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Học Khu Evergreen
Tương Lai Tươi Sáng Bắt Nguồn Từ Nền Tảng Vững
Chắc
Tháng 8 năm 2019
Kính gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
Chào mừng quý vị bước vào năm học mới 2019-2020. Thật vinh dự khi được chào
đón những gia đình trở lại trường và những gia đình mới đến với nhà trường. Năm
học này hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời và tôi dự đoán rằng đây sẽ là một năm thành
công và sôi động với nhiều cơ hội thú vị dành cho tất cả mọi người. Tôi muốn nhân cơ
hội này để nói rằng tôi rất vinh dự và hào hứng được trở thành Tổng Giám Đốc của
trường.Trong tháng vừa rồi, tôi đã có cơ hội được gặp gỡ những nhân viên tận tâm,
những học sinh đầy hào hứng, và những phụ huynh chu đáo cũng như các đối tác
cộng đồng. Tôi có thể thấy rõ rằng cộng đồng Evergreen là một nơi đặc biệt mà các
gia đình, nhân viên, và đối tác cộng đồng đều quan tâm sâu sắc đến nhau cũng như
sự khỏe mạnh tổng thể của trẻ em. Tôi chắc chắn rằng cùng nhau, chúng ta sẽ làm
được những điều tuyệt vời cho con em học sinh chúng ta. Tôi đang lên kế hoạch và
dự tính một năm có đầy những cơ hội học tập đầy thử thách và thú vị và tôi cũng mong
đây là một năm thành công khi chúng ta cùng chung sức vì lợi ích cho con em chúng
ta.
Chúng ta sẽ bắt đầu năm học tuyệt vời này tràn đầy niềm hi vọng, tầm nhìn, và cả niềm
vui. Tôi chúc mọi người đạt được thành công lớn nhất khi chúng ta chào đón con em
học sinh đến với hành trình giáo dục năm 2019-2020 này.
Vì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình này cùng nhau, tôi chúc mọi người có một năm học
tuyệt vời. Tôi hi vọng đây sẽ là năm học đầy ắp những câu chuyện về học tập tốt và
thành công rực rỡ. Chào mừng trở lại trường học!
Trân trọng,

Tiến Sĩ Emy Flores
Tổng Giám Đốc
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Những Ngày Quan Trọng trong Lịch Năm Học 2019- 2020
Ngày 21 tháng 8 – Ngày Khai Giảng
Ngày 2 tháng 9 – Ngày Lễ Lao Động (nghỉ học)
Ngày 26 tháng 9 – Ngày Bồi Dưỡng Phát Triển Nhân
Viên (nghỉ học)
Ngày 11 tháng 11 – Ngày Cựu Chiến Binh (nghỉ học)
Ngày 20 tháng 11 – Ngày Hội Nghị (nghỉ học)
Từ ngày 25 đến 29 tháng 11 – Lễ Tạ Ơn

Ngày 23 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 – Nghỉ Đông
Ngày 20 tháng 1 – Ngày Martin Luther King (nghỉ
học)
Ngày 17 đến 26 tháng 21 – Ngày Tổng Thống
(nghỉ học)
Ngày 10 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4– Nghỉ Xuân
(nghỉ học)
Ngày 25 tháng 5 – Ngày Tưởng Niệm (nghỉ học)
Ngày 12 tháng 6 – Ngày Bế Giảng

Trường tiểu học Ngày tối thiểu
Lưu ý: Ngày tối thiểu là vào thứ năm, ngoại trừ ngày 19
tháng 12 và ngày 11 tháng 6
29 tháng 8 - Ngày tối thiểu đầu tiên
20 tháng 12 - Thứ Sáu
12 tháng 6 - Thứ Sáu
Ngày trung học
Ngày 11 tháng 7

Ngày 9 tháng 1

Ngày 9 tháng 8
Ngày 12 tháng 9
Ngày 10 tháng 10
Ngày 19 tháng 11
Ngày 21 tháng 11
Ngày 20 tháng 12

Ngày 24 tháng 1
Ngày 13 tháng 2
Ngày 12 tháng 3
Ngày 9 tháng 4
Ngày 11 tháng 6
Ngày 12 tháng 6

Hội đồng quản trị Cuộc họp định kỳ
Ngày 17 tháng 7
Ngày 8 tháng 8
Ngày 12 tháng 9
Ngày 10 tháng 10
Ngày 14 tháng 11
Ngày 12 tháng 12
Ngày 9 tháng 1
Ngày 9 tháng 4
Ngày 14 tháng 5
Ngày 11 tháng 6

Thăm trường
Cadwallader – để được xác định sau

Tom Matsumoto – Ngày 4 tháng 9 /
Ngày 5 tháng 9
Millbrook – để được xác định sau
Montgomery – Ngày 5 tháng 9
Norwood Creek – Ngày 5 tháng 9
O.B. Whaley – Ngày 19 tháng 9
Silver Oak – Ngày 28 tháng 8
Chaboya – Ngày 21 tháng 8
LeyVa & Bulldog Tech – Ngày 11 tháng 9
Quimby Oak & LSI – Ngày 11 tháng 9

Carolyn Clark – Ngày 19 tháng 9
Cedar Grove – Ngày 5 tháng 9
Dove Hill – Ngày 5 tháng 5
Evergreen – Ngày 2 tháng 5
Holly Oak – Ngày 12 tháng 9
J.F. Smith – Ngày 5 tháng 9
K. Smith – Ngày 11 tháng 9
Laurelwood – Ngày 5 tháng 9

Thông Báo Quan Trọng
Các ngày có thể thay đổi.
Phụ huynh/người giám hộ sẽ cần phải xem xét các mẫu trên phần sau của gói tài liệu này và gửi lại theo mỗi học sinh trong vòng một
tuần kể từ khi nhận được gói tài liệu này.

5

Thông Báo về Quyền và Trách Nhiệm của Phụ Huynh: Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị Học Khu Evergreen
5020

Hội Đồng Quản Trị công nhận phụ huynh/người giám hộ của học sinh thuộc học khu có một số quyền cũng
như trách nhiệm liên quan đến việc giáo dục con em mình.
Hội Đồng tin rằng việc giáo dục học sinh của học khu là trách nhiệm chung. Tổng Giám Đốc hoặc người được
chỉ định sẽ làm việc với phụ huynh/người giám hộ, bao gồm cả phụ huynh/người giám hộ của học viên Anh
Ngữ, để xác định các vai trò và trách nhiệm phù hợp của phụ huynh/người giám hộ, nhân viên và học sinh nhà
trường để tiếp tục phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm và xã hội cũng như tình trạng khỏe mạnh của học sinh
tại mỗi địa điểm của trường học, bao gồm những cách thức mà nhà trường và phụ huynh/người giám hộ có
thể giúp học sinh đạt được tiêu chuẩn về học tập và các tiêu chuẩn khác của nhà trường.
Trong khuôn khổ này, trách nhiệm chính của nhà trường sẽ là cung cấp chương trình giảng dạy và chương
trình hướng dẫn chất lượng cao trong môi trường học tập hỗ trợ và hiệu quả mà cho phép tất cả các học sinh
đáp ứng các mong đợi về học tập của nhà trường.
Phụ huynh/người giám hộ sẽ có cơ hội làm việc với nhà trường trong mối quan hệ hợp tác hỗ trợ và tôn trọng
lẫn nhau để giúp con em mình thành công trong học đường. (Bộ Luật Giáo Dục 51100)
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ phải đảm bảo nhân viên của học khu hiểu được các quyền của
phụ huynh/người giám hộ do luật pháp và chính sách của Hội Đồng quy định và tuân thủ các thực hành được
chấp nhận mà tôn trọng các quyền đó.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ phải đảm bảo phụ huynh/người giám hộ nhận được thông báo
về các quyền của họ tuân theo luật định.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ phải thực hiện tất cả các bước thích hợp để đảm bảo rằng tất cả
các phụ huynh/người giám hộ không nói ngôn ngữ tiếng Anh được thông báo đầy đủ bằng tiếng Anh và bằng
tiếng mẹ đẻ của họ về các quyền và cơ hội sẵn có cho họ theo Bộ Luật Giáo Dục 48985. (Bộ Luật Giáo Dục
51101.1)
Các quyền của phụ huynh/người giám hộ của học sinh thuộc học khu bao gồm nhưng không giới hạn ở
những quyền sau đây:
1.

Giám sát (các) lớp học mà con em của họ được ghi danh hoặc nhằm mục đích lựa chọn trường
học mà con em của họ sẽ được ghi danh trong khoảng thời gian hợp lý sau khi đưa ra yêu cầu.
(Bộ Luật Giáo Dục 51101)
Phụ huynh/người giám hộ có thể giám sát các hoạt động giảng dạy và các hoạt động khác của nhà
trường mà có liên quan đến con em mình theo chính sách của Hội Đồng và các quy định hành chính
được áp dụng để đảm bảo sự an toàn của học sinh và nhân viên, tránh cản trở không hợp lý đối với
việc giảng dạy hoặc quấy rối nhân viên nhà trường và đưa ra sự điều chỉnh thích hợp cho phụ
huynh/người giám hộ. Sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của phụ huynh/người giám hộ, Tổng
Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ phải sắp xếp để tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát lớp học
hoặc hoạt động trong khung thời gian hợp lý theo chính sách của Hội Đồng và các quy định hành chính.
(Bộ Luật Giáo Dục 49091.10)

2.

Gặp gỡ, trao đổi với (các) giáo viên và hiệu trưởng của con em mình trong khoảng thời gian yêu
cầu hợp lý. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)

3.

Dưới sự giám sát của nhân viên học khu, dành thời gian và các nguồn lực của mình cho việc cải
thiện các trang thiết bị và chương trình của nhà trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung
cấp sự trợ giúp trong lớp học khi được sự chấp thuận và theo sự giám sát trực tiếp của giáo viên.
(Bộ Luật Giáo Dục 51101)

4.

Được thông báo kịp thời nếu con em mình vắng mặt tại trường mà không được phép. (Bộ Luật Giáo Dục
51101)

5.

Nhận các kết quả về thành tích của con em mình và thành tích của nhà trường dựa trên các bài
kiểm tra tiêu chuẩn và các bài kiểm tra toàn tiểu bang. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)
Đối với phụ huynh/người giám hộ của học viên Anh Ngữ, quyền này sẽ bao gồm quyền nhận các kết
quả đạt được về bài kiểm tra phát triển Anh Ngữ của con em mình. (Bộ Luật Giáo Dục 51101.1)

6.

Yêu cầu một trường học cụ thể cho con em mình và nhận thư trả lời của học khu. (Bộ Luật Giáo Dục
51101)

7.
8.

Có môi trường học tập an toàn và hỗ trợ học tập cho con em mình. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)
Kiểm tra tài liệu giảng dạy của (các) lớp mà con em mình được ghi danh. (Bộ Luật Giáo Dục 51101;
20 Bộ Luật Hoa Kỳ 1232h)
Phụ huynh/người giám hộ có thể kiểm tra, trong khung thời gian hợp lý, tất cả các tài liệu bồi
dưỡng và giảng dạy bổ sung cơ bản và các bản đánh giá được giáo viên lớp học lưu trữ, trong
đó có sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn của giáo viên, phim, băng và phần mềm. (Bộ Luật
Giáo Dục 49091.10)
Tất cả các trường học sẽ phải cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ và những người khác bản sao tờ
giới thiệu cho từng khóa học, bao gồm các tựa đề, mô tả và các mục đích giảng dạy của khóa học khi
được yêu cầu. (Bộ Luật Giáo Dục 49091.14)
Nhà trường có thể tính phí nhưng không vượt quá chi phí sao chép. (Bộ Luật Giáo Dục 49091.14)
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9.

Được thông báo về tiến triển của con em tại trường và về nhân viên nhà trường có liên quan mà họ
cần liên hệ nếu phát sinh các vấn đề với con em của họ. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)

10.

Hỗ trợ sự tiến bộ về khả năng đọc và viết của con em họ đối với phụ huynh/người giám hộ của
những học viên Anh Ngữ. (Bộ Luật Giáo Dục 51101.1)
Trong mức độ cho pho phép, Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định, có thể cung cấp các tài liệu
hướng dẫn dư thừa hoặc không được phân phối cho phụ huynh/người giám hộ theo Bộ Luật Giáo Dục
60510. (Bộ Luật Giáo Dục 51101.1)

11.

Được thông báo về các tiêu chuẩn học tập toàn tiểu bang và tại địa phương, các chương trình kiểm
tra, các phương pháp giải trình trách nhiệm và các nỗ lực cải thiện của nhà trường qua phiếu báo
cáo giải trình trách nhiệm của nhà trường đối với phụ huynh/người giám hộ của học viên Anh Ngữ.
(Bộ Luật Giáo Dục 51101.1)

12.

Truy cập các hồ sơ học tập của con em mình. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)

13.

Nhận thông tin liên quan đến các tiêu chuẩn thành tích học tập, trình độ thành thạo hoặc kỹ năng mà
con em họ được mong đợi đạt được. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)

14.

Được thông báo trước về các quy tắc của nhà trường, bao gồm các quy tắc và thủ tục kỷ luật
theo Bộ Luật Giáo Dục 48980, các chính sách về điểm danh, các bộ quy tắc về trang phục và các
thủ tục khi viếng thăm nhà trường. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)

15.

Được thông báo sớm nhất trong năm học nếu có thể theo Bộ Luật Giáo Dục 48070.5, nếu con
em họ được xác định là có nguy cơ ở lại lớp và quyền của họ trong việc trao đổi ý kiến với nhân
viên nhà trường chịu trách nhiệm cho quyết định này để cho con em họ lên lớp hay ở lại lớp và
quyền kháng cáo quyết định này. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)
Quy Định Hành Chính 5020(c)

16.

Nhận thông tin về bất kỳ kiểm tra tâm lý nào mà nhà trường thực hiện có liên quan đến con em họ và
có quyền từ chối không cho phép thực hiện bài kiểm tra này đối với con em họ. (Bộ Luật Giáo Dục
51101)

17.

Từ chối chấp nhận hoặc tham gia vào bất kỳ thẩm định, phân tích, đánh giá hoặc giám sát chất lượng
hoặc nét đặc sắc của đời sống ở nhà của học sinh, bất kỳ hình thức sàng lọc hoặc kiểm tra phụ huynh
nào, bất kỳ chương trình tư vấn tại nhà nào không liên quan đến học tập, đào tạo phụ huynh hoặc bất
kỳ kế hoạch dịch vụ giáo dục gia đình được quy định nào và kiểm tra bất kỳ khảo sát thu thập thông tin
cá nhân nào. (Bộ Luật Giáo Dục 49091.18; 20 Bộ Luật Hoa Kỳ 1232h)

18.

Tham gia với vai trò là thành viên của ủy ban tư vấn phụ huynh, hội đồng cơ sở nhà trường hoặc
nhóm lãnh đạo quản lý cơ sở nhà trường theo bất kỳ quy tắc và quy định quản lý thành viên nào
trong các tổ chức này. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)
Đối với phụ huynh/người giám hộ của học viên Anh Ngữ, quyền này sẽ bao gồm quyền tham gia vào các
cơ quan tư vấn của trường và học khu theo luật và các quy định của tiểu bang và liên bang. (Bộ Luật
Giáo Dục 51101.1)

19.

Chất vấn về bất kỳ điều gì trong hồ sơ của con em mình mà phụ huynh/người giám hộ cảm thấy
không chính xác hoặc sai lệch hoặc là trường hợp xâm phạm quyền riêng tư và nhận được phản hồi
từ nhà trường. (Bộ Luật Giáo Dục 51101)

20.

Cung cấp mẫu chấp thuận của phụ huynh với sự hiểu biết sáng suốt, bằng văn bản trước khi con
em mình được kiểm tra để đánh giá hành vi, tâm thần hoặc cảm xúc. Mẫu chấp thuận chung, bao
gồm mẫu chấp thuận y tế được dùng để cho phép tiếp nhận hoặc tham gia vào chương trình giáo
dục đặc biệt hoặc chương trình dành cho học sinh yếu hoặc hoạt động thường xuyên của nhà
trường, sẽ không tạo nên sự chấp thuận bằng văn bản cho các mục đích này. (Bộ Luật Giáo Dục
49091.12)

Phụ huynh/người giám hộ có thể hỗ trợ môi trường học tập của con em mình bằng cách: (Bộ Luật Giáo Dục
51101)
1.

Theo dõi việc đến lớp của học sinh

2.

Đảm bảo bài tập về nhà được hoàn thành và được nộp đúng giờ

3.

Khuyến khích con em mình tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ ngoài giờ
học

4.

Giám sát và quản lý việc xem tivi của con em mình

5.

Tham gia cùng với con em mình tại nhà trong các hoạt động học tập giúp mở rộng việc học tập trong lớp
học

6.

Tự nguyện hỗ trợ (các) lớp học của con em mình hoặc các hoạt động khác của nhà trường

7.

Đóng góp vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục con em mình hoặc toàn bộ chương trình của
trường nếu thấy phù hợp.
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Thông Báo về Quyền và Trách Nhiệm của Phụ Huynh

Luật pháp tiểu bang quy định phụ huynh hoặc người giám hộ cần được thông báo về các quyền và trách nhiệm của
mình trong một số vấn đề liên quan đến việc giáo dục con em mình.
Nghỉ Học cho Thực Hành và Giảng Dạy Tôn Giáo
Học sinh có thể được nghỉ phép để tham gia thực hành tôn giáo hoặc được giảng dạy về đạo đức và tôn giáo ngoài địa phận
nhà trường khi có giấy xin phép của phụ huynh hoặc người giám hộ. Mỗi học sinh được cho phép vì lý do này phải tham dự
ít nhất là một ngày học ngắn. Không học sinh nào được cho phép nghỉ học vì lý do này nhiều hơn bốn ngày học trong
một tháng. (Bộ Luật Giáo Dục, § 46014)
Giáo Dục Toàn Diện về Sức Khỏe Giới Tính và Giáo Dục Phòng Tránh HIV/AIDS
Phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền yêu cầu miễn cho con em mình không nhận giáo dục toàn diện về sức khỏe
giới tính và giáo dục phòng tránh HIV. Phụ huynh hoặc người giám hộ muốn thực hiện quyền này phải nêu rõ yêu cầu
bằng văn bản. (Bộ Luật Giáo Dục § 51938). Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể kiểm tra các tài liệu giáo dục dưới
dạng văn bản hoặc hình ảnh âm thanh được sử dụng trong việc giáo dục toàn diện về sức khỏe giới tính và giáo dục
phòng tránh HIV/AIDS. Phụ huynh có quyền yêu cầu Học Khu cung cấp cho mình bản sao Đạo Luật Thanh Thiếu Niên
Khỏe Mạnh California (Bộ Luật Giáo Dục, § 51930 và các mục tiếp theo).

Phụ huynh hoặc người giám hộ phải được thông báo bằng văn bản nếu Học Khu có kế hoạch thực hiện ẩn danh, tự
nguyện và bí mật bài kiểm tra, bảng câu hỏi, hoặc khảo sát có chứa các câu hỏi phù hợp với lứa tuổi về thái độ hoặc
hành động của học sinh liên quan đến giới tính từ lớp 7-12 và phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ có cơ hội xem lại bài
kiểm tra, bảng câu hỏi hoặc khảo sát. Phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền yêu cầu miễn cho con em mình không
tham gia bài kiểm tra, bảng câu hỏi, hoặc khảo sát bằng cách nêu rõ yêu cầu bằng văn bản. (Bộ Luật Giáo Dục §
51938).
Phụ huynh của từng học sinh sẽ được thông báo trước khi bắt đầu bất kỳ việc giáo dục toàn diện về sức khỏe giới tính
và giáo dục phòng tránh HIV/AIDS về ngày thực hiện việc giảng dạy này và liệu nhân viên Học Khu hay tư vấn viên
bên ngoài sẽ thực hiện việc giảng dạy này. Nếu cần đến tư vấn viên bên ngoài, tên tổ chức của diễn giả được mời sẽ
được xác định.
Miễn Trừ khỏi Chương Trình Giảng Dạy về Sức Khỏe
Sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của phụ huynh, học sinh có thể được miễn trừ khỏi bất kỳ phần chương
trình giảng dạy sức khỏe mà mâu thuẫn với sự dạy dỗ hoặc niềm tin tôn giáo của cha và/hoặc mẹ (bao gồm các niềm
tin đạo đức cá nhân). (Bộ Luật Giáo Dục, § 51240)
Việc Cho Dùng Thuốc
Thuốc được bác sĩ điều trị kê cho học sinh có thể được y tá đã đăng ký hoặc nhân viên khác của nhà trường được
chỉ định cho dùng trong giờ học hoặc tự học sinh dùng thuốc nếu thuốc là epinephrine có thể được tiêm tự động theo

toa hoặc thuốc hít chữa hen suyễn theo toa nhưng chỉ khi phụ huynh chấp thuận bằng văn bản và cung cấp các
hướng dẫn chi tiết bằng văn bản có từ bác sĩ điều trị, hoặc trợ lý bác sĩ điều trị như được luật pháp quy định. Có thể
lấy các mẫu cho dùng thuốc bằng văn bản từ thư ký nhà trường. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 49423, 49423.1, 49423.5,
49480)
Các Học Sinh đang được Điều Trị bằng Thuốc
Các phụ huynh cần thông báo cho hiệu trưởng biết nếu con em họ đang trong chế độ điều trị bằng thuốc liên tục. Thông
báo này sẽ bao gồm tên loại thuốc đang được dùng, liều lượng và tên của bác sĩ giám sát. Khi có sự chấp thuận của
phụ huynh, hiệu trưởng hoặc y tá nhà trường có thể trao đổi ý kiến với bác sĩ điều trị về các ảnh hưởng có thể có của
thuốc, bao gồm các triệu chứng của tác dụng phụ bất lợi, quên liều hoặc quá liều và trao đổi ý kiến với nhân viên
trường học nếu xét thấy cần thiết. (Bộ Luật Giáo Dục, § 49480)
Chủng Ngừa
Học Khu sẽ trục xuất ra khỏi trường bất kỳ học sinh nào không được chủng ngừa đúng cách, trừ khi học sinh được
miễn yêu cầu tiêm chủng theo Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn mục 120370. Việc miễn tiêm chủng dựa trên tín ngưỡng
cá nhân đã được loại bỏ. (Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn § 120325). Học sinh, trước ngày 01 tháng 01 năm 2016, đã
gửi thư hoặc bản khai trong hồ sơ tại Học Khu nêu rõ những tín ngưỡng phản đối tiêm chủng, được phép ghi danh
trong tổ chức đó cho đến khi học sinh ghi danh trong cấp lớp tiếp theo. Cấp lớp có nghĩa là: 1) mới sinh đến mầm non;
2) mẫu giáo và lớp 1 đến hết lớp 6, bao gồm cả mẫu giáo chuyển tiếp; và 3) lớp 7 đến hết lớp 12. Vào hoặc sau ngày
01 tháng 07 năm 2016, Học Khu phải loại trừ ra khỏi trường lần đầu tiên hoặc từ chối nhận vào học hoặc từ chối việc
lên lớp của bất kỳ học sinh nào chuyển lên lớp 7 trừ khi học sinh đó đã được chủng ngừa phù hợp với lứa tuổi của
mình theo yêu cầu của pháp luật. (Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn 120335). Học sinh vẫn có thể được miễn yêu cầu
chủng ngừa dựa trên bệnh trạng hoặc hoàn cảnh của học sinh. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải nộp cho học khu
thông báo của bác sĩ được cấp phép nói rằng việc chủng ngừa không được xem là an toàn và không được khuyến
nghị dựa trên tính chất hoặc thời gian diễn biến của bệnh trạng hoặc hoàn cảnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở
bệnh sử gia đình. (Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn, § 120370)
Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể chấp thuận bằng văn bản cho phép bác sĩ điều trị, bác sĩ phẫu thuật hoặc
chuyên viên chăm sóc sức khỏe thực hiện tiêm chủng cho học sinh tại trường theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị hoặc
bác sĩ phẫu thuật giám sát. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 48216, 48853.5(d)(7)(B), 48980(a), 49403, Bộ Luật Sức Khỏe & An
Toàn, §§ 120325, 120335, 120341)

Khám Thể Chất và Kiểm Tra
Học Khu cần tiến hành một số kiểm tra thể chất và kiểm tra thị giác, thính giác và chứng vẹo cột sống ở học sinh trừ
khi phụ huynh có phản đối bằng văn bản thể hiện trong hồ sơ. Tuy nhiên, học sinh có thể được gửi về nhà nếu học
sinh này được cho là đang mắc bệnh truyền nhiễm hoặc nhiễm trùng đã được xác nhận. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 49451,
49452, 49452.5 và 49455, Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn, § 124085)
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Các Dịch Vụ Y Tế Bí Mật

Đối với các học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, Học Khu có thể cho phép học sinh ra khỏi trường để nhận các dịch vụ y tế
bí mật mà không cần sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh. (Bộ Luật Giáo Dục, § 46010.1)
Khoản Bao Trả Y Tế cho Các Chấn Thương
Các dịch vụ y tế và dịch vụ tại bệnh viện cho các học sinh bị thương tại trường hoặc các sự kiện được trường tài trợ
hoặc trong khi đang được vận chuyển có thể được bảo hiểm bằng chi phí do phụ huynh chi trả. Học sinh sẽ không bị
ép buộc phải nhận các dịch vụ này nếu học sinh đó không chấp thuận hoặc nếu học sinh đó là trẻ vị thành niên mà
không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ. (Bộ Luật Giáo Dục, § 49472)
Không Cung Cấp Các Dịch Vụ Y Tế và Các Dịch Vụ tại Bệnh Viện

Học Khu không cung cấp các dịch vụ y tế và các dịch vụ tại bệnh viện cho các học sinh bị thương trong khi tham gia
những hoạt động thể thao. Tuy nhiên, tất cả các thành viên thuộc đội thể thao của trường phải có bảo hiểm chấn
thương do tai nạn mà bao trả các chi phí y tế và chi phí tại bệnh viện. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 32221.5, 49471)
Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần
Học Khu sẽ thông báo cho các học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ ít nhất hai lần trong mỗi năm học về các
bước để bắt đầu tiếp cận dịch vụ sức khỏe tầm thần dành cho học sinh được cung cấp trong nhà trường và/hoặc trong
cộng đồng. (Bộ Luật Giáo Dục, § 49428)
Các Dịch Vụ dành cho Học Sinh có Nhu Cầu Đặc Biệt hoặc bị Khuyết Tật
Luật pháp tiểu bang và liên bang yêu cầu cung cấp giáo dục công lập miễn phí và thích hợp (FAPE) trong môi trường
có hạn chế thấp nhất cho các học sinh đủ điều kiện bị các khuyết tật từ 3 đến 21 tuổi. Các học sinh được phân loại là
những cá nhân có nhu cầu đặc biệt mà việc sắp xếp giáo dục đặc biệt không sẵn có hoặc không thích hợp có thể nhận
các dịch vụ tại trường tư nhân không phân biệt. Vui lòng liên hệ với giám đốc phụ trách các dịch vụ hỗ trợ học sinh tại
địa phương để có thông tin cụ thể. (Bộ Luật Giáo Dục, § 56040 và các mục tiếp theo.) Ngoài ra, các dịch vụ này cũng
sẵn có cho những học sinh có khuyết tật cản trở các em tiếp cận công bằng đến các cơ hội giáo dục. (Mục 504 của
Đạo Luật về Phục Hồi Chức Năng năm 1973, 34 Bộ Điều Lệ Liên Bang §104.32) Viên chức Học Khu được liệt kê ở
dưới đây chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu dịch vụ theo Mục 504 và có thể liên hệ được tại địa chỉ và số điện thoại
sau đây:

