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Kế hoạch 5 năm này được xây dựng dựa trên các giá 
trị của chúng ta và phản ánh nhu cầu và lợi ích của 
các gia đình và các nhà lãnh đạo mà chúng ta phục 
vụ. Được sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị PTA 
Quốc Gia, kế hoạch này dựa nhiều vào các phát hiện 
từ các cuộc thảo luận nhóm tập trung, khảo sát, nghiên 
cứu và đánh giá để xác định những thách thức và cơ 
hội của chúng ta. Mục tiêu là mở rộng hoạt động và vai 
trò lãnh đạo của hiệp hội để thực hiện sứ mệnh của 
chúng ta và xây dựng một tương lai tươi sáng cho mọi 
trẻ em. 

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA 
Biến tiềm năng của mọi trẻ em thành hiện thực bằng 
cách thu hút và tạo điều kiện cho các gia đình và cộng 
đồng vận động cho tất cả trẻ em. 

CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY SỨ MỆNH 
 Đa Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập Vì Công Lý 
 Nhãn Hiệu PTA: Văn Hóa Và Giao Tiếp Cho Kỷ 
Nguyên Mới 
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Giá trị của tư cách hội viên PTA có thể thấy rõ 
thông qua hoạt động mà các PTA làm để thực 
hiện sứ mệnh của chúng ta. 

Nâng cao khả năng hiểu biết, giao tiếp và thu hút 
phản hồi từ những người không phải là hội viên 
cũng như hội viên PTA ở tất cả các cấp thông 
qua đào tạo, tài nguyên thông tin và những dịp 
kể chuyện để nâng cao độ nhận biết hiệp hội của 
chúng ta 

Các gia đình tham gia vào sứ mệnh của chúng 
ta, chấp nhận tham gia mang tính chuyển đổi 
trong gia đình cũng như tham gia vào tiếng nói 
chung của PTA để vận động cho tất cả trẻ em.

Phát triển có chủ đích và cung cấp các chương 
trình, đào tạo, nguồn lực, dịch vụ, truyền thông và 
cơ hội gắn kết gia đình mang tính hòa nhập để các 
gia đình, các hội viên PTA và các nhà lãnh đạo vận 
động thay đổi trong cộng đồng của họ thay mặt 
cho tất cả trẻ em, đặc biệt là những trẻ em thuộc 
các nhóm bị thiệt thòi. 

Cơ cấu hội viên, quy trình và phương tiện liên 
lạc của PTA Quốc Gia có tính hòa nhập, được 
các PTA trên toàn quốc đổi mới và chấp nhận 
thực hiện. 

Yêu cầu và hỗ trợ tất cả các cấp của PTA trong 
việc có một hệ thống điện tử để quản lý dữ liệu 
hội viên và hội phí, đồng thời xác định các kỹ năng 
cần đào tạo để các PTA gia tăng và đa dạng hóa 
hội viên. Đảm bảo PTA Quốc Gia liên tục đánh giá 
và cải tiến các phương tiện liên lạc để tiếp cận hội 
viên. 
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Ban lãnh đạo của PTA quốc gia ngày càng mở 
rộng về sự đa dạng và hòa nhập, dẫn đến kết 
quả công bằng cho tất cả trẻ em và gia đình. 

Nâng cao tính minh bạch cho các cơ hội tham gia 
ban lãnh đạo thông qua các mô hình tuyển mộ 
mới cho PTA Quốc Gia và các kế hoạch làm việc 
có thể đo lường được cho các PTA cấp tiểu bang 
để đánh giá tính đa dạng và hòa nhập của đội ngũ 
lãnh đạo. 
Xác định các rào cản cơ cấu gây cản trở tính đa 
dạng, công bằng và tính hòa nhập trong các PTA 
và cách giải quyết một cách hiệu quả. 

Tất cả các PTA đều có kỹ năng, kiến thức và 
nguồn lực để thực hiện hiệu quả vai trò hiện tại 
của họ, có thể xây dựng các kỹ năng bổ sung 
cho đội ngũ lãnh đạo trong tương lai và có kỹ 
năng xây dựng đội ngũ lãnh đạo bền vững, có 
khả năng chuyển đổi tốt. 

