá bằng nhiều phương cách do sự thiết lập của hội 
đồng Cố Vấn Phụ Huynh tại mỗi trường hay tại huyện có nhiều phụ huynh của các học sinh LEP.  Phụ huynh 
của các học sinh LEP phải được huấn luyện về lãnh đạo và định hướng về các phương cách theo dõi của huyện 
về chương trình LEP  và các thũ tục tham gia sẵn sàng cho các phụ huynh của các em học sinh LEP.  Phụ huynh 
của các em học sinh phãi được thông báo cơ hội hiện diện trong hội đồng trường và ban cố vấn của huyện” 
 
Để hoàn thành Hội Đồng Cố Vấn Lãnh Đạo Phụ Huynh (“huyện PLC’) do đó được thiết lập bỡi Trường Công 
Lập Quận Cam (“OCPS”) chí6u theo sự thỏa thuận của các luật này. 
 
Điều khoản I:  Mục đích của Huyện PLC 
 
Các mục đích của Huyện PLC như sau: 
 

1. Xúc tiến sự phúc lợi cho các Người Học Anh Ngữ (ELL) ở trường, nhà và trong cộng đồng. 
2. Bảo đãm các ELL đạt được toàn khả năng của họ. 
3. Cung cấp bất cứ thông tin hay phản đối lên OCPS trước khi OCPS gữi các chương trình ELL lên Bộ 

Giáo Dục. 
4. Phát triển sự liên hệ giữa phụ huynh, nhân viên nhà trường và nhân viên huyện mà làm tăng tiến hợp tác. 
5. Phát triển lạc quan, các sự liên hệ chuyên môn giữa các người quản trị, các thầy giáo và các phụ huynh. 
6. Cung cấp các cơ hội huấn luyện và các thông tin cho các phụ huynh, các nhóm phụ huynh, các thầy 

giáo, nhân viên nhà trường hay các nhóm cộng đồng mà làm cho các phụ huynh trở nên những người 
tham gia nhiệt tình trong sự giáo dục của con em họ. 

7. Cung cấp vượt qua và bảo đảm rằng các phụ huynh của ELL được thông báo và tham gia vào trong sự 
giáo dục con em của họ. 

 
Điều khoản II:  Các nội qui của Huyện PLC 
 
Các nội qui sau đây được áp dụng cho các thành viên của PLC và các viên chức: 
 

1. Huyện PLC không được kỳ thị dựa trên căn bản của nòi giống, màu da, tôn giáo, tuổi tác, phái tính, 
nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, khuyết tật hay các lý do khác mà luật pháp cấm. 

2. Huyện PLC không được có tính cách thương mại, môn phái và chính trị. 
3. Tên của nhóm hay tên của bất cứ thành viên nào trong khả năng của họ không được dùng để tán thành 

hay quảng cáo về thương mại hay liên hệ đến bất cứ quan tâm của đảng hay bất cứ mục đích mà không 
có thích hợp liên hệ đến sự đề xướng của huyện PLC. 

4. Huyện PLC không được, trực tiếp hay gián tiếp, tham gia hay can thiệp vào bất cứ cách nào, gồm có ấn 
loát hay phổ biến các câu, trong bất cứ sự tranh cử chính trị nhân danh thay mặt cho,  hay trong sự đối 
lập, bất ứng viên nào về cơ quan công cộng hay vấn đề cần được chấp thuận.   Mổi thành viên của huyện 
PLC duy trì quyền hiến pháp ủng hộ hay phản đối bất cứ úng viên nào hay vấn đề chính trị nhưng có thể 
không được làm như các hành động như là người đại diện của huyện PLC. 