Carole MacLean, Director of Pupil
Services 3188 Quimby Road
San Jose, CA
95148
408-270-6840
Không Có Hình Phạt Trong Học Tập Cho Trường Hợp Vắng Mặt Có Phép

Học sinh sẽ không bị trừ điểm hoặc tín chỉ học tập đối với bất kỳ trường hợp nghỉ học hoặc các trường hợp nghỉ học
mà được cho phép vì những lý do cụ thể ở dưới đây khi các bài tập và bài kiểm tra có thể được nộp một cách hợp lý
đã bị bỏ lỡ đã được hoàn thành thỏa đáng trong khoảng thời gian hợp lý. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 48205, 48980(j))
Học sinh sẽ được cho phép nghỉ học khi trường hợp nghỉ học là:
•
Do bệnh của học sinh.
•
Do sự kiểm dịch theo chỉ đạo của nhân viên y tế hạt hoặc thành phố.
•
Để nhận các dịch vụ y tế, nha khoa, thị lực hoặc nắn khớp xương.
•
Để tham dự tang lễ của thành viên trong gia đình trực hệ miễn là trường hợp nghỉ phép không quá một ngày
nếu tang lễ được tiến hành tại California và không quá ba ngày nếu tang lễ được tiến hành ngoài California.
•
Thực hiện nghĩa vụ trước bồi thẩm đoàn trong trường hợp được luật pháp quy định.
•
Do hẹn khám bệnh hoặc y tế trong giờ học của con cái mà học sinh là cha mẹ giám hộ, bao gồm việc nghỉ để
chăm sóc con ốm, việc này nhà trường không yêu cầu giấy chứng nhận của bác sĩ.
•
Đối với các lý do cá nhân chính đáng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trình diện tại tòa án, đến viếng
tang lễ, dự ngày lễ hoặc nghi thức tôn giáo của học sinh, đến dự cầu nguyện tôn giáo hoặc tham dự hội nghị
việc làm hoặc tham dự hội nghị giáo dục về quá trình lập pháp hoặc tư pháp được tổ chức phi lợi nhuận đưa
ra, khi trường hợp nghỉ học của học sinh đã được phụ huynh hoặc người giám hộ yêu cầu bằng văn bản và
được hiệu trưởng hoặc đại diện được chỉ định phê duyệt tuân theo các tiêu chuẩn thống nhất được hội đồng
quản trị thiết lập.
•
Để thực hiện vai trò là thành viên của hội đồng bầu cử của khu vực theo mục 12302 của Bộ Luật Bầu Cử.
•
Để dành thời gian cho thành viên gia đình trực hệ của học sinh đang phục vụ quân ngũ như định nghĩa ở Mục
49701 và đã được gọi đi làm nhiệm vụ nhưng đang nghỉ phép hoặc vừa mới trở về từ vùng chiến sự hoặc vị trí
hỗ trợ chiến đấu. Trường hợp nghỉ học được cho phép theo đoạn này sẽ được dành cho một khoảng thời gian
được xác định theo quyết định của tổng giám đốc học khu.Để tham dự lễ nhập tịch của học sinh trở thành công
dân Hoa Kỳ.
• Được ủy quyền theo quyền quyết định của quản trị viên nhà trường dựa trên thực tế điều kiện học sinh, sẽ được
coi là một lý do hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, làm việc trong khoảng thời gian không quá năm ngày
liên tiếp trong ngànhgiải trí hay các ngành công nghiệp liên quan hoặc tham gia vào một tổ chức nghệ thuật biểu
diễn phi lợi nhuận trong một buổi biểu diễn dành cho các khán giả là học sinh trường công lập tối đa lên đến
năm ngày cho mỗi năm học, với điều kiện phụ huynh hay người giám hộ của học sinh phải gửi giấy thông báo
bằng văn bản tới ban giám hiệu nhà trường giải thích về lý do vắng mặt của học sinh (Bộ Luật Giáo Dục,

§§ 48260, 48205, 48225.5)
Học sinh nghỉ học theo mục này sẽ được phép hoàn thành tất cả các bài tập và bài kiểm tra còn thiếu trong lúc nghỉ học
mà có thể được nộp một cách hợp lý và do đó, sau khi hoàn thành thỏa đáng trong khoảng thời gian hợp lý sẽ vẫn được
ghi nhận đủ tín chỉ. Giáo viên lớp học mà học sinh nghỉ phép sẽ xác định xem các bài kiểm tra và bài tập nào tương ứng
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một cách hợp lý, nhưng không nhất thiết phải giống hệt các bài kiểm tra và bài tập mà học sinh đã thiếu trong thời gian
nghỉ học.
Đối với mục đích của mục này, việc tham dự các nghi thức cầu nguyện tôn giáo sẽ không được vượt quá bốn tiếng mỗi
học kỳ.
Các lần vắng mặt theo mục này được xem như là sự vắng mặt khi tính toán mức độ chuyên cần trung bình mỗi ngày
và sẽ không phát sinh các khoản thanh toán phân chia của tiểu bang.
“Gia đình trực hệ” được sử dụng trong mục này nói đến mẹ, cha, ông, bà hoặc cháu nội/ngoại của học sinh hoặc cháu
nội/ngoại của vợ/chồng của học sinh và vợ/chồng của học sinh, con trai, con rể, con gái, con dâu, anh em trai hoặc chị
em gái của học sinh hoặc bất kỳ bà con họ hàng nào đang sống trong hộ gia đình trực hệ của học sinh. (Bộ Luật Giáo
Dục, § 45194 § 48205
Cơ Hội Bình Đẳng
Học Khu cam kết với tất cả các học sinh về việc cung cấp các cơ hội bình đẳng cho cả hai giới trong tất cả các
chương trình giáo dục và các hoạt động do Học Khu quản lý. (Tiêu Đề IX của Các Bản Sửa Đổi Giáo Dục năm1972.) Các
thắc mắc về tất cả những vấn đề, bao gồm các khiếu nại, liên quan đến việc thực hiện Tiêu Đề IXở Học Khu có thể được
gửi lên viên chức chuyên trách của Học Khu được liệt kê dưới đây tại địa chỉ và số điện thoại sau:
Dan Deguara, Assistant Superintendent
3188 Quimby Road
San Jose, CA 95148
408-270-6800
Các Khiếu Nại (Giáo Dục Đặc Biệt)
Các phụ huynh có thể nộp khiếu nại liên quan đến các vi phạm luật pháp hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang quản
lý các dịch vụ liên quan đến giáo dục đặc biệt (Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, § 4630). Để nộp đơn khiếu nại, hãy viết
bản mô tả về cách thức phục vụ mà phụ huynh tin rằng các chương trình giáo dục đặc biệt dành cho người khuyết tật
không tuân thủ luật pháp hoặc các quy định của tiểu bang hoặc liên bang và nộp lên viên chức Học Khu được liệt kê dưới
đây tại địa chỉ và số điện thoại sau:

Patrinia Redd, Director, Pupil Services
3188 Quimby Road
San Jose, CA 95148
408-270-6840
Tiết Lộ Thông Tin của Học Sinh
Học Khu không tiết lộ thông tin hoặc hồ sơ liên quan đến học sinh cho các tổ chức phi giáo dục hoặc cá nhân mà không
được sự chấp thuận của phụ huynh trừ trường hợp theo lệnh tòa án, nhận được trát đòi hầu tòa được ban hành hợp
pháp hoặc trong các trường hợp khác được pháp luật cho phép. Các mục thuộc cây thông tin thư mục sau đây có thể
được cung cấp cho các cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức khác nhau trừ khi phụ huynh hoặc người giám hộ thông báo bằng
văn bản cho Học Khu về việc không tiết lộ thông tin này:

Tên, địa chỉ, điện thoại, ngày sinh, địa chỉ e-mail, chuyên ngành học, sự tham gia vào các hoạt động và thể thao
được công nhận chính thức, cân nặng và chiều cao của các đội thể thao, ngày tham dự, các chứng chỉ và phần
thưởng nhận được, và tổ chức giáo dục mà học sinh đã theo học gần đây nhất. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 49060
và các mục tiếp theo, mục 49073, 20 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1232g, 34 Bộ Điều Lệ Liên Bang § 99.7). Theo luật tiểu
bang và liên bang, Học Khu cũng có thể cung cấp các hình ảnh, video và bảng phân công nhiệm vụ lớp học.
Thông tin thư mục sẽ không được tiết lộ liên quan đến học sinh được xác định là trẻ hoặc thanh thiếu niên vô gia
cư, trừ khi phụ huynh hoặc học sinh chấp thuận quyền của phụ huynh, đã đồng ý bằng văn bản rằng có thể tiết
lộ thông tin thư mục. (Bộ Luật Giáo Dục, § 49073(c), 20 U.S.C. § 1232g, 42 U.S.C. § 11434a(2))
Kiểm Tra Hồ Sơ Học Sinh
Luật pháp tiểu bang yêu cầu Học Khu thông báo cho phụ huynh biết các quyền sau đây liên quan đến hồ sơ của học
sinh. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 49063, 49069, 34 Bộ Điều Lệ Liên Bang § 99.7)

Phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền kiểm tra và xem xét hồ sơ học sinh liên quan trực tiếp đến con em của mình trong
giờ học hoặc có bản sao của hồ sơ đó trong vòng năm (5) ngày làm việc theo yêu cầu của họ.
Bất kỳ phụ huynh nào muốn xem xét các loại hồ sơ của học sinh và thông tin trong đó đều có thể làm như vậy bằng cách
liên hệ với hiệu trưởng trường học của con em mình. Hiệu trưởng của mỗi trường chịu trách nhiệm cuối cùng về lưu giữ
hồ sơ của học sinh.
Phụ huynh với quyền nuôi con hợp pháp có quyền không thừa nhận thông tin có trong hồ sơ của con em mình. Bất
kỳ quyết định nào về việc xóa hồ sơ của học sinh phải được thực hiện sau khi quản trị viên và nhân viên được chứng
nhận của nhà trường xem xét (các) hồ sơ đó. Sau khi kiểm tra và xem xét hồ sơ của học sinh, phụ huynh có thể không
thừa nhận nội dung trong hồ sơ của học sinh. Quyền không thừa nhận trở thành quyền duy nhất của học sinh khi học sinh
mười tám (18) tuổi.
Phụ huynh có thể nộp đơn yêu cầu bằng văn bản lên Tổng Giám Đốc của Học Khu để loại bỏ thông tin được lưu
giữ trong hồ sơ bằng văn bản liên quan đến trẻ mà bị cáo buộc:
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Không chính xác.
Kết luận hay suy luận mang tính cá nhân không có căn cứ.
Kết luận hoặc suy luận nằm ngoài thẩm quyền của quan sát viên.
Không dựa vào việc quan sát mang tính cá nhân của người nêu tên cùng với thời gian và địa điểm quan sát.
Gây hiểu lầm.
• Vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của học sinh.
Trong vòng ba mươi (30) ngày, Tổng Giám Đốc sẽ gặp phụ huynh/người giám hộ và nhân viên có giấy chứng nhận đã
lưu giữ thông tin nếu có và nếu người đó vẫn làm việc với Học Khu và chấp nhận hoặc từ chối các cáo buộc. Nếu cáo
buộc được chấp nhận, Tổng Giám Đốc phải ra lệnh điều chỉnh, loại bỏ hay hủy bỏ thông tin đó. Nếu Tổng Giám Đốc từ
chối cáo buộc, phụ huynh có thể kháng cáo quyết định lên Hội Đồng Quản Trị trong vòng ba mươi (30) ngày. Hội Đồng
sẽ xác định xem liệu có chấp nhận hay từ chối cáo buộc đó. Nếu Hội Đồng chấp nhận cáo buộc, Hội Đồng sẽ ra lệnh
cho Tổng Giám Đốc ngay lập tức sửa chữa, xóa hoặc hủy bỏ thông tin đó khỏi hồ sơ bằng văn bản của học sinh . (Bộ
Luật Giáo Dục, § 49070)
•
•
•
•
•

Nếu quyết định cuối cùng của Hội Đồng bất lợi cho phụ huynh hoặc nếu phụ huynh chấp nhận quyết định không tán
thành của Tổng Giám Đốc Học Khu, phụ huynh sẽ có quyền đệ trình bản tuyên bố phản đối thông tin đó bằng văn bản.
Bản tuyên bố này sẽ trở thành một phần trong hồ sơ học tập của học sinh cho đến khi thông tin bị phản đối đó được
xóa.
Theo mục 49070-49071 của Bộ Luật Giáo Dục, cả Tổng Giám Đốc và Hội Đồng đều có tùy chọn chỉ định ban hội
thẩm phiên điều trần để hỗ trợ đưa ra quyết định. Quyết định về việc liệu ban hội thẩm phiên điều trần có được sử
dụng hay không sẽ được thực hiện theo quyết định của Tổng Giám Đốc hoặc Hội Đồng và không theo bên yêu cầu.
Nhật Ký Hồ Sơ của Học Sinh được lưu giữ theo từng học sinh. Nhật Ký Hồ Sơ của Học Sinh liệt kê những cá nhân, cơ
quan, tổ chức yêu cầu và/hoặc nhận thông tin từ hồ sơ trong phạm vi yêu cầu của pháp luật. Nhật Ký Hồ Sơ của Học
Sinh được để ở mỗi trường và không hạn chế phụ huynh và người giám hộ kiểm tra. (Bộ Luật Giáo Dục, § 49064)
Viên chức và nhân viên của nhà trường có quyền lợi giáo dục hợp pháp cũng như những người được xác định trong
mục 49076 và 49076.5 của Bộ Luật Giáo Dục và Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Quyền về Giáo Dục của Gia
Đình có thể truy cập hồ sơ của học sinh mà không có sự đồng ý trước của phụ huynh. "Viên chức và nhân viên nhà
trường" là những người được Học Khu tuyển dụng làm quản trị viên, giám sát viên, người hướng dẫn, nhân viên hỗ trợ
(bao gồm nhân viên sức khỏe và y tế và nhân viên thực thi pháp luật được Học Khu tuyển dụng), thành viên Hội Đồng
Quản Trị, người hoặc công ty mà Học Khu ký hợp đồng thực hiện dịch vụ đặc biệt (chẳng hạn như luật sư, kiểm toán,
thầy thuốc tư vấn y khoa hoặc bác sĩ trị liệu) hoặc phụ huynh, học sinh, cơ quan phụ trách các gia đình nhận nuôi,
nhân viên điều trị nội trú ngắn hạn hoặc người chăm sóc có quyền truy cập vào hồ sơ của học sinh được ủy quyền hợp
pháp. "Quyền lợi giáo dục hợp pháp" là quyền lợi thuộc về viên chức hoặc nhân viên có nghĩa vụ và trách nhiệm tạo ra
nhu cầu truy cập hợp lý. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 49063(d), 49076, 49076.5, 20 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1232g)
Phụ huynh và người giám hộ có quyền cho phép tiết lộ hồ sơ của học sinh cho chính mình. Chỉ phụ huynh và người
giám hộ với quyền nuôi con hợp pháp có thể cho phép tiết lộ hồ sơ của học sinh với người khác.
Phụ huynh và người giám hộ sẽ mất mười (10) cent cho mỗi trang trong việc sao chép hồ sơ của học sinh.
Phụ huynh có quyền nộp đơn khiếu nại lên Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm quyền của phụ huynh liên quan đến
hồ sơ của học sinh. (20 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1232g(g))
Phụ huynh có thể có được bản sao của chính sách về hồ sơ đầy đủ của học sinh từ Học Khu bằng cách liên hệ với
Tổng Giám Đốc.

Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Quyền về Giáo Dục của Gia Đình
Phụ huynh có một số quyền liên quan đến thông tin và hồ sơ của học sinh được luật pháp liên bang đảm bảo. Bản
thông cáo cho phụ huynh biết các quyền này sẽ được đính kèm.
Kỷ Luật Học Sinh

Các quy tắc của Học Khu và Trường Học liên quan đến việc kỷ luật học sinh sẵn có cho phụ huynh hoặc người giám
hộ của học sinh trong học khu tại văn phòng nhà trường. (Bộ Luật Giáo Dục, § 35291). Học sinh có thể bị kỷ luật vì
hành vi sai trái diễn ra ngoài khuôn viên nhà trường nếu hành vi sai trái đó liên quan đến hoạt động của trường hoặc
việc theo học tại trường và gây ra hoặc rất có thể gây ra sự trì trệ đáng kể đến hoạt động của trường học. Ví dụ, học
sinh sử dụng công nghệ chẳng hạn như máy tính ở nhà, điện thoại di động hoặc thiết bị thông tin liên lạc điện tử khác
có thể bị kỷ luật do bắt nạt, tham gia quấy rối trái pháp luật hoặc đe dọa học sinh, nhân viên hoặc tài sản của học khu
ngay cả khi hành vi sai trái đó xảy ra ngoài trường học và ngoài giờ đến trường. (Bộ Luật Giáo Dục, § 48900(r))
Mổ Xẻ Động Vật

Nếu một học sinh có kháng nghị hợp đạo đức về việc mổ xẻ (hay nói cách khác làm hại hoặc giết) động vật hoặc bất
kỳ bộ phận nào của động vật, học sinh phải thông báo cho giáo viên về kháng nghị đó và kháng nghị đó phải được
chứng minh bằng một bức thư ngắn từ phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh. Nếu học sinh chọn hạn chế
tham gia vào dự án hoặc thử nghiệm đó và nếu giáo viên tin rằng có thể có dự án hoặc thử nghiệm giáo dục thay thế
tương đương, lúc đó giáo viên có thể làm việc với học sinh để triển khai và thống nhất một dự án hoặc thử nghiệm
giáo dục thay thế với mục đích mang lại cho học sinh một cách thay thế để thu được những kiến thức, thông tin hoặc
kinh nghiệm theo yêu cầu của khóa học. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 32255-32255.6)
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Tình Trạng Khuyết Tật Tạm Thời
Tình trạng khuyết tật tạm thời làm cho học sinh không thể hoặc không thích hợp tham dự lớp học có thể cho phép
học sinh được hướng dẫn riêng. Trách nhiệm của phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh là thông báo cho học
khu địa điểm được xem là nơi học sinh cư trú cho nhu cầu hướng dẫn riêng của học sinh. Nếu học sinh trong tình
trạng khuyết tật tạm thời đang nằm viện hoặc cơ sở y tế cư trú khác, chứ không phải bệnh viện tiểu bang, nằm ngoài
học khu nơi học sinh cư trú thì học sinh đó sẽ được coi là tuân thủ yêu cầu cư trú của học khu nơi bệnh viện đó tọa
lạc. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 48206.3, 48207, 48208, 48980(b))

Giảng Dạy Tại Nhà: Học khu, nơi mà học sinh cư trú sẽ cung cấp chương trình giảng dạy cá nhân nếu học sinh
được giảng dạy tại nhà. Chương trình giảng dạy cá nhân tai nhà theo mục 48206.3 sẽ bắt đầu không muộn hơn năm
ngày làm việc sau khi một học khu quyết định rằng học sinh đó sẽ được nhận chương trình giảng dạy này.
Giảng Dạy tại Bệnh Viện hoặc Cơ Sở Y Tế: Học khu nơi mà có bệnh viện hoặc cơ sở y tế cư trú khác, không bao gồm
bệnh viện tiểu bang, phải cung cấp chương trình giảng dạy cá nhân cho những học sinh trong tình trạng khuyết tật
tạm thời. Trong vòng năm ngày làm việc từ khi khi nhận được thông báo, học khu phải xác định liệu học sinh có thể
tham gia chương giảng dạy cá nhân không, nếu có, thì hãy xác định thời điểm bắt đầu chương tình giảng dạy cá
nhân. Nếu học sinh trong tình trạng khuyết tật tạm thời đang nằm viện hoặc cơ sở y tế cư trú khác, chứ không phải
bệnh viện tiểu bang, nằm ngoài học khu nơi học sinh cư trú thì học sinh đó sẽ được coi là tuân thủ yêu cầu cư trú của
học khu nơi bệnh viện đó tọa lạc. Một học khu có thể tiếp tục ghi danh một học sinh trong tình trạng khuyết tật tạm thời
đang tham gia chương trình giảng dạy cá nhân trong một bệnh viện hoặc cơ sở y tế cư trú để hỗ trợ việc trở lại
trường kịp thời sau khi quá trình nhập viện hết thúc, hoặc để cung cấp một phần tuầngiảng dạy. Vào những ngày mà
học sinh không có chương trình giảng dạy cá nhân trong bệnh viện hay cơ sở y tế cư trú, học sinh sẽ tham gia học tại
học khu cư trú của mình nếu đủ khỏe để tham gia. Một học sinh được nhận chương tình giảng dạy cá nhân đủ khỏe
mạnh để quay lại trường sẽ được cho phép quay lại trường, bao gồm trường trường bán công, mà học sinh này theo
học ngay trước khi tham gia chương trình giảng dạy cá nhân, nếu quay trở lại trong cùng một năm học. (Bộ Luật Giáo
Dục §§ 48206.3, 48207, 48207.3, 48207.5, 48208, 48980(b))
Mang thai, sinh con, mang thai giả, kết thúc thai kì và bình phục từ đó sẽ được giải quyết bằng cùng một cách thức, theo cùng một
chính sách như các điều kiện về tình trạng khuyết tật tạm thời khác (Bộ Luật Giáo Dục § 221.51)
Việc Cư Trú của Học Sinh
Học sinh có thể được ghi danh vào Học Khu nếu (1) phụ huynh, người giám hộ hợp pháp của học sinh hoặc người
khác có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm về học sinh cư trú ở Học Khu đó (Bộ Luật Giáo Dục, §48200); (2) Học
Khu đã phê duyệt việc theo học liên học khu (Bộ Luật Giáo Dục, § 46600); (3) học sinh được xếp vào cơ sở giáo dục
dành cho trẻ em được thiết lập chính quy, nhà chăm sóc nuôi dưỡng có giấy phép hoặc nhà dành cho hộ gia đình; (4)
học sinh là trẻ được nhận nuôi vẫn ở lại trường học ban đầu của mình theo Mục 48853.5(d) và (e) của Bộ Luật Giáo
Dục; (5) học sinh không còn phụ thuộc gia đình và sống trong Học Khu; (6) học sinh sống trong nhà của người trưởng
thành đã đệ trình bản tuyên thệ là người chăm sóc; hoặc (7) học sinh cư trú ở bệnh viện tiểu bang trong Học Khu;
hoặc (8) phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh cư trú bên ngoài phạm vi của học khu nhưng làm
việc và sống với học sinh tại nơi họ làm việc trong phạm vi của học khu tối thiểu là ba ngày trong cả tuần học. (Bộ
Luật Giáo Dục, § 48204). Luật pháp cho phép nhưng không yêu cầu học khu chấp nhận học sinh ghi danh ở học
khu có ít nhất một phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh được tuyển dụng làm việc trong phạm vi
của học khu tối thiểu là 10 tiếng trong tuần học. (Bộ Luật Giáo Dục, §48204). Học sinh cũng tuân thủ các yêu cầu về
cư trú để đi học tại học khu nếu học sinh này có phụ huynh được chuyển hoặc đang chờ chuyển đến một cơ sở
quân sự trong ranh giới của học khu trong khi đang tại ngũ theo một mệnh lệnh quân sự chính thức. Tuy nhiên, phụ
huynh phải cung cấp bằng chứng cư trú trong phạm vi học khu trong vòng mười ngày sau ngày đến cư trú công khai
được cung cấp trong tài liệu chính thức. (Bộ Luật Giáo Dục, §48204.3) Học sinh cũng tuân thủ yêu cầu về cư trú nếu
phụ huynh/người giám hộ của học sinh là cư dân sinh sống ở tiểu bang nhưng bị buộc phải rời khỏi California nếu
học sinh cung cấp tài liệu chính thức chứng minh việc rời đi của phụ huynh/người giám hộ của mình là bắt buộc; và
rằng học sinh đã sống và đã được ghi danh vào trường học ở California ngay trước khi chuyển ra khỏi California.
(Bộ Luật Giáo Dục, §48204.4).
Tùy Chọn Theo Học
Vào đầu năm học, tất cả các học khu phải thông báo cho phụ huynh cách ghi danh vào trường học trong học khu
khác với học khu đã được chỉ định. Học sinh theo học các trường khác ngoài các trường mà học khu đã chỉ định
được gọi là "học sinh chuyển trường" trong suốt thông báo này. Có một quy trình chọn trường học trong học khu nơi
phụ huynh sống (chuyển trường trong nội bộ học khu) và các quy trình riêng biệt để chọn các trường học ở học khu
khác (chuyển trường liên học khu). (Bộ Luật Giáo Dục, § 48980(h)) Ngoài ra cũng có một quy trình theo Đạo Luật
Ghi Danh Mở cho những học sinh ghi danh vào "các trường có thành tích thấp" như được xác định hàng năm của
Tổng Giám Đốc Công Huấn của Tiểu Bang. (Bộ Luật Giáo Dục, § 48350 và các mục tiếp theo)

Đính kèm là bản sao Chính Sách dành cho Học Sinh Chuyển Trường Liên Học Khu và Trong Nội Bộ Học Khu (Lựa
Chọn Trường Học) của Học Khu. Phụ huynh quan tâm đến việc chuyển trường liên học khu hoặc trong nội bộ học
khu nên liên hệ với Dan Deguara, Giám đốc, Bộ Phận Dịch Vụ Giáo Dục. Các yêu cầu và hạn chế chung của mỗi
quy trình được mô tả như sau:
Chọn Trường Học Trong Học Khu Phụ Huynh Sống: Mục 35160.5(b) của Bộ Luật Giáo Dục yêu cầu hội đồng nhà
trường của từng học khu đưa ra chính sách cho phép phụ huynh chọn trường mà con của họ sẽ theo học, không
phân biệt phụ huynh sống ở đâu trong học khu này. Luật pháp giới hạn lựa chọn trong học khu như sau:
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•
•

•

Học sinh sống trong khu vực đang theo học của trường phải được ưu tiên theo học ở trường học đó hơn các
học sinh không sống trong khu vực đang theo học của trường.
Trong trường hợp có nhiều yêu cầu theo học hơn chỉ tiêu trường đặt ra thì quy trình lựa chọn phải là "ngẫu
nhiên và không thiên vị", điều này nhìn chung có nghĩa là học sinh phải được chọn thông qua quy trình bốc
thăm hơn là dựa vào cơ sở đến trước được lựa chọn trước. Học khu không thể sử dụng kết quả học tập hay
thành tích trong thể thao của học sinh làm lý do để chấp nhận hay từ chối học sinh chuyển trường. Tuy nhiên,
một học khu có thể cân nhắc những trường hợp đặc biệt mà có thể gây hại hoặc nguy hiểm đến một học sinh
cụ thể trong khu vực tham gia hiện tại của học sinh, bao gồm những mối đe dọa về thể chất gây tổn hại đến
cơ thể hoặc đe dọa đến sự ổn định cảm xúc của học sinh, theo ghi chép của tiểu bang hoặc một cơ quan địa
phương, chuyên gia được cấp phép hoặc đã đăng ký, hoặc lệnh của tòa án lại.
Mỗi học khu phải quyết định số lượng chỉ tiêu của từng trường có thể được học sinh chuyển trường nộp đơn.
Mỗi học khu cũng có quyền giữ mức cân bằng về chủng tộc và dân tộc phù hợp giữa các trường học của
mình, nghĩa là học khu có thể từ chối yêu cầu chuyển trường nếu yêu cầu đó sẽ làm xáo trộn mức cân bằng
này hoặc sẽ làm cho học khu không tuân theo chương trình xóa nạn phân biệt chủng tộc trong nhà trường
theo lệnh của tòa án hoặc tự nguyện.

