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PTA Quốc Gia sẽ làm việc với Quốc Hội Hoa Kỳ Khóa 117, 
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ và Chính Quyền Biden/Harris để đảm 
bảo rằng mọi trẻ em đều được tiếp cận với một nền giáo dục 
công bằng và bình đẳng. 

Phụ huynh và gia đình luôn đóng một vai trò quan trọng trong 
giáo dục. Tuy nhiên, khi cân nhắc chính sách và soạn thảo luật, 
sự tham gia của gia đình vào quá trình này rất thường xuyên 
được xem như là việc sau khi mọi chuyện đã rồi hoặc là việc làm 
cho có. 

PTA Quốc Gia kêu gọi Quốc Hội và Chính Quyền ưu tiên sự 
tham gia của gia đình ngay từ đầu trong tất cả các cuộc thảo 
luận về chính sách và lồng ghép một cách có ý nghĩa sự tham 
gia của gia đình vào toàn bộ chính sách giáo dục. 

PTA Kêu Gọi Quốc Hội và Chính Quyền Kết 
Hợp Có Ý Nghĩa Các Chính Sách Thúc Đẩy 
An Toàn, Có Tính Hỗ Trợ và Hòa Nhập 
Thực Hành Trong Trường Học Dành Cho 
Tất Cả Học Sinh. 
PTA tin tưởng chắc chắn rằng tất cả các em học sinh - 
bao gồm cả học sinh thuộc các nhóm dân bị gạt ra rìa xã 
hội - đều có quyền được hưởng một nền giáo dục chất 
lượng, công bằng trong một trường học an toàn, hỗ trợ 
và hòa nhập. PTA tin rằng hệ thống giáo dục nên tham 
gia vào quá trình tự kiểm tra nghiêm ngặt để xác định và 
loại bỏ các cách làm và chính sách mang tính phân biệt 
chủng tộc một cách có hệ thống. PTA ủng hộ các chính 
sách và pháp luật đảm bảo công bằng cho mọi học sinh, 
dựa trên công bằng xã hội và hỗ trợ cả trẻ em và gia 
đình. 

Các chính sách và pháp luật phải: 
✓ Hỗ trợ sức khỏe tâm thần của mọi học sinh, đồng 

thời cung cấp và kết nối các em với các nguồn lực 
hỗ trợ sức khỏe tâm thần và hành vi cần thiết tại 
trường học và trong cộng đồng của các em. 

✓ Khuyến khích các trường sử dụng các biện pháp 
hỗ trợ và can thiệp hành vi tích cực có hiệu quả, 
công bằng và được thực hiện nhất quán. Những 
cách làm như vậy có thể bao gồm học thuyết công 
lý phục hồi và chăm sóc có thông báo về chấn 
thương. 

✓ Thúc đẩy học tập về cảm xúc xã hội, bao gồm các 
nguồn lực dành cho gia đình để hỗ trợ cách làm 
quan trọng này tại nhà. 

PTA Kêu Gọi Quốc Hội và Chính Quyền 
Tăng Cường Đầu Tư Liên Bang Vào Giáo 
Dục Công. 
Sự thành công lâu dài của quốc gia chúng ta phụ thuộc 
vào các khoản đầu tư có chất lượng của liên bang vào 
hệ thống giáo dục của chúng ta. PTA từ lâu đã chủ 
trương đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các trường 
công được tài trợ đầy đủ để cải thiện sức khỏe tổng thể 
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của các em và cho phép học sinh phát huy hết tiềm năng 
của mình. Chính phủ liên bang đóng một vai trò quan 
trọng trong việc đảm bảo một nền giáo dục công lập chất 
lượng cao cho mọi học sinh thông qua các khoản đầu tư 
có ý nghĩa hỗ trợ các tiểu bang, học khu và trường học. 

Các chính sách và pháp luật phải: 
✓ Đảm bảo rằng các trường có đủ kinh phí trong thời 

gian diễn ra đại dịch COVID-19 để giải quyết vô số 
các nhu cầu cấp bách và tức thời. 

✓ Tăng tài trợ 50% cho các Trung Tâm Gắn Kết Gia 
Đình Toàn Quốc (SFEC). 

✓ Tài trợ đầy đủ 40% chi phí bổ sung đã hứa cho 
các dịch vụ được cung cấp theo Đạo Luật Giáo 
Dục Người Khuyết Tật (IDEA). 

✓ Tăng tài trợ cho Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều 
Thành Công (ESSA) bao gồm tài trợ gấp ba lần 
cho Tiêu Đề I và tài trợ Tiêu Đề IV-A, Hỗ Trợ Sinh 
Viên Và Trợ Cấp Làm Giàu Nội Dung Học Tập 
theo Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công 
(ESSA), ở mức được cho phép là 1,6 tỷ đô la. 

PTA Kêu Gọi Quốc Hội và Chính Quyền Đầu 
Tư vào Cơ Sở Hạ Tầng Trường Học. 
Có hơn 130,000 cơ sở trường học khối K-12 công lập 
phục vụ giáo viên và trẻ em trên toàn quốc. PTA tin rằng 
mọi học sinh - bất kể thu nhập của gia đình các em ra 
sao - đều phải được nhập học tại một trường công lập 
an toàn, thân thiện và chất lượng cao. Trong bối cảnh 
ngân sách tiểu bang thiếu hụt và nhu cầu phục hồi kinh 
tế, bây giờ là lúc chính phủ liên bang đầu tư vào cơ sở 
hạ tầng trường học. 

