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Gia ́o dục đăc̣ biệt.......................................................................................24 
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THÔNG BÁO HÀNG NĂM CHO PHỤ HUYNH 
2018-2019 

 
KI ́NH GỞI PHU ̣ HUYNH/GIA ́M HÔ ̣: 
Đoa ̣n 48980 của Đa ̣o luâ ̣t Gia ́o dục California yêu câ ̀u gởi thông ba ́o đâ ̀u học ky ̀ một hay một 
phâ ̀n tư của năm học cho phụ huynh/gia ́m hộ trong học khu liên quan tới quyền lợi của phụ 
huynh/gia ́m hộ theo ca ́c đoa ̣n 32390, 35291, 46014, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 
49451, 49472, 51938, Chương 2.3 (kết nối với đoa ̣n 32255) của Phâ ̀n 19, va ̀ thông ba ́o của sự 
có sẵn của chương ghi trong Mục 9 va ̀ sự có sẵn của gia ̉ng da ̣y ca ́ nhân theo đoa ̣n 48206.3.  
Đoa ̣n 48982 yêu câ ̀u rằng thông ba ́o na ̀y pha ̉i được cha mẹ ky ́ tên va ̀ gởi tra ̉ trường. Phụ 
huynh ky ́ tên va ̀ tra ̉ về trườngTrang Ky ́ tên Chính sa ́ch OUSD, thừa nhâ ̣n đa ̃ nhâ ̣n được thông 
ba ́o, được ba ́o vệ quyền lợi của mình nhưng không chỉ rõ việc tham gia chương trình na ̀o. Theo 
yêu câ ̀u của phụ huynh chữ ky ́ va ̀ sự tra ̉ tâp hồ sơ trang chính sa ́ch va ̀ chữ ky ́ va ̀ thừa nhâ ̣n 
phụ hynh đa ̃ được thông ba ́o nhưng nhưng không thừa nhâ ̣n tham gia hay đồng y ́ một chương 
trình na ̀o. Theo yêu câ ̀u của phụ huynh, thông ba ́o ha ̀ng năm có thể cung câ ́p cho phụ huynh 
hình thức điện tử. Nếu thông ba ́o được cung câ ́p bằng điện tử thì phụ huynh/gia ́m hộ pha ̉i nộp 
cho trường một giâ ́y thừa nhâ ̣n có ky ́ tên đa ̃ nhâ ̣n được thông ba ́o na ̀y. Quy ́ vị có thể 
xemThông ba ́o ha ̀ng năm của Học khu cho phụ huynh như một phâ ̀n của  sổ tay có sẵn trên 
ma ̣ng ở www.ousd.org/studentfamilyhandbook. Đính kèm với thông ba ́o na ̀y như la ̀ một phâ ̀n 
của sổ tay la ̀ một mục lục chính sa ́ch bao gồm ca ́c chính sa ́ch của học khu về những đề ta ̀i đặc 
biệt như ghi dưới đây. Xin ghi nhâ ̣n rằng tâ ́t ca ̉ ca ́c chính sa ́ch của hội đồng học khu thì cũng có 
sẵn trên ma ̣ng ở www.ousd.orgboardpolicies.  
Một số nha ̀ lâ ̣p pha ́p đòi hỏi thông ba ́o thêm cho phụ huynh hay gia ́m hộ trong học ky ̀ hay ít 
nhâ ́t 15 nga ̀y trước một hoa ̣t động đặc biệt na ̀o (một la ́ thư riêng sẽ được gởi tới phụ huynh 
hay gia ́m hộ trước hoa ̣t động hay lớp học na ̀o va ̀ học sinh sẽ được miễn tham gia bằng văn 
ba ̉n hiệu trưởng.)  Ca ́c cống hiến lâ ̣p pha ́p kha ́c cho một số quyền ghi trong mâ ̃u na ̀y. 
Theo đó, quy ́ vị được thông ba ́o như sau (khi chúng tôi dùng chữ thông ba ́o “parent” la ̀ bao 
gồm luôn phụ huynh lâ ̃n gia ́m hộ): 
 
KY ̉ LUÂ ̣T HO ̣C SINH     
LUÂ ̣T VA ̀ THU ̉ TU ̣C VÊ ̀ KY ̉ LUÂ ̣T 
TRƯỜNG (EC §35291):  Luâ ̣t lệ liên quan 
tơi ky ̉ luâ ̣t học sinh bao gồm những luâ ̣t chi 
phối đuổi học ca ̉nh ca ́o va ̀ đuổi thẳng được 
ghi trong Education Code Sections 48900 
va ̀ tiếp theo va ̀ có sẵn để tham kha ̉o trên 
ma ̣ng ở www.ousd.orgboardpolicies va ̀ khi 
yêu câ ̀u ở trường. Chính sa ́ch ky ̉ luâ ̣t của 
học khu có trong mục lục chính sa ́ch đính 
kèm. Ngoa ̀i ra, thông tin về ky ̉ luâ ̣t sau đây 
được cung câ ́p cho cha mẹ. 
 
NHIÊ ̣M VU ̣ LIÊN QUAN TỚI HA ̣NH KIÊ ̉M 
CU ̉A HO ̣C SINH (EC §44807):  Mỗi gia ́o 
viên sẽ bắt học sinh chịu tra ́ch nhiệm ha ̣nh 
kiểm của mình trên đường lui tới trường va ̀ 
ở sân chơi. 
 
NHIÊ ̣M VU ̣ CU ̉A HO ̣C SINH (5 CCR §300):  
Học sinh pha ̉i tuân theo điều lệ của 
trường,vâng lời mọi chỉ ba ̉o, siêng năng 
trong học ha ̀nh, tôn trọng gia ́o viên va ̀ 
những người quyền ha ̀nh kha ́c va ̀ kềm chế 
không nói năng tục tĩu. 
 

CÂ ́M TUYÊ ̉N NGƯỜI CHO BĂNG ĐA ̉NG 
(EC §48900(q)):  Học sinh va ̀ những người 
kha ́c bị câ ́m liên quan hay cố liên quan 
tuyển mộ người. 
 
LUÂ ̣T LÊ ̣ VÊ ̀ ĂN MẶC/A ́O QUÂ ̀N BĂNG 
DA ̉NG (EC §35183):  Học khu có quyền 
thông qua một ca ́ch ăn mặc hợp ly ́. 
 
PHU ̣ HUYNH THAM GIA LỚP HO ̣C CU ̉A 
HO ̣C SINH BỊ ĐUÔ ̉I HO ̣C (EC §48900.1; 
LC §230.7):  Nếu một gia ́o viên đuổi ca ̉nh 
ca ́o một học sihh, thì gia ́o viên đó có thể đòi 
phụ huynh em đó tham gia một va ̀i tiết học 
của lớp con mình. Chủ nhân không ky ̀ thị 
cha mẹ bị yêu câ ̀u la ̀m theo yêu câ ̀u na ̀y. 
 
THE ̉ BA ́O CA ́O TRA ́CH NHIÊ ̣M CU ̉A 
TRƯỜNG (SARC)(EC §35256, 35258):  
Học khu pha ̉i cố thông ba ́o cho cha mẹ mục 
đích của Ba ́o ca ́o tiên bộ của trường va ̀ ba ̉o 
đa ̉m mọi phụ huynh đều nhâ ̣n được một 
ba ̉n. Ha ̃y xem SARC cho ca ́c trường OUSD 
trên ma ̣ng ở www.ousd.org/sarc. Phụ huynh 
có thể nhâ ̣n một ba ̉n SARC khi yêu câ ̀u ở 
trường. 
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Sổ Tay Học sinh & Gia đình 2018-19 
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ĐA ̣O ,LUÂ ̣T NƠI AN TOA ̀N ĐÊ ̉ HO ̣C HO ̉I 
(EC §234.1): Học khu cam kết duy trì một 
môi trường la ̀m việc va ̀ học ha ̀nh, không có 
bắt na ̣t như định nghĩa trong EC §48900(r). 
Bâ ́t cứ học sinh na ̀o liên quan tới bắt na ̣t 
người na ̀o trong ngoa ̀i học khu đều có thể 
bị biện pha ́p ky ̉ luâ ̣t lên tới đuổi học. Chính 
sa ́ch học khu va ̀ quy trình nộp đơn khiếu na ̣i 
pha ̉i được công khai cho học sinh, phụ 
huynh, nhân viên va ̀ nhân viên của ban 
qua ̉n trị. Thông ba ́o sẽ bằng tiếng Anh va ̀ 
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của người nhâ ̣n. 
Muốn có một ba ̉n sao của chính sa ́ch chống 
ky ̀ thị, chống quâ ́y nhiễu, chống đe dọa va ̀ 
chống bắt na ̣t hay để ba ́o ca ́o những sự 
việc bắt na ̣t, thì xin liên la ̣c trên ma ̣ng ở 
www.ousd.org/omsbudsperson hay 
www.ousd.orgboardpolicies hay văn phòng 
học khu. Những chính sa ́ch na ̀y sẽ được 
niêm yết trong ca ́c trường học va ̀ văn 
phòng. 
 
HÔ ̀ SƠ CU ̉A TRƯỜNG VA ̀ THA ̀NH TỰU  
 
HÔ ̀ SƠ HO ̣C SINH/THÔNG BA ́O QUYÊ ̀N 
LỢI RIÊNG TƯ CU ̉A PHU ̣ HUYNH VA ̀ 
HO ̣C SINH (EC §49063 et seq., §49069, 
§49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR 99.34, va ̀ 
Đa ̣o luâ ̣t Riêng tư va ̀ Quyê ̀n lợi gia ́o du ̣c 
gia đình cu ̉a liên bang): Luâ ̣t của tiểu 
bang va ̀ liên bang liên quan tới hồ sơ học 
sinh cho phép một số quyền lợi riêng tư va ̀ 
quyền truy câ ̣p cho học sinh va ̀ cha mẹ. 
Quyền truy câ ̣p mọi văn ba ̉n hồ sơ nhâ ̣n 
diện học khi giữ pha ̉i được câ ́p cho: (1) Phụ 
huynh của học sinh 17 tuổi va ̀ trẻ hơn; (2) 
Phụ huynh học sinh có tuổi 18 va ̀ lớn hơn 
nếu học sinh đó la ̀ người phụ thuộc cho 
mục đích thuế ma ́ va ̀ hồ sơ câ ̀n cho mục 
đích gia ́o dục hợp pha ́p (3) Học sinh tuổi 18 
va ̀ lớn hơn hay học sinh ghi danh trong một 
học viện sau trung học (gọi la ̀ học sinh hợp 
pha ́p”); (4) Học sinh có tuổi 14 va ̀ lớn hơn 
thuộc diện vô gia cư va ̀ không người đi 
kèm; (5) Ca ́ nhân đa ̃ điền va ̀ ky ́ tên một Ba ̉n 
khai hữu thệ cho phép của người chăm 
sóc. 
 
Phụ huynh, hoặc một học sinh đủ điều kiện, 
có thể xem xét hồ sơ cá nhân bằng cách 
yêu cầu hiệu trưởng. Học khu phải trả lời 
yêu cầu hồ sơ học sinh bằng cách cung cấp 
quyền truy cập không quá năm ngày làm 
việc kể từ ngày yêu cầu. Hiệu trưởng sẽ 
theo dõi giải thích và diễn giảng có được 
cung cấp nếu được yêu cầu. Thông tin 
được cho là không chính xác hoặc không 

phù hợp có thể bị xóa theo yêu cầu. Ngoài 
ra, phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện có 
thể nhận được một bản sao của bất kỳ 
thông tin nào trong hồ sơ với chi phí hợp lý 
trên mỗi trang. Các chính sách và thủ tục 
của học khu liên quan đến: vị trí và loại hồ 
sơ; các loại thông tin được giữ lại; sẵn có 
của nhân viên được chứng nhận để giải 
thích hồ sơ nếu được yêu cầu; người chịu 
trách nhiệm về hồ sơ; thông tin thư mục; sự 
tiếp cận của người khác; xem xét và thâ ̃m 
tra hồ sơ có sẵn thông qua hiệu trưởng tại 
mỗi trường. Khi một học sinh chuyển đến 
một học khu mới, hồ sơ sẽ được chuyển 
tiếp theo yêu cầu của khu học chánh mới 
trong vòng mười ngày học. Tại thời điểm 
chuyển trường, phụ huynh hoặc học sinh đủ 
điều kiện có thể xem xét, nhận một bản sao 
(với mức phí hợp lý), và / hoặc thâ ̃m tra các 
hồ sơ.  Quy ́ vị có thể xem ca ́c chính sa ́ch 
OUSDliên quan tới hồ sơ học sinh trên 
ma ̣ng ở www.ousd.orgboardpolicies. 
 