Xác định các mô hình đào tạo kỹ năng tạo điều 
kiện thuận lợi cho các hội viên cơ hội giữ vai trò 
lãnh đạo lớn hơn thông qua việc phổ biến đào tạo 
theo yêu cầu chất lượng cao, chi phí thấp và có 
thể mở rộng để giải quyết các vấn đề như cách 
biệt về công nghệ số. 
Đảm bảo việc nắm bắt kiến thức về thể chế bằng 
cách thúc đẩy một mô hình làm việc về lập kế 
hoạch chuyển đổi, định hướng và thời gian phục 
vụ để hỗ trợ lãnh đạo đổi mới thông qua chia sẻ 
quyết định và chào đón các quan điểm đa dạng. 

Các nhà lãnh đạo PTA là các nhà lãnh đạo cộng 
đồng, được chuẩn bị và trao quyền để phục vụ 
trong các vai trò lãnh đạo bên ngoài hiệp hội. 

Phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa trong cộng 
đồng nói chung thông qua sự tham gia vào hội 
đồng PTA và hoạt động đào tạo năng lực lãnh đạo. 

Quyền lực và ảnh hưởng của những người 
ủng hộ PTA quốc gia, tiểu bang và địa phương 
đủ mạnh để đảm bảo các chính sách xã hội và 
giáo dục công bằng hơn trên khắp Hoa Kỳ. 

Tích hợp các chương trình nghị sự về đa dạng, 
công bằng, hòa nhập và vận động của PTA Quốc 
gia để xây dựng các hệ thống và kết quả giáo dục 
công bằng hơn. 
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CẤP QUỐC GIA 
Cơ cấu và đội ngũ quản trị PTA Quốc Gia 
nhanh nhẹn, nhạy bén, hiệu quả, có quy mô 
phù hợp và hỗ trợ cho sứ mệnh của PTA. 

Cơ cấu lại các ủy ban PTA Quốc Gia, thông tin liên 
lạc, quy chế và chính sách quản trị để tăng hiệu 
quả và trao quyền cho lãnh đạo; xây dựng các giải 
pháp cơ cấu cho các PTA tiểu bang để tăng năng 
lực và duy trì khả năng thanh toán; cải thiện tính 
đa dạng, công bằng và hòa nhập của tất cả các 
thông lệ quản trị quốc gia. 

CẤP TIỂU BANG/ĐỊA PHƯƠNG 
Có sự quảng bá nhất quán và hiệu quả về nhãn 
hiệu PTA trong tất cả các cấp của hiệp hội 
thông qua các trải nghiệm chất lượng và các 
mối quan hệ hiệu quả. 

Sửa đổi các Tiêu Chuẩn Về Liên Kết để giải quyết 
các yếu tố thúc đẩy sứ mệnh; cải thiện hoạt động 
để các hội viên luôn có trải nghiệm tích cực nhất 
quán với PTA, bất kể họ sống ở đâu; thiết kế, chia 
sẻ và làm mẫu các phương pháp hay nhất để phá 
bỏ các rào cản và khuyến khích mối quan hệ hợp 
tác giữa tất cả các cấp của PTA. 

CẤU TRÚC/ĐỔI MỚI 
Có những cách sáng tạo để các hội viên trải 
nghiệm PTA và để các PTA làm việc cùng nhau 
một cách hợp tác nhằm khuyến khích khái 
niệm #OnePTA (một PTA).

Mở rộng các mô hình cơ cấu, tổ chức và thể chế 
pháp lý mới của các PTA; phát triển các phương 
pháp tiếp cận mới để tăng cường sự tham gia của 
nhà giáo dục trong tất cả các cấp của PTA; hỗ trợ 
quan hệ đối tác và chia sẻ nguồn lực giữa các PTA 
(tiểu bang và địa phương) để mở rộng năng lực. 