•

Theo các điều khoản này, học khu không phải hỗ trợ việc đưa đón học sinh đã chuyển đến trường học khác
trong học khu đó.

•

Nếu việc chuyển trường bị từ chối, phụ huynh không có quyền tự động kháng cáo quyết định đó.

Chọn Trường Học Nằm Ngoài Học Khu Phụ Huynh Sống:
Phụ huynh có ba tùy chọn khác nhau để chọn trường học ngoài học khu họ sống. Các tùy chọn đó là:
Chuyển Trường Liên Học Khu Khác (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 46600–46611): Luật pháp cho phép hai học khu trở lên ký
kết thỏa thuận về việc chuyển trường của một hay nhiều học sinh trong thời gian tối đa năm năm. Thỏa thuận mới có
thể được ký kết thời gian gia hạn tối đa năm năm một lần. Thỏa thuận phải ghi rõ các điều khoản và điều kiện cho
phép việc chuyển trường. Ngoài ra, luật pháp về việc chuyển trường liên học khu đưa ra các quy định sau đây:
•

•
•
•

Sau khi học sinh ghi danh vào trường học theo thỏa thuận chuyển trường liên học khu, học sinh phải được
phép tiếp tục theo học trường học sinh đó đã ghi danh mà không cần nộp đơn lại, trừ khi việc thu hồi chuyển
trường liên học khu là điều khoản và điều kiện của thỏa thuận giữa các học khu; tuy nhiên, học khu không
được hủy bỏ giấy phép chuyển trường hiện có của học sinh vào lớp 11 hoặc 12 trong năm học tiếp theo.
Theo yêu cầu, học sinh được xác định là nạn nhân của hành vi bắt nạt bởi học sinh của học khu nơi cư trú phải
được ưu tiên theo học liên học khu theo bất kỳ thỏa thuận nào về việc theo học liên học khu hiện tại hoặc được
xem xét bổ sung về việc lập thỏa thuận tham gia liên học khu. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 46600(b), 48900(r))
Nếu học khu từ chối yêu cầu chuyển trường, phụ huynh có thể kháng cáo quyết định đó với hội đồng giáo dục
của hạt. Có lịch trình cụ thể trong luật định về việc nộp đơn kháng cáo và việc hội đồng giáo dục của hạt đưa ra
quyết định.
Một học khu nơi học sinh cư trú không ngăn cấm việc chuyển trường của học sinh là trẻ hoặc thiếu niên vô gia
cư, là trẻ hiện hoặc từng là người di cư, thiếu niên được nuôi dưỡng, nạn nhân của một hành động bắt nạt,
con của phụ huynh đang tại ngũ trong quân đội đến học khu muốn đề xuất ghi danh nếu học khu theo đề xuất
ghi danh này phê duyệt đơn xin chuyển trường. Một học khu mà chọn chấp nhận việc chuyển trường liên học
khu theo phân khu này sẽ phải chấp nhận tất cả các học sinh nộp đơn xin chuyển trường theo phân khu này
cho đến khi học khu đạt được sĩ số tối đa và sẽ đảm bảo rằng các học sinh được nhận vào phân khu này sẽ
được được chọn thông qua quy trình không thiên vị và cấm thực hiện công tác điều tra hoặc đánh giá hoặc

xem xét liệu học sinh có nên được ghi danh hay không dựa trên việc học tập, thành tích, thành tích thể
thao, tình trạng thể chất, trình độ thành thạo tiếng Anh, thu nhập gia đình, những đặc điểm thực tế hoặc
quan sát được của họ chẳng hạn như tình trạng khuyết tật (tâm thần và thể chất), giới tính (bao gồm đặc
điểm giới tính, biểu hiện giới tính và diện mạo liên quan đến giới tính và hành vi dù có liên quan đến giới
tính đã chỉ định của người đó khi sinh hay không), bố mẹ thật hoặc người có khả năng trở thành bố mẹ,
gia đình, hoặc tình trạng hôn nhân, mang thai (bao gồm sinh con, mang thai giả, chấm dứt thời kì mang
thai hoặc phục hồi sau khi mang thai), quốc tịch (bao gồm quyền công dân, xuất xứ và nguồn gốc quốc
gia), chủng tộc hay dân tộc (bao gồm tổ tiên, màu da, đặc điểm nhận diện dân tộc và nền tảng dân tộc ),
tôn giáo (bao gồm tất cả các khía cạnh của tín ngưỡng tôn giáo, sự tôn kính và thông lệ, kể cả thuyết bất
khả tri và thuyết vô thần), khuynh hướng tình dục (tình dục khác giới, đồng tính luyến ái hoặc lưỡng tính)
hoặc giao thiệp với người hoặc nhóm có một hay nhiều đặc điểm thực sự hoặc quan sát được này. Theo
yêu cầu của phụ huynh thay mặt cho một học sinh đủ điều kiện chuyển trường theo phân khu này, học khu nơi
ghi danhsẽ hỗ trợ đi lại cho một học sinh đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Học khu ghi
danh có thể cung cấp hỗ trợ đi lại cho bất kỳ học sinh nào được nhận theo phân khu này. (Bộ Luật Giáo Dục, §
46600(d))
Chuyển Trường “Allen Bill” (Bộ Luật Giáo Dục, § 48204(b)): Luật pháp cho phép nhưng không yêu cầu mọi học khu chấp
nhận chính sách mà nhờ đó học sinh có thể được xem xét là cư dân của học khu nơi phụ huynh của học sinh (hoặc (các)
người giám hộ hợp pháp) lao động thể chất tối thiểu 10 tiếng trong tuần học nếu học khu đó khác với học khu nơi học sinh
cư trú. Mục này của bộ luật không yêu cầu học khu chấp nhận học sinh yêu cầu chuyển trường dựa vào cơ sở này nhưng
học sinh không thể bị từ chối trên cơ sở chủng tộc/dân tộc, giới tính, thu nhập của phụ huynh, thành tích học tập hoặc bất kỳ
xem xét "tùy ý" nào khác. Các điều khoản khác trong mục 48204 (b) của Bộ Luật Giáo Dục bao gồm:
•

•

Học khu nơi phụ huynh (hoặc người giám hộ hợp pháp) sống hoặc học khu nơi phụ huynh (hoặc người
giám hộ hợp pháp) lao động thể chất có thể cấm học sinh chuyển trường nếu việc chuyển trường được
xác định sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch xoá bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong nhà trường của học
khu.
Học khu nơi phụ huynh (hoặc người giám hộ hợp pháp) lao động thể chất có thể bác bỏ việc chuyển
trường nếu học khu xác định rằng chi phí giáo dục học sinh sẽ lớn hơn số tiền trong quỹ của tiểu bang
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•
•

mà học khu sẽ nhận được để giáo dục học sinh đó.
Theo luật này, có những giới hạn đã định (dựa trên tổng số ghi danh) về con số thực của số học sinh có thể
chuyển trường ra khỏi học khu, trừ khi học khu phê duyệt số lượng học sinh chuyển trường lớn hơn.
Không có quy trình kháng cáo bắt buộc nào cho việc chuyển trường bị từ chối. Tuy nhiên, học khu từ chối
nhận học sinh phải cung cấp cho phụ huynh lý do từ chối chuyển trường cụ thể bằng văn bản.

Nộp Đơn Theo Học theo Đạo Luật Ghi Danh Mở: Trong khoảng thời gian Ghi Danh Mở, Đạo Luật Ghi Danh Mở cho phép
phụ huynh của học sinh đã ghi danh vào "các trường có thành tích thấp" nộp đơn xin cho học sinh chuyển đến trường công
lập khác được học khu ở nơi cư trú hoặc học khu khác đáp ứng. (Bộ Luật Giáo Dục, § 48350 và các mục tiếp theo)
Phụ huynh phải nộp đơn yêu cầu chuyển trường cho học khu nơi phụ huynh không cư trú mà là nơi phụ huynh có ý định ghi
danh cho con em mình. Có một số trường hợp ngoại lệ, đơn xin phải được nộp trước ngày 1 tháng 1 của năm học trước
năm học mà học sinh yêu cầu chuyển trường. Cả hai học khu chuyển đi và chuyển đến mà phụ huynh đã nộp đơn chuyển
trường có thể cấm hoặc giới hạn việc chuyển trường của học sinh nếu việc chuyển trường tác động tiêu cực đến kế hoạch
xoá bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong nhà trường hoặc cân bằng dân tộc/chủng tộc của học khu một cách tự nguyện hoặc
theo lệnh tòa án. Ngoài ra, theo Đạo Luật Ghi Danh Mở, học khu nơi phụ huynh không cư trú nhưng có ý định ghi danh cho
học sinh có thể thông qua các tiêu chuẩn cụ thể về việc chấp nhận và bác bỏ đơn xin bằng băn bản. (Bộ Luật Giáo Dục, §
48356)
Việc chuyển một Học Sinh Bị Kết Tội Nghiêm Trọng/Tội Nhẹ: Bộ Luật Giáo Dục mục 48929 chấp thuận cho hội đồng quản trị
của học khu chuyển một học sinh được ghi danh tại học khu, người đã phạm tội ác hung bạo như được định nghĩa trong Bộ
Luật Hình Sự mục 667.5 hoặc tội nhẹ được liệt kê trong Bộ Luật Hình Sự mục 29805 đến một trường khác trong học khu khi
học sinh đó và nạn nhân của vụ phạm tội đăng ký ghi danh cùng một trường. Trước tiên, hội đồng quản trị của học khu phải
thông qua một chính sách tại cuộc họp thường xuyên và cung cấp thông báo về chính sách cho phụ huynh hoặc người giám
hộ như một phần thông báo hàng năm cho phụ huynh theo Bộ Luật Giáo Dục mục 48980. Chính sách phải: 1) yêu cầu thông
báo đến học sinh hoặc phụ huynh hay người giám hộ của học sinh về quyền yêu cầu gặp hiệu trưởng hoặc người được chỉ
định của nhà trường hoặc học khu; 2) yêu cầu nhà trường trước tiên phải cố gắng giải quyết xung đột trước khi chuyển
trường bằng công lý hồi phục, tư vấn hoặc các dịch vụ khác; 3) bao gồm liệu quyết định chuyển trường có cần phải xem xét
định kỳ và bao gồm thủ tục để tiến hành xem xét hay không; và 4) cung cấp quy trình mà hội đồng quản trị sẽ sử dụng để
cân nhắc và chấp thuận hoặc không chấp thuận đề xuất của hiệu trưởng nhà trường hoặc người chỉ định khác của nhà
trường hoặc học khu đối với việc chuyển trường của học sinh.
Chính Sách về Quấy Rối Tình Dục
Mỗi học sinh sẽ nhận được bản sao của chính sách về quấy rối tình dục của học khu bằng văn bản. Mục đích của
chính sách này là thông báo cấm quấy rối tình dục dưới hình thức phân biệt giới tính và thông báo về các biện pháp
khắc phục sẵn có. Bản sao chính sách về quấy rối tình dục của Học Khu được đính kèm. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 231.5,
48980(g))
Giáo Dục Đặc Biệt (Bộ Luật Giáo Dục 56040 và các mục tiếp theo)
Có các chuyên gia trường học đánh giá trẻ em bị khuyết tật hoặc trẻ em bị nghi ngờ khuyết tật. Nếu quý vị nghi ngờ,
hoặc biết trẻ có thể chậm phát triển hoặc khuyết tật trong học tập, không đi học hoặc không nhận được hỗ trợ, vui lòng
gọi cho Giám Đốc Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh theo số (408) 270-6840. Nếu trẻ là "người có nhu cầu đặc biệt", giáo dục
đặc biệt sẽ sẵn có miễn phí cho phụ huynh.
Giáo Dục Đặc Biệt – Quyền được Đối Xử Công Bằng
Phụ huynh hoặc cơ quan giáo dục có thể đề xướng phiên điều trần liên quan đến quyền được đối xử công bằng về bất kỳ
quyết định nào trong việc nhận dạng, đánh giá, xếp lớp của học sinh hoặc điều khoản về giáo dục công lập miễn phí, phù
hợp. Yêu cầu phiên điều trần phải được nộp bằng văn bản cho Tổng Giám Đốc Công Huấn của Tiểu Bang và Học Khu
Evergreen. Có thể biết thêm thông tin về quy trình này bằng cách liên hệ với Giám Đốc Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh theo số
(408) 270-6840.
Mục 504 Đạo Luật về Phục Hồi Chức Năng
Theo Mục 504 của Đạo Luật về Phục Hồi Chức Năng năm 1973, một số học sinh có vấn đề về mặt y tế hoặc thể chất có
thể đủ điều kiện theo học. Có thể biết thêm thông tin về tiêu chuẩn đó từ Điều Phối Viên Mục 504 của Học Khu, Giám Đốc
Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh theo số (408) 270-6840.

Thông Báo về các Trường Thay Thế
Luật của tiểu bang California cho phép tất cả các học khu đưa ra các trường thay thế. Mục 58500 của Bộ Luật Giáo
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Dục xác định các trường thay thế là trường hoặc nhóm lớp học riêng lẻ trong trường được hoạt động theo
cách đã phác thảo nhằm:
Tối đa hóa cơ hội cho học sinh phát triển các giá trị tích cực của tính tự lực, óc sáng kiến, lòng tốt, sự không gò bó, tài tháo
vát, sự can đảm, tính sáng tạo, trách nhiệm và niềm vui.
Nhận ra rằng việc học tập hiệu quả nhất khi học sinh học vì ham học.
Duy trì tình hình học tập tối đa hóa tính năng động của học sinh và khuyến khích học sinh theo đuổi các sở thích cá nhân của
mình trong thời gian riêng. Những sở thích này có thể được học sinh hình thành hoàn toàn và độc lập hoặc có thể do toàn bộ
hoặc một phần từ bài thuyết trình của giáo viên của học sinh trong việc lựa chọn dự án học tập tạo nên.
Tối đa hóa cơ hội cho giáo viên, phụ huynh và học sinh hợp tác phát triển quy trình học tập và chủ đề môn học trong quy
trình học tập. Cơ hội này sẽ là một quy trình lâu dài liên tục.
Tối đa hóa cơ hội cho học sinh, giáo viên và phụ huynh phản ứng liên tục với thế giới luôn thay đổi, bao gồm nhưng không
giới hạn ở cộng đồng nơi trường tọa lạc.
Trong trường hợp bất kỳ phụ huynh, học sinh hay giáo viên nào muốn biết thêm thông tin về các trường thay thế, hiệu
trường trường của hạt, cơ quan hành chính của học khu này và văn phòng hiệu trưởng ở từng đơn vị đang theo học có
các bản sao của luật sẵn có cho phụ huynh biết thông tin. Luật này đặc biệt cho phép những ai quan tâm yêu cầu hội đồng
quản trị của học khu thiết lập chương trình trong trường thay thế ở từng học khu. (Bộ Luật Giáo Dục, § 58501)
Chương Trình Dinh Dưỡng
Bộ Giáo Dục Tiểu Bang đã thiết lập chương trình trên toàn tiểu bang nhằm cung cấp bữa ăn dinh dưỡng và sữa tại trường
cho học sinh và cung cấp bữa ăn miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất. Trong một số trường hợp, có
thể cần thanh toán một khoản tiền mặt không đáng kể. (Bộ Luật Giáo Dục, § 49510 và các mục tiếp theo.)
Các Chương Trình của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ
Những điều sau đây chỉ áp dụng cho chương trình được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ trực tiếp tài trợ:
•
Tất cả các tài liệu giảng dạy, bao gồm sách hướng dẫn, phim, băng hoặc tài liệu bổ sung khác dành cho giáo viên
được sử dụng có liên quan với bất kỳ bài khảo sát, phân tích hoặc đánh giá nào sẽ sẵn có cho việc kiểm tra của
phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ.
•
Trong bất kỳ chương trình nào hiện hành do Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ tài trợ , học sinh sẽ không phải nộp bài khảo sát,
phân tích hoặc đánh giá mà tiết lộ thông tin liên quan đến:
o
đảng phái hoặc niềm tin chính trị của học sinh hoặc của phụ huynh học sinh;
o
vấn đề tâm thần và tâm lý của học sinh hoặc gia đình của học sinh ;
o
hành vi và quan điểm về giới tính;
o
hành vi bất hợp pháp, chống đối xã hội, tự buộc tội và làm mất phẩm giá;
o
đánh giá một cách có hệ thống về những cá nhân khác mà người trả lời có mối quan hệ gia đình thân thiết;
o
các mối quan hệ đặc quyền hoặc tương tự được công nhận về mặt pháp lý chẳng hạn như mối quan hệ với
luật sư, bác sĩ và bộ trưởng;
o
thông lệ tôn giáo, đảng phái hoặc tín ngưỡng của học sinh hoặc phụ huynh của học sinh; hoặc
o
thu nhập (trừ thu nhập được luật pháp yêu cầu xác định tính đủ điều kiện để tham gia vào một chương trình
hoặc để nhận hỗ trợ tài chính theo chương trình đó) mà không có sự đồng ý trước của học sinh (nếu học
sinh là người trưởng thành hay trẻ vị thành niên không còn phụ thuộc gia đình), hoặc trong trường hợp học
sinh là trẻ vị thành niên vẫn còn phụ thuộc gia đình, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của phụ
huynh.
(20 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1232h)
Tính Sẵn Có của Bảo Hiểm
Bảo hiểm do Công Ty Bảo Hiểm Hỏa Hoạn của Liên Minh Quốc Gia trình bày dưới đây là sẵn có cho tất cả học sinh. Có thể
truy cập thêm thông tin về quyền lợi và mẫu đơn qua Internet tại www.studentinsuranceusa.com. Ở cột bên trái của trang
chủ, hãy bấm vào "Các Chương Trình từ Mẫu Giáo đến Lớp 12" rồi "Quyền Lợi". Cũng có thể truy cập mẫu yêu cầu bồi
thường từ trang này. Quý vị cũng có thể yêu cầu bản sao các thông tin từ văn phòng trường của quý vị. Nếu quý vị có thắc
mắc về các chương trình khác nhau, hãy gọi cho đại diện Bảo Hiểm Học Sinh theo số (800) 367-5830. Đơn được gửi trực
tiếp qua đường bưu điện đến Student Insurance tại 11661 San Vicente Boulevard, Suite 200, Los Angeles, CA 90049.

Healthy Families là chương trình bảo hiểm chi phí thấp dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Chương trình này cung cấp
khoản bao trả y tế, nha khoa và thị lực cho trẻ không có bảo hiểm và không đủ điều kiện nhận Medi-Cal miễn phí. Tính đủ
điều kiện của chương trình được xác định theo thu nhập của gia đình, số người trong gia đình và tuổi của trẻ. Để biết thêm
thông tin, hãy truy cập http://www.healthyfamilies.ca.gov.
Không Phân Biệt Đối Xử trong các Chương Trình và Hoạt Động của Học Khu
Hội Đồng Quản Trị cam kết tạo cơ hội giáo dục bình đẳng cho tất cả các cá nhân. Các chương trình, hoạt động và buổi thực
hành của học khu sẽ không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, dòng họ, nguồn gốc quốc gia, nhận diện dân tộc,
tuổi tác, tôn giáo, tình trạng hôn nhân hay tình trạng của phụ huynh, tình trạng khuyết tật về thể chất hay tâm thần, giới tính,
khuynh hướng tình dục, giới, đặc tính hoặc biểu hiện giới tính hoặc thông tin di truyền, nhận thức về một hay nhiều đặc điểm
như vậy; hoặc gắn liền với người hoặc nhóm có một hay nhiều đặc điểm thực sự hoặc quan sát được này.
Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất
Khiếu Nại Cáo Buộc Phân Biệt Chủng Tộc, Quấy Rối, Đe Dọa và Bắt Nạt:
Luật pháp tiểu bang và liên bang cấm phân biệt đối xử trong các chương trình và hoạt động giáo dục. Học Khu có trách
nhiệm chính trong việc tuân theo luật pháp và các quy định của liên bang và tiểu bang. (Bộ Điều Lệ California, tiêu đề
5, § 4620.)

Theo luật pháp tiểu bang, tất cả các học sinh đều có quyền theo học tại các trường an toàn, bảo đảm và yên bình. (Bộ Luật
Giáo Dục, § 32261). Luật pháp tiểu bang yêu cầu học khu ban cho tất cả các học sinh quyền và cơ hội giáo dục bình đẳng,
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không phân biệt những đặc điểm thực tế hoặc quan sát được của họ chẳng hạn như tình trạng khuyết tật (tâm thần và thể
chất), giới tính (bao gồm đặc điểm giới tính, biểu hiện giới tính và diện mạo liên quan đến giới tính và hành vi dù có liên quan
đến giới tính đã chỉ định của người đó khi sinh hay không), bố mẹ thật hoặc người có khả năng trở thành bố mẹ, gia đình,
hoặc tình trạng hôn nhân, mang thai (bao gồm sinh con, mang thai giả, chấm dứt thời kì mang thai hoặc phục hồi sau khi
mang thai), quốc tịch (bao gồm quyền công dân, xuất xứ và nguồn gốc quốc gia), chủng tộc hay dân tộc (bao gồm tổ tiên,
màu da, đặc điểm nhận diện dân tộc và nền tảng dân tộc ), tôn giáo (bao gồm tất cả các khía cạnh của tín ngưỡng tôn giáo,
sự tôn kính và thông lệ, kể cả thuyết bất khả tri và thuyết vô thần), khuynh hướng tình dục (tình dục khác giới, đồng tính luyến
ái hoặc lưỡng tính) hoặc giao thiệp với người hoặc nhóm có một hay nhiều đặc điểm thực sự hoặc quan sát được này. (Bộ
Luật Giáo Dục, §§ 210-214, 220 và các mục tiếp theo, 234 và các mục tiếp theo, 66260-66269, Bộ Điều Lệ California, tiêu đề
5, § 4900 và các mục tiếp theo, 20 Bộ Luật Hoa Kỳ § 1681 và các mục tiếp theo, 29 Bộ Luật Hoa Kỳ § 794, 42 Bộ Luật Hoa
Kỳ § 2000d và các mục tiếp theo, 42 Bộ Luật Hoa Kỳ § 12101 và các mục tiếp theo, 34 Bộ Điều Lệ Liên Bang § 106.9) Học
Khu cấm phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa, bắt nạt và trả thù đối với tất cả các hành vi liên quan đến hoạt động của trường
hoặc việc theo học ở trường. Ngoài việc đó là đối tượng khiếu nại, theo quy định của mục 48900(r) của Bộ Luật Giáo Dục,
học sinh tham gia vào hành động bắt nạt có thể bị đình chỉ học hoặc đề nghị đuổi học.
Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất của Học Khu có thể được sử dụng trong trường hợp cá nhân hoặc nhóm bị phân biệt
đối xử, quấy rối, đe dọa hay bắt nạt. (Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, §§ 4610, 4630, 4650, Bộ Luật Giáo Dục, § 234
và các mục tiếp theo, 48900(r).)
• Bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức công cộng nào cũng có quyền nộp đơn khiếu nại bằng văn bản tuyên bố rằng
bản thân bị phân biệt đối xử trái pháp luật hoặc một cá nhân hoặc nhóm các cá nhân cụ thể đã bị phân biệt đối xử
trái pháp luật. (Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, § 4630(b)(1))
• Bản sao của thủ tục khiếu nại của Học Khu sẵn có và miễn phí. (Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, § 4622)
• Khiếu nại thường phải được nộp cho tổng giám đốc Học Khu hoặc người được chỉ định của tổng giám
đốc Học Khu.
• Khiếu nại về việc phân biệt đối xử phải được nộp trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày xảy ra phân biệt đối xử bị cáo
buộc hoặc trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày đầu tiên người khiếu nại biết được sự việc phân biệt đối xử bị cáo
buộc. Trong thời gian sáu (6) tháng đó, người khiếu nại có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn tối đa chín mươi (90) ngày
bằng văn bản cho tổng giám đốc của học khu hoặc người được chỉ định của tổng giám đốc học khu sau khoảng thời
gian sáu (6) tháng. Thời gian gia hạn sẽ không được tự động chấp thuận nhưng có thể được chấp thuận vì lý do
chính đáng. (Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, § 4630(b))
Các Khiếu Nại Ngoài Phân Biệt Đối Xử, Quấy Rối, Đe Dọa và Bắt Nạt:
Học khu có thủ tục khiếu nại bằng văn bản có thể được sử dụng trong các trường hợp bất kỳ cá nhân, cơ quan
hoặc tổ chức công cộng nào cáo buộc vi phạm luật pháp tiểu bang hoặc liên bang, trừ khiếu nại về việc phân biệt
đối xử, quấy rối, đe dọa và bắt nạt.
•

Có thể thực hiện các khiếu bằng văn bản liên quan đến:
o
Giáo Dục Căn Bản dành cho Người Trưởng Thành
o
An Toàn và Giáo Dục Sau Giờ Học
o
Giáo Dục về Nông Nghiệp, Kỹ Thuật Nghề và/hoặc Dạy Nghề
o
Các Trung Tâm Giáo Dục Người Bản Địa và Giáo Dục Mầm Non cho Người Bản Địa
o
Giáo Dục Song Ngữ
o
Chương Trình Đánh Giá và Hỗ Trợ Người Nghèo tại California dành cho Giáo Viên
o
Chương Trình Hỗ Trợ Có Phân Loại Hợp Nhất
o
Chương Trình Giáo Dục Trẻ Di Cư
o
Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công (trước đó có tên là là Không Có Trẻ Bị Bỏ Rơi)
o
Chương Trình Giáo Dục Kỹ Thuật Nghề và Kỹ Thuật và Đào Tạo Kỹ Thuật
o
Chăm Sóc và Phát Triển Trẻ Em
o
Dinh Dưỡng Dành Cho Trẻ Em
o
Chương Trình Giáo Dục Bù
o
Hỗ Trợ Có Phân Loại Hợp Nhất
o
Hỗ Trợ Do Tác Động Kinh Tế
o
Giáo Dục Đặc Biệt
o
“Khiếu Nại Williams”
o
Học Phí của Học Sinh
o
Số Phút Giảng Dạy đối với Giáo Dục Thể Chất
o
Phương Thức Kiểm Soát Tài Trợ của Địa Phương (LCFF) và Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách
Nhiệm Giải Trình của Địa Phương (LCAP)
o
Học Sinh Đang Mang Thai và Nuôi Dạy Con, bao gồm cả nghỉ thai sản
o
Học Sinh Là Mẹ Đang Cho Con Bú
o
Bài Tập trong Khóa Học đã được Hoàn Thành hoặc không có Nội Dung Giáo Dục
o
Bài Tập trong Khóa Học
o
Số Phút Giảng Dạy Giáo Dục Thể Chất
o
Dịch Vụ dành cho Thanh Thiếu Niên Được Nuôi Dưỡng, Vô Gia Cư và Học Sinh đã từng học tại
Trường Cải Huấn, Thiếu Niên và Học Sinh Di Cư trong các Gia Đình Quân Nhân
o
Chương Trình và Trung Tâm Nghề Nghiệp Khu Vực
o
Kế Hoạch An Toàn Trường Học
o
Kế Hoạch Trường Học cho Thành Tích của Học Sinh (SPSA)
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o
o
o
o

Giáo Dục Ngăn Chặn Sử Dụng Thuốc Lá
Chương Trình Sức Khỏe và An Toàn tại Trường Mầm Non Bang California
Bất kì chương trình phân loại tiểu bang nào khác được học khu thực hiện mà không được cấp
vốn thông qua công thức tài trợ kiểm soát địa phương theo Bộ Luật Giáo Dục mục 64000
Bất kỳ chương trình giáo dục nào khác mà Tổng Giám Đốc cho là phù hợp

(Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, §§ 4610(b), 4630, Bộ Luật Giáo Dục, §§ 222, 35186, 47606.5, 47607.3, 48853.5,
49013, 49069.5, 51210, 51223, 51225.1, 51225.2, 51228.1, 51228.2, 51228.3, 52060-52075, và 52334.7.)
Bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức công nào cũng đều có quyền nộp đơn khiếu nại cáo buộc rằng Học Khu đã
vi phạm luật liên bang hoặc tiểu bang hoặc vi phạm quy định điều chỉnh bất kỳ chương trình nào được liệt kê trong
các mục 1-15 ở trên (Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, § 4630 (b)(1))
Bản sao của thủ tục khiếu nại do Học Khu ban hành được cung cấp miễn phí. (Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, §
4622)
Đơn khiếu nại thường phải được nộp cho tổng giám đốc hoặc người được chỉ định của Học Khu theo các mốc
thời gian được thiết lập theo chính sách của Học Khu. (Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, § 4630 (b)).
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, viên chức chịu trách nhiệm của Học Khu hoặc người
được chỉ định của viên chức đó phải tiến hành và hoàn thành điều tra về đơn khiếu nại theo quy trình được địa
phương thông qua căn cứ theo Bộ Luật California Code tiêu đề 5, mục 4621 và chuẩn bị quyết định bằng văn bản.
Thời hạn đó có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận chung của các bên.
Khiếu Nại Williams: Các khiếu nại bao gồm khiếu nại ẩn danh, có thể được thực hiện và giải quyết trong một thời
gian ngắn đối với các lĩnh vực sau: (Bộ Luật Giáo Dục, § 35186)
1.
2.
3.
4.
5.