Nếu bạn cho rằng học khu không tuân thủ 
các quy định của liên bang về quyền riêng 
tư, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Bộ 
Giáo dục Hoa Kỳ (20 USC §1232g). 
Bạn có quyền kiểm tra tất cả các tài liệu 
giảng dạy sẽ được sử dụng liên quan đến 
bất kỳ khảo sát, phân tích hoặc đánh giá 
nào như một phần của bất kỳ chương trình 
áp dụng nào. 
 
Kiê ̉m tra tín ngưỡng ca ́ nhân 
Trừ phi phụ huynh được thông ba ́o bằng 
văn ba ̉n va ̀ cho phép bằng văn ba ̉n, học 
sinh sẽ không bị tra hỏi trong kha ̉o sa ́t hay 
kiểm tra về tíng ngưỡng va ̀ thực ha ̀nh của 
học sinh hay của cha mẹ hay khuynh 
hướng chính trị, vâ ́n đề tinh thâ ̀n hay tâm ly ́, 
cư xử tính dục hay vâ ́n đề, tha ́i độ, tự buộc 
tội chống xa ̃ hội hay cư sử mâ ́t phâ ̉m gia ́ ba ̀ 
con gâ ̀n, công nhâ ̣n pha ́p ly ́ ân huệ hayliên 
hệ tương tự như những người của luâṭ sư, 
thâ ̀y thuốc va ̀ mục sư, thực ha ̀nh tôn gia ́o, 
chi nha ́nh hay niềm tin hay thu nhâ ̣p (kha ́c 
với thu nhâ ̣p luâ ̣t pha ̀p đòi hỏi để quyết định 
tính hợp lệ để tham gia một chương trình 
hayđể nhâ ̣n giúp đỡ ta ̀i chính dưới một 
chương trình như vâ ̣y. 
EDUCATION CODE 51513; 20 USC 1232H. 
 
TIÊ ́T LÔ ̣ THÔNG TIN TRONG DANH BA ̣ 
HO ̣C SINH (EC §49073, 34 CFR 99.37):  
Học khu cũng làm cho thông tin thư mục 
của học sinh có sẵn theo luật tiểu bang và 
liên bang. Điều này có nghĩa là tên, ngày 
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sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, 
khóa học chính, tham gia vào các hoạt động 
chính thức của trường, ngày đi học, bằng 
cấp và giải thưởng nhận được. phát hành 
theo chính sách của hội đồng quản trị. 
Ngoài ra, chiều cao và cân nặng của vận 
động viên có thể được cung cấp. Thông tin 
thư mục phù hợp có thể được cung cấp cho 
bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào ngoại trừ 
các tổ chức tư nhân, tạo lợi nhuận (trừ 
người sử dụng lao động, người sử dụng lao 
động tiềm năng hoặc các phương tiện 
truyền thông). Tên và địa chỉ của người cao 
niên hoặc học sinh hết học có thể được 
cung cấp cho các trường học và trường cao 
đẳng công lập hoặc tư thục. Thông tin ở 
danh ba ̣ không có ghi tình tra ̣ng của công 
dân, tình tra ̣ng nhâ ̣p cư hay thông tin kha ́c 
nói về nguồn gốc quốc gia va ̀ học khu 
không tiết lộ những thông tin như vâ ̣y nếu 
không có phụ huynh đồng y ́ bằng văn ba ̉n 
hay lệnh của tòa. Phụ huynh và học sinh đủ 
điều kiện sẽ được thông báo trước khi hủy 
bỏ bất kỳ hồ sơ giáo dục đặc biệt nào. Bạn 
có quyền kiểm tra bản khảo sát hoặc công 
cụ khác để quản lý hoặc phân phối cho con 
bạn thu thập thông tin cá nhân để tiếp thị 
hoặc bán hoặc yêu cầu thông tin về niềm tin 
và thực hành và bất kỳ tài liệu giảng dạy 
nào được sử dụng như một phần của 
chương trình giáo dục của con bạn. Vui 
lòng liên lạc với trường của con quý vị nếu 
quý vị muốn kiểm tra bản khảo sát hoặc 
công cụ khác.  
 
Khi được yêu cầu bằng văn bản từ phụ 
huynh của một học sinh từ 17 tuổi trở 
xuống, học khu sẽ giữ lại thông tin thư mục 
về học sinh. Nếu học sinh từ 18 tuổi trở lên 
hoặc ghi danh vào một cơ sở giáo dục sau 
trung học và đưa ra yêu cầu bằng văn bản, 
yêu cầu của học sinh từ chối truy cập vào 
thông tin thư mục sẽ được tôn tro ̣ng. Yêu 
cầu phải được gửi va ̀o thứ sa ́u tha ́ng ta ́m. 
(Xem Decline Release of Directory 
information portion of OUSD Policies & 
Signature Packet). Ngoài ra, thông tin thư 
mục liên quan đến thanh thiếu niên vô gia 
cư hoặc không có người đi cùng sẽ không 
được tiết lộ mà không có sự đồng ý bằng 
văn bản cho việc tiê ́t lô ̣bởi học sinh hoặc 
người giám hộ đủ điều kiện. 
 
TIÊ ́T LÔ ̣ THÔNG TIN CHO ĐA ̣I DIÊ ̣N 
PHU ̣C VU ̣ QUÂN SƯ ̣/TIÊ ́T LÔ ̣ SÔ ́ ĐIÊ ̣N 
THOAI (EC §49073.5; 20 USC §7908):  
Phụ huynh học sinh trung học có thể yêu 

câ ̀u bằng văn ba ̉n rằng tên, địa chỉ va ̀ số 
điện thoa ̣i không được tiết lộ cho giới truyển 
mộ quân đội ma ̀ không có sự đồng y ́ trước 
bằng văn ba ̉n của phụ huynh.. Phụ huynh 
ma ̀ không muốn thông tin na ̀y được tiết lộ 
pha ̉i đa ́nh dâ ́u va ̀o Ô Miễn trừ quân đội của 
trang ky ́ tên chính sa ́ch Hoc khu va ̀ điền va ̀o 
thông tin lựa chọn không tham gia trong tâ ̣p 
sa ́ch hồ sơ khoa ̉ng thời gia thứ Sa ́u cuối 
cùng của tha ́ng Ta ́m. 
 
THAM GIA CA ́C ĐA ́NH GIA ́ CU ̉A TIÊ ̉U 
BANG VA ̀ GIA ̉I PHA ́P YÊU CÂ ̀U MIÊ ̃N 
TRƯ ̀(EC § 60615, 5 CCR § 852):  Học sinh 
trong ca ́c câ ́p a ́p dụng sẽ tham gia Đa ́nh gia ́ 
tha ̀nh tích va ̀ tiến bộ ở California (CAASPP) 
trừ những học sinh được luâ ̣t cho miễn. Mỗi 
năm, phụ huynh có thể nộp một đơn yêu 
câ ̀u miễn một phâ ̀n hay tâ ́t ca ̉ đa ́nh gia ́ 
CAASPP cho năm học đó. Nếu phụ huynh 
đó nộp đơn xin miễn sau khi kiểm tra đa ̃ bắt 
đâ ̀u thì ba ̀i thi sẽ được châ ́m điểm va ̀ kết 
qua ̉ sé có trong hồ sơ học sinh va ̀ ba ́o ca ́o 
cho phụ huynh. Nhân viên học khu sẽ 
không xin xỏ hay khuyến khích đơn xin 
miễn thi cho học sinh. 
 
HO ̣C TRÌNH TRUNG HO ̣C: THÔNG BA ́O 
LIÊN QUAN TỚI CA ́C KHO ́A HO ̣C 
CHUÂ ̉N BỊ ĐA ̣I HO ̣C (EC §51229): Học khu 
được yêu câ ̀u cung câ ́p cho phụ huynh vị 
tha ̀nh niên ghi danh ca ́c lớp 9 tới 12 văn 
ba ̉n thông ba ́o ca ́c yêu câ ̀u thu nhâ ̣n va ̀o 
đa ̣i học va ̀ ca ́c khóa học gia ́o dục ky ̃ thuâ ̣t 
nghề nghiệp. Ha ̃y xem ca ́c yêu câ ̀u tốt 
nghiệp đính kèm va ̀ yêu câ ̀u thu nhâ ̣n đa ̣i 
học va ̀ mô ta ̉ về gia ́o dục ky ̃ thuâ ̣t nghề 
nghiệp va ̀ thông tin về tiền câ ́p Cal Grant. 
Va ̀o thời điểm in â ́n ca ́c yêu câ ̀u tốtnghiệp 
của học khu đang được duyệt, Để xem 
thông tin câ ̣p nhâ ̣t nhâ ́t, xin viếng 
www.ousd.org. 
 
TIÊ ́T LÔ ̣ HÔ ̀ SƠ HO ̣C SINH/TUÂN THEO 
TRA ́T ĐO ̀I HÂ ̀U TO ̀A (EC §§49076 and 
49077):  Học khu pha ̉i cố thông ba ́o cho 
cho phụ huynh trước về việc tiết lộ thông tin 
học sinh theo một tra ́t hâ ̀u tòa hay lệnh của 
tòa. 
 
TIÊ ́T LÔ ̣ HÔ ̀ SƠ HO ̣C SINH CHO NHÂN 
VIÊN TRƯỜNG VA ̀ NHÂN VIÊN HO ̣C 
KHU (EC §§49076(a)(1) and 49064(d)): 
Học khu có thể tiết lộ hồ sơ giaó dục, ma ̀ 
không câ ̀n xin phép phụ huynh trước bâ ̀ng 
vân ba ̉n, cho nhân viên trường hay nhân 
viên như kế toa ́n, tư vâ ́n, nha ̀ thâ ̀u hay 
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những người cung câ ́p dịch vụ kha ́c, vốn la ̀ 
những người quan tâm tới gia ́o dục trong 
hồ sơ gia ́o dục.  Ca ́c vị có thể xem chính 
sa ́ch học khu liên quan tới Hồ sơ học sinh 
va ̀ họ có thể tiết lộ trên ma ̣ng ở 
www.ousd.org/boardpolicies. 
 
DỊCH VU ̣ SỨC KHO ̉E    
 
SỨC KHO ̉E CU ̉A TRE ̉ VA ̀ CHƯƠNG 
TRÌNH NGĂN NGỪA KHUYÊ ́T TÂ ̣T 
(H&SC §124085):  Kha ́m sức khỏe la ̀ điều 
kiện tiên quyết cho việc ghi danh va ̀o lớp 
một. Có thể có kha ́m sức khỏe miễn phí qua 
ban y tế địa phương. Không tuân theo điều 
kiện na ̀y hay la ̀ ky ́ tên va ̀o tờ đơn xin miễn 
có thể mang la ̣i kết qua ̉ la ̀ con ba ̣n bị loa ̣i ra 
khỏi trường tới năm nga ̀y. 
 
KHA ́M SỨC KHO ̉E; PHU ̣ HUYNH TƯ 
CHÔ ́I ĐÔ ̀NG Y ́ (EC §49451):  Một đứa trẻ 
có thể được miễn kha ́m sức khỏe khi phụ 
huynh nộp một văn ba ̉n ha ̀ng năm cho hiệu 
trưởng trường nói rằng họ không đồng y ́ 
cho kha ́m trẻ thường lệ, Bâ ́t cứ khi na ̀o có 
ly ́ do chính đa ́ng để tin rằng một đứa trẻ bị 
bịnh truyền nhiễm, thì đứa trẻ sẽ bị loa ̣i ra 
khỏi danh sa ́ch trường. 
 
ĐA ́NH GIA ́ THỊ LỰC (EC §49455):  Học 
khu được yêu câ ̀u đa ́nh gia ́ thị lực mỗi học 
sinh trong mâ ̃u gia ́o, khi mới ghi danh đâ ̀u 
tiên va ̀ trong ca ́c lớp 2, 5, va ̀ 8.  Đa ́nh gia ́ 
trong năm ngay sau khi học sinh ghi danh 
lâ ̀n đâ ̀u trong ca ́c lớp 4 hay 7 sẽ không câ ̀n 
thiết. Việc đa ́nh gia ́ sẽ bao gồm ca ́c kiểm 
tra về độ rõ ra ̀ng chính xa ́c của mắt, nhìn 
gâ ̀n, thị lực về ma ̀u sắc. Tuy nhiên, đa ́nh 
gia ́ về nhìn ma ̀u sắc chỉ la ̀m một lâ ̀n va ̀ chỉ 
kiểm tra nam sinh. Đa ́nh gia ́ na ̀y có thể 
được miễn khi có giâ ́y của y sĩ,ba ́c sĩ gia ̉i 
phâ ̉u, phụ ta ́ ba ́c sĩ hay ba ́c sĩ mắt ghi kết 
qua ̉ của một quyết định về thị lực một học 
sinh bao gồm sự rõ ra ̀ng va ̀ thị lực về ma ̀u.. 
Đa ́nh gia ́ na ̀y không câ ̀n nếu phụ huynh nộp 
một văn ba ̉n pha ̉n đối cho hiệu trưởng vì 
niềm tin tôn gia ́o. 
 
