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Bản sứ mệnh của Trung tâm Apollo PTA  
 
Hiệp hội phụ huynh tiểu học của Apollo (sau đây gọi tắt là PTA) là một tổ chức phi lợi nhuận, là một 
tổ chức tình nguyện được cống hiến nhằm để nâng cao kinh nghiệm về phương diện giáo dục và xã 
hội của tất cả các học sinh tại Apollo.  
 
Chúng tôi luôn mang lại quý vị phụ huynh, đội ngũ giáo viên, học sinh và các thành viên cộng đồng 
để hỗ trợ các nhân viên Apollo, cung cấp một chương trình giảng dạy nhằm tạo những cơ hội nâng 
cao cho mỗi học sinh, và xây dựng một môi trường học tập mạnh, nồng ấm và lành mạnh. 
 
Trung tâm Apollo PTA sẽ vẫn là một PTA luôn giữ vững vị trí trong trạng thái tốt nhất bằng cách tôn 
trọng các thực tiễn về PTA của quốc gia và của bang cũng như luật pháp địa phương, tiểu bang và 
liên bang và quốc gia.  
 

Mục tiêu của Trung tâm Apollo PTA 
 
1. Đạt được 100% sự tham gia vào PTA (hoặc cá nhân hoặc đại diện của gia đình). Mỗi thành viên 
sẽ có tiếng nói và những tư duy nhất định nhằm đảm bảo rằng chúng tôi đang đưa ra các quyết định 
mà bao gồm và phản ánh cộng đồng đa dạng của chúng tôi.  
 
2. Gia tăng 45.000 đô la thông qua việc gây quỹ hàng năm. Điều này cho phép chúng tôi có thể tài 
trợ cho các chương trình nghệ thuật, toán học, khoa học và văn học, thêm vào đó là việc tổ chức các 
sự kiện nhằm xây dựng cộng đồng để giúp phát triển các mối quan hệ và tình bạn. 
 
3. Nhận biết và hỗ trợ cho nhân viên Apollo viên khi họ cung cấp học sinh của chúng tôi với các 
chương trình và các công cụ mà họ cần để thành công. Cung cấp hơn 9.000 đô la dưới dạng tài trợ 
để hỗ trợ các hoạt động dựa trên chương trình giảng dạy. Tham gia vào một phạm vi rộng lớn hơn 
của tình nguyện viên để đạt được triển vọng mới mẻ, ý tưởng và sự nhiệt tình cho chương trình hay 
sự kiện mới / hiện tại. Có ít nhất 1 giờ cho  sự tham gia của cha mẹ mỗi tháng, mỗi gia đình, tình 
nguyện hoặc trong các lớp học hoặc tại các sự kiện / chương trình của trường. 
  
4. Truyền thông những thông tin liên lạc một cách trôi chảy bằng cách cung cấp thông tin kịp thời và 
chính xác theo cách hiện đại (phương tiện truyền thông xã hội, trực tuyến, thư điện tử) và dưới hình 
thức dễ hiểu nhằm giúp tạo ra sự dễ dàng truy cập cho tất cả các thành viên, bao gồm các ngôn ngữ 
gia đình lớn Apollo khi có thể.  
 
5. Vận động cho trường chúng ta ở cấp độ địa phương và tiểu bang thông qua cam kết với các quan 
chức được bầu, hỗ trợ cho các khoản thu và các biện pháp liên kết và cập nhật về các vấn đề giáo 
dục quan trọng. 
  
 
 



 
Tại sao lại nên trở thành một Thành viên? 

 
Washington, và hầu hết các tiểu bang khác, tiếp tục cung cấp các quỹ hỗ trợ cho giáo dục loại hình 
K-12. Khu học chánh Issaquah không có đủ quỹ để thu hẹp khoảng cách đó. Kết quả được gia tăng 
quy mô của lớp học và nhiều chương trình đã được cắt giảm. Hãy để cho tổ chức PTA của chúng tôi 
gia tăng quỹ để cung cấp giáo dục được nâng cao ma đây là điều mà chúng ta muốn cho con em 
được hưởng.  
 
Một điều vô cùng đơn giản, đó là chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Chúng tôi cần những ý tưởng 
của bạn, kỹ năng của bạn và hỗ trợ tài chính của bạn. Sự tham gia là thành viên của bạn sẽ giúp cho 
bạn có một tiếng nói trong việc giáo dục con em mình, giúp bạn được thông tin và kết nối gia đình 
của bạn để các tiểu Apollo cộng đồng phát triển. 
 
 

Các yếu tố PAVES của tổ chức PTA – Con đường để xây dựng kinh nghiệm: 

 
P – Sự hợp tác, hiệp hội PTA cùng phối hợp với phụ huynh và các thầy cô để cung cấp một chương 
trình đào tạo tốt nhất cho học sinh của chúng tôi 
A – Vận động, hiệp hội PTA cung cấp cho phụ huynh và các thầy cô một tiếng nói và một quyền 
biểu quyết trong nhóm vận động lớn nhất nước Mỹ nhằm tạo ra một mức quỹ nhiều hơn ở khu vực 
quốc gia, tiểu bang và địa phương để nâng cao chất lượng trong quá trình hướng dẫn hay dạy học 
cho học sinh của hiệp hội  
V – Tình nguyện viên, hiệp hội PTA sẽ cung cấp vô số giờ hỗ trợ trong lớp học và tại các sự kiện 

E – Làm giàu, hiệp hội PTA đã thêm vào những nguồn lực thiết yếu để cho các lớp học, kinh 
nghiệm trong nhà trường được làm cho thú vị hơn khi học tập 
S – Học sinh, hiệp hội PTA luôn đặt nhu cầu của học sinh lên trên để đảm bảo rằng họ luôn có cơ 
hội đạt được sự xuất sắc nhất!! 
 
 
Hãy tham gia ngay hôm nay để giúp chúng tôi tạo ra những con đường với nhiều điều tốt đẹp! 