Thiếu tài liệu giảng dạy và sách giáo khoa;
Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho cấp cứu hoặc khẩn cấp của trường đặt ra mối đe dọa cho sức khỏe
và sự an toàn của học sinh; hoặc
Không tuân thủ theo yêu cầu của Bộ Luật Giáo Dục mục 35292.6 trong việc trang bị, tại mọi thời điểm, ít
nhất một nửa số nhà vệ sinh trong trường với sản phẩm vệ sinh phụ nữ và không bắt học sinh phải trả phí cho
những sản phẩm này.
Thiếu hoặc chỉ định sai giáo viên.
Chương Trình Mầm Non của Tiểu Bang Califo rnia (California State Preschool Program, CSPP) được miễn
giấy phép không tuân thủ theo các tiêu chuẩn về y tế và an toàn được quy định trong Bộ Luật Y Tế và An
Toàn mục 1596.7925 và các quy định liên quan của tiểu bang.

Khiếu nại về việc không tuân thủ Bộ Luật Giáo Dục mục 35186 có thể được nộp cho hiệu trưởng hoặc người được
chỉ định theo Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất. Người khiếu nại không hài lòng với việc giải quyết Khiếu Nại Williams
có quyền khiếu nại lên hội đồng quản trị của học khu tại phiên điều trần thường xuyên theo lịch biểu. Trong trường
hợp khiếu nại về điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường mang tính khẩn cấp hoặc cấp thiết, người khiếu nại có
quyền khiếu nại tới Tổng Giám Đốc Công Huấn của Tiểu Bang.
•

•

•

•

Khiếu Nại về Học Phí của Học Sinh: Một học sinh ghi danh vào học khu của chúng tôi sẽ không bị yêu cầu
phải trả học phí để tham gia vào các hoạt động giáo dục, bao gồm các hoạt động trong chương trình và hoạt
động ngoại khóa.
Học phí của học sinh bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả những điều sau: phí được tính cho học ính như
một điều kiện để đăng kí vào trường hoặc các lớp học, là một điều kiện để tham gia vào một hoạt động trong
lớp hay hoạt động ngoại khóa, là tiền đặt cọc đảm bảo để được sử dụng các vật liệu hoặc thiết bị, một hoạt
động mua bán mà học sinh được yêu cầu phải thực hiện để được sử dụng các vật liệu hoặc thiết bị cho các
hoạt động giáo dục.
Khiếu nại về việc không tuân thủ Bộ Luật Giáo Dục mục 49010 và các mục tiếp theo có thể được nộp cho hiệu
trưởng nhà trường theo Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất. Đơn khiếu nại không được nộp muộn hơn một năm
theo lịch tính từ ngày vi phạm bị cáo buộc xảy ra. Khiếu nại có thể được nộp ẩn danh nếu khiếu nại cung cấp
bằng chứng hay thông tin làm bằng chứng hỗ trợ cáo buộc việc không tuân thủ.
Học sinh là thiếu niên được nuôi dưỡng, vô gia cư, học sinh đã từng học tại trường cải huấn và học sinh trong
các gia đình quân nhân: Học Khu sẽ đăng một thông báo chuẩn về quyền giáo dục của học sinh được chăm
sóc nuôi dưỡng, học sinh vô gia cư, học sinh đã từng học tại trường cải huấn hiện giờ được ghi danh tham
gia một học khu, và học sinh trong gia đình quân nhân được quy định trong Bộ Luật Giáo Dục mục 48645.7,
48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, và 51225.2. Thông báo này bao gồm thông tin về quá trình khiếu nại, nếu có
thể áp dụng.

Viên Chức Chịu Trách Nhiệm: Viên chức của Học Khu chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại được liệt kê dưới đây
theo địa chỉ sau:
Charles Crosby, Director, Communications and Community
Engagement Evergreen School District
3188 Quimby Rd., San Jose, CA 95148

Đơn khiếu nại có thể được nộp trực tiếp lên Tổng Giám Đốc của Tiểu Bang:
Khiếu nại cáo buộc Học Khu không tuân theo thủ tục khiếu nại được mô tả ở đây, bao gồm việc không thực hiện
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hay từ chối hợp tác điều tra.
Khiếu nại liên quan đến chương trình Phát Triển Trẻ Em và Chương Trình Dinh Dưỡng Dành Cho Trẻ Em không
thuộc quản lý của Học Khu.
Khiếu nại yêu cầu giấu tên nhưng chỉ trong trường hợp người khiếu nại cung cấp bằng chứng rõ ràng và thuyết
phục rằng người khiếu nại sẽ có nguy cơ bị trả thù nếu nộp đơn khiếu nại ở cấp Học Khu.
Khiếu nại cáo buộc rằng Học Khu không hoặc từ chối thực hiện quyết định cuối cùng liên quan đến khiếu nại ban
đầu nộp cho Học Khu.
Khiếu nại cáo buộc rằng Học Khu không thực hiện hành động nào trong vòng sáu mươi (60) ngày liên quan đến
khiếu nại ban đầu nộp cho Học Khu.
Khiếu nại cáo buộc tổn hại trước mắt và không thể khắc phục do áp dụng chính sách toàn học khu khi có xung
đột với luật pháp tiểu bang hoặc liên bang và rằng khiếu nại ở cấp địa phương không có hiệu quả
Khiếu nại liên quan đến Giáo Dục Đặc Biệt nhưng chỉ khi:
•

Học khu từ chối bất hợp pháp cung cấp giáo dục công lập thích hợp miễn phí cho học sinh khuyết tật; hoặc

•
•

Học khu từ chối tuân theo các thủ tục về quyền được đối xử công bằng hoặc không thực hiện lệnh điều trần về quyền
được đối xử công bằng; hoặc

•

Trẻ có thể gặp nguy hiểm thể chất ngay lập tức hoặc sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi của trẻ bị đe dọa; hoặc

•

Học sinh khuyết tật không nhận được dịch vụ được ghi rõ trong Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân của trẻ (IEP); hoặc

•

Khiếu nại liên quan đến vi phạm luật pháp liên bang.

•

Học Khu từ chối đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của Tổng Giám Đốc Tiểu Bang liên quan đến khiếu nại
ban đầu nộp cho Học Khu.
(Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, §§ 4630, 4650
Kháng Cáo:

•

Ngoại trừ Khiếu Nại Williams, người khiếu nại có quyền kháng cáo quyết định của Học Khu lên Bộ Giáo Dục
California. (Bộ Luật Giáo Dục, § 262.3(a), Bộ Điều Lệ California, tiêu đề 5, § 4632)
o
Kháng cáo phải được nộp trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được quyết định của
Học Khu.
o
Kháng cáo phải nêu rõ (các) lý do để kháng cáo quyết định của Học Khu, bao gồm cả việc có
phải tình huống thực tế là không chính xác và/hoặc luật pháp đã bị áp dụng sai hay không.
o
Kháng cáo phải bao gồm bản sao của đơn khiếu nại gốc và bản sao quyết định của Học Khu.
o
Khiếu nại về học phí của học sinh kháng cáo lên Bộ Giáo Dục California sẽ nhận được một quyết
định kháng cáo bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ ngày Bộ nhận được đơn kháng cáo.
o
Nếu nhà trường/Học Khu thấy khiếu nại là chính đáng hoặc Bộ Giáo Dục California thấy kháng
cáo là chính đáng, nhà trường/Học Khu phải đưa ra biện pháp khắc phục cho tất cả các học
sinh, phụ huynh và người giám hộ bị ảnh hưởng. Đối với khiếu nại về học phí của học sinh, biện
pháp khắc phục này bao gồm những nỗ lực hợp lý của nhà trường để bảo đảm hoàn trả đầy đủ
cho tất cả các học sinh, phụ huynh và người giám hộ bị ảnh hưởng theo các thủ tục được thiết
lập thông qua các quy định được hội đồng quản trị tiểu bang thông qua.

•

Nếu khiếu nại bị Bộ Giáo Dục từ chối toàn bộ hoặc một phần, người khiếu nại có thể yêu cầu Tổng Giám Đốc
Công Huấn của Tiểu Bang xem xét lại. (Bộ Điều Lệ Califronia, tiêu đề 5, § 4665)
o
Việc xem xét lại phải được yêu cầu trong vòng ba mươi lăm (35) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo
của Bộ Giáo Dục.
o
Quyết định ban đầu từ chối khiếu nại sẽ vẫn có hiệu lực và thi hành trừ khi và cho đến khi Tổng Giám
Đốc Công Huấn của Tiểu Bang thay đổi quyết định đó.
Biện Pháp Khắc Phục Sử Dụng Luật Dân Sự:
Ngoài thủ tục khiếu nại mô tả ở trên hoặc vào lúc hoàn thành thủ tục đó, người khiếu nại có thể có các biện pháp khắc
phục sử dụng luật dân sự thuộc luật tiểu bang hoặc liên bang về quấy rối phân biệt đối xử, hăm dọa hoặc bắt nạt. Những
biện pháp khắc phục sử dụng luật dân sự này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở lệnh huấn thị hay lệnh cách ly.
Những biện pháp khắc phục sử dụng luật dân sự này được tòa án cấp và có thể được sử dụng một phần để ngăn chặn
Học Khu hành động một cách bất hợp pháp. Chậm trễ trong việc thực hiện biện khắc phục sử dụng luật dân sự trước
tòa án có thể dẫn đến việc mất quyền với các biện pháp khắc phục đó. Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các biện pháp
khắc phục sử dụng luật dân sự nên được luật sư hướng dẫn. (Bộ Luật Giáo Dục, § 262.3(b), Bộ Điều Lệ California, tiêu
đề 5, § 4622)
Lịch Biểu Ngày Học Sinh Nghỉ để Giáo Viên Phát Triển Chuyên Môn và Ngày Học Ngắn
Bản sao Lịch Biểu Ngày học sinh nghỉ để giáo viên phát triển chuyên môn và ngày học ngắn được đính kèm để tham
khảo. Các ngày thứ Năm, bắt đầu từ ngày thứ Năm thứ hai của năm học, được chỉ định là ngày học ngắn cho học sinh
từ lớp 1 đến lớp 6. Phụ huynh hoặc người giám hộ học sinh sẽ được thông báo trong suốt năm học về ngày học ngắn
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bổ sung nào, các thay đổi về ngày học ngắn và ngày học sinh nghỉ để giáo viên phát triển chuyên môn ít nhất một tháng
trước ngày thực tế (Bộ Luật Giáo Dục, §48980(c))
Xem Xét Chương Trình Giảng Dạy
Bản giới thiệu chương trình giảng dạy, bao gồm tiêu đề, mô tả, và mục đích giảng dạy của mỗi khóa học được từng
trường công lập cung cấp, có trên trang web của trường để phụ huynh xem xét khi có yêu cầu. Bản sao được cung cấp
theo yêu cầu với mức phí hợp lý không vượt quá chi phí sao chép thực tế. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 49063, 49091.14)
Mẫu Giáo Chuyển Tiếp :
Học khu hoặc trường ủy nhiệm có thể tiếp nhận trẻ mà có sinh nhật lần thứ năm sau ngày 02 tháng 12 vào lớp
mẫu giáo chuyển tiếp ngay từ đầu hoặc bất kỳ thời điểm nào trong suốt năm học khi có sự chấp thuận của phụ
huynh/người giám hộ nếu:

(a) Hội đồng hay cơ quan quản trị xác định rằng việc tiếp nhận này là vì lợi ích tốt nhất cho trẻ, và
(b) Phụ huynh/người giám hộ được cung cấp thông tin về những lợi ích và bất lợi và bất kỳ thông tin giải thích nào
khác về ảnh hưởng của việc tiếp nhận sớm này. (Bộ Luật Giáo Dục, § 48000)
Hệ Thống Child Find; Các Chính Sách và Thủ Tục: Bất kỳ phụ huynh nào nghi ngờ rằng con mình có nhu cầu đặc
biệt có thể yêu cầu đánh giá tính đủ điều kiện để được nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt thông qua hiệu trưởng nhà
trường. Các chính sách và thủ tục bao gồm thông báo bằng văn bản tới tất cả phụ huynh về các quyền của họ theo
Đạo Luật Giáo Dục, mục 56300 và các mục tiếp theo (Bộ Luật Giáo Dục, § 56301; 34 Bộ Điều Lệ Liên Bang §
104.32(b))
Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Nhà Trường: Phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu một bản sao Thẻ Báo
Cáo Trách Nhiệm Giải Trình của Nhà Trường được phát hành hàng năm cho mỗi trường trong Học Khu (Bộ Luật
Giáo Dục, § 35256)
Kế Hoạch Quản Lý Amiăng: Kế hoạch quản lý được cập nhật về chất chứa amiăng ở các tòa nhà trong trường có
tại Văn Phòng Học Khu. (40 Bộ Điều Lệ Liên Bang § 763.93)
Hỗ Trợ Trang Trải Chi Phí Kiểm Tra Xếp Lớp Nâng Cao: Học Khu có thể giúp trang trải tất cả hoặc một phần chi
phí của một hoặc nhiều lần kiểm tra xếp lớp nâng cao đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. (Bộ Luật
Giáo Dục, §§ 48980(k) và 52242)
Đạo Luật Mọi Học Sinh Đều Thành Công (ESSA): Bộ Giáo Dục California đang trong quá trình chuyển đổi từ các
yêu cầu của Đạo Luật Quan Tâm Tới Mọi Trẻ Em thành Đạo Luật Mỗi Học Sinh Thành Công (ESSA). Cả hai luật
này đều sửa đổi Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở năm 1965 (ESEA). Các quy định mới sẽ được áp
dụng trong năm học 2017-2018. Khi nhận được thông tin cập nhật từ Bộ Giáo Dục California, các yêu cầu thông
báo phụ huynh tiếp theo có thể thay đổi và có thể có thêm các yêu cầu thông báo mới

• Thông Tin về Trình Độ Chuyên Môn Của Giáo Viên, Phụ Tá, và Trợ Giảng: Theo yêu cầu, phụ huynh có quyền được
nhận thông tin liên quan đến trình độ chuyên môn của giáo viên, phụ tá, và các trợ giảng của lớp học của con cái họ.
Điều này bao gồm việc liệu giáo viên có đáp ứng các tiêu chuẩn của tiểu bang và tiêu chí cấp phép cho các lớp và
các môn họ giảng dạy, liệu giáo viên đang giảng dạy theo một giấy phép khẩn cấp hoặc tình trạng tạm thời khác do
những hoàn cảnh đặc biệt, chuyên ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn của bất kỳ bằng cấp hoặc chứng chỉ của giáo
viên, và liệu có bất kỳ phụ tá giảng dạy hoặc trợ giảng nào cung cấp dịch vụ cho con của phụ huynh đó hay không
và, nếu có thì, trình độ của họ như thế nào. Ngoài ra, phụ huynh có quyền thông báo khi con của phụ huynh đã
được một giáo viên không có trình độ cao dạy từ bốn tuần trở lên bởi. (Mục 1111(h)(6)(A) của ESEA, được
sửa đổi bởi NCLB)
•
•

•

Thông Tin về Báo Cáo Đánh Giá Trên Toàn Tiểu Bang cho Từng Học Sinh. Khi có yêu cầu, phụ huynh có quyền
được nhận thông tin về thành tích học tập của con cái trong tất cả các cuộc đánh giá giáo dục của Tiểu Bang được
thực hiện cho học sinh (20 Bộ Luật Hoa Kỳ § 6311 (h) (6))
Trường Học Được Xác Định để Thực Hiện Cải Thiện của Trường Học: Đạo luật yêu cầu ra thông báo với phụ
huynh của học sinh có trình độ thành thạo tiếng Anh hạn chế về các chương trình dành cho trình độ tiếng Anh
hạn chế, chậm nhất là 30 ngày sau khi bắt đầu năm học (hoặc trong vòng hai tuần đối với các học sinh được
xác định tại thời điểm giữa năm học). Thông báo bao gồm: lý do xác định học sinh là có trình độ thành thạo tiếng
Anh hạn chế; nhu cầu xếp lớp trong chương trình giáo dục giảng dạy ngôn ngữ; trình độ thành thạo tiếng Anh của
học sinh và tiêu chuẩn đánh giá trình độ đó; tình trạng thành tích học tập hiện nay của học sinh; phương pháp giảng
dạy được sử dụng trong các chương trình được cung cấp, cách chương trình đề xuất đáp ứng nhu cầu của học sinh;
yêu cầu hiện có của chương trình; cách chương trình đáp ứng được mục tiêu của IEP của học sinh, nếu có, và tùy
chọn của phụ huynh đểhọc sinh rút khỏi khỏi chương trình đang theo học và/hoặc từ chối ghi danh ban đầu. (Mục
1112(e)(3)(A) của ESEA, do ESSA sửa đổi)
Học Sinh Có Trình Độ Thành Thạo Tiếng Anh Hạn Chế: Đạo luật yêu cầu ra thông báo với phụ huynh của học
sinh có trình độ thành thạo tiếng Anh hạn chế về các chương trình dành cho trình độ tiếng Anh hạn chế, không
muộn hơn 30 ngày sau khi bắt đầu năm học (hoặc đối với các học sinh được xác định thời điểm sau trong năm
học, thì thời hạn là trong vòng hai tuần). Thông báo bao gồm: lý do xác định học sinh là có trình độ tiếng Anh hạn
chế; nhu cầu xếp lớp trong chương trình giáo dục giảng dạy ngôn ngữ; trình độ thành thạo tiếng Anh của học sinh
và tiêu chuẩn đánh giá trình độ đó; tình trạng thành tích học tập hiện nay của học sinh; phương pháp giảng dạy sử
dụng trong các chương trình cung cấp (bao gồm nội dung, mục tiêu giảng dạy và việc sử dụng tiếng Anh và tiếng mẹ
đẻ); cách chương trình đề xuất đáp ứng thế mạnh học tập và nhu cầu của học sinh; các chương trình sẽ đặc biệt
giúp học sinh học tiếng Anh và đáp ứng các tiêu chuẩn thành tích học tập phù hợp với lứa tuổi; yêu cầu hiện có của
chương trình; cách chương trình đáp ứng mục tiêu của IEP của học sinh, nếu có, và tùy chọn của phụ huynh để rút
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học sinh khỏi chương trình đang theo học và/hoặc từ chối ghi danh ban đầu. và/hoặc chọn chương trình khác. (ESEA
§ 1112(g)(1)(A) (doESSA sửa đổi)) Ngoài ra, thông báo phải bao gồm thông tin về việcliệu học sinh là người học
tiếng Anh lâu dài hay người học tiếng Anh có nguy cơ trở thành người học tiếng Anh lâu dài và cách thức mà chương
trình sẽ đáp ứng nhu cầu của một trẻ được xác định là người học tiếng Anh lâu dài hoặc người học tiếng Anh có
nguy cơ trở thành người học tiếng Anh lâu dài. (Bộ Luật Giáo Dục, § 313.2)
Thông tin cung cấp trên đây sẽ sẵn có theo yêu cầu từ trường học của mỗi học sinh hoặc văn phòng học khu. Các thông
báo bổ sung có thể được yêu cầu theo Đạo Luật Quan Tâm Tới Mọi Trẻ Em phải được gửi riêng. (20 Bộ Luật Hoa Kỳ
§§ 6301 và các mục tiếp theo.)
Chương Trình Tiếp Nhận Ngôn Ngữ: Nếu học khu thực hiện chương trình tiếp nhận ngôn ngữ theo Bộ Luật Giáo
Dục mục 310, cần phải theo như sau: 1) tuân theo các yêu cầu về sĩ số lớp học, tổng diện cho mẫu giáo và khối
lớp 1-3 được liệt kê chi tiết trong Bộ Luật Giáo Dục mục 42238.02 và (2) cung cấp cho phụ huynh hoặc người giám
hộ hợp pháp của học sinh nhỏ tuổi hàng năm, hoặc, dựa trên việc ghi danh của học sinh, cung cấp thông tin về
loại chương trình ngôn ngữ có sẵn cho học sinh đã ghi danh vào học khu, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bản
mô tả của mỗi chương trình.

Trẻ Em Có Hoàn Cảnh Vô Gia Cư / Được Nhận Nuôi và Học Sinh Đã Từng Học tại Trường Cải Huấn, Học Sinh
Nhập Cư và Học Sinh Mới:

Mỗi học khu tại địa phương sẽ chỉ định một người liên lạc cho trẻ em vô gia cư, người này sẽ đảm bảo tuyên
truyền các thông báo công khai về quyền được giáo dục của học sinh có hoàn cảnh vô gia cư. (Bộ Luật Giáo Dục,
§ 48852.5, 42 U.S.C. § 11432(g)(1)(J)(ii))
Học khu phục vụ trẻ vô gia cư phải cho phép trẻ được tiếp tục học tập trong trường học ban đầu trong suốt thời
gian trẻ vô gia cư tại thời điểm có bất kỳ thay đổi nào hoặc bất kỳ thay đổi nào sau đó về nơi cư trú sau khi đứa trẻ
trở thành trẻ vô gia cư. Nếu tình trạng của trẻ thay đổi trước khi kết thúc năm học để trẻ không còn vô gia cư, học
khu phải cho phép trẻ ở độ tuổi học trung học phổ thông được tiếp tục học tập trong trường học ban đầu cho đến
khi trẻ tốt nghiệp. Đối với trẻ ở lớp mẫu giáo đến hết lớp 8, học khu phải cho phép trẻ trước đây vô gia cư được
tiếp tục học tại trường học ban đầu cho đến khi kết thúc năm học. Trẻ vô gia cư chuyển tiếp giữa các cấp lớp học
phải được tiếp tục học trong học khu ban đầu trong cùng khu vực trẻ theo học. Nếu trẻ vô gia cư chuyển tiếp đến
trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông trong trường hợp trường được chỉ định trúng tuyển nằm ở học
khu khác, trẻ vô gia cư phải được tiếp tục chuyển đến trường được chỉ định để trúng tuyển trong học khu đó.
Trường mới bắt buộc phải đăng ký ngay cho trẻ bất kể lệ phí, tiền phạt, tiền sách giáo khoa hoặc các vật dụng khác
hoặc các khoản tiền khác theo quy định của trường trẻ theo học gần đây nhất hoặc nếu trẻ không thể có quần áo
hoặc hồ sơ theo yêu cầu bình thường để ghi danh, bao gồm cả hồ sơ y tế, bằng chứng về việc chủng ngừa, và
bằng chứng về cư trú. (Bộ Luật Giáo Dục, § 48852.7)
Mỗi học khu tại địa phương cũng phải chỉ định một nhân viên làm người liên lạc về giáo dục phụ trách trẻ em được
nhận nuôi. Người liên lạc về giáo dục có trách nhiệm phổ biến thông báo chuẩn hóa cho trẻ em được nhận nuôi
theo Bộ Giáo Dục Tiểu Bang và bao gồm thông tin về quy trình khiếu nại. (Bộ Luật Giáo Dục, § 48853.5)
Học khu phục vụ trẻ em được nhận nuôi phải cho phép trẻ được nhận nuôi được tiếp tục đi học ở trường ban đầu
theo hoàn cảnh cụ thể. Nếu xác định rằng vì lợi ích tốt nhất cho trẻ được nhận nuôi khi chuyển sang một trường
khác không phải trường ban đầu, trẻ được nhận nuôi sẽ ngay lập tức được ghi danh vào trường mới, bất kể lệ phí,
tiền phạt, tiền sách giáo khoa hoặc các vật dụng hoặc các khoản tiền khác còn nợ trường mà trẻ theo học gần nhất
hoặc nếu trẻ không thể có quần áo hoặc hồ sơ theo yêu cầu bình thường để ghi danh, kể cả lịch sử chủng ngừa.
Trường mà trẻ theo học gần nhất phải cung cấp tất cả hồ sơ cho trường mới trong vòng hai ngày làm việc sau khi
nhận được yêu cầu. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 48853, 48853.5)
Học khu nhận được yêu cầu hoặc thông báo chuyển trường của học sinh tại cơ sở nhận nuôi trong vòng hai ngày
làm việc sẽ chuyển học sinh đó ra khỏi trường và cung cấp thông tin và hồ sơ học tập để sắp xếp cấp lớp tiếp theo
cho học sinh. Các thứ hạng và tín chỉ sẽ được tính từ ngày học sinh rời khỏi trường và không xảy ra tình trạng hạ
thứ bậc do học sinh vắng mặt theo quyết định thay đổi vị trí hoặc do trình diện tại tòa án mà được tòa án xác nhận
hoặc do hoạt động liên quan đến tòa án. (Bộ Luật Giáo Dục, § 49069.5)
Học khu sẽ miễn trừ các yêu cầu tốt nghiệp địa phương cho học sinh được nhận nuôi, hoặc cho học sinh là trẻ
hoặc thanh thiếu niên vô gia cư, hoặc con của gia đình quân nhân hoặc học sinh đã từng học tại trường cải huấn
một trẻ nhập cư, hoặc một học sinh tham gia chương trình dành cho học sinh mới cho các học sinh nhập cư gần
đây và học sinh chuyển trường trong một số trường hợp. (Bộ Luật Giáo Dục, §51225.1; 51225.2)
Các Tùy Chọn Giáo Dục Tiếp Tục Cho Học Sinh Đã Từng Học Tại Trường Cải Huấn: Học sinh đã từng học tại trường cải huấn, hoặc
người có quyền đưa ra các quyết định giáo dục cho học sinh, có thể tự nguyện trì hoãn hoặc từ chối cấp bằng cho đến sau khi
học sinh được thả ra khỏi cơ sở giam giữ vị thành niên, qua đó cho phép học sinh học thêm tại một cơ quan giáo dục địa phương.
Văn phòng giáo dục quận sẽ thông báo cho học sinh, người có quyền đưa ra các quyết định giáo dục cho học sinh, và nhân viên
xã hội hoặc quản chế của học sinh về tất cả những điều sau đây:

a)