THÔNG BA ́O KHA ́M VE ̣O XƯƠNG SÔ ́NG 
(EC §§49451 va ̀ 49452.5):  Ngoa ̀i việc 
kha ́m sức khỏe câ ̀n thiết theo Sections 
100275, 124035 va ̀ 124090 của Đa ̣o luâ ̣t An 
toa ̀n va ̀ Y tế, học khu có thể cho kha ́m mỗi 
nữ sinh trong lớp 7 va ̀ mỗi nam sinh trong 
lớp 8 bịnh gọi la ̀ scoliosis.(vẹo xương sống) 
 

CHỮA TRỊ RĂNG BẰNG  FLUORIDE 
(H&SC §104830 et seq.): Học sinh sẽ có 
cơ hội dùng fluoride hay châ ́t chống sâu 
răng kha ́c cho mỗi răng của học sinh. Nếu 
phụ huynh hay học sinh hợp lệ đó nộp đơn 
xin ca ́ch chữa trị đó.  
 
DINH DƯỠNG CU ̉A HO ̣C SINH/THÔNG 
BA ́O BỮA ĂN MIÊ ̃N PHÍ VA ̀ GIA ́ HA ̣(EC 
§§48980(b), 49510, 49520 va ̀ 49558):  Trẻ 
em có thê hợp lệ cho bữa ăn miễn phí hay 
với gia ́ ha ̣.Chi tiết, tiêu chuâ ̉n va ̀đơn xin 
tham gia chương trình bữa ăn miễn phí hay 
gia ́ ha ̣ thì có sẵn trong trường ca ́c ba ̣n. Hồ 
sơ ca ́ nhân liên quan tới học sinh tham gia 
chương trình bữa ăn na ̀y có thể trong một 
số trường hợp được nhân viên học khu 
dùng để nhâ ̣n diện học sinh cho việc chọn 
lựa trường công va ̀ ca ́c Dịch vụ theo Đa ̣o 
luâ ̣t liên bang có tên  Every Student 
Succeeds Act. Khi một gia đình được chọn 
để xa ́c định tính hợp lệ cho chương trình 
bữa ăn thì học khu pha ̉i thông ba ́o phụ 
huynh la ̀ tính hợp lệ của con họ được xa ́c 
nhâ ̣n. 
 
CA ́C BỊNH CO ́ THÊ ̉ LAN TRUYÊ ̀N (EC 
§48216 and 49403): Học khu có quyền tổ 
chức chủng ngừa cho học sinh ma ̀ cha mẹ 
đồng y ́ bằng văn ba ̉n việc tổ chức chủng 
ngừa như thế. Học khu câ ̀n cho miễn học 
sinh na ̀o đa ̃ chủng ngừa đúng ca ́ch theo  
Health and Safety Code 120325  va ̀
120335. Học khu phải thông báo cho phụ 
huynh rằng họ có hai tuần để cung cấp 
bằng chứng hoặc là học sinh đã được 
chủng ngừa đúng cách hoặc được miễn 
yêu cầu. Tất cả các học sinh vào mẫu giáo, 
tiến lên từ lớp sáu đến lớp bảy trong học 
khu, hoặc trước khi nhập học lần đầu tiên 
vào học khu, sẽ phải tuân thủ các yêu cầu 
chủng ngừa của Bộ Luật Sức Khỏe và An 
Toàn 120335, trừ khi học sinh cung cấp cho 
học khu với một sự miễn trừ hợp lệ từ một 
bác sĩ được cấp phép. Không chấp nhận 
miễn trừ vì tôn gia ́o cá nhân mới. Học sinh 
có miễn do  tín ngưỡng cá nhân trong hồ 
sơ với học khu kể từ ngày 1 tháng Giêng, 
2016, sẽ được phép tiếp tục ghi danh cho 
đến khi vào lớp học tiếp theo trong học khu. 
Các giai đoạn cấp lớp được định nghĩa là 
mới sinh tới mẫu giáo, K-6, bao gồm cả 
mẫu giáo chuyển tiếp và 7-12. Học sinh đủ 
điều kiện cho một chương trình giáo dục cá 
nhân có thể truy cập giáo dục đặc biệt và 
các dịch vụ liên quan theo yêu cầu của 
chương trình giáo dục cá nhân của mình. 
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THUÔ ́C MEN (EC §49423, §49423.1):  Học 
sinh na ̀o ma ̀ pha ̉i đem thuốc theo toa tới 
trường va ̀ muốn nhân viên trường giúp đỡ 
thì pha ̉i nộp một văn ba ̉n chỉ dâ ̃n bởi ba ́c sĩ 
va ̀ một yêu câ ̀u giúp đỡ qua ̉n ly ́ thuốc. Học 
sinh cũng có thể mang thuốc kích thích tố tự 
chích va ̀ thuốc suyễn hít khi trường nhâ ̣n 
được chỉ dâ ̃n va ̀ xa ́c nhâ ̣n của ba ́c sĩ va ̀ 
phụ huynh. Phụ huynh pha ̉i cho học khu va ̀ 
nhân viên miễn tra ́ch nhiệm về tai ha ̣i na ̀o 
do tự qua ̉n ly ́ thuốc men va ̀ cho nhân viên 
trường tham kha ̉o với ba ́c sĩ.Mâ ̃u yêu câ ̀u 
có thể tìm trên ma ̣ng ở 
www.ousd.org/healthforms hay ở ta ̣i mỗi 
trường. 
 
DỊCH VU ̣ Y TÊ ́ VA ̀ BỊNH VIÊ ̣N CHO HO ̣C 
SINH (EC §§49471 va ̀ 49472):  Học khu 
pha ̉i thông ba ́o cho phụ huynh bằng văn 
ba ̉n nếu như học khu  không cung dịch vụ y 
tế va ̀ bịnh viện cho học sinh bị thương trong 
khi tham gia ca ́c hoa ̣t động thể thao. Học 
khu cũng được phép cung câ ́p y tế va ̀ bịnh 
viện qua ca ́c công ty không vụ lợi hay chính 
sa ́ch ba ̉o hiểm cho thương tích học sinh 
pha ́t sinh từ ca ́c hoa ̣t động liên quan tới 
trường. Học khu cung câ ́p Ba ̉o hiểm tai na ̣n 
học sinh cho thương tích học sinh pha ́t sinh 
từ ca ́c hoa ̣t động của trường. Mâ ̃u đơn có 
sẵn ở mỗi trường. Muốn biết thêm chi tiết 
về ba ̉o hiểm hay ca ́ch thức nộp khiếu na ̣i, 
xin viếng www.ousd.org/riskmanagement 
hay liên hệ văn phòng Risk Management số 
879-1612. 
 
GIA ̉NG DA ̣Y CA ́ NHÂN/HO ̣C SINH HIÊ ̣N 
DIÊ ̣N VỚI KHUYÊ ́T TÂ ̣T TA ̣M THỜI 
TRONG BỊNH VIÊ ̣N (EC §§48206.3, 48207-
48208):  Gia ̉ng da ̣y ca ́ nhân với khuyết tâ ̣t 
ta ̣m thời ma ̀ khuyết tâ ̣t na ̀y la ̀m cho việc 
theo học trong lớp ban nga ̀y bình thường  
hay chương trình gia ́o dục thay thế ma ̀ học 
sinh na ̀y ghi danh không thể được hay 
không nên la ̀m. Phụ huynh của học sinh 
nằm trong bịnh viện hay với một khuyết tâ ̣t 
ta ̣m thời sẽ thông ba ́o cho học khu nơi ma ̀ 
học sinh na ̀y nhâ ̣n sứ chăm sóc nếu như 
muốn một chương trìng gia ̉ng da ̣y ca ́ nhân. 
 
TIÊ ́P TU ̣C CHÊ ́ ĐÔ ̣ THUÔ ́C MEN (EC 
§49480):  Phụ huynh của một học sinh 
trong một điều kiện không phân đoa ̣n sẽ 
thông ba ́o y ta ́ trường hay nhân viên chỉ 
định kha ́c của trường thuốc men đa ̃ dùng, 
liều lượng hiện ta ̣i va ̀ tên của ba ́c sĩ coi sóc.  
(Xem mâ ̃u đính ke ̀m.)  Với sự đồng y ́ của 

phụ huynh, y ta ́ trường có thể liên la ̣c với 
ba ́c sĩ va ̀ có thể tư vâ ́n với nhân viên 
trường liên quan tới những ta ́c dụng có thể 
có của thuốc trẻ dùng lên đứa trẻ về tri thức 
va ̀ cư xử xa ̃ hội cũng như dâ ́u hiệu cư xử 
va ̀ triệu chứng của ta ́c dụng phụ bâ ́t 
lợi,hững hờ hay qua ́ liều. 
 
A ́O QUÂ ̀N BA ̉O VÊ ̣ MẶT TRỜI / SỬ 
DU ̣NG KEM CHÔ ́NG NẮNG (EC 
§35183.5):  Trường pha ̉i cho phép a ́o quâ ̀n 
ba ̉o vệ nắng va ̀ cho phép học sinh dùng 
kem chống nắng ma ̀ không câ ̀n toa ba ́c sĩ 
trong nga ̀y đi học. 
 
THA ̣CH MIÊN (40 CFR 763.84, 40 CFR 
763.93):  Học khu có một kế hoa ̣ch để gia ̉m 
nguy cơ sức khỏe ta ̣o ra bởi sự có mặt của 
châ ́t tha ̣ch miên trong ca ́c tòa nha ̀ của 
trường. Nó có thể xem xét ờ vân phỏng học 
khu. . I ́t nhâ ́t một lâ ̀n trong một năm học khu 
sẽ thông ba ́o cho phụ huynh về thanh tra, 
ha ̀nh động đa ́p ứng va ̀ hoa ̣t động đa ́p ứng 
hâ ̣u ma ̀ đa ̃ lên kế hoa ̣ch hay đang diễn 
tiến..Quy ́ vị có thể xem một kế hoa ̣ch Hoa ̣t 
động va ̀ Qua ̉n ly ́ ở trường cho Tha ̣ch miên 
có trong văn phòng hiệu trưởng trong giờ 
trường mở cửa. Ha ̃y gọi Environmental 
Health and Safety Office số 510-535-2723 
nếu có câu hỏi gì. 
 
VIÊ ̣C SỬ DU ̣NG CHÂ ́T SA ́T TRU ̀NG (EC 
§§17611.5, 17612 va ̀ 48980.3):  Học khu 
câ ̀n thông ba ̉o phụ huynh về việc sử dụng 
trong sân trường va ̀ cho truy câ ̣p kế hoa ̣ch 
ca ́ch qua ̉n ly ́ côn trùng khi thuốc sa ́t trùng 
được sử dung  (Xem mâ ̃u đính kèm.)   
 
KÊ ́ HOA ̣CH AN TOA ̀N TRƯỜNG PHÔ ̉ 
THÔNG (EC §§32280 et seq.):  Mỗi trường 
pha ̉i ba ́o ca ́o về tình tra ̣ng kế hoa ̣ch an toa ̀n 
trường bao gồm một mô ta ̉ những tha ̀nh 
phâ ̀n chủ chốt trong thẻ ba ́o ca ́o tra ́ch 
nhiệm trường ha ̀ng năm (SARC).  U ̉y ban 
kế hoa ̣ch câ ̀n tổ chức một buổi họp công 
khai cho phép công chúng cơ hội ba ̀y tỏ y ́ 
kiến về kế hoa ̣ch trường. U ̉y ban kế hoa ̣ch 
sẽ thông ba ́o người va ̀ thực thể đặc biệt 
bằng văn ba ̉n. 
 