 
Điều khoản III:  Các Thành Viên PLC 
 
Huyện PLC phải bao gồm mỗi cá nhân chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đồng Phụ Huynh Lãnh Đạo, Giám Đốc 
Điều Hành và các nhân viên PLC của huyện sẽ được định nghĩa trong bản tài liệu này.  Mỗi thành viên Chủ 
Tịch và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Phụ Huynh phải là phụ huynh có con em đang theo học Anh Ngữ 
của Trường Công Lập  
 
Điều khoản IV:  Các cuộc họp của Huyện PLC 



 
1. Các cuộc họp tổng quát của huyện PLC phải có hai lần trong một năm, trừ phi có sự thay đổi khác 

do Ban Giám Đốc. 
2. Một họp đầu tiên phải có trong tháng Mười và buổi họp cuối cùng phải có trong tháng Năm.  Buổi 

họp trong tháng Mười cũng có thể được xem như là “Buỗi Họp Bầu Cử “ 
3. Thông báo của bất cứ buổi họp của Huyện PLC, gồm có Buổi Họp Bầu Cử, có thể dùng thư điện tử 

email, fax, giữ thư qua bưu điện hay đưa tay nhưng tất cả các thông báo này phải được đăng tải trên 
mạng của OCPS., nếu có thể được.  Thông báo của bất cứ buổi họp nào của Huyện PLC phải được 
thông báo ít nhất là 5 ngày thông thường trước buổi họp. 

4. Thông báo thay đổi ngày họp đã định trước cũng phải báo trước ít nhất là năm ngày thông thường 
trước ngày sẽ họp lại. 

5. Các thành viên của Huyện PLC hiện diện trong buổi họp phải hội đủ tối thiểu cần thiết. 
6. Các buổi họp đặc biệt do Ban Giám Đốc với ít nhất là 48 tiếng thông báo cho các thành viên PLC 

huyện.  Thông báo các buổi họp đặc biệt này phải được email, fax hay đưa tay nhưng các thông bào 
này cũng cần phải niêm yết trên mạng của OCPS, nếu có thể. 

 
Điều khoản V:  Ban Giám Đốc Huyện PLC 

1. Ban Giám Đốc Huyện PLC (còn được gọi là “Ban Điều Hành”) phải gồm có các thành viên của 
Huyện PLC, một đại diện từ mỗi trung tâm học và một đại diện từ Ban Giáo Dục Đa Ngôn Ngữ.  
Người tiền nhiệm Chủ Tịch của Huyện PLC phải được tham gia vào Ban Điều Hành với tư cách 
không có bầu cử, cựu tiền nhiệm nhận chức. 

2. Các thành viên trong Ban Điều Hành, với sự ngọai lệ là cựu viên chức tiền nhiệm, phải là phụ 
huynh hay giám hộ của các con em ELL đang theo học tại OCPS và có thể đang hay tiền nhiệm 
Chủ Tịch hay Phó Chủ Tịch của Hội Phụ Huynh Lãnh Đạo.  Thêm vào đó, các cá nhân được bầu 
vào người đại diện cho mỗi trường học phải có con em đang theo ở trường đó khởi đầu của một 
năm. 

3. Các nhiệm vụ của Ban Điều Hành là: 
a. Giải quyết các công việc trong khoảng giữa các buổi họp và các công việc khác có liên 

quan đần của Huyện PLC. 
b. Cấu tạo và tán thành các chương trình làm việc do bất cứ ủy ban nào đề nghị. 
c. Trình bày báo cáo trong các buổi họp thường lệ của huyện PLC. 
d. Cung cấp các ý kiến và phản đối cho OCPS trước OCPS gửi các chương trình ELL lên 

Bộ Giáo Dục. 
e. Hỗ trợ các Nhân Viên của Huyện PLC trong sự thi hành các nhiệm vụ của họ. 
f. Khuyến khích các Phụ huynh PLC tham gia thêm vào và nuôi dưỡng các cơ hội lãnh đạo 

cho các phụ huynh PLC. 
g. Cứu xét và thay đổi các điều luật nếu cần thiết. 

4. Các buổi họp thường lệ của Ban Điều Hành phải phối hợp và đòi hỏi bởi Chủ tọa.  Thư ký, hay 
người được chỉ định,  phải thông báo bất cứ buổi họp nào trước ít nhất là 5 ngày thông thường 
trước ngày họp.  Thông báo các buổi họp thường lệ phải được email, fax, gửi thư bưu điện hay 
đưa tay và tất cả các thông tin này phải được thông báo trên mạng của OCPS, nếu có thể. 