Quyền nhận bằng tốt nghiệp của học sinh;

b)

Việc tham gia các môn học và đáp ứng các yêu cầu giáo dục khác sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng được nhận vào một cơ
sở giáo dục sau trung học của học sinh;
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c)

Thông tin về các cơ hội chuyển tiếp có sẵn thông qua các Cao Đẳng Cộng Đồng California; và

d)

Tùy chọn trì hoãn hoặc từ chối nhận bằng tốt nghiệp và tham gia học thêm các môn khác. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 48645.3(a),
48645.7)

Học khu có trách nhiệm chấp nhận các môn học đã hoàn thành của học sinh được nhận nuôi hoặc là trẻ hoặc
thanh thiếu niên vô gia cư hoặc học sinh đã từng học tại trường cải huấn trong thời gian theo học tại trường khác.
Học khu bị cấm yêu cầu các học sinh học lại các khóa học hoặc một phần các khóa học mà học sinh đã hoàn thành
đáp ứng yêu cầu ở nơi khác. (Bộ Luật Giáo Dục, § 51225.2)
Đơn khiếu nại về việc không tuân thủ cáo buộc vi phạm các phần này, ngoại trừ Bộ Luật Giáo Dục mục 48852.7,
có thể được nộp theo Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất của Học Khu và Tiêu Đề 5 của Bộ Điều Lệ Califronia.
Bình Đẳng Giới trong việc Lập Kế Hoạch Nghề Nghiệp
Phụ huynh sẽ được thông báo trước về việc tư vấn nghề nghiệp và lựa chọn khóa học bắt đầu cùng với lựa chọn
khóa học ở Lớp 7, nhằm thúc đẩy sự bình đẳng giới và cho phép phụ huynh tham gia vào các buổi tư vấn và các
quyết định. (Bộ Luật Giáo Dục, § 221.5(d))

Các Sản Phẩm Thuốc Trừ Sâu
Tất cả các trường được yêu cầu phải cung cấp cho phụ huynh hoặc người giám hộ thông báo hàng năm bằng
văn bản về việc sử dụng thuốc trừ sâu dự kiến tại các trường. Bảng dưới đây cung cấp tên của mỗi sản phẩm
thuốc trừ sâu và (các) thành phần hoạt chất. Có thể tìm thêm thông tin về các loại thuốc trừ sâu/thuốc diệt cỏ này
và việc giảm sử dụng thuốc trừ sâu tại trang web của Bộ Kiểm Soát Thuốc Trừ Sâu tại http://www.cdpr.ca.gov.
Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể yêu cầu thông báo trước về từng lần sử dụng thuốc trừ sâu tại trường.
Nếu phụ huynh muốn được thông báo mỗi khi trường học sắp sử dụng một loại thuốc trừ sâu, họ phải điền vào
mẫu đính kèm và gửi lại cho trường học của con mình.
Bản sao kế hoạch quản lý sâu bệnh tổng hợp cho địa điểm trường hoặc Học Khu có thể được cung cấp trên trang
web của trường hoặc xem tại văn phòng nhà trường. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 48980.3, 17612)
Số Phút Giảng Dạy Giáo Dục Thể Chất:
Khóa học được thông qua dành cho lớp 1 đến lớp 6 và giảng dạy ở lớp 1 đến lớp 8 tại một trường tiểu học phải
bao gồm cả môn giáo dục thể chất trong tối thiểu 200 phút cho mười ngày học, không bao gồm giờ nghỉ giải lao và
thời gian ăn trưa. (Bộ Luật Giáo Dục, §§ 51210, 51223)

Khiếu nại về việc không tuân thủ có thể được nộp theo Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất của Học Khu và Tiêu Đề 5
của Bộ Điều Lệ California
Bài Tập trong Khóa Học: Học khu bị cấm giao bài tập cho học sinh ghi danh vào các lớp từ 9 đến 12 đối với bất kỳ
thời gian nào của khóa học mà không có nội dung giáo dục trong thời gian nhiều hơn một tuần trong bất kỳ học kỳ
nào, ngoại trừ theo các điều kiện được quy định. Trong bất kỳ trường hợp nào, học khu không được giao bài tập
cho học sinh ghi danh vào các lớp từ 9 đến 12 đối với thời gian khóa học mà không có nội dung giáo dục vì không
có đủ bài tập trong khóa học để học sinh làm trong thời gian liên quan của ngày học theo quy định . (Bộ Luật Giáo
Dục, § 51228.1)

Học khu bị cấm giao bài tập cho học sinh ghi danh vào các lớp từ 9 đến 12 đối với khóa học mà trước đó học sinh
đã hoàn thành và được chấm điểm mà học khu xác định là đủ đáp ứng các yêu cầu và điều kiện tiên quyết để nhập
học tại các trường sau trung học cơ sở công và các yêu cầu tối thiểu về tốt nghiệp trung học phổ thông ở California,
ngoại trừ trong một số điều kiện theo quy định. Trong bất kỳ trường hợp nào, học khu không được phép giao bài
tập cho học sinh ghi danh vào các lớp từ 9 đến 12 đối với khóa học mà trước đó học sinh đã hoàn thành và nhận
được đủ điểm, theo quy định, vì không có đủ bài tập trong khóa học để học sinh làm trong thời gian liên quan của
ngày học theo quy định. (Bộ Luật Giáo Dục, § 51228.2)
Những mục này không áp dụng cho các học sinh ở các trường thay thế, các trường học cộng đồng học ban ngày,
trường trung học phổ thông nối tiếp hoặc trường cơ hội. Học khu có thể tiếp tục cho phép ghi danh kép vào trường
cao đẳng/đại học cộng đồng, để hoàn thành các chương trình trung học phổ thông buổi tối, để cung cấp việc học
tập độc lập, giáo dục kinh nghiệm làm việc, và các khóa học được quy định khác.
Khiếu nại về việc không tuân thủ có thể được nộp theo Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất của Học Khu và Tiêu Đề 5
của Bộ Điều Lệ California. (Bộ Luật Giáo Dục, § 51228.3)
Chương Trình và Trung Tâm Nghề Nghiệp Khu Vực/Văn Phòng Chương Trình Giáo Dục Quận/Chương Trình Giáo
Dục Người Lớn Quận: Trung tâm hoặc chương trình nghề nghiệp khu vực, văn phòng chương trình giáo dục quận,
hoặc chương trình giáo dục người lớn phải đáp ứng được các yêu cầu để được Tổng Giám Đốc Công Huấn chứng
nhận nhằm cung cấp một chương trình đào tạo việc làm cho người lớn hoặc để cho phép chương trình giáo dục
sau trung học cơ sở được cấp bằng hoặc giấy chứng nhận. (Bộ Luật Giáo Dục, § 52334.7)

Khiếu nại cáo buộc rằng một cơ quan địa phương đã vi phạm luật pháp liên bang hoặc tiểu bang hoặc các quy định
về chương trình giáo dục người lớn theo Bộ Luật Giáo Dục mục 52501 hoặc các trung tâm và các chương trình
nghề nghiệp khu vực có thể được nộp theo Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất của Học Khu và Tiêu Đề 5 của Bộ Điều
Lệ California. Khiếu nại cáo buộc rằng một văn phòng giáo dục quận đã vi phạm luật pháp liên bang hoặc tiểu bang
hoặc các quy định chi phối sự tham gia của văn phòng quận vào bất cứ chương trình hỗ trợ tài chính cho học sinh
được ủy quyền theo Tiêu Đề IV cũng có thể được nộp theo Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất của Học Khu và Tiêu
Đề 5 của Bộ Điều Lệ California.

Các Loại Phí Đóng của Học Sinh
Khi theo học trường công lập, học sinh không phải trả phí khi tham gia vào hoạt động giáo dục. (Bộ Luật Giáo
Dục, § 49011)
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•

Những yêu cầu sau áp dụng cho các loại học phí bị cấm thu:
o Tất cả các vật dụng, tài liệu và trang thiết bị cần thiết để tham gia vào các hoạt động giáo dục phải
được cung cấp miễn phí cho học sinh.
o Chính sách miễn học phí không cho phép thu phí của học sinh.
o Các học khu và trường học không được thiết lập hệ thống giáo dục hai tầng bằng cách yêu cầu tiêu
chuẩn giáo dục tối thiểu và đồng thời cung cấp tiêu chuẩn giáo dục thứ 2 cao hơn mà học sinh chỉ có
thể đạt được khi mất phí hoặc mua vật dụng bổ sung mà học khu hoặc trường học không cung cấp.
o Một học khu hay trường học sẽ không được cung cấp chứng chỉ khóa học hoặc các đặc quyền liên
quan đến hoạt động giáo dục để đổi lấy tiền hoặc đóng góp hàng hoá, dịch vụ từ một học sinh hoặc
phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh, và học khu hay trường học sẽ không được loại bỏ tín chỉ
khóa học hoặc ưu đãi các đặc quyền liên quan đến hoạt động giáo dục, hoặc không được phân biệt
đối xử đối với một học sinh, vì học sinh hay phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh đó đã hoặc
sẽ không cung cấp tiền hoặc đóng góp hàng hoá, dịch vụ cho học khu hay trường học.
o Không cấm các hoạt động trưng cầu quyên góp quỹ hoặc tài sản tự nguyện và tự nguyện tham gia các
hoạt động gây quỹ. Các học khu, trường học và các tổ chức khác được phép trao giải thưởng hoặc sự
ghi nhận khác cho học sinh nào tự nguyện tham gia vào các hoạt động gây quỹ. (Bộ Luật Giáo Dục §
49010 và các mục tiếp theo)

Có thể nộp đơn khiếu nại về việc không tuân thủ theo Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất của Học Khu và Tiêu Đề
5 của Bộ Điều Lệ California (Bộ Luật Giáo Dục § 49013)
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Thông Báo về Quyền cho Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở theo Ðạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và
Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA)

Theo Ðạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA), phụ huynh và học sinh trên 18
tuổi ("học sinh đủ điều kiện") có một số quyền đối với các hồ sơ giáo dục của học sinh. Những quyền này bao gồm:
•
Quyền kiểm tra và xem xét hồ sơ học tập của học sinh trong vòng 45 ngày kể từ ngày Trường nhận được
yêu cầu tiếp cận.
•
Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện phải gửi cho hiệu trưởng một văn bản yêu cầu xác định (các) hồ sơ
mà họ muốn xem. Viên chức nhà trường sẽ sắp xếp cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện xem hồ sơ
và thông báo cho họ về thời gian và địa điểm họ có thể xem hồ sơ.
•
Quyền yêu cầu sửa đổi hồ sơ giáo dục của học sinh mà phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện tin là không
chính xác, gây hiểu nhầm, hoặc vi phạm quyền riêng tư của học sinh theo FERPA.
•
Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện có thể yêu cầu nhà trường sửa đổi một hồ sơ mà họ tin là không chính
xác hoặc gây hiểu nhầm. Họ cần viết thư gửi hiệu trưởng nhà trường, xác định rõ phần nào của hồ sơ mà
họ muốn thay đổi, và nêu rõ lý do tại sao hồ sơ đó không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.
•
Nếu nhà trường quyết định không sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện,
nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện về quyết định đó và tư vấn cho phụ huynh
hoặc học sinh đủ điều kiện về quyền yêu cầu tiến hành một buổi điều trần liên quan đến việc đề nghị sửa đổi.
Các thông tin bổ sung về các thủ tục điều trần sẽ được cung cấp cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện
khi được thông báo về quyền điều trần.
•
Quyền đồng ý tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân có trong hồ sơ giáo dục của học sinh, ngoại trừ trong phạm
vi FERPA cho phép tiết lộ mà không cần sự đồng ý.
•
Một trường hợp ngoại lệ, cho phép tiết lộ mà không cần đồng ý, là tiết lộ cho các viên chức nhà trường có
quyền lợi giáo dục hợp pháp. Viên chức nhà trường là một người làm việc cho trường với vai trò một quản
trị viên, người giám sát, hướng dẫn viên, hoặc nhân viên hỗ trợ (bao gồm cả nhân viên sức khỏe hoặc y tế
và nhân viên thuộc đơn vị thực thi pháp luật), một người làm việc trong Hội Đồng Quản Trị, một người hoặc
công ty mà nhà trường đã ký hợp đồng để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt (chẳng hạn như một luật sư, kiểm
toán viên, cố vấn y khoa, hoặc bác sĩ trị liệu), hoặc phụ huynh hoặc học sinh phục vụ trong một ủy ban chính
thức, chẳng hạn như ủy ban kỷ luật hoặc khiếu nại, hoặc hỗ trợ một viên chức khác của nhà trường thực
hiện nhiệm vụ của mình.
•
Một viên chức nhà trường có quyền lợi giáo dục hợp pháp nếu họ cần phải xem xét một hồ sơ giáo dục để
thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghề nghiệp của mình.
•
Theo yêu cầu, trường học tiết lộ hồ sơ giáo dục, mà không cần sự đồng ý trước, cho các viên chức của một
học khu khác nơi học sinh muốn hoặc có ý định theo học.
•
Quyền nộp đơn khiếu nại với Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ liên quan đến cáo buộc về việc nhà trường không tuân
thủ các yêu cầu của FERPA. Tên và địa chỉ của Văn Phòng quản lý FERPA là:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of
Education 400 Maryland
Avenue, SW
Washington, DC 20202-5920
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Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị Học Khu Evergreen 3513.3:
Trường Học Không Hút Thuốc Lá

BP

Các Hoạt Động Không Thuộc Giảng Dạy và Kinh Doanh
3513.3
TRƯỜNG HỌC KHÔNG THUỐC LÁ

Hội Đồng Quản Trị nhìn nhận rằng việc hút thuốc lá và các hình thức sử dụng thuốc lá khác cũng như các sản phẩm
chứa chất nicotine tạo nên mối nguy hại sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng và không phù hợp với mục tiêu cung cấp môi
trường lành mạnh cho học sinh và nhân viên của học khu.
Hội Đồng cấm việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá vào bất kỳ thời gian nào trong các tòa nhà được cho thuê hoặc trực
thuộc học khu, trong cơ sở và các phương tiện của học khu. (Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn 104420; Bộ Luật Lao Động
6404.5; 20 Bộ Luật Hoa Kỳ 6083)
Quy định cấm này áp dụng đối với tất cả các nhân viên, học sinh và khách đến thăm trong bất kỳ chương trình, hoạt
động giảng dạy, hay sự kiện thể thao nào do trường tài trợ được tổ chức bên trong hay bên ngoài học khu. Bất kỳ thỏa
thuận sử dụng chung nào bằng văn bản quy định về việc sử dụng chung các cơ sở vật chất hoặc thiết bị của học khu
đều phải bao gồm thông báo về chính sách trường học không thuốc lá và hậu quả đối với hành vi vi phạm chính sách.
Các sản phẩm bị cấm bao gồm bất kỳ sản phẩm nào có chứa thuốc lá hoặc chất nicotine, bao gồm nhưng không giới hạn
ở thuốc lá, xì-gà, xì-gà nhỏ, thuốc lá không khói, thuốc lá dạng hít, thuốc lá dạng nhai, thuốc lá có vị thơm, trầu không,
thuốc lá điện tử, ống điếu điện tử, và các thiết bị phát hơi khác, chứa hoặc không chứa chất nicotine, giống với việc sử
dụng các sản phẩm thuốc lá.

Tài Liệu Tham Khảo Pháp Lý:
BỘ LUẬT GIÁO DỤC
48900 Căn cứ để đình chỉ / trục xuất
48901 Quy định cấm học sinh sử dụng thuốc lá
BỘ LUẬT SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
39002 Kiểm soát ô nhiễm không khí từ các nguồn
khác ngoài xe cộ
104350-104495 Ngăn chặn sử dụng thuốc lá, đặc
biệt là:
104495 Quy định cấm hút thuốc và vứt thuốc lá trên sân
trường 119405 Bán hoặc cung cấp thuốc lá điện tử bất
hợp pháp cho trẻ vị thành niên
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
3300 Người sử dụng lao động, định nghĩa
6304 Nơi làm việc an toàn và lành mạnh
6404.5 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp; sử dụng các
sản phẩm thuốc lá
BỘ LUẬT HOA KỲ, TIÊU ĐỀ 20
6083 Chính sách không hút thuốc lá đối với các dịch vụ dành cho trẻ em
7100-7117 Đạo Luật về Trường Học và Cộng Đồng An Toàn Không
Thuốc Lá
BỘ ĐIỀU LỆ LIÊN BANG, TIÊU ĐỀ 21
1140.1-1140.34 Bán thuốc lá và thuốc lá không khói bất hợp pháp cho trẻ vị thành niên

Sửa đổi: Ngày 13 tháng 11 năm 2014
Chính Sách
được phê duyệt: Ngày 21 tháng 3 năm 2013

HỌC KHU EVERGREEN
San Jose, California
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AR

Các Hoạt Động Kinh Doanh và Không Thuộc Giảng Dạy
3513.3
TRƯỜNG HỌC KHÔNG THUỐC LÁ
Thông Báo

Thông tin về chính sách các trường học không thuốc lá và thủ tục thực thi của học khu phải được truyền đạt rõ ràng cho
nhân viên, phụ huynh/người giám hộ, học sinh và cộng đồng. (Bộ Luật Sức Khỏe và An Toàn 104420)
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định có thể phổ biến thông tin này qua các thông báo hàng năm bằng văn bản, các
trang web của trường và học khu, sổ tay phụ huynh và học sinh, và/hoặc các phương pháp truyền thông thích hợp khác.
Các bảng hiệu ghi "Cấm sử dụng thuốc lá" sẽ được đặt ở vị trí nổi bật ở tất cả các lối vào nhà trường. (Bộ Luật Sức
Khỏe và An Toàn 104420)
Bất kỳ nhân viên hay học sinh nào vi phạm chính sách về trường học không thuốc lá của học khu sẽ được yêu cầu
không hút thuốc lá và phải chịu hình thức kỷ luật thích hợp.
Bất kỳ người nào khác vi phạm chính sách về trường học không thuốc lá của học khu phải được thông báo về chính
sách của học khu và được yêu cầu không hút thuốc lá. Nếu người đó không tuân thủ yêu cầu này, Tổng Giám Đốc hoặc
người được chỉ định có thể:
1.

Chỉ đạo cá nhân đó rời khỏi cơ sở của trường

2.

Yêu cầu hỗ trợ thực thi pháp luật tại địa phương trong việc buộc cá nhân đó rời khỏi cơ sở của trường

3.

Nếu cá nhân đó nhiều lần vi phạm chính sách trường học không thuốc lá, cấm họ đi vào cơ sở của học khu
trong một khoảng thời gian được quy định rõ

Trên thực tế, Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định không được yêu cầu dùng vũ lực đuổi người không phải nhân
viên đang hút thuốc hoặc yêu cầu người không phải nhân viên đó không hút thuốc trong những trường hợp liên quan đến
nguy cơ gây tổn hại về vật chất cho học khu hoặc tổn hại về thể chất bất cứ nhân viên nào khác. (Bộ Luật Lao Động
6404.5)

Sửa đổi: Ngày 1 tháng 10 năm 2014
Quy định
được phê duyệt: Ngày 21 tháng 3 năm 2013

HỌC KHU EVERGREEN
San Jose, California
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Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị Học Khu Evergreen 5116.1: Ghi Danh Mở Trong Học Khu

Hội Đồng Quản Trị mong muốn cung cấp tùy chọn ghi danh đáp ứng nhu cầu và quyền lợi đa dạng của học sinh và phụ
huynh/người giám hộ của học khu, trong khi cũng cân bằng việc ghi danh để tối đa hóa hiệu quả sử dụng của các cơ sở vật
chất trong học khu. Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải thiết lập các quy trình cho việc lựa chọn và luân chuyển học
sinh giữa các trường học của học khu theo quy định của pháp luật, chính sách của Hội Đồng Quản Trị và các quy định hành
chính.
Phụ huynh/người giám hộ của bất kỳ học sinh nào cư trú trong phạm vi học khu có thể nộp đơn đăng ký học cho con trong bất kỳ
trường nào của học khu, bất kể vị trí cư trú ở trong học khu. (Bộ Luật Giáo Dục 35160.5)
Hội Đồng Quản Trị tiến hành rà soát chính sách này hàng năm. (Bộ Luật Giáo Dục 35160.5, 48980)
Ưu Tiên Ghi Danh

Không học sinh nào hiện đang sinh sống trong khu vực theo học của trường sẽ bị chuyển trường để có chỗ cho một học sinh
khác chuyển từ bên ngoài khu vực theo học. (Bộ Luật Giáo Dục 35160.5)
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ ưu tiên cho bất cứ học sinh nào trong học khu theo học tại một học khu khác,
bao gồm trường bán công, bên ngoài khu vực theo học như sau:
1.

Bất kỳ học sinh nào ghi danh vào một trường học của học khu đã được xác định trên Danh Sách Ghi Danh Mở của Tiểu
Bang. (Bộ Luật Giáo Dục 48354)

2.

Bất kỳ học sinh nào ghi danh vào một trường học của học khu khi nhận tài trợ theo Tiêu Đề I đã được xác định cho cải
tiến chương trình (PI), hành động khắc phục hoặc tái cơ cấu. (20 Bộ Luật Hoa Kỳ 6316)

3.

Bất kỳ học sinh nào ghi danh vào một trường học của học khu được Bộ Giáo Dục California chỉ định là "nguy hiểm thường
trực." (20 Bộ Luật Hoa Kỳ 7912, 5 Bộ Điều Lệ California 11992)

4.

Bất cứ học sinh nào là nạn nhân của một tội ác bạo lực học đường. (20 Bộ Luật Hoa Kỳ 7912)

5.

Sau khi phát hiện tồn tại trường hợp đặc biệt có thể có hại hoặc gây nguy hiểm cho học sinh trong khu vực theo học hiện
tại. Trường hợp đặc biệt, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các mối đe dọa gây tổn hại cơ thể hoặc mối đe dọa đến sự
ổn định về tâm tư tình cảm của học sinh.
Để được ưu tiên trong những trường hợp này, Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định cần nhận được một trong hai
giấy tờ sau: (Bộ Luật Giáo Dục 35160.5)
a.

Thông báo bằng văn bản từ đại diện của một cơ quan thích hợp của tiểu bang hoặc tại địa phương, chẳng hạn
như một viên chức thực thi luật pháp, nhân viên xã hội, hoặc một chuyên gia được cấp giấy phép hoặc có giấy
phép đăng ký hợp lệ, chẳng hạn như một bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học hoặc nhà trị liệu hôn nhân và gia đình

b.

Lệnh của tòa án, bao gồm một lệnh cách ly và lệnh huấn thị tạm thời

6.

Bất cứ anh chị em ruột nào của một học sinh đã theo học trường đó.

7.

Bất cứ học sinh nào có phụ huynh/người giám hộ được phân công làm việc tại trường học như một công việc chính.

Quy Trình Đăng Ký và Lựa Chọn

Để đảm bảo rằng đã tiến hành các ưu tiên tuyển sinh tại các trường học của học khu theo quy định của pháp luật và chính sách,
phụ huynh/người giám hộ được thông báo rằng phải nộp đơn đăng ký ghi danh mở trong học khu với khung thời gian yêu cầu
chuyển trường trong năm học trước năm học yêu cầu chuyển trường.

Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ tính toán sức chứa của từng trường dựa trên các căn cứ về số
lượng đăng ký của học sinh và các chỗ trống sẵn có. (Bộ Luật Giáo Dục 351
Trừ trường hợp ưu tiên được liệt kê ở trên, Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải áp dụng một quy trình
lựa chọn ngẫu nhiên, khách quan để xác định học sinh nào sẽ được nhận vào bất cứ khi nào trường nhận được các
yêu cầu nhập học vượt quá sức chứa của nhà trường. (Bộ Luật Giáo Dục 35160.5)

Quyết định ghi danh sẽ không dựa trên thành tích học tập hay thành tích thể thao của học sinh, ngoại trừ các tiêu chí đầu vào
hiện tại cho các trường hoặc chương trình chuyên có thể được sử dụng với điều kiện là các tiêu chuẩn được áp dụng thống nhất
cho tất cả các ứng viên. Thành tích học tập có thể được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện, hoặc việc xếp lớp trong các
chương trình dành cho học sinh năng khiếu và tài năng. (Bộ Luật Giáo Dục 35160.5)
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Quy Định Hành Chính của Học Khu Evergeen 5116.1: Ghi Danh Mở Trong Học Khu
Chuyển Trường cho Học Sinh là Nạn Nhân của Hành Vi Phạm Tội Bạo Lực

Trong một khoảng thời gian hợp lý, không quá 14 ngày, sau khi xác định rằng một học sinh đã là nạn nhân của một hành vi
phạm tội bạo lực học đường, phụ huynh/người giám hộ của học sinh sẽ có thể chọn chuyển con em mình tới một trường đủ
điều kiện do Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định xác định. Khi xác định học sinh đã là nạn nhân của một hành vi phạm tội
bạo lực, Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ xem xét hoàn cảnh cụ thể của vụ việc và tham khảo ý kiến với cơ quan
thực thi pháp luật phù hợp tại địa phương. Ví dụ về các hành vi phạm tội bạo lực bao gồm, nhưng không giới hạn ở, âm mưu
giết người, hành hung gây thương tích nghiêm trọng, hành hung bằng vũ khí chết người, hãm hiếp, hành hung tình dục, cướp,
tống tiền, hay tội ác do căm ghét hay tư thù.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ xem xét các nhu cầu và ưu tiên của học sinh bị ảnh hưởng và của phụ
huynh/người giám hộ trong việc đưa ra lời đề nghị. Nếu phụ huynh/người giám hộ lựa chọn chuyển trường cho con em của họ,
việc chuyển trường sẽ được hoàn thành sớm nhất có thể.
Ghi Danh Mở Khác Trong Học Khu

Trừ trường hợp chuyển trường là các nạn nhân của hành vi phạm tội bạo lực và từ “trường học có mối nguy hiểm thường
trực”, các quy trình sau đây sẽ áp dụng cho ghi danh mở trong học khu:
1.

Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải xác định những trường học có thể còn chỗ trống dành cho học sinh bổ
sung. Danh sách của các trường và các đơn ghi danh mở phải có tại mỗi trường học, văn phòng học khu và trên trang
web của học khu.

2.

Sau khi áp dụng các ưu tiên tuyển sinh theo chính sách của Hội Đồng Quản Trị, nếu có nhiều yêu cầu hơn cho một
trường học cụ thể ngoài các chỗ trống sẵn có, trường sẽ tổ chức rút thăm ngẫu nhiên trong số các hồ sơ ứng viên.
Trường sẽ lập danh sách chờ cho biết thứ tự ứng viên có thể được chấp nhận khi có đợt ghi danh mở trong năm. Các
ứng viên đăng ký muộn sẽ không được bổ sung vào danh sách chờ năm nay mà phải đợi tới cuộc rút thăm cho năm tiếp
theo.

3.

Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải thông báo bằng văn bản cho các ứng viên về việc đơn xin học của họ đã
được phê duyệt, từ chối hay đưa vào danh sách chờ. Nếu đơn xin học bị từ chối, nêu rõ lý do từ chối.

4.