THÔNG BA ́O VÊ ̀ VIÊ ̣C TUÂN THU ̉ (EC 
§32289):  Một khiếu na ̣i về việc không tuân 
thủ với những yêu câ ̀u kế hoa ̣ch an toa ̀n 
trường có thể nộp cho Bộ gia ́o dục tiểu 
bang theo Thủ tục Khiếu na ̣i đồng nhâ ́t the 
Uniform Complaint Procedures (5 CCR 
4600 et seq.). 
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TRƯỜNG KHÔNG CO ́ THUÔ ́C LA ́(HS 
§104420): Việc sử dụng sa ̉n phâ ̉m thuốc la ́ 
bâ ́t cứ lúc na ̀o bởi học sinh, nhân viên, hay 
du kha ́ch thì bị nghiêm câ ́m  trong những 
tòa nha ̀ của học khu la ̀m chủ hay thuê, trên 
ta ̀i sa ̉n của học khu hay xe cộ của học khu. 
Câ ́m đoa ́n na ̀y a ́p dụng cho mọi nhân viên, 
học sinh va ̀ kha ́ch viếng thăm ở bâ ́t cứ 
chương trình học tâ ̣p na ̀o, hoa ̣t động hay 
thể thao của trường được tổ chức trong 
hay ngoa ̀i học khu. Ca ́c sa ̉n phâ ̉m bị câ ́m 
bao gồm ca ́c loa ̣i chứa đựng thuốc la ́ hay 
nicotin bao gồm nhưng không giới ha ̣n 
thuốc la ́ không khói, hít, nhai, thuốc la ̀ đinh 
hương va ̀ thuốc la ́ điện tử ma ̀ có thể pha ́t ra 
dung dịch bay hơi. Có thể có ngoa ̣i lệ cho 
việc sử dụng hay sở hữu toa thuốc có sa ̉n 
phâ ̉m nicotin. Bâ ́t cứ nhân viên na ̀o hay học 
sinh ma ̀ vi pha ̣m chính sa ́ch trường không 
có thuốc la ́ của học khu sẽ được yêu câ ̀u 
tiết chế hút va ̀ sẽ bị biện pha ́p ky ̉ luâ ̣t thích 
hợp.  
 
DỊCH VU ̣ HO ̣C SINH     
 
TUÔ ̉I TÔ ́I THIÊ ̉U THU NHÂ ̣N VÔ MÂ ̃U 
GIA ́O (EC §48000):   
Một đứa trẻ sẽ đủ điều kiện ghi danh va ̀o 
mâ ̃u gia ́o va ̀o đâ ̀u năm học hay trễ hơn 
trong cùng năm nếu đứa trẻ đó có sinh nhâ ̣t 
thứ năm va ̀o hay trước nga ̀y 1.tha ́ng chín. 
Đứa trẻ na ̀o ma ̀ có sinh nhâ ̣t của mình giữa 
1 tha ́ng chín cho năm học va ̀ nga ̀y 2 tha ́ng 
mười hai sẽ được cho va ̀o chương trình 
mâ ̃u gia ́o chuyển tiếp theo luâ ̣t va ̀ cha ́nh 
sa ́ch học khu.  Trên cơ ba ̉n từng trường 
hợp, một trẻ đa ̣t tuổi năm sau nga ̀y ghi ở 
trên. nhưng trước cuối năm học hiện ta ̣i có 
thể vô mâ ̃u gia ́o với sự châ ́p nhâ ̣n của phụ 
huynh đứa trẻ va ̀ tùy sự châ ́p thuâ ̣n của Hội 
đồng gia ́o dục theo EC §48000.  
 
TA ̀I LIÊ ̣U PHA ́P LY ́ CHO HO ̣C TRÌNH (EC 
§49091.14):  Học trình của mỗi khóa học 
của ca ́c trường trong học khu được biên 
soa ̣n ha ̀ng năm bởi mỗi trường trong một 
ta ̀i liệu. Ta ̀i liệu mỗi trường thì có sẵn để 
xem xét khi câ ̀n ở mỗi trường. Cać ba ̉n sao 
thì có sẵn khi yêu câ ̀u với một lệ phí không 
qua ́ gia ́ biểu thâ ̣t sự của một ba ̉n sao. 
 
GIA ́O DU ̣C ĐA NGƯ ̃(EC §310): Nếu một 
học khu thực hiện một chương trình đa ̀o ta ̣o 
ngôn ngữ theo EC §310, thì thông tin về loa ̣i 
chương trình ngôn ngữ có sẵn va ̀ một mô ta ̉ 
mỗi chương trình cũng có sẵn với thông 
ba ́o na ̀y hay khi ghi danh.     

GIA ́O DU ̣C ĐẶC BIÊ ̣T (IDEA):  Luâ ̣t liên 
bang va ̀ tiểu bang đòi hỏi rằng trẻ khuyết tâ ̣t 
có đủ điều kiện từ 3 tới 21 tuổi trong môi 
trường ít giới ha ̣n nhâ ́t, được hưởng một 
gia ́o dục công lâ ̣p miễn phí (FAPE).  Thêm 
thông tin về tính hợp lệ của học sinh, quyền 
lới phụ huynh va ̀ ba ̉o vệ an toa ̀n theo thủ 
tục có sẵn khi yêu câ ̀u. 
 
HÊ ̣ THÔ ́NG TÌM TRE ̉, GIA ́O DU ̣C ĐẶC 
BIÊ ̣T(EC §56301): Bâ ́t cứ phụ huynh na ̀o 
nghi ngờ con mình có nhu câ ̀u đặc biệt có 
thể yêu câ ̉u một đa ́nh gia ́ coi có đủ điều 
kiện cho dịch vụ gia ́o dục đặc biệt qua hiệu 
trưởng trường. Chính sa ́ch va ̀ thủ tục sẽ 
bao gồm văn ba ̉n thông ba ́o cho tâ ́t ca ̉ cha 
mẹ về quyền lới của họ theo EC §56300. 
 
KHIÊ ́U NA ̣I VÊ ̀ GIA ́O DU ̣C ĐẶC BIÊ ̣T (5 
CCR §3080):  Điều lệ của tiểu bang đòi hỏi 
học khu thiết lâ ̣p thủ tục để đối phó với 
khiếu na ̣i liên quan tới gia ́o dục đặc biệt.. 
Nếu ba ̣n tin rằng học khu vi pha ̣m luâ ̣t tiểu 
bang hay liên bang chi phối nhâ ̣n diện hay 
sắp xếp học sinh gia ́o dục đặc biệt hay 
những vâ ́n đề tương tự, thì ba ̣n có thể nộp 
một đơn khiếu na ̣i với học khu. Điều lệ tiểu 
bang đòi hỏi học khu chuyển khiếu na ̣i của 
ba ̣n tới Gia ́m đốc tiểu bang về gia ̉ng da ̣y 
công lâ ̣p. Ca ́c thủ tục thì có sẵn ở hiệu 
trưởng của trường ba ̣n. 
 
ĐOA ̣N 504/HO ̣C SINH KHUYÊ ́T TÂ ́T 
(Đoa ̣n 504 cu ̉a Đa ́o luâ ́t Phu ̣c hô ̀i 1973):  
Luâ ̣t liên bang đòi hỏi Học khu ha ̀ng năm 
thông ba ́o học sinh khuyết tâ ̣t va ̀ cha mẹ 
chính sa ́ch va ̀ nhiệm vụ không ky ̀ thị theo  
Section 504 của Đa ̣o luâ ̣t Phục hồi. 
 
VĂN BA ̉N KHÔNG KY ̀ THỊ (Title VI cu ̉a 
Đa ̣o luâ ̣t Dân quyê ̀n 1964; Title IX cu ̉a Tu 
chính gia ́o du ̣c Mỹ 1972; Đa ̣o luâ ̣t Người 
Mỹ khuyê ́t tâ ̣t; Section 504 cu ̉a Đa ̣o luâ ̣t 
Phu ̣c hô ̀i Nghê ̀ nghiê ̣p 1973; EC §200 et 
seq.):  Học khu không ky ̀ thị trên cơ ba ̉n 
giới tính, nhâ ̣n diện giới tính, ba ̀y tỏ giới 
tính, tính dục,chủng tộc, ma ̀u da, tôn gia ́o, 
nguồn gốc dân tộc, nhâ ̣n diện nhóm chủng 
tộc, tuổi ta ́c, thông tin về gien, khuyết tâ ̣t 
tâm thâ ̀n hay cơ thể, định hướng tình dục, 
tình tra ̣ng nhâ ̣p cư hay y ́ thức về một hay 
nhiều đặc tính như thế. Chính sa ́ch không 
ky ̀ thị của học khu đồi hỏi xa ́c nhâ ̣n bằng 
ngôn ngữ ba ̉n xứ nếu vùng phục vụ của 
học khu có một cộng đồng người thiểu số 
không ra ̀nh tiếng Anh. Thông ba ́o nêu rõ la ̀ 
học khu sẽ từng bước ba ̉o đa ̉m việc kém 
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tiếng Anh sẽ không pha ̉i la ̀ ra ̀o ca ̉n cho việc 
thu nhâ ̣n hay tham gia ca ́c chương trình 
của học khu. Chính sa ́ch na ̀y a ́p dụng cho 
mọi học sinh trong chừng mực như tham 
gia ca ́c chương trình va ̀ hoa ̣t động với một 
ít ngoa ̣i lệ như thể thao tiếp xúc. Theo luâ ̣t 
liên bang, khiếu na ̣i được cho la ̀ không tuân 
theo chính sa ́ch na ̀y pha ̉i được gởi cho hiệu 
trưởng trường. Kha ́ng ca ́o có thể gởi cho 
gia ́m đốc học khu. Một ba ̉n sao chính sa ́ch 
không ky ̀ thị của học khu thì có sẵn khi yêu 
câ ̀u. 
 
BÌNH ĐẲNG TRONG GIA ́O DU ̣C BÂ ́T KÊ ̉ 
TÌNH TRA ̣NG NHÂ ̣P CƯ, CÔNG DÂN HAY 
TÔN GIA ́O (EC §234.7):  Trẻ em có quyền 
hưởng một nền gia ́o dục công lâ ̣p miễn phí, 
bâ ́t kể tình tra ̣ng nhâ ̣p cư, công dân hay tôn 
gia ́o. Khi ghi danh một trẻ, trường học pha ̉i 
châ ́p nhâ ̣n nhiều ta ̀i liệu từ phụ huynh ba ̀y 
tỏ chứng cớ tuổi hay cư trú của trẻ. Ca ́c 
thông tin về tình tra ̣ng nhâ ̣p cư công dân 
hay số an sinh xa ̃ hội thì không bị đòi hỏi để 
ghi danh học. Phụ huynh có lựa chọn cung 
câ ́p cho trường thông tin liên la ̣c khâ ̉n câ ́p 
bao gồm thông tin người liên la ̣c thứ yếu để 
nhâ ̣n diện một người gia ́m hộ trưởng tha ̀nh 
tin câ ̣y ma ̀ có thể chăm sóc đứa trẻ trong 
trường hợp cha mẹ bị bắt giữ hay trục xuâ ́t. 
Phụ huynh có quyền lựa chọn hoa ̀n tâ ́t 
chứng thư hữu thệ của người chăm sóc 
hay thỉnh thư Bổ nhiệm gia ́m hộ ta ̣m thời 
của một người có thể cho phép một người 
lớn tin câ ̣y quyền la ̀ ra những quyết định 
gia ́o dục va ̀ y tế cho một học sinh vị tha ̀nh 
niên.. . Học sinh có quyền báo cáo một tội 
ác căm ghét hoặc nộp đơn khiếu nại cho 
học khu nếu  bị phân biệt đối xử, quấy rối, 
đe dọa, hoặc bắt nạt trên cơ sở quốc tịch 
hoặc dân tộc, hoặc tình trạng nhập cư. 
Trang web của Tổng chưởng lý California 
cung cấp hướng dâ ̃n “biết quyền của bạn” 
cho học sinh  nhập cư và thành viên gia 
đình trực tuyến tại  
https://oag.ca.gov/immigrant/rights. 
 
CHƯƠNG TRÌNH LÂ ́Y DÂ ́U TAY (EC 
§32390): Các học khu được phép cung cấp 
các chương trình lấy dấu vân tay cho trẻ 
em ghi danh vào mẫu giáo hoặc mới được 
ghi danh trong học khu. Nếu học khu đã 
chấp nhận một chương trình như vậy, bạn 
sẽ được thông báo về các thủ tục, phí áp 
dụng và quyền từ chối sự tham gia của con 
bạn khi đăng ký học ban đầu của con bạn.  
 

TRE ̉ EM TRONG HOA ̀N CA ̉NH VÔ GIA 
CƯ (42 USC §11431-11435):  Mỗi địa 
phương sẽ chỉ định một người liên lạc cho 
trẻ em vô gia cư, những người sẽ đảm bảo 
việc phổ biến thông báo công cộng về 
quyền giáo dục của học sinh trong các tình 
huống vô gia cư. 
 
