Đơn xin ĐẠI DIỆN cho các BẬC PHỤ HUYNH VÀ CỘNG ĐỒNG
Ủy ban Chọn Lọc Tài liệu Giảng dạy Toán Học K-5
Seattle Public Schools
Seattle Public Schools (SPS) đánh giá các tài liệu giảng dạy cho môn toán từ K-5. SPS sẽ thành lập một ủy ban chọn lọc
được thành lập gồm có nhân viên SPS, phụ huynh và các thành viên cộng đồng. Ủy ban sẽ bắt đầu làm việc vào tháng 9,
2021. Nếu được Hội đồng giáo dục chấp thuận, các tài liệu giảng dạy mới sẽ được sử dụng bắt đầu từ năm học 2022-23.
Thành Viên Ủy ban Chọn Lọc Tài liệu Giảng dạy Toán Học K-5
Ủy ban Chọn lọc sẽ tuân theo quy trình chọn lọc đã được hội đồng phê duyệt. Ủy ban sẽ đi đến thống nhất để đưa ra đề
xuất cho các tài liệu giảng dạy. Ủy ban sẽ sử dụng bằng chứng khách quan thu thập được trong quá trình này theo Chính
sách của Hội đồng Trường Công Lập Seattle. SPS có kế hoạch chọn một ủy ban đại diện cho các quan điểm và kinh
nghiệm đa dạng từ các trường Công Lập Seattle, học sinh và gia đình. Ủy ban sẽ bao gồm các nhà giáo dục và quản trị
viên đại diện cho nhiều trường và chương trình, phụ huynh/người giám hộ, thành viên cộng đồng và điều phối viên của
Ủy ban Chọn lọc.
Trách nhiệm của (các) Đại diện Nhân viên
• Tham dự TẤT CẢ các cuộc họp theo lịch trình
• Xem xét các tài liệu tiềm năng
• Liên lạc với cộng đồng của bạn
• Đại diện cho cộng đồng của bạn
Các Ngày Họp Dự Kiến của Ủy Ban

Ủy ban sẽ họp nhiều lần từ tháng, 9 năm 2021 đến tháng 3, năm 2022.
Giai đoạn 1: Đánh giá và lựa chọn ban đầu:
• Thứ Bảy, ngày 11, tháng 9, 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
• Thứ Hai, ngày 20, tháng 9, 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• Thứ Hai, ngày 4, tháng 10, 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• Thứ Bảy, ngày 23, tháng 10, 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
• Thứ Hai, ngày 1, tháng 11, 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• Thứ Hai, ngày 8, tháng 11, 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• Thứ bảy, ngày 04, tháng 12, 2021; 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
• Ngày/giờ bổ sung sẽ được Ủy ban chấp thuận khi cần thiết

Giai đoạn 2: Xem xét và lựa chọn cuối cùng:
• Thứ Bảy, ngày 5, tháng 3 và ngày 12 tháng 3, 2022; 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
• Ngày/giờ bổ sung sẽ được Ủy ban chấp thuận khi cần thiết
Để biết thêm thông tin
Để tìm hiểu thêm về Ủy ban Chọn Lọc Tài liệu Giảng dạy Toán Học K-5, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi:
https://www.seattleschools.org/academics/curriculum/alignment_and_adoption/curriculum_adoption/2021_math_K-5
Làm thế nào để nộp đơn vào Ủy ban Chọn Lọc Tài liệu Giảng dạy Toán Học K-5
SPS muốn bao gồm các thành viên gia đình và các thành viên của cộng đồng đại diện cho sự đa dạng của Trường Công
Lập Seattle và những người có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc và quan điểm có giá trị về các tài liệu giảng dạy được cung
cấp để xem xét. Các thành viên ủy ban nên mang đến một tâm trí cởi mở, niềm đam mê về việc học toán của học sinh
và sẵn sàng tham gia vào cuộc điều tra nghiên cứu, đối thoại có ý nghĩa và hợp tác trong suốt quá trình chọn lọc.
Vui lòng hoàn thành mẫu đơn đăng ký sau đây và gửi cho Elissa Farmer, Math Program Manager, như đã cho biết. Hạn
chót để nộp đơn là thứ 6, ngày 30, tháng 7, 2021.
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1. Tên và Họ:
2. Email Address:
3. Số điện thoại nhà/di động:
4. Nếu quý vị có con theo học tại Trường Công Lập Seattle, vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.
Trường

Cấp lớp:

Chương trình:

Trường

Cấp lớp:

Chương trình:

Trường

Cấp lớp:

Chương trình:

5. Nếu quý vị là thành viên của một tổ chức, cộng đồng hoặc tổ chức chuyên nghiệp, vui lòng cung cấp tên cơ quan
hoặc tổ chức của quý vị:
6. Trong nỗ lực tạo ra một ủy ban chọn lọc đại diện cho quan điểm đa dạng của học sinh và gia đình của Trường Công
Lập Seattle, vui lòng đánh dấu vào các ô nếu thích hợp.





Người Mỹ da đỏ hoặc Alaska bản địa
Người Châu Á
Người Da đen hoặc Người Mỹ gốc Phi
Người Gốc Tây Ban Nha/Latin






Người Hawaiian hay Pacific Islander khác
Người da trắng
Người khác, vui lòng nêu rõ:
Không muốn trả lời

7. Nếu tôi được chọn để phục vụ trong việc chọn lọc K-5, tôi hiểu mục đích của ủy ban là chọn các tài liệu giảng dạy tốt
nhất đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh trên toàn học khu. Là một người tham gia, tôi hiểu vai trò của mình là luôn
cởi mở và cung cấp cho mỗi bộ tài liệu cân nhắc bình đẳng và không thiên vị (đánh dấu vào ô này nêu rõ sự chấp
thuận của quý vị). 
8. Tôi hiểu rằng việc chấp nhận Ủy ban Chọn lọc yêu cầu tôi cam kết tất cả các ngày được xác định cũng như các ngày
bổ sung do ủy ban đồng ý (đánh dấu vào ô này nêu rõ sự chấp thuận của quý vị). 
Tất cả các đơn đăng ký phải được nhận trước ngày 30, tháng 7, 2021. Xin cảm ơn đã quan tâm!

Để hoàn thành đơn đăng ký của quý vị, hoàn thành trang này và trang sau.
Đơn đăng ký có thể
•

•
•

Hoàn thành trực tuyến thông qua link trên trang web Math Adoption Committee Webpage
https://www.seattleschools.org/academics/curriculum/alignment_and_adoption/curriculum_adoption/2021_m
ath_K-5
Lưu lại và gửi email đến erfarmer@seattleschools.org
In ra và gửi qua đường bưu điện đến: Seattle Public Schools
Attn: Elissa Farmer MS-32-156
PO Box 34156
Seattle, WA 98124-1165
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9. Tại sao quý vị quan tâm đến việc phục vụ trong Ủy ban Chọn Lọc Tài liệu Giảng dạy Toán Học K-5?

10. Qúy vị sẽ mang đến quan điểm độc đáo nào cho ủy ban?

11. Tại sao quý vị tin rằng sự công bằng trong giáo dục toán học là quan trọng?

12. Vui lòng mô tả bất kỳ kinh nghiệm liên quan nào mà quý vị đã có (phục vụ trong một ủy ban, đạt được sự đồng
thuận, đánh giá hoặc xem xét tác phẩm, v.v.)

13. Còn điều gì mà quý vị muốn chúng tôi biết thêm về quý vị hay không?