Ứng viên đã được phê duyệt phải xác nhận đăng ký trong thời hạn 10 ngày học

Sau khi ghi danh, học sinh sẽ không phải nộp lại đơn đăng ký nhập học lại. Tuy nhiên, học sinh có thể bị chuyển lớp do số
lượng đăng ký quá nhiều.
Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến quy trình ghi danh mở sẽ được nộp tuân theo các thủ tục khiếu nại hiện hành..
Thông Báo

Thông Báo sẽ được gửi cho phụ huynh/người giám hộ vào đầu mỗi năm học, trong đó mô tả tất cả các tùy chọn trường theo
học theo luật định hiện hành và các tùy chọn theo học tại địa phương áp dụng trong học khu. Thông báo này sẽ bao gồm: (Bộ
Luật Giáo Dục 35160.5, 48980)
1.

Tất cả các tùy chọn đáp ứng yêu cầu về cư trú cho việc theo học tại trường

2.

Các tùy chọn chương trình cung cấp trong các khu vực theo học tại địa phương

3.

Mô tả về bất kỳ tùy chọn chương trình đặc biệt nào cả trên cơ sở liên học khu hoặc trong học khu.

4.

Mô tả về thủ tục để đăng ký cho các khu vực theo học khác hoặc chương trình và các quy trình kháng cáo, nếu có, khi
thay đổi trường theo học bị từ chối

5.

Mẫu đăng ký của học khu để yêu cầu thay đổi trường theo học

6.

Giải thích các tùy chọn trường theo học theo luật pháp California do CDE cung cấp.
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Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị Học Khu Evergreen 5117: Đăng Ký Học Liên Học Khu

Hội Đồng Quản Trị công nhận rằng phụ huynh/người giám hộ của học sinh cư trú ở một học khu, vì các lý do khác nhau, có thể
lựa chọn đăng ký học cho con em mình theo học ở trường thuộc học khu khác.
Cho Phép Đăng Ký Học Liên Học Khu

Hội Đồng Quản Trị có thể ký thỏa thuận với bất kỳ học khu khác nào trong thời hạn không vượt quá năm năm học về việc đăng
ký học liên học khu của các học sinh cư trú tại học khu. (Bộ Luật Giáo Dục, 46600)
Thỏa thuận sẽ nêu rõ các điều khoản và điều kiện cho phép hoặc từ chối việc đăng ký học liên học khu. Thỏa thuận này có thể
chứa các tiêu chuẩn được cả hai học khu đồng ý về việc tái đăng ký và/hoặc thu hồi giấy phép của học sinh. (Bộ Luật Giáo Dục
46600)
Khi nhận được giấy phép chuyển trường vào học khu đã được phê duyệt bởi học khu nơi học sinh cư trú, hoặc khi nhận được
yêu cầu bằng văn bản của phụ huynh/người giám hộ của một học sinh nào trong học khu muốn ghi danh ở học khu khác, Tổng
Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ xem xét yêu cầu và có thể phê duyệt hoặc từ chối cho phép theo các điều khoản và điều
kiện của thỏa thuận đăng ký học liên học khu.
Phương Tiện Đưa Đón Học Sinh

Học khu sẽ không cung cấp các dịch vụ đưa đón nằm ngoài bất kỳ khu vực theo học nào.
Giới Hạn Số Học Sinh Chuyển Trường Từ Học Khu Sang Một Học Khu Mong Muốn

Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định có thể giới hạn số trường hợp chuyển học sinh của học khu sang một học khu mong
muốn dựa trên tỷ lệ theo học trung bình hàng ngày như quy định trong Bộ Luật Giáo Dục 48307.
Ngoài ra, số trường hợp chuyển trường ra ngoài học khu cũng có thể bị giới hạn trong năm tài chính khi Tổng Giám Đốc Giáo
Dục Hạt đã giao cho học khu một chứng nhận ngân sách âm hoặc khi Tổng Giám Đốc Giáo Dục Hạt đã xác định rằng học khu
không đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chí của tiểu bang về ổn định tài chính trong năm tài chính tiếp theo chỉ do việc chuyển
trường của học sinh từ học khu này tới học khu khác mong muốn. (Bộ Luật Giáo Dục 48307)
Học khu có thể từ chối việc chuyển trường của học sinh khỏi học khu tới một học khu khác mong muốn nếu Hội Đồng Quản Trị
xác định rằng việc chuyển trường có ảnh hưởng tiêu cực tới kế hoạch xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc trong nhà trường tự
nguyện hoặc theo lệnh toà án của học khu (Bộ Luật Giáo Dục 48301)
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Cho Phép Đăng Ký Học Liên Học Khu

Theo thỏa thuận giữa Hội Đồng Quản Trị và hội đồng học khu khác, có thể xuất giấy phép cho phép học sinh theo học ngoài học
khu cư trú khi có sự phê duyệt của cả học khu cư trú và học khu đề xuất đăng ký học.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định có thể phê duyệt giấy phép đăng ký học liên học khu cho học sinh vì bất kỳ lý do nào
dưới đây khi quy định trong thỏa thuận:
1.

Khi một học sinh được nhân viên của học khu cư trú hoặc học khu đề xuất đăng ký học xác nhận là nạn nhân của hành
vi bắt nạt như định nghĩa trong Bộ Luật Giáo Dục 48900(r). Học sinh đó sẽ được ưu tiên đăng ký học liên học khu theo
thỏa thuận đăng ký học liên học khu hiện có hoặc trong trường hợp không có thỏa thuận đó, học sinh sẽ được xem xét
cấp giấy phép mới. (Bộ Luật Giáo Dục 46600)

2.

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ của học sinh. Học sinh có thể được phép tiếp tục theo học tại học khu chỉ khi học
sinh đó tiếp tục sử dụng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ trong ranh giới học khu.

3.

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt về thể chất hoặc tâm thần của học sinh theo chứng nhận của bác sĩ,
nhà tâm lý học của trường hoặc nhân viên thích hợp khác của nhà trường.

4.

Khi học sinh có anh chị em ruột theo học tại trường ở học khu tiếp nhận, nhằm tránh phân tách việc đăng ký học của gia
đình.

5.

Để cho phép học sinh hoàn thành năm học khi phụ huynh/người giám hộ đã chuyển ra ngoài học khu trong suốt năm
học đó.

6.

Để cho phép học sinh tiếp tục cùng với lớp thi tốt nghiệp trường tiểu học hoặc trung học vào năm đó.

7.

Khi phụ huynh/người giám hộ cung cấp bằng chứng bằng văn bản rằng gia đình đang có kế hoạch chuyển tới học khu
trong tương lai gần và mong muốn học sinh bắt đầu năm học tại học khu đó.

8.

Khi học sinh sẽ sinh sống ngoài học khu trong vòng một năm hoặc thời gian ngắn hơn.

9.

Theo khuyến nghị của hội đồng xét duyệt đăng ký hoặc nhân viên của cơ quan phúc lợi trẻ em, cơ quan quản chế hoặc
cơ quan dịch vụ xã hội của hạt đối với các trường hợp được ghi chép về các vấn đề nghiêm trọng trong gia đình hoặc
cộng đồng khiến cho học sinh không nên theo học tại trường nơi cư trú.

10.

Khi học sinh có mối quan tâm hợp lý tới một chương trình giáo dục đặc biệt mà học khu cư trú không cung cấp.

11.

Cung cấp sự thay đổi trong môi trường học vì lý do điều chỉnh cá nhân hoặc xã hội.

Giấy phép theo học liên học khu được gia hạn hàng năm. Mỗi giấy phép sẽ quy định các điều khoản và điều kiện được thiết lập
bởi cả hai học khu theo đó việc theo học liên học khu sẽ được cấp phép, bị từ chối, hoặc bị thu hồi, và bất kỳ tiêu chuẩn tái đăng
ký nào.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định có thể từ chối yêu cầu cấp giấy phép đăng ký học liên học khu do nguồn lực hạn chế
của học khu, tình trạng quá tải các cơ sở vật chất của trường học tại cấp lớp liên quan, hoặc các cân nhắc hợp lý khác.
Học sinh đang bị xem xét đuổi học hoặc đã bị đuổi học sẽ không được kháng cáo sự từ chối hoặc quyết định theo học liên học
khu trong khi đang chờ thủ tục đuổi học hoặc trong suốt thời gian đuổi học. (Bộ Luật Giáo Dục 46601)
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Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị Học Khu Evergreen 5145.7: Quấy Rối Tình Dục

Hội Đồng Quản Trị cam kết duy trì một môi trường học an toàn, không có tình trạng quấy rối và phân biệt đối xử. Hội Đồng Quản
Trị nghiêm cấm quấy rối tình dục đối với học sinh tại trường hoặc tại các hoạt động do nhà trường tài trợ hoặc liên quan đến nhà
trường. Hội Đồng cũng nghiêm cấm hành vi hoặc hành động trả đũa chống lại bất kỳ người nào nộp đơn khiếu nại, làm chứng
hoặc tham gia trong quy trình khiếu nại của học khu.
Hướng Dẫn/Thông Tin

Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải đảm bảo rằng tất cả học sinh trong học khu nhận được hướng dẫn và thông tin
về quấy rối tình dục phù hợp với lứa tuổi. Hướng Dẫn và Thông Tin đó sẽ bao gồm:
1.

Những hành động và hành vi nào cấu thành hành vi quấy rối tình dục, bao gồm cả thực tế là quấy rối tình dục có thể
xảy ra giữa những người cùng giới tính và có thể liên quan đến bạo lực tình dục

2.

Thông điệp rõ ràng rằng học sinh không phải chịu đựng quấy rối tình dục

3.

Khuyến khích báo cáo các trường hợp quấy rối tình dục quan sát được, kể cả trường hợp nạn nhân bị quấy rối đã
không khiếu nại

4.

Thông tin về thủ tục của học khu cho việc điều tra khiếu nại và báo cáo về quấy rối tình dục cần được gửi tới (những)
người nào

5.

Thông tin về các quyền của học sinh và phụ huynh/người giám hộ nộp đơn khiếu nại hình sự, trong trường hợp áp
dụng

Quy Trình Khiếu Nại

Bất kỳ học sinh nào cảm thấy mình đang bị hoặc đã từng bị quấy rối tình dục trong trường hay trong các hoạt động do nhà
trường tài trợ hoặc liên quan đến nhà trường (ví dụ: do một vận động viên hoặc huấn luyện viên tới thăm) cần liên hệ ngay lập
tức với giáo viên của mình hoặc bất kỳ nhân viên nào khác. Một nhân viên nhận được khiếu nại như vậy phải báo cáo theo quy
định hành chính.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải đảm bảo rằng bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến quấy rối tình dục sẽ được điều
tra ngay lập tức theo quy định hành chính. Khi Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định đã xác định rằng đã xảy ra quấy rối, họ
sẽ có biện pháp nhanh chóng và thích hợp để chấm dứt tình trạng quấy rối và giải quyết hậu quả đối với nạn nhân.
Hình Thức Kỷ Luật

Bất kỳ học sinh nào tham gia vào quấy rối tình dục hoặc bạo lực tình dục ở trường hoặc trong các hoạt động do nhà trường tài
trợ hoặc liên quan đến nhà trường là vi phạm chính sách này và phải chịu hình thức kỷ luật. Với học sinh từ lớp 4 đến lớp 12, xử
lý kỷ luật có thể bao gồm đình chỉ và/hoặc đuổi học, với điều kiện là, khi áp dụng hình thức kỷ luật như vậy, phải xem xét tới toàn
bộ tình tiết của (các) vụ việc.
Bảo Mật và Lưu Trữ Hồ Sơ

Tất cả các khiếu nại và cáo buộc về quấy rối tình dục sẽ được giữ bí mật, trừ khi cần thiết để tiến hành điều tra hoặc có biện
pháp cần thiết tiếp theo khác. (5 Bộ Điều Lệ California 4964)
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải duy trì hồ sơ về tất cả các trường hợp được báo cáo là quấy rối tình dục để học
khu có thể theo dõi, giải quyết và ngăn chặn hành vi quấy rối lặp đi trong các trường học.
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Quy Định Hành Chính của Học Khu Evergreen 5145.7: Quấy Rối Tình Dục

Quấy rối tình dục bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở, hành vi ve vãn không mong muốn, yêu cầu quan hệ tình dục không
mong muốn, hoặc những lời nói, hình ảnh, hoặc hành vi động chạm khác có tính chất tình dục không mong muốn đối với người
cùng giới hay khác giới trong môi trường giáo dục, khi được thực hiện trên cơ sở tình dục và trong bất kỳ các điều kiện nào sau
đây: (Bộ Luật Giáo Dục 212.5; 5 Bộ Điều Lệ California 4916)
1.

Sự phục tùng được thể hiện rõ ràng hoặc ngầm dựa trên điều khoản hay điều kiện của tình trạng hoặc tiến bộ học tập
của học sinh.

2.

Sự phục tùng hoặc từ chối hành vi của một học sinh được sử dụng làm cơ sở cho các quyết định học tập ảnh hưởng
tới học sinh đó.

3.

Hành vi có mục đích hay ảnh hưởng gây tác động tiêu cực đến kết quả học tập của học sinh hoặc tạo ra một môi trường
giáo dục có đe dọa, thù địch hoặc xúc phạm.

4.

Sự phục tùng hoặc từ chối hành vi của học sinh được sử dụng làm cơ sở cho bất kỳ quyết định nào ảnh hưởng tới học
sinh đó về lợi ích và dịch vụ, các vinh dự, chương trình hoặc các hoạt động sẵn có tại hoặc thông qua bất kỳ chương
trình hoặc hoạt động nào của học khu.

Các ví dụ về các thể loại hành vi bị cấm trong học khu và có thể cấu thành hành vi quấy rối tình dục, bao gồm, nhưng không giới
hạn ở:
1.

Giở trò, tán tỉnh hoặc mơi gọi tình dục không mong muốn

2.

Sỉ nhục, gán ghép, đe dọa, lạm dụng bằng lời, nhận xét xúc phạm hoặc mô tả hèn hạ mang tính tình dục không mong
muốn.

3.

Nhận xét bằng lời mô tả về cơ thể cá nhân hoặc trò chuyện về vấn đề cá nhân một cách thái quá.

4.

Trêu đùa về tình dục, áp phích xúc phạm, ghi chú, những câu chuyện, phim hoạt hình, hình vẽ, hình ảnh, cử chỉ khiêu
dâm, hoặc hình ảnh từ máy tính có tính chất tình dục

5.

Lan truyền tin đồn về tình dục

6.

Trêu chọc hoặc nhận xét mang tính tình dục về học sinh học trong một lớp học chủ yếu chỉ có một giới tính

7.

Xoa bóp, sờ soạng, âu yếm, vuốt ve, hay mơn trớn cơ thể

8.

Chạm vào cơ thể hoặc quần áo của một cá nhân một cách gợi dục

9.

Cản trở hoặc ngăn chặn phong trào hay bất kỳ sự can thiệp vật lý nào vào hoạt động của trường khi nhắm vào một cá
nhân dựa vào cơ sở giới tính

10.

Trưng bày vật dụng gợi dục

11.

Tấn công tình dục, hành hung tình dục hay cưỡng ép tình dục

Thủ Tục/Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Cấp Trường

Khiếu nại về quấy rối tình dục, hoặc bất cứ hành vi bị cấm theo chính sách Không Phân Biệt Đối Xử/Quấy Rối của Học Khu BP 5145.3, sẽ được xử lý theo quy trình sau đây:
1.

Thông Báo và Tiếp Nhận Khiếu Nại: Bất kỳ học sinh nào tin rằng mình đã bị quấy rối tình dục hoặc đã chứng kiến vụ
việc quấy rối tình dục có thể nộp đơn khiếu nại với bất cứ nhân viên nào của trường. Trong vòng 24 tiếng sau khi nhận
đơn khiếu nại, nhân viên nhà trường phải báo cáo cho Điều Phối Viên phụ trách Không Phân Biệt Đối Xử của học
khu/Hiệu Trưởng nhà trường. Ngoài ra, bất kỳ nhân viên nào của nhà trường quan sát thấy bất kỳ vụ việc quấy rối tình
dục nào liên quan đến một học sinh thì trong vòng 24 tiếng, phải báo cáo vụ việc đã quan sát này cho Điều Phối
Viên/Hiệu Trưởng, cho dù nạn nhân có nộp đơn khiếu nại hay không.

Trong bất kỳ trường hợp quấy rối tình dục nào liên quan đến Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng – những người thường nhận
khiếu nại, nhân viên đã nhận được báo cáo của học sinh hoặc những người quan sát sự việc thay vào đó sẽ báo cáo
với Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định.
2.

Bắt Đầu Điều Tra: Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng sẽ bắt đầu một cuộc điều tra công bằng về cáo buộc quấy rối tình dục
trong vòng năm (5) ngày nhận được thông báo về hành vi quấy rối, bất kể khiếu nại chính thức có được nộp hay không.
Học khu sẽ được coi là có "thông báo" về sự cần thiết tiến hành một cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin từ một
học sinh tin rằng mình đã bị quấy rối, phụ huynh/người giám hộ của học sinh, một nhân viên nhận được khiếu nại từ
một học sinh hoặc bất kỳ nhân viên hoặc học sinh nào đã chứng kiến hành vi.

Nếu Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng nhận được một khiếu nại ẩn danh hoặc báo cáo qua phương tiện truyền thông về vụ
việc quấy rối tình dục bị cáo buộc, người đó sẽ xác định cơ sở hợp lý cho việc theo đuổi một cuộc điều tra sau khi xem
xét các chi tiết và độ tin cậy của thông tin, mức độ nghiêm trọng của vụ việc bị cáo buộc và liệu có xác định được bất kỳ
cá nhân nào đã chịu sự quấy rối bị cáo buộc hay không.
3.

Phỏng Vấn Ban Đầu với Học Sinh: Khi một học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ đã khiếu nại hoặc cung cấp thông
tin về vụ việc quấy rối tình dục, Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng phải mô tả quy trình khiếu nại của học khu và thảo luận về
những biện pháp học sinh sẽ cần thực hiệu đối với khiếu nại đó. Học sinh là người khiếu nại sẽ có cơ hội mô tả vụ việc,
xác định các nhân chứng có thể có thông tin liên quan, cung cấp bằng chứng khác về vụ việc quấy rối và lập văn bản
khiếu nại. Nếu học sinh yêu cầu giữ bí mật, học sinh sẽ được thông báo rằng yêu cầu như vậy có thể hạn chế khả năng
điều tra của học khu.
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4.

Quá Trình Điều Tra: Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng có trách nhiệm giữ bí mật về khiếu nại và tố cáo, ngoại trừ trường hợp
cần thiết để tiến hành điều tra hoặc có biện pháp cần thiết tiếp theo khác. (5 Bộ Điều Lệ California 4964)

Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng tiến hành phỏng vấn các cá nhân có liên quan đến việc điều tra, bao gồm, nhưng không
giới hạn ở, học sinh đang khiếu nại, người bị cáo buộc quấy rối, bất cứ ai chứng kiến vụ việc quấy rối được báo và bất
cứ ai được đề cập là có thông tin liên quan. Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng có thể thực hiện các bước khác như xem xét
bất kỳ hồ sơ, ghi chú hoặc báo cáo nào liên quan đến việc quấy rối hoặc tới kiểm tra các địa điểm đã diễn ra vụ việc
quấy rối bị cáo buộc.
Khi cần thiết để thực hiện điều tra hoặc để bảo vệ sự an toàn của học sinh, Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng cũng có thể
thảo luận về đơn khiếu nại với Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định, phụ huynh/người giám hộ của học sinh khiếu
nại, phụ huynh/người giám hộ của người bị cáo buộc quấy rối nếu người bị cáo buộc quấy rối là một học sinh, giáo viên
hoặc nhân viên biết về học sinh liên quan có thể giúp trong việc xác định ai nói sự thật, các cơ quan thực thi pháp luật
và/hoặc các dịch vụ bảo vệ trẻ em, và tư vấn pháp lý của học khu hoặc người quản lý rủi ro của học khu.
5.

Các Biện Pháp Tạm Thời: Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng sẽ xác định liệu các biện pháp tạm thời có cần thiết trong thời
gian điều tra và trong khi chờ kết quả điều tra hay không, chẳng hạn như tách các học sinh sang các lớp riêng biệt hoặc
chuyển học sinh vào lớp được giảng dạy bởi một giáo viên khác.

6.

Hòa Giải Không Bắt Buộc: Trong trường hợp quấy rối giữa học sinh với học sinh, khi học sinh khiếu nại và người bị cáo
buộc quấy rối cũng đồng ý là đã thực hiện hành vi, Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng có thể bố trí hai bên giải quyết đơn
khiếu nại theo cách không chính thức với sự giúp đỡ của một nhân viên tư vấn, giáo viên, quản trị viên, hoặc hòa giải
viên được đào tạo. Học sinh khiếu nại sẽ không bao giờ được yêu cầu giải quyết các vấn đề trực tiếp với người bị cáo
buộc trừ khi được cung cấp sự hỗ trợ trên và cả hai bên đồng ý, và học sinh đó sẽ được thông báo về quyền chấm dứt
quy trình không chính thức này vào bất cứ lúc nào.

7.

Các Yếu Tố Nhằm Đưa Ra Quyết Định: Khi ra quyết định về vụ việc khiếu nại, Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng có thể xem
xét:

a.

Lời khai của những người được xác định ở trên

b.

Chi tiết và tính nhất quán của thông tin mỗi người cung cấp

c.

Bằng chứng về việc học sinh khiếu nại phản ứng với vụ việc như thế nào

d.

Bằng chứng về bất kỳ trường hợp quấy rối nào trong quá khứ của người bị cáo buộc quấy rối

e.

Bằng chứng về bất kỳ khiếu nại quấy rối nào trong quá khứ được phát hiện là không đúng sự thật

Để đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi quấy rối, Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng có thể cần xem xét:

8.

a.

Mức độ ảnh hưởng của hành vi sai trái tới việc học tập của một hoặc nhiều học sinh

b.

Loại, mức độ thường xuyên và thời gian kéo dài của hành vi sai trái

c.

Đặc điểm nhận dạng, độ tuổi và giới tính của người có hành vi quấy rối và học sinh khiếu nại và mối quan hệ
giữa họ

d.

Số người liên quan đến hành vi quấy rối và ai là người bị quấy rối

e.

Quy mô trường học, địa điểm xảy ra vụ việc và bối cảnh xảy ra vụ việc

f.

Các vụ việc khác tại trường học liên quan đến các học sinh khác nhau

Báo Cáo Bằng Văn Bản về Những Phát Hiện và Theo Dõi: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Điều
Phối Viên/Hiệu Trưởng sẽ kết luận điều tra và chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về kết quả điều tra. Thời gian này có thể
được gia hạn nếu có lý do chính đáng. Nếu cần gia hạn thời gian, Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng phải thông báo cho học
sinh khiếu nại và giải thích lý do gia hạn.

Báo cáo sẽ bao gồm quyết định và lý do cho quyết định đó và tóm tắt các bước thực hiện trong cuộc điều tra. Nếu xác
định được là đã xảy ra quấy rối, báo cáo cũng phải bao gồm bất kỳ biện pháp khắc phục nào đã hoặc sẽ được thực hiện
để giải quyết hành vi quấy rối và ngăn chặn bất kỳ sự trả thù hoặc quấy rối tiếp diễn nào. Báo cáo này sẽ được trình bày
cho học sinh khiếu nại, người bị cáo buộc, phụ huynh/người giám hộ của học sinh khiếu nại, học sinh bị cáo buộc và
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định.
Ngoài ra, Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng phải đảm bảo rằng học sinh bị quấy rối và phụ huynh/người giám hộ của học sinh
này được thông báo về các quy trình để báo cáo bất kỳ vấn đề nào xảy ra tiếp theo. Điều Phối Viên/Hiệu Trưởng phải
tiến hành các thẩm tra theo dõi để xem liệu có phát sinh bất cứ vụ việc mới hoặc hành động trả thù nào không và sẽ lưu
giữ hồ sơ về thông tin này.
Thực Thi Chính Sách của Học Khu

Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải thực hiện hành động thích hợp để củng cố chính sách chống quấy rối tình dục
của học khu. Khi cần thiết, những hành động này có thể bao gồm bất kỳ việc nào sau đây:
1.

Xóa bỏ hình vẽ thô tục hoặc mang tính xúc phạm

2.

Đào tạo cho học sinh, nhân viên và phụ huynh/người giám hộ về cách nhận biết quấy rối và cách đối phó

3.

Phổ biến và/hoặc tóm tắt chính sách và quy định của học khu liên quan đến quấy rối tình dục

4.

Tuân thủ các luật liên quan đến bảo mật về hồ sơ học sinh và nhân viên, thông báo biện pháp ứng phó của nhà trường
với phụ huynh/người giám hộ và cộng đồng

5.

Áp dụng biện pháp kỷ luật thích đáng
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Ngoài ra, có thể áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với bất kỳ người nào bị phát hiện đã làm đơn khiếu nại quấy rối tình dục mà
người đó biết là không đúng sự thật.
Thông Báo

Bản sao của chính sách và quy định về quấy rối tình dục của học khu sẽ:
1.

Được bao gồm trong các thông báo được gửi cho phụ huynh/người giám hộ vào đầu mỗi năm học. (Bộ Luật Giáo Dục
48980; 5 Bộ Điều Lệ California 4917)

2.

Được trưng bày ở một vị trí nổi bật trong tòa nhà hành chính hoặc khu vực khác, nơi đăng tải các thông báo về quy tắc,
quy định, thủ tục và chuẩn mực về hành vi ứng xử của học khu, bao gồm các trang web của trường. (Bộ Luật Giáo Dục
231.5)

3.

Được cung cấp như là một phần của bất kỳ chương trình định hướng nào được thực hiện cho các học sinh mới vào
đầu mỗi quý, học kỳ, hoặc buổi định hướng mùa hè. (Bộ Luật Giáo Dục 231.5)

4.