GIA ́O DU ̣C TÍNH DU ̣C / HIV     
 
GIA ́O DU ̣C SỨC KHO ̉E TÌNH DU ̣C PHÔ ̉ 
THÔNG VA ̀ NGĂN NGỪA HIV (EC 
§51938):  Mỗi năm học khu sẽ thông báo 
cho phụ huynh biết về giáo dục sức khỏe 
tình dục phổ thông và phòng ngừa HIV về 
các hành vi và rủi ro sức khỏe của học sinh 
được lên kế hoạch cho năm học. Các tài 
liệu giáo dục bằng văn bản và nghe nhìn 
được sử dụng trong giáo dục như vậy có 
sẵn để kiểm tra. Nếu sắp xếp cho giáo huấn 
được thực hiện sau khi năm học bắt đầu, 
phụ huynh sẽ được thông báo không ít hơn 
14 ngày trước khi bắt đầu bất kỳ hướng 
dẫn nào như vậy nếu học khu bầu ra 
hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn bên 
ngoài trong lớp hoặc trong một buổi họp. 
Thông báo phải bao gồm ngày giảng dạy, 
tên của tổ chức hoặc liên kết của từng diễn 
giả và thông tin cho biết rằng phụ huynh có 
quyền yêu cầu một bản sao của luật liên 
quan đến hướng dẫn đó. Phụ huynh có 
quyền xin miễn cho con mình từ tất cả hoặc 
một phần của giáo dục phòng ngừa HIV và 
sức khỏe tình dục phổ thông bằng cách gửi 
yêu cầu bằng văn bản cho học khu. Những 
học sinh có cha mẹ không nộp đơn yêu cầu 
xin miễn cho con sẽ nhận được hướng dẫn 
như vậy. Luật cũng cho phép học khu, 
không có sự đồng ý của phụ huynh, để sử 
dụng các công cụ nghiên cứu và đánh giá 
vô danh, tự nguyện và bí mật để đo lường 
hành vi và rủi ro của học sinh, bao gồm các 
bài kiểm tra, bảng câu hỏi và các cuộc điều 
tra có câu hỏi thích hợp với lứa tuổi từ lớp 7 
đến lớp 12 thái độ liên quan hoặc thực 
hành liên quan đến tình dục. Học khu phải 
thông báo cho phụ huynh bằng văn bản 
trước bất kỳ bài kiểm tra na ̀o, bảng câu hỏi 
hoặc khảo sát nào được thực hiện và cung 
cấp cho họ cơ hội để xem xét các tài liệu. 
Phụ huynh có quyền xin miễn cho con mình 
tham gia như vậy bằng cách nộp đơn yêu 
cầu tới học khu. 
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GIA ̉NG DA ̣Y SỨC KHO ̉E ĐI NGƯỢC LA ̣I 
HUÂ ́N LUYÊ ̣N TÔN GIA ́O VA ̀ TÍN 
NGƯỠNG (EC §51240): Phụ huynh có thể 
nộp đơn xin con mình miễn một phâ ̀n gia ̉ng 
da ̣y tính dục nếu nó đi ngược la ̣i với huâ ́n 
luyện tôn gia ́o va ̀ tín ngưỡng của gia đình. 
 
CHUYÊN CÂ ̀N/THAY THÊ ́ CHUYÊN CÂ ̀N 
 
Luật California (EC §48980 (g)) yêu cầu tất 
cả các hội đồng nhà trường thông báo cho 
phụ huynh của mỗi học sinh vào đầu năm 
học theo nhiều cách khác nhau để họ có thể 
chọn trường học cho con em mình tham dự 
ngoài các trường được chỉ định bởi các học 
khu. Có nhiều hướng dâ ̃n để giúp ca ́c ba ̣n 
biết va ̀ so sa ́nh ca ́c trường học khu gồm có 
the Oakland School Finder, the School 
Performance, Framework and  the Options 
Enrollment Guid, tâ ́t ca ̉ hướng dâ ̃n na ̀y có 
thể xem ở www.ousd.org/enroll. Tham dự 
Options Faird, open houses va ̀ ca ́c tua thăm 
khuôn viên trường cũng la ̀ những ca ́ch tốt 
để ca ̉m nhâ ̣n ca ́c cộng đồng học tâ ̣p kha ́c 
nhau. Xin cũng xem Mục  lục Chính sa ́ch 
đính kèm OUSD BP5116.1 va ̀ AR 
5116.1Ghi danh m]6 va5 Ghi danh mở va ̀ 
Ghi danh trong học khu. Ghi chú:Va ̀o lúc in 
â ́n tâ ̣p sa ́ch na ̀y chính sa ́ch học khu về ghi 
danh mở đang duyệt la ̣i. Muốn có thông tin 
câ ̣p nhâ ́t nhâ ́t ha ̃y viếng www.ousd.org. 
Học sinh theo học các trường khác ngoài 
các trường được chỉ định bởi các học khu 
được gọi là “học sinh chuyển trường” trong 
suốt thông báo này. Có một quá trình để 
chọn một trường trong học khu mà phụ 
huynh sống (chuyển giao nội bộ), và có khả 
năng ba quy trình riêng biệt để chọn trường 
ở các học khu khác (chuyển tiếp liên 
ngành). Các yêu cầu và giới hạn chung của 
mỗi quy trình được mô tả như sau: 
 
Cho ̣n mô ̣t trường trong ho ̣c khu ma ̀ phu ̣ 
huynh sô ́ng: 
Luật (EC §35160.5 (b)) yêu cầu hội đồng 
nhà trường của mỗi học khu thiết lập một 
chính sách cho phép phụ huynh lựa chọn 
các trường mà con họ sẽ theo học, bất kể 
cha mẹ sống ở đâu trong học khu. Luật 
pháp giới hạn sự lựa chọn trong một khu 
học chánh như sau: 
 
● Học sinh sống trong khu vực theo học 

có quyền ưu tiên theo học trường đo 
hơn học sinh sống ngoa ̀i khu vực có 
trường. 

● Trường hợp ma ̀ có nhiều nhu câ ̀u hơn 
chỗ học trống thì quy trình chọn pha ̉i la ̀
“ngâ ̃u nhiên va ̀ không thiên vị,” có nghĩa 
la ̀ học sinh pha ̉i được chọn qua một quy 
trình xổ số hơn la ̀ ca ́ch thức đến trước 
phục vụ trước. Một học khu không thể 
dùng tha ̀nh tích thể thao hay học tâ ̣p 
cho ly ́ do châ ́p nhâ ̣n hay từ khước 
thuyên chuyển. 

● Mỗi học khu pha ̉i quyết iđịnh số chỗ học 
có ở mỗi trường ma ̀ học sinh thuyên 
chuyển có thể ghi danh. Mỗi học khu 
cũng có quyền giữ cân bằng, chủng tộc 
thích hợp trong ca ́c trường nghĩa la ̀ một 
học khu có thể từ chối một yêu câ ̀u 
thuyên chuyển nếu nó la ̀m đa ̉o lộn sự 
cân bằng na ̀y hay sẽ la ̀m cho học khu 
không tuân thủ một lệnh của tòa hay 
chương trình tâ ̣p họp tình nguyện. 

● Một học khu không bị đòi hỏi cung câ ́p 
phương tiện chuyên chở cho học sinh 
thuyên chuyển tới trường kha ́c trong 
học khu theo những điều khoa ̉n na ̀y. 

● Nêu một thuyên chuyển bị từ chối, phụ 
huynh không có quyền tự động khiếu 
na ̣i quyết định. Tuy nhiên học khu có thể 
tự nguyện quyết định một quy trình để 
phụ huynh khiếu na ̣i quyết định. 

 
Cho ̣n mô ̣t trường ngoa ̀i ho ̣c khu ma ̀ ho ̣ 
sinh sô ́ng: 
Phụ huynh có ba lựa chọn kha ́c nhau cho 
việc chọn một trường ngoa ̀i học khu ma ̀ họ 
sinh sống. Ba lựa chọn đó la ̀: 
 

Lựa cho ̣n 1: Ho ̣c khu lựa cho ̣n (EC 
§§48300 through 48315):  Luật pháp cho 
phép, nhưng không bắt buộc, mỗi học khu 
trở thành một "học khu lựa chọn" - nghĩa 
là, một học khu chấp nhận các học sinh 
chuyển trường từ ngoài học khu theo các 
điều khoản của các bộ phận Giáo dục 
được tham chiếu. Nếu hội đồng nhà 
trường của học khu quyết định trở thành 
“học khu lựa chọn”, thì phải xác định số 
học sinh sẵn sàng chấp nhận trong loại 
này mỗi năm và chấp nhận tất cả các học 
sinh nộp đơn xin chuyển cho đến khi học 
khu ở mức tối đa. học khu được lựa chọn 
sẽ đảm bảo rằng học sinh được nhận 
theo điều khoa ̉n này được lựa chọn thông 
qua quy trình không thiên vị, cấm xem xét 
các yếu tố như thành tích học tập hoặc 
thể thao, điều kiện thể chất hoặc trình độ 
tiếng Anh. Nếu học khu chọn không trở 
thành “học khu được lựa chọn”, phụ 
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huynh có thể không yêu cầu thuyên 
chuyển theo các điều khoản này. Các điều 
khoản khác của tùy chọn “lựa chọn theo 
học khu” bao gồm: 
 
● Học khu ma ̀ học sinh sẽ chuyển tới 

hoặc học khu ma ̀ học sinh sẽ chuyển đi 
có thể từ chối chuyển trường nếu nó 
ảnh hưởng tiêu cực đến sự cân bằng 
chủng tộc và sắc tộc của học khu, hoặc 
kế hoạch  sa ́t nhâ ̣p theo lệnh của tòa án 
hoặc tự nguyện. Học Khu  lựa chọn 
không thể từ chối yêu cầu chuyển giao 
trên cơ sở chi phí cung cấp dịch vụ 
vượt quá doanh thu nhận được, nhưng 
có thể từ chối yêu cầu nếu làm như vậy 
sẽ yêu cầu tạo chương trình mới. Tuy 
nhiên, học khu có thể không từ chối việc 
chuyển bất kỳ học sinh có nhu cầu đặc 
biệt nào, bao gồm một cá nhân có nhu 
cầu đặc biệt, hoặc học sinh Học Anh 
ngữ ngay cả khi chi phí giáo dục học 
sinh vượt quá doanh thu nhận được 
hoặc việc tạo chương trình mới là bắt 
buộc . Học khu ma ̀ học sinh rời khỏi  
cũng có thể giới hạn tổng số học sinh 
chuyển ra khỏi học khu mỗi năm với 
một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tổng 
số học sinh ghi danh, tùy thuộc vào quy 
mô của học khu. 

● Việc liên lạc với cha mẹ bởi một học 
khu được lựa chọn sẽ chính xác về mặt 
thực tế và sẽ không nhắm đến học sinh 
dựa trên khả năng học tập, năng lực thể 
thao, hoặc các đặc điểm cá nhân khác. 

● Học khu lựa chọn pha ̉i niêm yết thông 
tin về đơn xin thuyên chuyển trên 
website của mình bao gồm mâ ̃u đơn, 
thời ha ̣n thuyên chuyển va ̀ một gia ̉i thích 
về quy trình chọn lựa. 

● Tất cả các thông tin liên lạc từ một học 
khu được lựa chọn về các cơ hội 
chuyển tiếp phải có sẵn bằng tất cả các 
ngôn ngữ mà bản dịch được yêu cầu tại 
học khu theo EC §48985. 
Không học sinh na ̀o hiện đang học một 
trường hay sống trong khu vực trường 
có thể bị ép ra khòi trường đó để 
nhường chỗ cho một học sinh thuyên 
chuyển theo ca ́c điều khoa ̉n na ̀y.. 

● Ưu tiên theo học pha ̉i la ̀ như sau: 
o Anh chị em của học sinh đa ̃ theo 

học ở trường đó trong “học khu 
lựa chọn” pha ̉i được ưu tiên 1.. 

o Học sinh đủ điều kiện bữa ăn 
miễn phí hay gia ́ ha ̣ pha ̉i la ̀ ưu 
tiên 2.. 

o Con ca ́i nhân viên quân sự pha ̉i 
la ̀ ưu tiên 3. 

●  Phụ huynh có thể yêu cầu hỗ trợ vận 
chuyển trong ranh giới của “học khu  
lựa chọn.” Học khu chỉ được yêu cầu 
cung cấp dịch vụ chuyên chở đến mức 
đã làm như vậy.  

● Học Khu trong đó phụ huynh la ̀m nghĩa 
vụ quân sự đang hoạt động của học 
sinh cư ngụ sẽ không từ chối việc 
chuyển học sinh đó đến một trường 
trong bất kỳ học khu nào, nếu học khu 
mà phụ huynh của học sinh nộp đơn 
chấp thuận đơn xin chuyển trường..  
 

Lựa cho ̣n 2: Ca ́c thuyên chuyê ̉n kha ́c 
trong ho ̣c khu (EC §46600 et seq.):   
Luật pháp cho phép hai hoặc nhiều học 
khu  ký kết một thỏa thuận về việc chuyển 
giao một hoặc nhiều học sinh trong thời 
gian tối đa là năm năm. Các thỏa thuận 
mới có thể được đưa vào trong thời gian 
bổ sung tối đa là 5 năm. Thỏa thuận phải 
chỉ rõ các điều khoản và điều kiện mà 
theo đó thuyên chuyển  được cho phép. 
Học khu cư trú có thể không từ chối 
thuyên chuyển một học sinh có phụ huynh 
làm nhiệm vụ quân sự hoạt động, nơi học 
khu được đề nghị chấp thuận đơn xin. 
Luật về thuyên chuyển trong học khu cũng 
cung cấp những điều sau đây: 
 
● Nếu một trong hai học khu từ chối một 

yêu cầu chuyển trường, phụ huynh có 
thể kháng cáo quyết định đó cho hội 
đồng giáo dục quận. Có những thời hạn 
cụ thể trong luật để nộp đơn kháng cáo 
và cho hội đồng giáo dục quận để đưa 
ra quyết định. 

