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Phụ lục A 

Tờ thông tin 1: bầu cử hội đồng nhà trường - thông tin dành cho 
phụ huynh 

Hội đồng nhà trường là gì và có chức năng gì? 

Tất cả các trường công lập ở Victoria đều có hội đồng nhà trường. Đây là các cơ quan được thành 

lập hợp pháp, có quyền thiết lập các hướng chính của một trường học dựa theo Sắc lệnh của Bộ 

trưởng 1280 Hiến pháp về Hội Đồng Nhà Trường Công Lập và Đạo  luật về Cải tổ Giáo dục và Huấn 

luyện 2006. Làm như vậy thì hội đồng của trường có thể có ảnh hưởng một cách trực tiếp đến chất 

lượng giáo dục mà nhà trường dành cho học sinh của trường đó. 

Ai nằm trong hội đồng nhà trường? 

Đối với hầu hết các hội đồng nhà trường căn bản, có thể có nhiều dạng thành viên: 

• .Dạng thành viên là phụ huynh được bầu chọn ủy nhiệm - hơn một phần ba tổng số thành viên 

phải thuộc dạng này. Nhân viên của Bộ có thể là thành viên dạng phụ huynh của trường học con 

mình nếu như họ không làm việc tại trường đó. 

• Dạng thành viên là nhân viên của trường được bầu chọn ủy nhiệm - các thành viên của dạng 

này không thể chiếm hơn một phần ba tổng số thành viên của hội đồng trường. Hiệu trưởng của 

trường tự động là một trong những thành viên dạng này. 

• Dạng thành viên là do cộng đồng tùy chọn - các thành viên này được hội đồng quyết định ủy 

quyền vì những kỹ năng đặc biệt, sở thích hoặc kinh nghiệm của họ. Nhân viên của Bộ không đủ 

điều kiện để làm thành viên dạng cộng đồng.  

• Một số nhỏ các hội đồng nhà trường có các thành viên dạng ứng cử/đề cử. 

Đối với các trường có học sinh học Lớp 7 trở lên, thì sẽ có thêm một dạng thành viên nữa: 

• Dạng thành viên là học sinh được bầu chọn ủy nhiệm, có hai vị trí dạng này. 

Nói chung, nhiệm kỳ của tất cả các thành viên là hai năm. Nhiệm kỳ của một nửa số thành viên sẽ 

hết hạn mỗi năm, tạo ra chỗ trống cho cuộc bầu cử hội đồng trường hàng năm. 

Tại sao dạng thành viên phụ huynh rất quan trọng? 

Phụ huynh trong các hội đồng trường học cung cấp các quan điểm quan trọng và có một loạt những 

kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức giá trị để có thể giúp cho nhà trường về mặt thông tin và định hướng.  

Những phụ huynh nào hoạt động tích cực trong hội đồng trường sẽ cảm thấy họ thỏa mãn với sự 
tham gia của họ và cũng có thể thấy rằng con cái của họ cảm thấy hòa nhập với trường hơn.  

Tôi có cần có kinh nghiệm đặc biệt để vào hội đồng trường không? 

Mỗi thành viên đóng góp những kỹ năng và kiến thức sống có giá trị trong vai trò của mình. Các hội viên 

có thể cần phải phát triển các kỹ năng và tiếp thu kiến thức trong những lĩnh vực họ không quen thuộc. 

Điều quan trọng là phải có sự quan tâm đối với trường học của con mình và mong muốn hợp tác với 

những người khác để giúp phát triển tương lai của trường. 
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Quy định đạo đức cho thành viên hội đồng nhà trường  

Hội đồng nhà trường ở Victoria là một cơ quan công được định nghĩa theo Đạo luật Hành chính 

Quản trị Công 2004. 

Hội đồng nhà trường phải tuân hành Quy Định Đạo Đức dành cho ban  Điều hành Công sở Tiểu 

bang Victoria do Ủy  hội Công Tiểu bang Victoria ban hành. Quy Định Đạo Đức được dựa trên giá trị 

của hệ thống công Victoria và yêu cầu các thành viên hội đồng phải: 

 

• hành động chân thật và liêm chính - chân thành, khoáng đạt và rõ ràng về động cơ của họ và 

phải tuyên bố bất cứ mâu thuẫn lợi ích và bổn phận nào, cho dù mâu thuẫn đó là thật, là có tiềm 

năng hay qua cảm nhận 

• hành động với thiện chí luôn vì sự tốt nhất cho trường -làm việc phối hợp với những thành 

viên hội đồng khác và với cộng đồng nhà trường, phải chính đáng và phải  luôn suy nghĩ để quyết 