5. Các buổi họp đặc biệt có thể triệu tập do bất cứ thành viên nào trong Ban Điều Hành, cần phải 
thông báo ít nhất là 48 tiếng trước khi họp cho các thành viên khác trong Ban Điều Hành.  Thông 
báo buổi họp đặc biệt này phải email, fax hay đưa tay và phải nói rõ mục đích của buổi họp đặc 
biệt này.  Không được bàn tới các vấn đề khác trong buổi họp mà vấn đề đó chưa được nêu ra 
trứơc. 

6. Biểu quyết đại đa số của các thành viên trong Ban Điều Hành phải được xem như là cần thiết. 
7. Bất cứ người người nào đang giữ chức vụ hay chỉ định vị trí trong Ban Điều Hành phải phục vụ 

trong nhiệm kỳ của mình hay cho đến khi có người khác tuyển chọn hay chỉ định thay thế. 
8. Không có bất cứ ai đã là đại diện của trường được tái bổ nhiệm hơn hai lần liên tiếp trong cùng 

một trường. 
 



Điều khoản VI:  Các Nhân Viên Huyện PLC 
 

1. Các nhân viên của Huyện PLC có thể bao gồm Chủ Tịch, Thư Ký và cựu tiền nhiệm chủ tịch, 
người mà tham gia với tư cách không bầu bán, cựu tiền nhiệm của Ban Điều Hành. 

2. Các nhân viên PLC, với ngoại lệ cựu tiền nhiệm Chủ Tịch, phải là phụ huynh hay giám hộ có 
con em ELL đang theo học tại OCPS và đã là thành viên trong Ban Điều Hành của năm 
trước. 

3. Các thành viên PLC huyện phải thi hành phận sự của họ sau khi có buổi họp Bầu Cử Trong 
Tháng Mười và phục vụ trong vòng một năm hay cho đến khi có người khác được tuyển 
chọn thay thế. 

4. Vị trí trống vắng của bất thành viên nào cần phải thay thế trong nhiệm kỳ chưa hết hạn bằng 
cuộc bầu cử đa số do các thành viên trong Ban Điều Hành tổ chức có thông báo sau đó. 

5. Không có ai được tuyển cử hơn một nhiệm kỳ trong cùng một nhiêm sở. 
 
Điều khoản VII:  Nhiệm vụ của các Nhân Viên Huyện PLC 
 

1. Chủ tịch Huyện PLC phải chủ tọa tất cả các buổi họp của Huyện PLC và Ban Điều Hành.  
Chủ tịch phải phối hợp việc làm của các nhân viên, ban Điều hành, các ủy ban trong tiến 
trình mà các mục tiêu có thể đạt. 

2. Phó Chủ Tịch phải hổ trợ Chủ Tịch và phải làm các nhiệm vụ của Chủ Tịch lúc vắng mặt, 
nghỉ hè hay đau ốm. 

3. Thư ký Huyện PLC phải ghi chép các buổi họp, sửa soạn tất cả các thông báo và các truyền 
thông dưới sự hướng dẫn của do Huyện PLC hay Ban Điều Hành và thi hành các công tác có 
thể được chỉ định. 

4. Tất cả các thành viên trong Ban PLC Huyện phải hoàn trả tất cả các tài liệu cho người được 
chỉ định kế tiếp trong vòng mười (10) ngày sau khi mãn nhiệm kỳ của họ. 

 
Điều khoản VIII:  Đề Cử Thành Viên và Bầu Cử 
 

1. Hội Đồng Ứng Cử gồm có năm thành viên mổi năm đề cử tuyển chọn thành viên vào vị trí 
Phó Chủ Tịch và Thư Ký. 

2. Hội đồng ứng cử phải có cựu tiền nhiệm chủ tịch, chủ tịch Huyện, Phó Chủ Tịch Huyện, một 
đại diện từ Ban Giáo Dục Đa Ngôn Ngữ và bất cứ thành viên nào của Huyện PLC do sự đề 
cử của Chủ Tịch Ứng cử đề ra. 

3. Các thành viên Ứng cử phải gặp bất cứ lúc nào trước khi khởi đầu Buổi Họp Tuyển Cử trong 
tháng Mười nhưng các thành viên trong Ban Ứng Cử phải được thông báo trước chiếu theo 
các điều khoản của các buổi họp thường lệ của Ban Điều Hành. 