 
Lựa cho ̣n 3: Viê ̣c la ̀m cu ̉a phu ̣ huynh 
thay vì Thuyên chuyê ̉n chô ̃ ở (EC 
§48204(b)):  Nếu ít nhất một phụ huynh 
của một học sinh được tuyển dụng trong 
ranh giới của một học khu khác với khu 
vực họ sống tối thiểu 10 giờ trong tuần 
học, học sinh đó có thể được coi là cư 
dân của  học khu, trong đó cha mẹ của 
em làm việc. Phần mã số này không yêu 
cầu một học khu chấp nhận một học sinh 
yêu cầu thuyên chuyển  trên cơ sở này, 
nhưng một học sinh có thể không bị từ 
chối trên cơ sở chủng tộc, dân tộc, giới 
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tính, thu nhập của cha mẹ, thành tích học 
tập hoặc bất kỳ sự cân nhắc “tùy ý” nào 
khác . Các điều khoản khác của EC 
§48204 (b) bao gồm: 
 
● Học khu nơi phụ huynh cư ngụ hoặc  

làm việc có thể cấm việc chuyển trường 
của học sinh nếu nó ảnh hưởng tiêu 
cực đến kế hoạch  tụ họp. 

● Học khu mà phụ huynh làm việc có thể 
từ chối chuyển trường nếu xác định 
rằng chi phí giáo dục học sinh sẽ lớn 
hơn số tiền của chính phủ mà học khu 
sẽ nhận được để giáo dục học sinh. 
 

● Có những giới ha ̣n định ra (dựa trên 
tổng số ghi danh) cho con số học sinh 
ma ̀ có thể thuyên chuyển khỏi học khu 
theo luâ ̣t na ̀y, trừ phi học khu châ ́p nhâ ̣n 
một số thuyên chuyển lớn hơn. 

● Không có quy trình kha ́ng ca ́o cho một 
thuyên chuyển bị từ chối. Tuy nhiên học 
khu ma ̀ từ chối thu nhâ ̣n một học sinh 
pha ̉i cung câ ́p bằng văn ba ̉n cho phụ 
huynh biết ca ́c ly ́ do từ chối thuyên 
chuyển. 

 
Đa ̣o luâ ̣t Ghi danh mở (EC §48350 et 
seq.)  
Bất cứ khi nào một học sinh đang theo học 
một trường trong Danh Sách Ghi Danh Mở, 
như được xác định bởi Giám Đốc Học Khu, 
em ấy có thể nộp đơn xin chuyển sang một 
trường khác trong hoặc ngoài học khu , nếu 
trường mà em ấy chuyển có Chỉ số Hiệu 
suất Học tập cao hơn. Các học khu có một 
trường trong Danh Sách phải thông báo cho 
phụ huynh tại trường đó vào hoặc trước 
ngày đầu tiên của năm học tùy chọn chuyển 
sang một trường công lập khác. Thông tin 
về quy trình nộp đơn và thời hạn áp dụng 
có thể được lấy từ văn phòng học khu. 
 
To ́m tắt na ̀y cung câ ́p mô ̣t kha ́i qua ́t vê ̀ luâ ̣t 
a ́p du ̣ng cho viê ̣c theo ho ̣c cho mô ̃i trường 
thay thê ́. Thông tin phu ̣ co ́ sẵn theo yêu 
câ ̀u. va ̀ ở www.ousd.org/enroll 
 
THÔNG BA ́O CU ̉A CA ́C TRƯỜNG THAY 
THÊ ́ (EC §58501):  Luâ ̣t tiểu bang cho tâ ́t 
ca ̉ học khu cung câ ́p  trường thay thế.  
Education Code section 58500 định nghĩa 
một trường thay thế la ̀ một trường hay 
nhóm lớp riêng biệt trong một trường được 
điều ha ̀nh theo ca ́ch ma ̀:  

(1) Tối đa hóa cơ hội cho học sinh  để phát 
triển các giá trị tích cực của tự chủ, chủ 
động, lòng tốt, tự phát, tháo vát, can đảm, 
sáng tạo, trách nhiệm và niềm vui. 
 
(2) Nhận ra rằng việc học tập tốt nhất diễn 
ra khi học sinh học vì mong muốn học của 
mình. 
 
(3) Duy trì một tình huống học tập tối đa hóa 
học sinh  tự động lực và khuyến khích học 
sinh trong thời gian riêng của mình để theo 
dõi lợi ích riêng của mình. Những lợi ích 
này có thể dẫn đến toàn bộ hoặc một phần 
từ bài trình bày của giáo viên về các lựa 
chọn của các dự án học tập. 
 
(4) Tối đa hóa cơ hội cho giáo viên, phụ 
huynh và học sinh hợp tác phát triển quá 
trình học tập và chủ đề của nó. Cơ hội này 
sẽ là một quá trình liên tục, vĩnh viễn. 
 
(5) Tối đa hóa cơ hội cho học sinh, giáo 
viên và phụ huynh liên tục phản ứng với thế 
giới đang thay đổi, bao gồm nhưng không 
giới hạn ở cộng đồng nơi trường tọa lạc.  
Trong trường hợp học sinh hay gia ́o viân 
quan tâm tới việc thêm thông tin về trường 
thay thế thì gia ́m đốc trường ta ̣i quâ ̣n ha ̣t, 
văn phòng ha ̀nh cha ́nh của quâ ̣n na ̀y va ̀ 
văn phòng hiệu trưởng trong mỗi khu vựa 
có trường theo học có những ba ̉n luâ ̣t cho 
thông tin ba ̣n câ ̀n. Luâ ̣t na ̀y đặc biệt cho 
phép những người quan tâm yâu câ ̀u hội 
đồng qua ̉n trị thiết lâ ̣p ca ́c chương trình 
trường thay thế. 
 
GIA ̉M ĐIÊ ̉M/MÂ ́T TÍN CHỈ HO ̣C TÂ ̣P (EC 
§48980(i)):  Không học sinh na ̀o bị gia ̉m 
điểm hay mâ ́t tín chỉ học tâ ̣p vì vắng mặt có 
phép theo EC §48205 cho việc thiếu ba ̀i vở, 
kiểm tra ma ̀ có thể hoa ̀n tâ ́t hợp ly ́.   
VẮNG MẶT VÌ DỊCH VU ̣ Y TÊ ́ KÍN ĐA ́O 
(EC §46010.1):  Học sinh trong ca ́c lớp 7-
12 va ̀ phụ huynh của ca ́c em được thông 
ba ́o la ̀ luâ ̣t pha ́p cho phép trường cho học 
sinh vắng mặt vì mục đích dịch vụ y tế kín 
đa ́o ma ̀ không câ ̀n phụ huynh đồng y ́. Chính 
sa ́ch học khu liên quan tới cho phép vắng 
mặt thì có sẵn khi yêu câ ̀u hay ta ̣i 
www.ousd/orgboardpolicies.  
 
VẮNG MẮT CHO GIA ̉NG DA ̣Y TÔN GIA ́O 
(EC §46014):  Học khu cũng cho phép học 
sinh vắng mặt với sự đồng y ́ cũa cha mẹ để 
tham gia học đa ̣o hay tu tâ ̣p. 
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THÔNG BA ́O NGA ̀Y HO ̣C NGẮN VA ̀ HO ̣C 
SINH NGHỈ HO ̣C NGA ̀Y PHA ́T TRIÊ ̃N 
NGHIÊ ̣P VU ̣ (EC §48980(c)):  Học khu 
ha ̀ng năm pha ̉i thông ba ́o phụ huynh lịch 
trình nga ̀y học ngắn va ̀ nga ̀y học sinh nghỉ 
học vì gia ́o viên pha ́t triển nghiệp vụ va ̀o 
đâ ̀u năm học hay sớm chừng na ̀o hay 
chừng â ́y nhưng không trễ hơn một tha ́ng 
trước những nga ̀y na ̀y. (Xem Lịch Học khu 
đính kèm.) 
 
LINH TINH      
 
CA ́C CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG BẮT 
BUÔ ̣C THAM GIA CHO PHU ́ HUYNH/HO ̣C 
SINH (EC §49091.18):  Trường học sẽ 
không đòi hỏi học sinh hay gia đình nộp hay 
tham gia bâ ́t ky ̀ một đa ́nh gia ́, phân tích hay 
theo dõi phâ ̉m châ ́t hay nhân ca ́ch của học 
sinh, sa ̀n lọc phụ huynh hay kiểm tra, 
chương trình tư vân không học tâ ̣p, huâ ́n 
luyện phụ huynh hay kế hoa ̣ch tư vâ ́n một 
học trình dựa trên kiểm tra gia đình hay kế 
hoa ̣ch dịch vụ gia ́o dục gia đình.   
 
BÌNH ĐẲNG GIỚI TÍNH TRONG KÊ ́ 
HOA ̣CH NGHÊ ̀ NGHIÊ ̣P (EC §221.5(d)):  
Phú huynh sẽ được thông ba ́o trước về tư 
vâ ́n nghề nghiệp va ̀ việc chọn lựa khóa học 
bắt đâ ̀u với khóa học trong lớp  7, để pha ́t 
huy sự bình đẳng giới tính va ̀ cho phép phụ 
huynh tham gia ca ́c buổi tư vâ ́n va ̀ quyết 
ính. 
 
CHÍNH SA ́CH VÊ ̀ QUÂ ́Y NHIÊ ̃U TÌNH DU ̣C 
(EC §231.5; 5 CCR §4917):  Mỗi học khu 
câ ̀n pha ̉i thông qua một văn ba ̉n chính sa ́ch 
về quâ ̃y rối tình dục va ̀ sẽ cung câ ́p một ba ̉n 
sao chính sa ́ch đó với thông ba ́o ha ̀ng năm 
(Xem Phụ lục Chính sa ́ch đính kèm.)  Học 
khu cũng câ ̀b trưng ba ̀y trong một vùng Học 
khu cũng pha ̉i trưng ba ̀y những cha ́nh sa ́ch 
như vâ ̣y trong nơi dễ thâ ̉y va ̀ bao gồm nó 
trong định hướng  cho nhân viên va ̀ học 
sinh. 
 
KHUÔN VIÊN TRƯỜNG KHÔNG CO ́ MA 
TU ́Y (Gia ́o du ̣c ngăn ngừa viê ̣c sử du ̣ng 
rượuva ̀ ma tu ́y):  Sở hữu, sử dụng hay 
ba ́n ma túy, rượu hay đồ quốc câ ́m kha ́c thì 
bị ngăn câ ́m va ̀ nghiêm khâ ́c bị câ ́m trong 
ca ́c hoa ̣t động của trường. Hồ sơ sẽ 
chuyển i tới cơ quan luâ ̣t pha ́p ở địa 
phương  va ̀ phê chuâ ̉n của học khu sẽ có 
khi vi pha ̣m. 
 

QUYÊ ̀N KÊ ̀M CHÊ ́ KHÔNG LA ̣M DU ̣NG 
THU ́ VÂ ̣T (EC §32255 et seq.):  Học sinh 
có thể chọn lựa không tham gia dự a ́n gia ́o 
dục liên quan tới việc sử dụng có ha ̣i hay 
giết chóc thú vâ ̣t. 
 
ĐA ̣O LUÂ ̣T MÔ ̃I HO ̣C SINH THA ̀NH CÔNG 
(20 USC §6301 et seq.):  Theor ESSA, phụ 
huynh có những quyền sau đây: 
 
● Thông tin liên quan tới kha ̉ năng 

chuyên môn cu ̉a gia ́o viên, phu ̣ gia ́o va ̀ 
phu ̣ ta ́ gia ́o viên:  Khi yêu câ ̀u, cha mẹ 
có quyền được cung cấp thông tin liên 
quan đến trình độ chuyên môn của giáo 
viên, trợ gia ́o và phụ tá lớp học của học 
sinh. Điều này bao gồm việc giáo viên có 
đáp ứng các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn cấp 
phép của tiểu bang cho các lớp và môn 
học mà cô dạy, cho dù giáo viên đang 
giảng dạy theo giấy phép khẩn cấp hay 
tình trạng tạm thời khác vì hoàn cảnh đặc 
biệt, đại học của giáo viên, cho dù cô ấy 
có bất kỳ bằng cấp cao cấp nào và môn 
học của những bằng cấp đó, và liệu có 
bất kỳ trợ lý giảng dạy hay phụ tá nào 
cung cấp dịch vụ cho con bạn và, nếu có, 
trình độ của họ. Học khu cũng sẽ thông 
báo cho phụ huynh biết nếu con em của 
họ đã được chỉ định hoặc đã được dạy 
trong 4 tuần liên tiếp bởi một giáo viên 
không có trình độ cao. 