định tốt nhất cho quyền lợi học sinh  

• hành động công bằng và không thiên vị - xem xét tất cả dữ kiện thực tế liên quan tới vụ việc 

trước khi đưa ra quyết định, tìm quan điểm quân bình không bao giờ đối xử đặc biệt với cá nhân, 

đoàn nhóm hoặc không bao giờ hành động vì lợi ích riêng  

• sử dụng thông tin một cách thích hợp -tôn trọng sự kín đáo và sử dụng thông tin vì mục đích 

như được đề ra 

• thực thi chính đáng trong  chăm sóc, chuyên cần và kỹ năng -chấp nhận trách nhiệm khi quyết 

định và làm những điều tốt nhất cho nhà trường 

• sử dụng chức vị một cách thích hợp -không dùng chức vị là thành viên hội đồng để đạt  lợi ích 

riêng 

• hành xử với phương cách có trách nhiệm tài chính -quan sát tất cả những nguyên tắc trên khi 

đưa ra những quyết định về tài chính  

• tuân thủ theo chính sách và luật pháp hiện hành - khi quyết định phải biết chính sách và luật 

pháp nào liên quan và  phải tuân thủ luật pháp 

•  thể hiện khả năng lãnh đạo và quản lý -tạo ra những thí dụ tốt, khuyến khích văn hóa gánh vác 

trách nhiệm, quản lý rủi ro một cách hiệu quả, thực thi việc chăm sóc và có trách nhiệm để giữ cho 

nhà trường mạnh và bền vững. 

 

Miễn trừ trách nhiệm cho thành viên hội đồng nhà trường 

Các thành viên hội đồng nhà trường được miễn trừ trách nhiệm pháp lý trong trường hợp  những mất 

mát, tổn hại nào có liên quan đến hội đồng hoặc do bất cứ người nào khác có liên quan đến những 

điều cần thiết và hợp lý để làm, hoặc do hội đồng thiếu sót không làm, nhưng dựa trên thiện ý như: 

a. việc thực thi quyền hạn hoặc thực hiện nhiệm vụ của một thành viên hội đồng, hoặc 

b. niềm tin hợp lý rằng hành động đó hay sự thiếu sót đó là do thực thi quyền hoặc thực hiện chức 
năng của hội đồng. 

Nói một cách khác, những thành viên của hội đồng không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ 
mất mát, tổn thất nào do hội đồng gây ra hoặc do người khác gây ra dựa trên những hành động hợp 
lý vì thiện chí. 

Quý vị làm sao để tham gia? 

Cách rõ ràng nhất là tham gia và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của nhà trường, được tổ chức trong 

Học kỳ 1 hằng năm. Tuy nhiên, buổi đầu phiếu chỉ được tổ chức nếu có số ứng viên nhiều  hơn số vị 

trí trống. Theo quan điểm này, quí vị có thể xem xét: 

• Ứng cử vào vai trò thành viên của hội đồng trường 

• Khuyến khích một người khác tham gia ứng cử.   
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Quý vị cần phải làm gì để ra ứng cử?  

Hiệu trưởng sẽ ban hành Thông báo về Bầu cử và Kêu Gọi đề/ứng cử vào đầu Học kỳ Một hằng 

năm. Tất cả các cuộc bầu cử hội đồng nhà trường phải được hoàn thành vào cuối tháng Ba, trừ khi 

thời gian ấn định thông lệ được Bộ trưởng Giáo dục thay đổi.  

Nếu quý vị quyết định tham gia ứng cử, quí vị có thể sắp xếp để ai đó đề cử quý vị làm ứng cử viên 

hoặc chính quý vị có thể tự đề cử theo dạng thành viên phụ huynh. 

Những nhân viên của Bộ có con em ghi danh học tại một trường mà họ không đang làm việc tại đó, 

thì họ hội đủ điều kiện để ra ứng cử làm hội viên phụ huynh của hội đồng trường đó.  

Một khi mẫu đơn ứng và đề cử hoàn tất, xin gửi trả lại cho hiệu trưởng trong thời hạn ghi danh theo 

Thông Báo Bầu Cử. Quý vị sẽ nhận được Biên nhận của Đơn Ứng và Đề Cử gửi qua  bưu điện, 

email hoặc giao tận tay sau khi đơn đề cử được tiếp nhận. 

Nói chung, nếu nhận được nhiều đề cử hơn là vị  trí  trống trong hội đồng, buổi đầu phiếu sẽ được 

tiến hành trong vòng hai tuần sau khi tuyên bố hết hạn đề/ứng  cử.  

Xin nhớ 

• Cân nhắc về việc đề/ứng cử vào hội đồng nhà trường. 

• Yêu cầu trường giúp đỡ nếu quý vị muốn ra ứng cử và không biết chắc phải làm điều gì. 

• Chắc chắn để nhớ đi bầu. 

• Liên lạc với hiệu trưởng để biết thêm thông tin. 

 