4. Các ứng viên Chủ Tịch, Thư Ký đề cử do Ban Ứng Cử sẽ được thông báo khi khai mạc Buổi 
Họp Bầu Cử vào lúc mà các thành viên ứng cử khác có thễ do bất cứ thành viên nào của 
huyện PLC hiện diện.  Chỉ có những cá nhân nào đồng ý phục vụ, nếu được tuyển chọn mới 
được ứng cử. 

5. Các thành viên của Ban Ứng Cử có thể được chọn và được bầu vào chức vụ Chủ Tịch hay 
Thư Ký. 

6. Các thành viên của huyện PLC và các đại diện từ mổi trường phải được tuyển chọn hằng 
năm trong buổi bầu cử trong tháng Mười.  

7. Đại đa số bầu sẽ quyết định cho các hiện diện chức vụ Chủ Tịch và Thư ký cho niên học.  
Ngay trong buổi tuyển cử, người Chủ Tịch đắc cử sẽ tự động thay thế người Chủ Tịch đương 
thời và người Chủ Tịch đương thời bàn giao lại ngay cho người Chủ Tịch kế nhiệm. 

8. Ngay tại buổi bầu cữ, sẽ cuộc họp cho từng trường sẽ đề cử người đại diện cho trường theo 
đại đa số phiếu bầu. 

9. Cho tất cả các cuộc bầu cử, nếu có hơn hai ứng viên được đề cử, và đại đa số không đạt 
được, cuộc bầu cử thứ hai cho các ứng viên tuyển chọn cho hai ứng viên xem ai là người có 



số phiếu cao nhất. Trong trường hợp huề, cuộc bầu cử riêbg biệt do Ban Điều Hành sẽ quyết 
định chọn ai. 

 
Điều khoản IX:  Hiên hànhvà Ủy Ban Đặc Biệt 
 

1. Ban Điều Hành có thể cấu tạo ủy ban hiên hành nếu cần thiết để đẩy mạnh các mục tiêu và 
thi hành các công việc của Huyện PLC 

2. Nhiệm kỳ của mổi ủy ban là một năm và/hay cho đến khi tuyển cử và có người có khả năng 
thay thế. Không có ai được làm chủ tịch ủy ban quá ba nhiệm kỳ kiên tiếp. 

3. Chủ tịch ủy ban phải trình bày chương trình làm việc lên Ban Giám Đốc Điều Hành để phê 
chuẩn.  Không có việc nào được thi hành mà không có sự đồng ý của Ban Giám Đốc Điều 
Hành. 

4. Khả năng tạo nên Ủy Ban đặc biệt và chỉ định các thành viên do Huyện PLC và Ban Điều 
Hành. 

5. Chủ tịch Huyện PLC phải là cựu thành viên của các ùy ban ngọai trừ các nhiệm vụ của họ 
trong ban ùy ban đề cử. 

 
Điều khoản XI:  Các Bổ Sung 
 

1. Các Điều luật của Huyện PLC có thể được bổ sung ở bất cứ cuộc họp thường lệ nào của 
Huyện PLC theo quy tắc hai-phần ba số phiếu của các thành viên hiện diện, các đề nghị bồ 
sung phải được thông báo trước ít nhất là 15 ngày trước ngày họp và các bổ sung được bầu. 

2. Ủy ban điều luật có thể được chỉ định để gửi bản viết lại lên Ủy Ban Luật của Huyện PLC 
như là bản thay thế luật hiện thời theo đại đa số bầu của Ban Điều Hành.   Bất cứ sự thay đổi 
luật nào sẽ được công bố do Ủy Ban điều luật phải được trình lên Huyện PLC cho sự bầu cữ 
giống như sự kiện bổ sung. 

 
Chấp thuận và phê chuẩn trong buổi họp của Huyện PLC ngày ______của tháng___,20__ 
 
 
Ký tên:______________________________ Tên Viết Hoa:________________________ 
      Chủ Tịch Huyện PLC 
 
 
 
Ký tên:_______________________________Tên Viết Hoa:_______________________ 
      Phó Chủ Tịch PLC 
 
 
Ký Tên:_______________________________Tên Viết Hoa:______________________ 
      Giám Thị  

của Ban Học Vấn và Dịch Vụ Học Sinh 
 

 
 