● Thông tin liên quan tới ba ́o ca ́o ca ́ 
nhân ho ̣c sinh vê ̀ đa ́nh gia ́ toa ̀n quô ́c 
Khi yêu câ ̀u, phụ huynh có quyền có 
thông tin về mức độ tha ̀nh tựu của con ca ́i 
mình trong đa ́nh gia ́ học tâ ̣p của tiểu bang 
tổ chức cho học sinh. 

● Ho ̣c sinh chưa tha ̀nh tha ̣o tiê ́ng Anh:  
Đạo luật đòi hỏi phải có thông báo trước 
cho phụ huynh của những người học 
tiếng Anh về các chương trình Anh ngữ 
hạn chế, bao gồm các lý do để xác định 
học sinh là người học tiếng Anh, nhu cầu 
đặt chương trình giáo dục ngôn ngữ, trình 
độ tiếng Anh của học sinh, mức độ được 
đánh giá như thế nào, tình trạng thành 
tích học tập của học sinh, phương pháp 
giảng dạy được sử dụng trong các 
chương trình có sẵn, cách chương trình 
được đề nghị sẽ đáp ứng nhu cầu của 
học sinh, hiệu năng chương trình, tùy 
chọn phụ huynh để xóa học sinh khỏi 
chương trình và / hoặc từ chối nhập học 
ban đầu và tỷ lệ chuyển tiếp dự kiến vào 
các lớp học không phù hợp với người học 
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tiếng Anh. Xem mô ta ̉Education for 
English Language Learners. Muốn biết 
thêm chi tiết về ca ́c chương trình na ̀y xin 
viếng website của Văn phòng Tha ̀nh tựu 
Học viên Anh ngữ va ̀ Đa ngôn 
ngữ:www.ousd.orgellma  

● Ca ́c trường ca ̉i tiê ́n chương trình:  
Phụ huynh sẽ được thông ba ́o khi trường 
con họ được nhâ ̣n diện la ̀ một trường có 
“tiến bộ chương trình” va ̀ ca ́c cơ hội cho 
chọn lựa trường. 

 
Thông tin cung câ ́p ở trên thi ̀ co ́ sẵn khi yêu 
câ ̀u ở trường con ba ̣n hay văn pho ̀ng ho ̣c 
khu Thông ba ́o phu ̣ ma ̀ co ́ thê ̉ câ ̀n theo Đa ̣o 
luâ ̣t Mô ̃i ho ̣c sinh tha ̀nh công co ́ thê ̉ được 
gởi riêng biê ̣t. 
 
THU ̉ TU ̣C KHIÊ ́U NA ̣I THÔ ́NG NHÂ ́T (5 
CCR §4622):  Học khu câ ̀n thông ba ́o ha ̀ng 
năm cho phụ huynh, học sinh, nhân viên ủy 
ban tư vâ ́n trường va ̀ những bọ phâ ̣n quan 
tâm kha ́c văn ba ̉n Thủ túc khiếu na ̣i thông 
nhâ ́t (Xem Annual Notification of Uniform 
Complaint Procedures định ke ̀m)  
 
XE BUY ́T CU ̉A TRƯỜNG/AN TOA ̀N 
HA ̀NH KHA ́CH (EC §39831.5): Học khu 
câ ̀n có qui định an toa ̀n cho tâ ́t ca ̉ học sinh 
mới va ̀ học sinh ma ̀ trước tới nay không 
được vâ ̣n chuyển bằng xe buy ́t. (Xem Tâ ̣p 
sa ́ch Bus Safety đính kèm) 
 
LUÂ ̣T THÔNG BA ́O CU ̉A MEGAN (LUÂ ́T 
PHA ̣T §290.4):  Phụ huynh va ̀ tha ̀nh viên 
của công chúng có quyền xem xét thông tin 
liên quan tới người pha ̣m tội tình dục ở văn 
phòng của cơ quan thi ha ̀nh pha ́p luâ ̣t cho 
học khu na ̀y. 
 
VẮNG MẶT CO ́ PHE ́P (EC §48205) 
(a) Bất kể Mục 48200, học sinh sẽ được 
miễn học khi vắng mặt là: 

(1) Do bệnh tật của học sinh. 
(2) Do kiểm dịch dưới sự chỉ đạo của một 
nhân viên y tế quận / thành phố. 
(3) Vì mục đích của việc cung cấp dịch vụ 
y tế, nha khoa, đo thị lực hoặc chỉnh hình. 
(4) Với mục đích tham dự các dịch vụ 
tang lễ của một thành viên ruột thịt trong 
gia đình  của học sinh, miễn là vắng mặt 
không quá một ngày nếu dịch vụ được 
tiến hành tại California và không quá ba 
ngày nếu dịch vụ được thực hiện bên 
ngoài California. 
(5) Vì mục đích của bồi thẩm đoàn theo 
cách thức được pháp luật quy định. 

(6) Do bệnh hoặc hẹn y tế trong giờ học 
của một đứa trẻ mà học sinh là con nuôi. 
(7) Vì lý do cá nhân chính đáng, bao gồm, 
nhưng không giới hạn, một hâ ̀u tòa, tham 
dự  một buổi tang lễ, tuân theo một kỳ 
nghỉ hoặc lễ tôn giáo, tham dự các khóa 
tu, tham dự tại một hội nghị việc làm, 
hoặc tham dự tại một hội nghị giáo dục về 
quy trình lập pháp hoặc tư pháp do một tổ 
chức phi lợi nhuận cung cấp khi sự vắng 
mặt của học sinh được yêu cầu bằng văn 
bản của phụ huynh và được hiệu trưởng 
hoặc người đại diện được chỉ định tuân 
theo các tiêu chuẩn thống nhất do hội 
đồng quản trị thiết lập. 
(8) Với mục đích phục vụ như là một 
thành viên của một ban khu bầu cử cho 
một cuộc bầu cử theo mục 12302 của Bộ 
Luật Bầu Cử. 
(9) Vì mục đích dành thời gian với một 
thành viên ruột thịt trong gia đình  của học 
sinh, một thành viên hoạt động mặc đồng 
phục. Như định nghĩa trong section 
49701, va ̀ đa ̃ được gọi la ̀m nghĩa vụ, đa ̃ 
nghỉ phép hay trở la ̣i từ một da ̀n trâ ̣n 
chiến đâ ́u hay vị trí chiến đâ ́u. Vắng mặt 
cho phép trong đoa ̣n na ̀y trong một 
khoa ̉ng thời gian sẽ được quyết định bởi 
gia ́m đốc học khu. 
(10) Cho mục đích tham dự lễ nhâ ̣p tịch 
của học sinh để tha ̀nh công dân My ̃. 

(b) Một học sinh vắng mặt ở trường dưới 
phần này sẽ được phép hoàn thành tất cả 
các bài tập và bài kiểm tra bị mất trong thời 
gian vắng mặt có thể được cung cấp hợp lý 
và khi hoàn thành thỏa đáng trong một 
khoảng thời gian hợp lý, sẽ được cấp tín 
chỉ đầy đủ. Giáo viên của lớp mà học sinh 
vắng mặt sẽ xác định các bài kiểm tra và 
bài tập nào sẽ tương đương hợp lý, nhưng 
không nhất thiết phải giống với các bài kiểm 
tra và bài tập mà học sinh đã bỏ lỡ trong 
thời gian vắng mặt.  
(c) Cho mục đích của phâ ̀n na ̀y, tham gia 
sinh hoa ̣t tôn gia ́o không được qua ́ bốn giờ 
mỗi học ky ̀.. 
(d) Vắng mặt theo phâ ̀n na ̀y thì xem như 
vắng mặt trong tính toa ́n chuyên câ ̀n trung 
bình ha ̀ng nga ̀y va ̀ sẽ không ta ̣o ra ca ́c 
khoa ̉n thanh toa ́n phân bổ tiểu bang. 
(e) "Gia đình ruột thịt," như dùng trong phâ ̀n 
na ̀y, có cùng y ́ nghĩa như trong section 
45194, trừ việc tham kha ̉o đối với "nhân 
viên" được xem như tham kha ̉o đối với "học 
sinh." 
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ĐÂ ̀U TƯ CHO GIA ́O DU ̣C TƯƠNG LAI 
(EC §48980(d)): 
Phụ huynh được khuyên về sự quan trọng 
đâ ̀u tư đa ̣i học cho con ca ́i va ̀ xem xét 
những gia ̉i pha ́p đâ ̀u tư thích, bao gồm 
nhưng không giới ha ̣n tra ́i phiếu tiết kiệm 
Hoa ky ̀. 
 
KHIÊ ́U NA ̣I LIÊN QUAN SỰ THIÊ ́U HU ̣T 
VÊ ̀ TA ̀I LIÊ ̣U GIA ̉NG DA ̣Y,V.V.. (EC 
§35186): Một quy trình Khiếu nại Đồng nhất 
có sẵn để giúp xác định và giải quyết các 
thiếu sót liên quan đến tài liệu giảng dạy, 
điều kiện khẩn cấp hoặc khẩn cấp về cơ sở 
gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn 
của học sinh hoặc nhân viên, và tuyển dụng 
giáo viên thiếu hoặc bổ nhiệm sai. Thông 
báo về quy trình khiếu nại và địa điểm để 
lấy mẫu đơn khiếu nại phải được niêm yết 
trong các lớp học. Xem Notice of Complaint 
Rights đính kèm. Thêm thông tin về Wiliams 
Uniform Complaint Procedures thì có ở 
www.ousd.org/ombudsperson va ̀ 
www.ousd.org/boardpolicies.  
 
THỪA NHÂ ̣N TRƯỜNG (EC §35178.4): 
Học khu phải thông báo cho từng phụ 
huynh của một học sinh về trường đã mất 
tình trạng được công nhận và những hậu 
quả tiềm tàng của tình trạng mất tình tra ̣ng, 
bằng văn bản hoặc bằng cách đăng thông 
tin trên trang web của trường  hoặc bởi kết 
hợp  của những phương pháp này.  
 
HO ̣C PHÍ (EC §49010 et seq.): Học khu 
được yêu cầu thiết lập các chính sách liên 
quan đến việc cung cấp giáo dục miễn phí 
cho học sinh. Học khu cũng bắt buộc phải 
thiết lập các chính sách nộp đơn khiếu nại 
về sự không tuân thủ theo phần này bằng 
cách sử dụng các Thủ tục Khiếu nại Đồng 
nhất. Thông báo về các chính sách phí và 
quy trình khiếu nại của học khu sẽ được 
cung cấp cho học sinh, phụ huynh và nhân 
viên hàng năm.(xem Annual Notification of 
Uniform Complaint Procedures va ̀ 
www.ousd.org/boardpolicies để biết thêm 
chi tiết) 
 
KIÊ ̉M SOA ́T ĐỊA PHƯƠNG VA ̀ KÊ ́  
HOA ̣CH TRA ́CH NHIÊ ̣M (EC  §§52060-
52077): Học khu bắt buộc phải áp dụng Kế 
Hoạch Tra ́ch nhiệm và Kế Hoạch Kiểm Tra 
Địa Phương ba năm (LCAP) và cập nhật 
LCAP vào hoặc trước ngày 1 tháng Bảy 
của mỗi năm tiếp theo. LCAP được yêu cầu 
để xác định các mục tiêu hàng năm, các 

hành động cụ thể hướng tới việc thực hiện 
các mục tiêu đó và phải đo lường tiến độ 
cho các nhóm  học sinh thiểu số qua nhiều 
chỉ số hiệu suất dựa trên tám ưu tiên do 
Tiểu bang đặt ra. Các ưu tiên phải được 
căn chỉnh theo kế hoạch chi tiêu của học 
khu. LCAP phải được chấp thuận trước khi 
ngân sách học khu hàng năm có thể được 
thông qua. Khi ngân sách và LCAP được 
thông qua ở cấp địa phương, kế hoạch sẽ 
được  giám đốc học khu xem xét để đảm 
bảo sự liên kết chi tiêu dự kiến cho các mục 
tiêu và dịch vụ. Sau đây là các ưu tiên của 
Tiểu bang   
 

1. Cung câ ́p cho học sinh gia ́o viên có 
đâ ̀y đủ sư pha ̣m, ta ̀i liệu gia ̉ng da ̣y 
ăn khớp với tiêu chuâ ̉n tiểu bang va ̀ 
cơ sở an toa ̀n.  