Các chính sách và pháp luật phải: 
✓ Giải quyết các mối nguy hiểm sức khỏe bao gồm 

chất lượng không khí kém, thiết bị sưởi và làm mát 
không đạt tiêu chuẩn, nguồn cung cấp nước uống 
không an toàn và ô nhiễm chì. 
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✓ Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để đảm bảo 
công bằng. 

✓ Thiết kế lại trường học để đáp ứng các nhu cầu của 
cộng đồng như phòng khám sức khỏe tại trường 
học, các cơ hội học tập sau giờ học và mùa hè, và 
các cơ sở giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp cho trẻ em 
và người lớn. 

✓ Hiện đại hóa các trường học, bao gồm cả việc tăng 
mức độ xanh của trường, để giảm mức tiêu thụ 
năng lượng và giảm lượng phát thải khí carbon. 

PTA Kêu Gọi Quốc Hội Giải Quyết 
Xem Xét Lại Đạo Luật Dinh Dưỡng Trẻ Em. 
Trẻ em khỏe mạnh sẽ học tốt hơn và năng suất hơn - cả 
trong và ngoài lớp học. Các tiêu chuẩn dinh dưỡng mạnh 
mẽ trong các trường học của chúng ta trên toàn quốc là 
điều cần thiết để chống lại tỷ lệ béo phì đáng lo ngại ở trẻ 
em. Cung cấp cho thế hệ trẻ toàn quốc các lựa chọn thực 
phẩm lành mạnh và giáo dục dinh dưỡng là chìa khóa cho 
sức khỏe và thành công lâu dài của họ. 

Các chính sách và pháp luật phải: 
✓ Tăng cường sức khỏe của trẻ bằng cách bao gồm 

các yêu cầu về bữa ăn học đường đầy đủ về sữa, 
ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả, giới hạn 
calo và giới hạn đường và natri. 

✓ Yêu cầu các trường học cung cấp thông tin dễ tiếp 
cận và tăng cường cơ hội cho phụ huynh tham gia 
vào việc xây dựng các chính sách chăm sóc sức 
khỏe học đường tại địa phương. 

✓ Đảm bảo tất cả học sinh được tiếp cận các chương 
trình bữa ăn tại trường. 

✓ Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực cho các 
trường học không đáp ứng các tiêu chuẩn dinh 
dưỡng. 

✓ Thiết lập các hướng dẫn để cung cấp đủ thời gian 
trong ngày dành cho học sinh để các em ăn uống và 
giải trí. 

PTA Kêu Gọi Quốc Hội Hỗ Trợ Các Giải 
Pháp Hợp Lý Đối Với Bạo Lực Súng Đạn. 
Không bậc phụ huynh nào phải lo lắng cho sự an toàn 
của con mình mỗi khi các em rời khỏi nhà. Thật không 
may, bạo lực súng đạn thường cướp đi sinh mạng hoặc 
thay đổi cuộc sống mãi mãi. PTA kêu gọi Quốc Hội và 
Chính Quyền giải quyết ngay lập tức nhiều yếu tố góp 
phần gây ra bạo lực súng đạn tràn lan ở Hoa Kỳ. 

Các chính sách và pháp luật phải: 
✓ Tài trợ nghiên cứu về nguyên nhân và tác động 

của bạo lực súng đối với thanh thiếu niên và cộng 
đồng, cũng như các chiến lược dựa trên bằng 
chứng để giảm bạo lực súng. 

✓ Thiết lập các chương trình giáo dục để giảng dạy 
học sinh, phụ huynh và các thành viên cộng đồng 
về an toàn sử dụng súng và phòng chống bạo lực. 

✓ Yêu cầu một khoảng thời gian chờ đợi và kiểm tra 
lý lịch toàn diện cho tất cả các cá nhân trước khi 
mua súng. 

✓ Hạn chế mua bán súng trên mạng, bao gồm cả bộ 
dụng cụ có thể được sử dụng để chế tạo và sửa 
đổi thiết kế súng. 

✓  Cấm sử dụng vũ khí tấn công bán tự động kiểu 
quân sự. 



Để biết thêm thông tin về 
Chương Trình Nghị Sự Chính 

Sách Công Của PTA Quốc 
Gia, hãy truy cập PTA.org/
PolicyAgenda hoặc liên hệ 

với nhân viên phụ trách Quan 
Hệ Chính Quyền qua email 

GovtAffairs@PTA.org. 

Giới thiệu về PTA Quốc Gia 
PTA® Quốc Gia bao gồm hàng triệu gia đình, học sinh, giáo viên, quản trị viên và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
và cộng đồng cống hiến cho sự thành công giáo dục của trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của gia đình vào hoạt 
động trong trường học. PTA là hiệp hội phi lợi nhuận 501(c)(3) đã đăng ký. PTA tự hào là tiếng nói mạnh mẽ cho 
tất cả trẻ em, một nguồn lực thích hợp cho gia đình và cộng đồng, đồng thời vận động mạnh mẽ cho giáo dục 
công. Bất kỳ ai muốn tham gia và tạo ra sự khác biệt cho giáo dục, sức khỏe và phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu 
niên đều có thể trở thành hội viên PTA. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng PTA.org. 

và every child. one voice.® là các nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Đại 
Hội Đại Biểu Phụ Huynh Và Giáo Viên Toàn Quốc. 
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