Xuất hiện trong bất cứ ấn phẩm của trường hay học khu công bố các quy tắc, quy định, thủ tục và chuẩn mực hành vi
ứng xử toàn diện của trường hoặc học khu. (Bộ Luật Giáo Dục 231.5)
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THỰC THI LUẬT DI TRÚ “BIẾT CÁC QUYỀN VỀ GIÁO DỤC CỦA QUÝ VỊ” TỪ TỔNG CHƯỞNG TƯ PHÁP TIỂU BANG
CALIFORNIA
Con Của Quý Vị Có Quyền để được tham gia Giáo Dục Công Miễn Phí
•
Tất cả trẻ em tại Hoa Kỳ đều có quyền theo Hiến Pháp được nhận tiếp cận bình đẳng với giáo dục công miễn phí,
bất kể tình trang nhập cư của trẻ em và bất kể tình trạng nhập cư của phụ huynh hoặc người giám hộ của học
sinh.
•
Tại California:
o Tất cả trẻ em có quyền được tham gia giáo dục công miễn phí.
o Tất cả trẻ em từ 6 đến 18 tuổi phải được ghi danh tới trường.
o Tất cả học sinh và nhân viên có quyền học tập và làm việc trong các trường học an toàn, an ninh và hòa bình.
o Tất cả học sinh có quyền học trong một môi trường học tập tại trường công không có tình trạng phân biệt đối
xử, quấy rối, bắt nạt, bạo lực và đe dọa.
o Tất cả học sinh đều có cơ hội ngang nhau khi tham gia vào bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do
trường cung cấp và không bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, quốc tịch, giới tính, tôn giáo hoặc tình trạng
nhập cư và các đặc điểm khác nữa.
Thông Tin Bắt Buộc để Ghi Danh Trường Học
•
Khi ghi danh một trẻ, các trường học phải tiếp nhận nhiều loại tài liệu từ phụ huynh hoặc người giám hộ của học
sinh để chứng minh tuổi hoặc nơi cư trú của trẻ.
•
Quý vị không bao giờ phải cung cấp thông tin về tình trạng công dân/nhập cư để ghi danh cho con quý vị nhập
học. Ngoài ra, quý vị cũng không phải cung cấp số An Sinh Xã Hội để con của quý vị được ghi danh tại trường
học.
Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân
•
Luật liên bang và tiểu bang bảo vệ hồ sơ học tập và thông tin cá nhân của học sinh. Các luật này thường yêu cầu
các trường phải có sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi tiết lộ thông tin học
sinh, trừ khi việc tiết lộ thông tin nằm mục đích học tập, đã được công khai hoặc theo lệnh của tòa án hoặc trát
hầu tòa.
•
Một số trường học thu thập và cung cấp công khai “thông tin danh bạ” cơ bản của học sinh. Nếu họ làm thế, sau
mỗi năm, học khu của con quý vị phải cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ thông báo bằng văn bản về chính
sách thông tin thông tin danh bạ và cho phép quý vị biết quy vị có lựa chọn từ chối tiết lộ thông tin của con quý vị
trong danh bạ.
Kế Hoạch An Toàn cho Gia Đình Nếu Quý Vị Bị Giam Giữ hoặc Trục Xuất
•
Quý vị có lựa chọn cung cấp cho trường của con quý vị thông tin liên hệ khẩn cấp, bao gồm thông tin liên hệ phụ
để xác định người giám hộ trưởng thành tin cậy người có thể chăm sóc cho con của quý vị trong trường hợp quý
vị bị giam giữ hoặc trục xuất.
•
Quý vị có lựa chọn để hoàn thành Bản Tuyên Bố Ủy Quyền của Người Chăm Sóc hoặc một Đơn Yêu Cầu Chỉ
Định Người Giám Hộ Tạm Thời để có thể ủy quyền chomộtngười trưởng thành tin cậy trong việc đưa ra các quyết
định giáo dục và y tế cho con quý vị.
Quyền Nộp Đơn Khiếu Nại
•
Con quý vị có quyền báo cáo tội ác do thù ghét hoặc nộp đơn khiếu nại đến học khu trường học nếu con quý vị bị
phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bị bắt nạt dựa trên cơ sở quốc tịch, dân tộc hoặc tình trạng nhập cư thực
sự hoặc nhận thức được.

Để biết thêm thông tin về các nguồn lực nhằm đáp ứng các hoạt động thực thi luật di trú trong các trường học tại California
hoặc để nộp đơn khiếu nại, vui lòng liên hệ:

Bureau of Children’s Justice
California Attorney General’s Office
P.O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550
Điện thoại: (800) 952-5225
E-mail: BCJ@doj.ca.gov
https://oag.ca.gov/bcj/complaint
https://oag.ca.gov/bcj/complaint

Có thể tải xuống các tài liệu công khai của Tổng Chưởng Tư Pháp có thể được tải xuống tại địa chỉ:
https://www.oag.ca.gov/bcj
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Hội Đồng Quản Trị dự định rằng các nguồn lực công nghệ do học khu cung cấp sẽ được sử dụng một cách an toàn, có trách
nhiệm và thích hợp để hỗ trợ cho chương trình giảng dạy và cho sự tiến bộ học tập của học sinh.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ thông báo cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ về việc được phép sử dụng
máy tính của học khu vào những mục đích gì, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng, và hậu quả của việc sử dụng không
được phép và/hoặc các hoạt động bất hợp pháp theo quy định của học khu và Thỏa Thuận Sử Dụng Được Phép của học khu.
Trước khi học sinh được phép sử dụng các nguồn lực công nghệ của học khu, học sinh và phụ huynh/người giám hộ của học
sinh phải ký và gửi lại Thỏa Thuận Sử Dụng Được Phép, quy định cụ thể nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng. Trong thỏa
thuận này, học sinh và phụ huynh/người giám hộ phải đồng ý sẽ không quy kết cho học khu hay bất kỳ nhân viên nào của học
khu chịu trách nhiệm khi không thực hiện được các biện pháp bảo vệ công nghệ, vi phạm các giới hạn quyền tác giả hoặc lỗi
hoặc do sơ suất của người dùng. Họ cũng sẽ đồng ý bồi thường và không để học khu và nhân viên học khu phải chịu trách
nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hay chi phí nào phát sinh.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải thường xuyên rà soát và cập nhật chính sách này, quy định hành chính kèm theo
và thủ tục liên quan khác để nâng cao sự an toàn và an ninh của học sinh sử dụng các nguồn lực công nghệ của học khu và để
giúp đảm bảo rằng học khu thích nghi với các công nghệ và hoàn cảnh luôn thay đổi.
Sử Dụng Máy Tính của Học Khu Để Nhận Các Dịch Vụ Trực Tuyến/Truy Cập Internet

Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải đảm bảo rằng tất cả các máy tính có truy cập Internet của học khu phải có biện
pháp bảo vệ công nghệ ngăn chặn hoặc lọc truy cập Internet tới các hình ảnh mang tính tục tĩu, khiêu dâm trẻ em, hoặc có hại
cho trẻ vị thành niên và phải thực thi hiệu quả các biện pháp đó. (20 Bộ Luật Hoa Kỳ 6777, 47 Bộ Luật Hoa Kỳ 254)
Để củng cố các biện pháp này, Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải thi hành các quy tắc và thủ tục được thiết lập để
hạn chế học sinh truy cập các vấn đề có hại hoặc không phù hợp trên Internet và để đảm bảo rằng học sinh không tham gia vào
các hoạt động trực tuyến không được phép hoặc bất hợp pháp. Nhân viên phải giám sát học sinh trong khi họ đang sử dụng dịch
vụ trực tuyến và có thể có các trợ giảng, học sinh hỗ trợ và tình nguyện viên hỗ trợ trong việc giám sát này.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định cũng phải thiết lập các quy định để giải quyết sự an toàn và an ninh của học sinh và
thông tin về học sinh khi sử dụng email, phòng chat và các hình thức thông tin điện tử trực tiếp khác.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải cung cấp hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi về hành vi an toàn và thích hợp trên
các trang web mạng xã hội, phòng chat và các dịch vụ Internet khác. Hướng dẫn như vậy sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở,
các mối nguy hiểm của việc đăng tải thông tin cá nhân trực tuyến, sự xuyên tạc của kẻ lợi dụng trực tuyến, cách báo cáo nội
dung không phù hợp hoặc xúc phạm hay các mối đe dọa, hành vi cấu thành sự hăm dọa trên mạng, và cách ứng phó khi bị hăm
dọa trên mạng.

Tài Liệu Tham Khảo Pháp Lý:
BỘ LUẬT GIÁO DỤC
51006 Các nguồn lực và giáo dục máy tính
51007 Các chương trình tăng
cường kỹ năng công nghệ
51870-51874 Công nghệ giáo
dục
60044 Các tài liệu giảng dạy
bị cấm BỘ LUẬT HÌNH SỰ
313 Vấn đề có hại
502 Biện pháp khắc phục, tội phạm máy tính
632 Nghe trộm hoặc ghi âm thông tin liên lạc bí mật
653.2 Các thiết bị thông tin liên lạc điện
tử, các mối đe dọa đến an toàn
BỘ LUẬT HOA KỲ, TIÊU ĐỀ 15
6501-6506 Đạo Luật Bảo Vệ Quyền
Riêng Tư của Trẻ Em Trên Mạng
BỘ LUẬT HOA KỲ, TIÊU ĐỀ 20
6751-6777 Tăng Cường Giáo Dục Thông Qua Đạo Luật
Công Nghệ, Tiêu Đề II, Phần D, đặc biệt:
6777 An toàn mạng Internet
BỘ LUẬT HOA KỲ, TIÊU ĐỀ 47
254 Giảm giá dịch vụ phổ cập
(Hạng E)
BỘ ĐIỀU LỆ LIÊN BANG,
TIÊU ĐỀ 16
312.1-312.12 Đạo Luật Bảo Vệ Quyền
Riêng Tư Trực Tuyến của Trẻ Em
BỘ ĐIỀU LỆ LIÊN BANG, TIÊU ĐỀ 47
54.520 Chính sách an toàn mạng Internet và các biện pháp bảo vệ công nghệ, chiết khấu hạng E

Chính Sách
được phê duyệt: Ngày 21 tháng 3 năm 2013

HỌC KHU EVERGREEN
San Jose, California
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Hiệu trưởng hay người được chỉ định sẽ giám sát việc bảo trì các nguồn lực công nghệ của mỗi trường và có thể thiết lập các
hướng dẫn và giới hạn sử dụng các nguồn lực này. Tất cả các nhân viên hướng dẫn sẽ nhận được một bản sao quy định
hành chính này, chính sách của Hội Đồng Quản Trị đi kèm và Thỏa Thuận Sử Dụng Được Phép của học khu mô tả các mong
đợi sử dụng hệ thống thích hợp và cũng sẽ được cung cấp thông tin về vai trò của nhân viên trong việc giám sát học sinh sử
dụng các nguồn lực công nghệ. Tất cả học sinh sử dụng các nguồn lực này sẽ được hướng dẫn sử dụng đúng cách và phù
hợp.
Giáo viên, các quản trị viên, và/hoặc chuyên gia về phương tiện thư viện sẽ sàng lọc trước các nguồn lực công nghệ và các
trang web trực tuyến sẽ được sử dụng cho mục đích giảng dạy để đảm bảo rằng nội dung thích hợp với mục đích dự định
và độ tuổi của học sinh.
Dịch Vụ Trực Tuyến/Internet: Nghĩa Vụ và Trách Nhiệm của Người Dùng

Học sinh được phép sử dụng thiết bị trong học khu để truy cập Internet hoặc dịch vụ trực tuyến khác phù hợp với chính sác
của Hội Đồng Quản Trị, các nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng được quy định dưới đây, và Thỏa Thuận Sử Dụng Được
Phép của học khu.
1.

Học sinh đứng tên một tài khoản dịch vụ trực tuyến được cấp có trách nhiệm sử dụng thích hợp tài khoản đó vào mọi lúc.
Học sinh có trách nhiệm giữ kín số tài khoản và mật khẩu cá nhân và sẽ chỉ sử dụng các tài khoản mà họ được gán.

2.

Học sinh phải sử dụng hệ thống của học khu một cách an toàn, có trách nhiệm và chủ yếu cho mục đích giáo dục.

3.

Học sinh không được truy cập, đăng tải, gửi, công khai hoặc hiển thị vấn đề có hại hoặc không thích hợp mang tính chất đe
dọa, tục tĩu, gây rối, hoặc khiêu dâm, hoặc có thể được hiểu như hành vi quấy rối hoặc gây mất thể diện của người khác
dựa trên chủng tộc/sắc tộc, nguồn gốc dân tộc, tình dục, giới tính, định hướng giới tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tôn
giáo hoặc quan điểm chính trị.

Vấn đề có hại bao gồm các vấn đề mà xét một cách toàn diện, đối với người bình thường, áp dụng các tiêu chuẩn hiện
hành trên toàn tiểu bang, những khêu gợi về nhục dục và là vấn đề mà mô tả hoặc miêu tả, theo cách xúc phạm rõ ràng,
hành vi tình dục và thiếu đi nghiêm trọng giá trị văn học, nghệ thuật, chính trị, hay khoa học đối với trẻ vị thành niên. (Bộ
Luật Hình Sự 313)
4.

Trừ khi có hướng dẫn khác của nhân viên nhà trường, học sinh không được tiết lộ, sử dụng hoặc phổ biến thông tin nhận
dạng cá nhân về bản thân hoặc những người khác khi sử dụng email, phòng chat hoặc các hình thức thông tin điện tử trực
tiếp khác. Học sinh cũng cần cảnh giác không nên tiết lộ thông tin như vậy qua các phương tiện khác cho các cá nhân liên
lạc thông qua Internet mà không có sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ.

Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số an sinh xã hội hoặc thông tin cá nhân khác của học sinh.
5.

Học sinh không được sử dụng hệ thống để khuyến khích việc sử dụng ma túy, rượu hoặc thuốc lá, cũng không được thúc
đẩy các thực hành phi đạo đức hoặc bất kỳ hoạt động nào trái pháp luật, chính sách của Hội Đồng Quản Trị, hoặc các quy
định hành chính.

6.

Học sinh không được sử dụng hệ thống để tham gia vào các hoạt động thương mại hoặc kiếm lợi nhuận khác.

7.

Học sinh không được sử dụng hệ thống để đe dọa, hăm dọa, quấy rối hoặc giễu cợt học sinh khác hoặc nhân viên nhà
trường.

8.

Tài liệu có bản quyền sẽ chỉ được đăng tải trực tuyến phù hợp với luật bản quyền áp dụng. Bất kỳ tài liệu nào được sử
dụng cho các dự án nghiên cứu cần trích dẫn phù hợp cùng với bất kỳ nguồn thông tin in ấn nào khác.

9.

Học sinh không được cố ý tải lên, tải về, hoặc tạo ra virus máy tính và/hoặc cố tình gây tổn hại hoặc phá hủy thiết bị hoặc
các tài liệu của học khu hay dùng thủ thuật đối với dữ liệu của bất kỳ người dùng nào khác, bao gồm hành vi gọi là
"hacking" (ăn cắp dữ liệu).

10. Học sinh không được cố tình làm ảnh hưởng tới khả năng gửi hoặc nhận email của người dùng khác, hoặc không được cố
tình đọc, xóa, sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng danh tính cá nhân người khác.
11. Học sinh phải báo cho các giáo viên hoặc hiệu trưởng về bất kỳ vấn đề an ninh hoặc sử dụng sai trái các dịch vụ nào.
Học khu có quyền giám sát việc sử dụng hệ thống của học khu để phát hiện các trường hợp sử dụng không đúng mà không
có thông báo hoặc sự đồng ý trước. Học sinh sẽ được thông báo rằng các tập tin máy tính và thông tin điện tử, bao gồm
email, không mang tính chất riêng tư và có thể được học khu truy cập với mục đích đảm bảo việc sử dụng hợp lý.
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AR 6163.4(c)
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CỦA HỌC SINH (tiếp)

Bất cứ khi nào một học sinh bị phát hiện đã vi phạm chính sách của Hội Đồng Quản Trị, quy định hành chính, hoặc Thỏa
Thuận Sử Dụng Được Phép của học khu, hiệu trưởng hay người được chỉ định có thể hủy bỏ hoặc hạn chế đặc quyền sử
dụng của học sinh hoặc gia tăng giám sát việc sử dụng của học sinh đối với các nguồn lực công nghệ của học khu, khi thích
hợp. Sử dụng không phù hợp cũng có thể dẫn đến hình thức kỷ luật và/hoặc hành động pháp lý theo quy định của pháp luật
và chính sách của Hội Đồng Quản Trị.
Hăm Dọa Trên Mạng - Bao gồm việc đăng thông điệp quấy rối, các mối đe dọa trực tiếp, tội ác xã hội hoặc văn bản hoặc hình
ảnh có hại khác trên Internet, các trang web mạng xã hội, hoặc các công nghệ kỹ thuật số khác, cũng như đột nhập vào tài
khoản của người khác và mạo danh người đó để gây thiệt hại tới danh tiếng hoặc tình bạn của người đó.
Lọc Thông Tin – Học khu có quyền, trong phạm vi cho phép của pháp luật, đặt các giới hạn hợp lý về tài liệu truy cập hoặc đăng
thông qua hệ thống.
Công Khai Trên Phương Tiện Truyền Thông - Tất cả các phương tiện truyền thông được công khai phải theo hướng dẫn của
học khu và phải được đánh giá.
Đạo Văn - Học sinh sẽ không được ăn cắp các tác phẩm. Đạo văn là lấy ý tưởng hoặc tác phẩm của người khác và trình bày
chúng như thể chúng là của chính mình.
Vi Phạm Bản Quyền - Học sinh sẽ phải tôn trọng quyền của chủ sở hữu bản quyền. Vi phạm bản quyền xảy ra khi một tác
phẩm, phần mềm, nhạc, video, v.v., được bảo vệ bằng bản quyền bị sao chép không thích hợp. Học sinh cần hỏi ý kiến giáo
viên của họ và xin phép chủ sở hữu bản quyền nếu họ không chắc chắn là họ có thể sử dụng tác phẩm hay không.
Dịch Vụ - Học khu không đảm bảo rằng các chức năng của các dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua hệ thống của học
khu sẽ không bị lỗi hay không có khiếm khuyết. Học khu sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng
không giới hạn ở, mất dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ.
Hậu Quả - Sử dụng công nghệ trong học khu là một đặc ân, không phải là quyền. Ngoài bất kỳ hình phạt hình sự và dân sự
nào, học sinh cũng phải chịu kỷ luật của nhà trường cho hành vi vi phạm liên quan đến công nghệ.

Hội Đồng phê duyệt: Ngày 12 tháng 9 năm 2013
Quy Định
được phê duyệt: Ngày 21 tháng 3 năm 2013

HỌC KHU EVERGREEN
San Jose, California
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Đạo Luật Trường Học
Lành Mạnh Năm 2000

Thông báo cho tất cả học sinh, phụ huynh/người giám hộ và nhân viên của Học Khu Evergreen:
Dự Luật của Hội Đồng Lập Pháp 2260 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2001. Luật này ban hành mục 17608 và các mục tiếp
theo của Bộ Luật Giáo Dục, yêu cầu, ngoài những điều khác, các học khu phải thông báo cho phụ huynh và nhân viên về việc sử
dụng thuốc trừ sâu ở trường. Mục đích của luật này là để giảm phơi nhiễm với thuốc trừ sâu độc hại thông qua các thông tin và
việc áp dụng hệ thống quản lý sâu bệnh tích hợp tại các trường. Nhằm mục đích này, và căn cứ vào các yêu cầu của luật này,
quý vị hãy lưu ý những điều sau đây:
Học Khu Evergreen dự định sẽ sử dụng các loại thuốc trừ sâu sau đây tại khuôn viên trường trong năm tới:
Thuốc Trừ Sâu/Thuốc Diệt Cỏ Số Đăng Ký E.P.A.
Round Up
524-475
Turflon
17545-8
Surflan
70506-44
Termidor
7969-210
Tenguard

(Các) Thành Phần Hoạt Chất
Glyphosate
Triclopyr
Olyzalin & Dipropysulfanilamide
Fipronil
Permethrin

Suspend
Eco Excempt
Tempo
Gentrol IGR Concentrate
Maxforce Ant Bait
Contrac Rodent Bait
Pre-cor
Maxforce Roach Bait
Eco Exempt G
Avert
DuPont Advion Ant Gel
DuPont Advion Roach Bait
CB-80 Extra
EcoExempt Jet
Gentrol Point Source
Wasp-Freeze
Talpirid
Vendetta Roach Bait

Deltamethrin
Không Áp Dụng
432-1377
2724-351
64248-10
12455-79

Rosemary Oil, Peppermint Oil
Cufluthrine
Hydroprene
Fipronil
Bromadiolone
Methoprene
Fipronil
Clove Oil, Thyme Oil
Abamectin B1
Indoxcarb
Inoxacarb
Pyrethrins
2-Phenethyl Proplonate, Rosemary Oil
Hydroprene
d-trans Allethrin, Phenothrin
Bromethalin
Abamectiv

Không Áp Dụng
499-294
352-746
352-652
9444-175
Không Áp Dụng
2724-469
499-362
12455-101
1021-2593

Phụ huynh/người giám hộ của Học Khu Evergreen có thể đăng ký với người được chỉ định của Học Khu,

Rick Navarro, Director of Operations
Telephone: 408-270-6800 /
Email: rnavarro@eesd.org
để nhận được thông báo về từng lần phun thuốc trừ sâu. Người đăng ký thông báo này phải được thông báo ít nhất là bảy
mươi hai (72) tiếng trước khi phun thuốc, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp, và sẽ được cung cấp tên và (các) thành phần
hoạt chất của thuốc trừ sâu cũng như ngày dự kiến phun thuốc.
Nếu quý vị muốn truy cập thông tin về thuốc trừ sâu và cách giảm sử dụng thuốc trừ sâu do Bộ Kiểm Soát Thuốc Trừ Sâu phát
triển theo Bộ Luật Nông Nghiệp và Thực Phẩm California, mục 13184, quý vị có thể làm như vậy bằng cách truy cập trang web
của Bộ tại địa chỉ www.cdpr.ca.gov.
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Thông Báo về Các Quyền theo Văn Kiện Điều Chỉnh về Bảo Vệ Các Quyền của Học Sinh (PPRA)

Theo PPRA, phụ huynh học sinh có một số quyền liên quan đến việc tiến hành các cuộc khảo sát, thu thập và sử dụng thông
tin cho mục đích tiếp thị, và một số cuộc thăm khám sức khỏe. Các quyền này bao gồm quyền:
Chấp thuận trước khi học sinh được yêu cầu phải nộp một bản khảo sát liên quan tới một hoặc nhiều lĩnh vực trong
những lĩnh vực được bảo vệ sau đây ("khảo sát thông tin được bảo vệ") nếu khảo sát đó được một chương trình của
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (ED) tài trợ toàn bộ hoặc một phần--

1.

•
•
•
•
•
•
•
•
2.

3.

Đảng phái hay niềm tin chính trị của học sinh hoặc cha mẹ học sinh;
Vấn đề về tâm thần hay tâm lý của học sinh hoặc gia đình học sinh;
Hành vi hoặc quan điểm về giới tính;
Hành vi bất hợp pháp, chống đối xã hội, tự buộc tội hoặc làm mất phẩm giá;
Đánh giá có hệ thống của những người khác mà người trả lời có mối quan hệ gia đình chặt chẽ;
Các mối quan hệ đặc quyền được pháp luật công nhận, chẳng hạn như với các luật sư, bác sĩ, hoặc các bộ
trưởng;
Thông lệ tôn giáo, đảng phái, hay tín ngưỡng của học sinh hoặc cha mẹ, hoặc
Thu nhập, ngoài trường hợp theo yêu cầu của pháp luật để xác định tính đủ điều kiện tham gia chương trình.

Nhận được thông báo và cơ hội để loại một học sinh ra khỏi:
•
Bất kỳ khảo sát thông tin được bảo vệ nào khác, bất kể nguồn tài trợ;
•
Bất kỳ kiểm tra thể chất hoặc khám sàng lọc xâm lấn, không khẩn cấp nào bắt buộc như điều kiện đăng ký học,
được quản lý bởi nhà trường hoặc đại diện của nhà trường và không cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an
toàn trực tiếp của học sinh, ngoại trừ khám sàng lọc thính giác, thị giác, hoặc kiểm tra chứng vẹo cột sống,
hoặc bất kỳ kiểm tra thể chất hoặc khám sàng lọc nào được phép hoặc bắt buộc theo pháp luật Tiểu Bang; và
•
Các hoạt động liên quan đến việc thu thập, công bố hoặc sử dụng thông tin cá nhân từ học sinh cho mục đích
tiếp thị hoặc bán hoặc phát tán thông tin đó cho người khác.
Kiểm tra, theo yêu cầu và trước khi thực hiện hoặc sử dụng •
Khảo sát thông tin được bảo vệ của học sinh;
•
Các công cụ được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân từ học sinh cho bất kỳ mục đích tiếp thị, bán hàng hoặc
các mục đích phát tán khác nào ở trên; và
•
Tài liệu giảng dạy được sử dụng như một phần của chương trình giáo dục.

Những quyền chuyển giao từ phụ huynh cho một học sinh đủ 18 tuổi hoặc trẻ vị thành niên không lệ thuộc theo pháp luật Tiểu
Bang.
Học Khu Evergreen đã phát triển và áp dụng các chính sách, có tham khảo ý kiến phụ huynh, liên quan đến các quyền này, cũng
như sắp xếp để bảo vệ sự riêng tư của học sinh trong việc thực hiện khảo sát được bảo vệ và thu thập, công bố hoặc sử dụng
thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị, bán hàng hoặc các mục đích phát tán khác. Học Khu Evergreen cũng sẽ trực tiếp thông
báo cho phụ huynh về các chính sách này ít nhất hàng năm vào đầu mỗi năm học và sau khi bất kỳ có thay đổi quan trọng nào.
Học Khu Evergreen cũng sẽ trực tiếp thông báo, chẳng hạn như thông qua email hoặc Bưu Chính Hoa Kỳ (U.S. Mail), cho phụ
huynh của học sinh có lịch tham gia vào các hoạt động hoặc khảo sát cụ thể được nêu dưới đây và sẽ cho phụ huynh cơ hội chọn
rút tên con em mình khỏi các hoạt động hoặc khảo sát cụ thể. Học Khu Evergreen sẽ ra thông báo này cho phụ huynh vào đầu
năm học nếu Học Khu đã xác định ngày cụ thể hoặc gần đúng của các hoạt động hoặc khảo sát tại thời điểm đó. Đối với các khảo
sát và hoạt động được lên lịch sau khi bắt đầu năm học, phụ huynh sẽ được cung cấp thông báo hợp lý về các hoạt động và khảo
sát theo kế hoạch được liệt kê dưới đây và có cơ hội chọn rút tên con em họ ra khỏi các hoạt động và khảo sát đó. Phụ huynh
cũng sẽ có cơ hội xem xét bất kỳ khảo sát thích hợp nào. Sau đây là một danh sách các hoạt động và khảo sát cụ thể được bao
hàm theo yêu cầu này:
•
Thu thập, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị, bán hàng hoặc mục đích phát tán khác.
•
Thực hiện bất kỳ cuộc khảo sát thông tin không được bảo vệ nào, không được Bộ Giáo Dục tài trợ toàn bộ hoặc một
phần.
•
Kiểm tra sức khỏe hoặc khám sàng lọc xâm lấn, không khẩn cấp như mô tả ở trên.
•
Phụ huynh/học sinh đủ điều kiện tin rằng các quyền của họ đã bị vi phạm có thể nộp đơn khiếu nại tới địa chỉ:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of
Education 400 Maryland
Avenue, SW Washington,
D.C. 20202-5920
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Thông Tin về Các Yêu Cầu Nhập Học Cao Đẳng/Đại Học và Giáo Dục Bậc Đại Học

Trường Đại Học California/Trường Đại Học Tiểu Bang California
Các Yêu Cầu Tối Thiểu về Nhập Học Cao Đẳng/Đại Học:
Các Khóa
"A-G"
A
B
C

Môn Học

Các Yêu Cầu CSU/UC

Lịch Sử/Khoa Học Xã Hội
Tiếng Anh
Toán Học

D

Khoa Học Trong Phòng Thí Nghiệm

E
F

Ngôn Ngữ Khác Ngoài Anh Ngữ
Nghệ Thuật Thị Giác và Nghệ Thuật Biểu Diễn
(VPA)
Dự Bị Đại Học Tự Chọn

Yêu cầu 2 năm
Yêu cầu 4 năm
Yêu cầu 3 năm (ví dụ: Đại Số, Hình Học và Tính
Toán), khuyến nghị 4 năm
Yêu cầu 2 năm (ví dụ: Sinh Học, Hóa Học và Vật
Lý), khuyến nghị 3 năm
Yêu cầu 2 năm, khuyến nghị 3 năm
Yêu cầu 1 năm

G

Yêu cầu 1 năm

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu tuyển sinh cao đẳng/đại học, và để có danh sách các khóa học của Học Khu đã được chứng nhận
bởi Đại Học California là đáp ứng các yêu cầu nhập học vào UC và CSU, xin tham khảo: https://doorways.ucop.edu/list
Học sinh được khuyến khích gặp gỡ các cố vấn của trường học để giúp học sinh lựa chọn các khóa học ở trường nhằm đáp
ứng các yêu cầu nhập học cao đẳng/đại học hoặc để ghi danh vào các khóa giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, hoặc cả hai. Vui
lòng liên hệ:

Dan Deguara, Assistant Superintendent
Telephone: 408-270-6827 /
Email: ddeguara@eesd.org
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Thủ Tục và Hướng Dẫn Báo Cáo Lạm Dụng Trẻ Em

Thông tin sau đây sẽ giúp các phụ huynh và người giám hộ xác định việc lạm dụng trẻ em đã xảy ra hay không, và nếu có
thì phụ huynh và người giám hộ sẽ được cung cấp thông tin về cách thức nộp đơn khiếu nại về lạm dụng trẻ em với cơ
quan thực thi pháp luật tại địa phương. Thông tin này được lấy từ Đạo Luật Báo Cáo về Việc Bỏ Bê và Lạm Dụng Trẻ Em
California trong Bộ Luật Hình Sự California và từ các mục của Bộ Luật Giáo Dục California.
Lạm Dụng Trẻ Em Có Thể Là Bất Cứ Hành Vi Nào Sau Đây:
•
Một người nào khác gây chấn thương thể chất cho trẻ không phải do vô tình.
•
Lạm dụng tình dục, hành hung, hoặc bóc lột trẻ em, chẳng hạn như:
o
Người chịu trách nhiệm đối với phúc lợi của trẻ điều trị cẩu thả hoặc ngược đãi trẻ trong các trường hợp
gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc phúc lợi của trẻ, cho dù việc gây tổn hại hoặc đe
dọa gây tổn hại xuất phát từ những hành vi hay thiếu sót từ phía người chịu trách nhiệm;
o
Việc huỷ hoại có chủ ý sức khỏe trẻ em bằng bất kỳ hình thức trừng phạt tàn nhẫn hoặc vô nhân đạo nào
hoặc bất kỳ thương tích nào dẫn đến tình trạng chấn thương; hoặc là
o
Việc cố ý gây hại hoặc gây thương tích cho trẻ em hay gây nguy hiểm cho người đó hoặc sức khỏe của
trẻ trong trường hợp người chịu trách nhiệm đối với phúc lợi của trẻ là người được cấp giấy phép, quản
trị viên, hoặc nhân viên của bất kỳ cơ sở nào được cấp phép chăm sóc trẻ em hoặc một quản trị viên hoặc
nhân viên của một trường công lập hoặc tư nhân hoặc tổ chức hay cơ quan khác.
Lạm Dụng Trẻ Em Không Bao Gồm:
•
Cuộc ẩu đả giữa các trẻ vị thành niên;
•
Chấn thương gây ra bởi các hành động của một nhân viên trật tự trị an sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết trong
phạm vi công việc của mình; hoặc là
•
Chấn thương gây ra bởi bất kỳ lực lượng nào hợp lý và cần thiết đối với một người được thuê làm việc hoặc tham
gia vào trường học:
o
Để ngăn chặn hành vi gây rối loạn đe dọa gây ra chấn thương thể chất cho một người hoặc gây thiệt hại
tài sản;
o
Vì mục đích tự vệ;
o
Để lấy được vũ khí hoặc những vật nguy hiểm khác trong vòng kiểm soát của một học sinh; hoặc là
o
Để thực hiện mức độ kiểm soát cần thiết một cách hợp lý nhằm duy trì trật tự, bảo vệ tài sản, bảo vệ sức
khỏe và sự an toàn của học sinh, và duy trì các điều kiện thích hợp và phù hợp có lợi cho việc học tập.
Cách Thức Nộp Đơn Khiếu Nại về Lạm Dụng Trẻ Em Diễn Ra tại Cơ Sở Trường

Phụ huynh và người giám hộ của học sinh có quyền nộp đơn khiếu nại chống lại một nhân viên nhà trường hoặc người
khác mà họ nghi ngờ đã tham gia vào việc lạm dụng trẻ em tại trường học. Để nộp đơn khiếu nại, phụ huynh hoặc người
giám hộ phải nộp báo cáo chính thức cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương phù hợp. Cơ quan thực thi pháp luật phù
hợp có thể là một trong những cơ quan sau đây:
•
Cơ Quan Cảnh Sát Trưởng hoặc Sở Cảnh Sát (không bao gồm bộ phận cảnh sát học khu hoặc bộ phận an ninh
trường học)
•
Cục Quản Chế Quận nếu được quận chỉ định để nhận báo cáo lạm dụng trẻ em, hoặc
•
Bộ Phúc Lợi Quận/Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em Quận.
Đơn khiếu nại có thể được nộp qua điện thoại, nộp trực tiếp, hoặc bằng văn bản. Đơn khiếu nại cũng có thể được nộp cùng
lúc tới văn phòng giáo dục quận hoặc học khu của quý vị. Tuy nhiên, các văn phòng giáo dục quận hoặc học khu không điều
tra những cáo buộc lạm dụng trẻ em.
Cơ quan thực thi pháp luật địa phương được yêu cầu phải điều tra tất cả các khiếu nại.
Ngoài ra, nếu trẻ bị khuyết tật và ghi danh tham gia giáo dục đặc biệt, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể nộp đơn khiếu
nại riêng tới Sở Giáo Dục California (CDE) theo Tiêu Đề 5 của Bộ Điều Lệ California Mục 4650(a)(vii)(c). Tuy nhiên, CDE
không điều tra các cáo buộc về lạm dụng trẻ em mà điều tra các trường hợp có thể liên quan đến nguy cơ gây nguy hiểm
về thể chất hoặc đe dọa đến sức khỏe, an toàn, hoặc phúc lợi của trẻ em hoặc những nguy cơ có thể dẫn đến việc bị từ
chối được học tập trong nền giáo dục công lập miễn phí và thích hợp.
Nếu khiếu nại lạm dụng trẻ em được "chứng minh" hoặc xác nhận bởi cơ quan thực thi pháp luật địa phương, có nghĩa là
báo cáo về việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em dựa trên những bằng chứng, như được xác định bởi điều tra viên thực thi pháp
luật đã tiến hành điều tra, có nhiều khả năng xảy ra, và khi đó báo cáo điều tra sẽ được cơ quan thực thi pháp luật gửi tới
ban quản trị của Văn Phòng Giáo Dục Quận hoặc học khu địa phương. Báo cáo về lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em đã được
xác nhận được gửi tới hội đồng quản trị của học khu hoặc Văn Phòng Giáo Dục Quận sẽ phải tuân theo các quy định của
Bộ Luật Giáo Dục California mục 44031, trong đó cung cấp cho nhân viên nhà trường một số quyền liên quan đến hồ sơ và
thông tin nhân sự.
Ngoài ra, báo cáo đã được xác nhận sẽ được cơ quan thực thi pháp luật điều tra khiếu nại chuyển tiếp đến Sở Tư Pháp
California theo Bộ Luật Hình Sự California Mục 11169 và thông báo sẽ được cung cấp cho người lạm dụng trẻ em bị cáo
buộc rằng người đó đã được báo cáo tới Danh Mục Hành Vi Lạm Dụng Trẻ Em do Bộ Tư Pháp lưu giữ.
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Dịch Vụ Dinh Dưỡng dành cho Trẻ Em: Chương Trình Bữa Trưa Miễn Phí và Được Giảm Giá
Cơ Quan Dinh Dưỡng Trẻ Em tự hào khi phục vụ các bữa ăn tốt cho sức khỏe và cân đối giúp cung cấp cho học sinh tất cả các chất
dinh dưỡng cần thiết học tập thành công ở trường. Chúng tôi mong muốn được chào đón con em quý vị đến nhà ăn tại trường trong
năm học này.

Học Khu Evergreen tham gia vào Chương Trình Quốc Gia về Ăn Trưa tại Trường ở tất cả các địa điểm. Chương trình Bữa
Sáng tại Trường hiện đang diễn ra tại các Trường Tiểu Học Dove Hill, Holly Oak, Katherine Smith (Chương Trình Bữa Sáng
trong Lớp Học), Montgomery và O.B. Whaley, cùng các Trường Trung Học LeyVa và Quimby Oak. Bữa trưa được phục vụ
mỗi ngày học tại các trường tham gia chương trình. Học sinh có thể mua bữa trưa với giá $3,50 và/hoặc bữa sáng với giá
$2,00. Các học sinh đủ điều kiện có thể được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc được giảm giá 40¢ cho bữa trưa và 20¢ cho
bữa sáng. Học sinh cũng có thể mua sữa, nước trái cây 100% và nước đóng chai với giá 75¢. Hãy kiểm tra thực đơn để biết
thêm những món đồ ăn nhẹ có thể mua.
Mục tiêu của chương trình bữa sáng và bữa trưa tại Học Khu Evergreen nhằm cung cấp những bữa ăn tốt cho sức khỏe tới
các trẻ trong ngày học tại trường. Với nỗ lực có một môi trường ăn uống tích cực và tất cả học sinh đều được đối xử tôn trọng và
công bằng, học sinh sẽ được phép thanh toán bữa ăn của mình bằng thẻ tín dụng ở bậc Tiểu Học. Không áp dụng thẻ tín dụng với
các Trường Trung Học hoặc đố với việc mua thức ăn theo yêu cầu.
Tuy nhiên, để phục vụ các bữa ăn tốt cho sức khỏe, chất lượng cao cho tất cả các trẻ, chúng tôi phải chắc chắn rằng chúng tôi được
đảm bảo về mặt tài chính. Quý vị đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực này và chịu trách nhiệm cho việc mua đồ của con quý vị
trong nhà ăn tại trường. (Để đọc toàn bộ Quy Trình Tính Phí Bữa Ăn, vui lòng truy cập http://evergreen.schoollunchapp.com),
Học Khu Evergreen có nhiều tùy chọn thanh toán đơn giản cho quý vị lựa chọn. Cho dù quý vị chọn tùy chọn thanh toán nào, vui
lòng nhớ rằng số dư bị âm hiện tại phải được thanh toán càng sớm càng tốt.
• Thanh Toán Trực Tuyến: Truy cập www.myschoolbucks.com để thực hiện thanh toán, thiết lập email
cảnh báo số dư thấp và theo dõi các giao dịch một cách an toàn và bảo mật mọi lúc.

•

Thanh toán tại trường con quý vị: Học sinh có thể trả bằng tiền mặt hoặc séc khi ăn tại nhà ăn của
trường. Quý vị lỡ đưa con đến trường rồi? Cũng có thể thực hiện thanh toán trước tại văn phòng nhà
trường trong giờ làm việc bình thường. Séc phải được thanh toán cho CNS và vui lòng để lại tên con
quý vị và số phòng học khi gửi thanh toán.

Nếu con quý vị thanh toán bữa ăn bằng tín dụng, quý vị sẽ được thông báo qua:
• Lời nhắc trực tiếp tới học sinh

•
•

Cuộc gọi điện thoại tự động về nhà và một email sẽ được gửi cho phụ huynh
Trong trường hợp có nhiều khoản thanh toán quá hạn, văn phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em sẽ gửi
thư tới nhà quý vị và khoản nợ của quý vị có thể được chuyển qua một cơ quan thu nợ

Các gia đình có thể đủ điều kiện hưởng các bữa ăn miễn phí hoặc được giảm giá bằng cách hoàn thành đơn đăng ký. Quý vị có
thể nộp đơn đăng ký trực tuyến tại Evergreen.heartlandapps.com. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, an toàn và riêng tư. Đơn
đăng ký mới phải được nộp hàng năm. Hướng dẫn sẽ được gửi đến các hộ gia đình của tất cả học sinh trước năm học hiện tại.
Đơn đăng ký dạng giấy sẽ không được gửi qua đường bưu điện về nhà. Các đơn đăng ký cũng có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây
Ban Nha và tiếng Việt tại văn phòng ở mỗi trường, trực tuyến tại www.eesd.org và tại văn phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng Trẻ Em tại
2828 Corda Drive, San Jose, CA 95122. Hạn chót cho năm học 2019-2020 là thứ Năm, ngày 3 tháng 10 năm 2019. Nếu đơn đăng
ký của quý vị không được tiếp nhận và xử lý trước ngày hết hạn, con quý vị sẽ trở lại trạng thái phải trả tiền.
Đơn đăng ký có thể được nộp bất cứ lúc nào trong suốt năm học và gia đình có thể đăng ký lại bất cứ lúc nào. Đặc biệt
khuyến khích các gia đình nộp đơn đăng ký mới nếu họ bị sụt giảm thu nhập hộ gia đình, bị thất nghiệp, gia tăng quy mô
gia đình hoặc đủ điều kiện nhận Phiếu Thực Phẩm, CalWorks, MediCal, KinGap hoặc FDPIR. Thông tin mà các hộ gia đình
cung cấp trong đơn đăng ký sẽ được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện nhận bữa ăn và có thể được xác nhận bất cứ
lúc nào trong năm học bởi các viên chức trường học hoặc chương trình. Quý vị hoặc con cái của quý vị không cần phải là
công dân Hoa Kỳ cũng đủ điều kiện để hưởng các bữa ăn miễn phí hoặc được giảm giá.
Tài trợ Liên Bang, Tiểu Bang, Tiêu Đề 1 và trợ cấp tư nhân sẽ dựa trên số lượng đơn đăng ký bữa ăn đủ điều kiện mà
chúng tôi thu thập và xử lý. Chúng tôi khuyến khích tất cả các hộ gia đình hoàn thành đơn đăng ký bữa ăn, ngay cả khi quý
vị có kế hoạch mang cơm từ nhà đi cho con của quý vị.
Nếu quý vị cần trợ giúp để hoàn thành mẫu đơn đăng ký hoặc có điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ với văn phòng Dịch Vụ Dinh
Dưỡng Trẻ Em theo số điện thoại (408) 223-4500.
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Các Hệ Thống Lưu Trữ Trên Web Được Học Khu Phê Duyệt
Học Khu Evergreen sẽ sử dụng các Ứng Dụng Google dành cho Giáo Dục trong các lớp học để hỗ trợ việc chia sẻ mang tính
hợp tác các tài nguyên giữa học sinh và giáo viên Học Khu Evergreen. Các Ứng Dụng Google dành cho Giáo Dục bao gồm
một bộ các chương trình dựa trên web như e-mail, lịch, phát triển website, xử lý văn bản, v.v. Là hệ thống dựa trên web, khi
một học sinh được chỉ định một tài khoản, học sinh đó có thể truy cập các văn bản và tài liệu khác từ một máy tính bất kỳ có
thể truy cập internet.
Mặc dù việc tham gia vào chương trình các Ứng Dụng Google dành cho Giáo Dục là tự nguyện, tất cả học sinh được đặc biệt
khuyến khích ghi danh tham gia chương trình miễn phí này. Nếu quý vị không muốn con em mình tham gia vào chương trình,
xin vui lòng đánh dấu vào ô để lựa chọn không tham gia chương trình "Mẫu Thỏa Thuận và Xác Nhận của Phụ Huynh" ở phần
cuối của cuốn sổ tay này.
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BP 5125.1

Học Sinh
TIẾT LỘ THÔNG TIN THƯ MỤC

Hội Đồng Quản Trị nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì tính bảo mật của thông tin thư mục và do đó chỉ cho phép tiết
lộ thông tin đó tuân theo pháp luật, chính sách của Hội Đồng Quản Trị, và quy định hành chính.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định có thể tiết lộ thông tin thư mục học sinh cho các phương tiện truyền thông tin
tức hoặc các tổ chức phi lợi nhuận phù hợp với chính sách của Hội Đồng Quản Trị và quy định hành chính.
Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định có thể hạn chế hoặc từ chối việc tiết lộ các loại thông tin thư mục cụ thể cho
bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận công hay tư nào dựa trên quyết định mang lại quyền lợi tốt nhất cho các học sinh của học
khu. (Bộ Luật Giáo Dục 49073)
Trong mọi trường hợp, không được tiết lộ thông tin thư mục cho một thực thể tạo lợi nhuận tư nhân, ngoại trừ cho các
đại diện của phương tiện truyền thông tin tức và người sử dụng lao động tiềm năng, phù hợp với chính sách của Hội
Đồng Quản Trị.

Tài Liệu Tham Khảo Pháp Lý:
BỘ LUẬT GIÁO DỤC
49061 Định nghĩa
49063 Thông báo cho phụ huynh về các
quyền của họ
49073 Tiết lộ thông tin thư mục
49073.5 Thông tin thư mục; đại diện quân sự; số điện thoại
49603 Các trường trung học công lập; tuyển dụng quân sự
BỘ LUẬT HOA KỲ, TIÊU ĐỀ 10
503 Nhà tuyển dụng quân sự truy cập vào thông tin
thư mục BỘ LUẬT HOA KỲ, TIÊU ĐỀ 20
1232g Ðạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình
7908 Nhà tuyển dụng lực lượng vũ trang tiếp cận với các học sinh và thông
tin tuyển dụng học sinh
BỘ ĐIỀU LỆ LIÊN BANG, TIÊU ĐỀ 34
99.1-99.67 Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục của Gia Đình

Chính Sách
được phê duyệt: Ngày 21 tháng 3 năm 2013

HỌC KHU EVERGREEN
San Jose, California
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HỌC KHU EVERGREEN
LỊCH HỌC NĂM 2019 – 2020
Tháng 8
1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

2*

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19

23

24

25

26

Ngày Nghỉ Dạy của Tất Cả Giáo Viên – ngày 19, 20 tháng 8
Ngày Khai Giảng – ngày 21 tháng 8
Ngày Học Ngắn Đầu Tiên – ngày 29 tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

1

2

3

4

7

8

9

10

11

4

5

6

20

14

15

16

17

18

11*

12

27

21

22

23

24

25

18

28

29

30

31

25

30
Ngày Lễ Lao Động – ngày 2 tháng 9
Ngày Phát Triển Nghiệp Vụ cho Nhân
Viên – ngày 26 tháng 9

Tháng 12
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6

13

14

15

16

17

18

19

20

19

20

21

22

23

24* 25*

26

27

26

27* 28* 29*

30

31*

Ngày Cựu Chiến Binh – ngày 11 tháng
11
Ngày Hội Thảo - ngày 20 tháng 11
Nghỉ Lễ Tạ Ơn – ngày 25-29 tháng 11

Tháng 2

Tháng 3

Kì Nghỉ Đông – ngày 23-31 tháng 12,
ngày 1-3 tháng 1

Tháng 4

2

3

4

5

6

Tháng 1

1

1*

2

3

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20*

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Ngày Lễ Martin Luther King – ngày 20
tháng 1

Tháng 5

1

2

3

Tháng 6
1

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

6

7

8

9

10*

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

13*

14

15

16

17

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

17* 18*

19

20

21

23

24

25

26

27

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

24

26

27

28

30

31

27

28

29

30

25*

26

27

28

29

29

30

25

Ngày Lễ của Tổng Thống – ngày 1721 tháng 2

Ngày Ceasar Chavez – ngày 30 tháng
3 (nghỉ học)

Kì Nghỉ Xuân – ngày 10 – 17 tháng 4

Ngày Tưởng Niệm Liệt Sĩ – ngày 25
tháng 5

CÁC NGÀY LỄ ĐƯỢC
PHÂN LOẠI
Ngày Độc Lập
Ngày Lễ Lao Động
Ngày Cựu Chiến Binh
Kì Nghỉ Đông
Ngày Martin Luther King
Ngày Lễ Washington & Lincoln
Kì Nghỉ Xuân
Ngày Tưởng Niệm Liệt Sĩ

Ngày 4 tháng 7
Ngày 2 tháng 9
Ngày 11 tháng 11
Ngày 27-29 tháng 11
Ngày 20 tháng 1
Ngày 17,18 tháng 2
Ngày 10-13 tháng 4
Ngày 25 tháng 5

Ngày Bế Giảng – ngày 12 tháng 6
* Ngày Lễ
Ngày Khai Giảng/Bế
Giảng
Ngày Lễ/Ngày Nghỉ Học
3 ngày Nghỉ Dạy /
ngày nghỉ học
1 ngày Hội Thảo /
ngày nghỉ học

44

45

Học Khu Evergreen

Mẫu Thỏa Thuận và Xác Nhận Hàng Năm của Phụ Huynh
(Vui Lòng Viết In)

Tên Học Sinh

Lớp

Trường

Giáo Viên

Mẫu Xác Nhận về Sổ Tay dành cho Phụ Huynh
Sổ Tay dành cho Phụ Huynh Hàng Năm này có vai trò như nguồn thông tin dành cho các gia đình và
cộng đồng. Hội Đồng Quản Trị Học Khu Evergreen khuyến khích và ủng hộ các nỗ lực hợp tác của
phụ huynh và nhân viên nhà trường nhằm đem lại môi trường học tập an toàn, trật tự và tích cực cho
học sinh và những thành viên khác trong cộng đồng trường.
Ký Tắt (Xác

Nhận Đã
Nhận Sổ Tay)

Mỗi học sinh chịu trách nhiệm về hành vi chấp nhận được của mình cũng như việc bảo vệ các quyền
của những học sinh khác về thủ tục hợp pháp và đối xử công bằng và chính đáng. Vui lòng đọc và sử
dụng sổ tay này để trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Tôi xác nhận đã nhận được Sổ Tay dành cho Phụ Huynh Hàng Năm. Bên cạnh đó, tôi hiểu rằng có
thể xem sổ tay này trên trang web www.eesd.org của học khu bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và
tiếng Việt, và tôi có thể yêu cầu nhà trường hoặc Văn Phòng Học Khu cung cấp bản sao bằng ngôn
ngữ mong muốn.

Ký Tắt
(Thỏa Thuận
Chấp Thuận
Điều Trị Y
Khoa)

Chấp Thuận Điều Trị Y Khoa
Trong trường hợp con tôi đau ốm hoặc bị thương và không thể liên lạc được với tôi và bác sĩ hoặc nha
sĩ đã được chỉ định là người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi tới bác sĩ hoặc nha sĩ được
cấp phép có thể cung cấp dịch vụ hoặc đưa con tôi tới cơ sở cấp cứu gần nhất bằng xe cứu thương nếu
cần thiết. Tôi hiểu rằng học khu không phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản lệ phí hoặc chi phí y tế
phát sinh.

Theo đây tôi xin chấp thuận bất kỳ thủ thuật kiểm tra X-quang, chẩn đoán hoặc điều trị gây mê, y khoa,
phẫu thuật hoặc nha khoa và chăm sóc nằm viện nào được xem là cần thiết cho con tôi theo phán
đoán tốt nhất của bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật hoặc nha sĩ điều trị và được thực hiện bởi hoặc dưới sự
giám sát của nhân viên y tế của bệnh viện hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ nha khoa hoặc y tế (Bộ Luật
Dân Sự 25.8).

Việc Sử Dụng Công Nghệ Có Thể Chấp Nhận Được
Tôi xác nhận rằng con tôi và tôi đã đọc Quy Định về Sử dụng Công Nghệ Được Phép của Học Sinh AR
6163.4 có trong Cuốn Sổ Tay dành cho Phụ Huynh Hàng Năm này và sẽ tuân theo sự mong đợi được
Ký Tắt (Các
nêu trong quy định.
Quy Định về Sử
Dụng Được
Phép

Ký Tắt
(Đã đọc

Hệ Thống
Lưu Trữ
Trên Web
Được Học
Khu Phê
Duyệt )

Hệ Thống Lưu Trữ Trên Web Được Học Khu Phê Duyệt
Hệ Thống Lưu Trữ Trên Web Được Học Khu Phê Duyệt, như là các Ứng Dụng Google dành cho Giáo
Dục cho phép học sinh sử dụng bộ các chương trình dựa trên Web miễn phí và phối hợp với giáo viên và
các học sinh khác trong Học Khu, được tóm tắt trong Cuốn Sổ Tay dành cho Phụ Huynh Hàng Năm này.
Việc tham gia vào các hệ thống này là tự nguyện, nhưng chúng tôi rất khuyến khích học sinh tham gia.
Phụ huynh có quyền không cho con em mình tham gia hệ thống lưu trữ trên web được học khu phê
duyệt và/hoặc chương trình các Ứng Dụng Google dành cho Giáo Dục.

Tôi KHÔNG muốn con mình tham gia các chương trình Hệ Thống Lưu Trữ Trên Web Được Học
Khu Phê Duyệt.
Tôi KHÔNG muốn con mình được cấp phát tài khoản các Ứng Dụng Google dành cho Giáo Dục.
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******* Hoàn Thành Cả Hai Mặt của Mẫu Sau*****
Cho Phép Chụp Ảnh / Công Khai Thông Tin Cá Nhân

Trong suốt năm học, nhân viên của học khu và/hoặc thành viên của cơ quan truyền thông dưới sự hộ
tống của nhân viên học khu có thể tới các lớp học của chúng tôi hoặc các sự kiện của trường để chụp
ảnh học sinh cho các ấn phẩm, trưng bày, (các) trang web, bài viết tin tức của học khu hoặc cho các mục
đích tương tự. Con của quý vị có thể xuất hiện trong ảnh hoặc video hoặc có thể được ghi âm giọng nói
lên radio, hoặc công bố tên của trẻ. (đánh dấu vào các tùy chọn về ảnh/ấn phẩm được chọn dưới đây)

Ký Tắt

Có, tôi cho phép các đại diện của Học Khu Evergreen, cơ quan truyền thông địa phương
được sự cho phép của học khu hoặc các tổ chức liên quan đến giáo dục khác chụp ảnh,
quay video, ghi âm và/hoặc phỏng vấn con tôi phục vụ mục đích của trường. Điều này bao
gồm các hình ảnh và/hoặc video được công bố trên (các) trang web của trường hoặc học
khu. Trong bất kỳ trường hợp nào, ngoại trừ kỷ yếu của trường và ảnh lớp, không được
công bố tên đầy đủ và/hoặc thông tin cá nhân của con tôi kèm theo ảnh mà không có sự
chấp thuận của phụ huynh.
HOẶC

Ký Tắt

Tôi KHÔNG muốn con mình bị chụp ảnh, quay video, ghi âm, phỏng vấn và/hoặc công khai
tên bởi các đại diện của Học Khu Evergreen, cơ quan truyền thông địa phương được sự cho
phép của học khu hoặc các tổ chức liên quan đến giáo dục khác.
Tuy nhiên, tôi đồng ý cho phép (đánh dấu vào tất cả các tùy chọn áp
dụng):

Con tôi tham gia chụp ảnh cùng trường .
Giáo viên của con tôi chụp ảnh con tôi trong lớp và sử dụng bức ảnh
đó cho các dự án lớp học và để trưng bày.
Con tôi có trong các hình ảnh và/hoặc video của các
hoạt động hoặc các buổi biểu diễn trên lớp.
Ảnh và tên con tôi xuất hiện trên ấn phẩm lớp học hoặc cuốn kỷ yếu của
trường
Tên con tôi xuất hiện trong chương trình trao thưởng/hoạt động
hoặc bản tin lớp học/trường/học khu
Ảnh con tôi xuất hiện trên nội dung trang web hoặc trên phương
tiện truyền thông xã hội.
Tôi đã đọc và/hoặc kiểm tra các mục thỏa thuận và xác nhận ở cả hai mặt của Mẫu Thỏa Thuận và Xác
Nhận Hàng Năm của Phụ Huynh này.

Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ (Viết in hoa)

Chữ ký

Ngày

Gửi Lại Mẫu Đã Hoàn Thành cho Trường Đang Theo Học
D-158 Sửa đổi ngày 1 tháng 8 năm 2016
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