2. Triển khai việc học sinh nhâ ̣n được 
nội dung học tâ ̣p tiểu bang va ̀ tiêu 
chuâ ̉n hiệu xuâ ́t.  

3. Phụ huynh tham gia dâ ́n thân va ̀o 
gia ́o dục.  

4. Ca ̉i tiến tha ̀nh tựu va ̀ kết qua ̉ của 
học sinh theo nhiều biến pha ́p.  

5. Hổ trợ sự tham gia cùa học sinh.  
6. La ̀m nổi bâ ̣t khung ca ̉nh học đường 

va ̀ kết nối.                                      
7. Ba ̉o đa ̉m tâ ́t ca ̉ học sinh nhâ ̣n được 

khóa học đâ ̀y đủ. 
8. Đo lường ca ́c kết qua ̉ quan trọng 

kha ́c của học sinh liên quan tới ca ́c 
la ̃nh vực học ha ̀nh theo yêu câ ̀u. 

9. Phối hợp gia ̉ng da ̣y cho học sinh bị 
đuổi học va ̀

10. Phối hợp dịch vụ cho học sinh con 
nuôi.  

 
Hội đồng Gia ́o dục câ ̀n thiết lâ ̣p một U ̉y ban 
Tư vâ ́n Phụ huynh (PAC) va ̀ một U ̉y ban Tư 
vâ ́n phụ huynh của học sinh đang học Anh 
ngữ (ELPAC) để cố vâ ́n cho Hội đồng Gia ́o 
dục va ̀ Gia ́m đốc Học khu liên quan tới 
LCAP. (ELPACs thì bắt buộc nếu học khu 
có ít nhâ ́t 15% học sinh học Anh ngữ va ̀ học 
khu ghi danh ít nhâ ́t 50 học sinh học Anh 
ngữ. Học khu không pha ̉i tha ̀nh lâ ̣p một U ̉y 
ban tư vâ ́n phụ huynh của học sinh học Anh 
ngữ nếu đa ̃ có sẵn một ủy ban như thế. 
PACs sẽ bao gồm ca ́c phụ huynh thu nhâ ̣p 
thâ ́p, học sinh học Anh ngữ va ̀ học sinh con 
nuôi.   
 
Mỗi học khu thì câ ̀n pha ̉i tham kha ̉o với gia ́o 
viên, hiệu trưởng, nhân viên qua ̉n ly ́, ca ́c 
nhân viên kha ́c trong trường, nghiệp đoa ̀n 
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14	  

địa phương, phụ huynh va ̀ học sinh trong 
việc pha ́t triển LCAP. La ̀ một phâ ̀n của quy 
trình tham vâ ́n, học khu pha ̉i trình ba ̀y ca ́c 
kế hoa ̣ch đề nghị của mình cho PAC va ̀ 
ELPAC. U ̉y ban Tư vâ ́n có thể duyệt va ̀ cho 
y ́ kiến về kế hoa ̣ch đề nghị. Học khu pha ̉i 
tra ̉ lời bằng văn ba ̉n đối với ca ́c y ́ kiến của 
PAC va ̀ ELPAC. Học khu cũng câ ̀n thông 
ba ́o cho tha ̀nh viên của công chúng rằng họ 
có thể nộp y ́ kiến liên quan tới ha ̀nh động 
đặc biệt va ̀ tổn phí đề nghị trong  LCAP. 
 
Học khu pha ̉i tổ chức ít nhâ ́t hai buổi học 
công khai để tha ̉o luâ ̣n va ̀ thông qua (hay 
câ ̣p nhâ ̣t)  LCAPs.của mình. Học khu pha ̉i 
trước tiên tổ chức ít nhâ ́t một buổi điều trâ ̀n 
để xin khuyến ca ́o va ̀ y ́ kiến của công chúng 
liên quan tới việc tiêu xa ̀i đề nghị trong kế 
hoa ̣ch va ̀ rồi thông qua (hay câ ̣p nhâ ̣t chính 
thức) the LCAP ở một buổi điều trâ ̀n tiếp 
theo..  
 
Học khu câ ̀n niêm yết trên website của học 
khu the LCAP đa ̃ được Hội đồng Gia ́o dục 
châ ́p nhâ ̣n va ̀ bâ ́t cứ câ ̣p nhâ ̣t hay xét duyệt 
la ̣i na ̀o đối với LCAP, va ̀ tha ̀nh lâ ̣p ca ́c chính 
sa ́ch cho việc khiếu na ̣i không thi ha ̀nh theo 
EC §52075 dùng Thủ tục Khiếu na ̣i đồng 
nhâ ́t  Ca ́c thông tin liên quan tới yêu câ ̀u 
cho một Kế hoa ̣ch Tra ́ch nhiệm va ̀ Kiểm 
soa ́t địa phương va ̀ quy trình khiếu na ̣i cung 
câ ́p cho học sinh, phụ huynh va ̀ nhân viên 
trên cơ ba ̉n ha ̀ng năm. Ca ́c ba ̣n có thể xem 
LCAP đa ̃ châ ́p thuâ ̣n của Học khu va ̀ ca ́c 

câ ̣p nhâ ̣t ở www.ousd.org/lcap . Xem 
Annual Notification of 
Uniform Complaint procedures đính kèm. 
 
KHUÔN VIÊN MỞ VA ̀ ĐO ́NG CỬA 
TRONG GIỜ ĂN TRƯA 
Ca ́c trường trung học trong học khu đóng 
cửa giờ ăn trưa, nghĩa la ̀ học sinh không ra 
khỏi trường giờ ăn trưa: Castlemont, 
Fremont, McClymonds, Madison Park, 
Dewey, Bunche, Oakland High, Oakland 
International, Life Academy, CCPA, Skyline, 
va ̀ Rudsdale. 
 
Oakland Tech va ̀ MetWest cho phép học 
sinh Rời sân trường trong giờ ăn trưa. 
Mọi học sinh rời sân trường pha ̉i trở la ̣i 
trường Va ̀o cuối giờ ăn trưa. Có một ngoa ̣i 
lệ cho học sinh trường MetWest la ̀ thực tâ ̣p 
sinh va ̀ không trở la ̣i trường sau ăn 
trưa.Học khu, nhân viên của học khu không 
chịu tra ́ch nhiệm cho ha ̀nh vi hay an toa ̀n 
cho học sinh rời sân trường giờ ăn trưa. 
Xin liên hệ trường của con ba ̣n để biết 
chính sa ́ch ăn trưa Education Code Section 
44808.5 
 
Xem Phụ lục Chính sa ́ch đính kèm để biết 
thêm thông tin về Ca ́c chương trình Tham 
gia của Phụ huynh (BP 6020) Ca ̉nh sa ́t (BP 
5145.11, BP 5145.13, BP 5145.14) 
Học sinh sử dụng ky ̃ thuâ ̣t/An toa ̀n Internet 
(BP 6163.4, AR 6163.4) 
Dịch vụ Dịch thuâ ̣t (BP 5124)
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BIÊT́ CA ́C QUYÊǸ LỢI CU ̉A BA ̣N 
	  
Con ba ̣n co ́ quyê ̀n hưởng mô ̣t Nê ̀n Gia ́o 
du ̣c công lâ ̣p miê ̃n phí 
 

• Tâ ́t ca ̉ mọi trẻ em ở My ̃ đều có quyền 
theo hiến pha ́p hưởng một nền gia ́o 
dục công lâ ̣p, miễn phí. Bâ ́t kể tình 
tra ̣ng nhâ ̣p cư va ̀ bâ ́t kể tình tra ̣ng 
nhâ ̣p cư của phụ huynh hay gia ́m hộ. 

• Ở California: 
o Tâ ́t ca ̉ trẻ em đều có quyền 

hưởng một nền gia ́o dục công 
lâ ̣p, miễn phí. 

o Tâ ́t ca ̉ trẻ em có tuổi từ 6 tới 18 
tuổi pha ̉i ghi danh ở trường học. 

o Tâ ́t ca ̉ học sinh va ̀ nhân viên đều 
có quyền theo học trường an 
bình, bi ̀nh yên, an toa ̀n. 

o Tâ ́t ca ̉ học sinh đều có quyền 
ghi danh va ̀o môi trường học 
không có ky ̀ thị, quâ ́y nhiễu, bắt 
na ̣t, ba ̣o động va ̀ đe dọa. 

o Tâ ́t ca ̉ học sinh đều có cơ 
hội đồng đều để tham gia cơ 
hội đồng đều đối với bâ ́t cứ 
chương trình na ̀o hay hoa ̣t 
động na ̀o của trường va ̀ 
không thể bị phân biệt đối xử 
vì giòng giống,quốc tịch, giới 
tính.tôn gia ́o hay tình tra ̣ng 
nhâ ̣p cư trong số những đâ ̣c 
tính kha ́c. 

	  
Thông tin câ ̀n thiê ́t cho viê ̣c ghi danh 
ho ̣c 

• Trong khi ghi danh học,nha ̀ trương 
pha ̀ỉ ghi danh châ ́p nhâ ̣n nhiều loa ̣i 
giâ ́y tờ của phụ huynh hay gia ́m hộ 
để chứng tỏ tuổi của đứa trẻ hay nơi 
cư trú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Ba ̣n không bao giờ pha ̉i cung câ ́p 
thông tin về tình tra ̣ng công 
dân/nhâ ̣p cư để đăng ky ́ con học. 
Ngoa ̀i ra, ba ̣n không bao giờ pha ̉i 
cung câ ́p số An sinh xa ̃ hội để đăng 
ky ́ cho con học. 

	  
Sự kín đa ́o cu ̉a Thông tin ca ́ nhân 

• Luâ ̣t liên bang va ̀ tiểu bang ba ̉o vệ 
hồ sơ gia ́o dục của học sinh va ̀ 
thông tin ca ́ nhân. Những luâ ̣t na ̀y 
thường yêu câ ̀u nha ̀ trường pha ̉i có 
văn ba ̉n cho phép của phụ huynh 
hay gia ́m hộ trước khi tiết lộ thông 
tin ca ́ nhân, trừ phi việc tiết lộ thông 

tin na ̀y la ̀ để cho mục đích gia ́o dục 
hay để tra ̉ lời một lệnh của tòa hay 
tra ́t hâ ̀u tòa. 

• Một số trường thu thâ ̣p va ̀ cung câ ́p 
công khai “thông tin danh ba ̣” của 
học sinh. Nếu họ la ̀m như vâ ̣y thì 
mỗi năm học khu trường con ba ̣n 
pha ̉i cung câ ́p cho phụ huynh một 
văn ba ̉n thông ba ́o của chính sa ́ch 
thông tin danh ba ̣ của trường va ̀ cho 
ba ̣n biết sự chọn lựa từ chối tiết lộ 
thông tin con ba ̣n trong danh ba ̣. 

	  
Kê ́ hoa ̣ch an toa ̀n gia đình nê ́u ba ̣n bị 
bắt giữ hay tru ̣c xuâ ́t 

• Ba ̣n có chọn lựa cung câ ́p cho 
trường con ba ̣n ca ́c thông tin liên la ̣c 
khâ ̉n câ ́p bao gồm thông tin về 
những người liên la ̣c phụ, để nhâ ̣n 
diện một người gia ́m hộ trưởng 
tha ̀nh , tin câ ̣y, người ma ̀ có thể 
chăm sóc con ba ̣n trong trường hợp 
ba ̣n bị bắt giữ hay trục xuâ ́t. 

• Ba ̣n có gia ̉i pha ́p lựa chọn điền va ̀o 
Ba ̉n khai hữu thệ cho phép người 
chăm sóc hay thỉnh nguyện cửa một 
gia ́m hộ ta ̣m thời la ̀m cho người na ̀y 
tha ̀nh một người lớn đa ́ng tin câ ̣y có 
quyền la ̀m những quyết định về y tế 
va ̀ gia ́o dục cho con ba ̣n. 

	  
Quyê ̀n nô ̣p mô ̣t khiê ́u na ̣i 

• Con ba ̣n có quyền ba ́o ca ́o một tội 
a ́c căm ghét hay nộp một khiếu na ̣i 
cho học khu nếu cha ́u bị phân biệt 
đối xử, quâ ́y nhiễu, đe dọa hay bắt 
na ̣t trên cơ sở theo nhâ ̣n thức hay 
thâ ̣t sự vì quốc tịch, chủng tộc hay 
tình tra ̣ng nhâ ̣p cư. 
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Thông báo hàng năm về  
Thủ tục Khiếu nại đồng nhất (UCP): 

	  
2018-‐19	  

	  
Cho học sinh, nhân viên, phụ huynh hay giám hộ của học sinh, ủy ban tư vâ ́n trường và 
học khu, nhân viên trường tư thích hợp hay đại diện và những người quan tâm khác. 
	  
Học khu Thống nhất Oakland có trách nhiệm chủ yếu bảo đảm sự tuân hành luật của liên bang 
và tiểu bang và những điều lệ qua ̉n ly ́ ca ́c chương trình gia ́o dục.Học khu đa ̃ thành lập những 
thủ tục để giải quyết các ca ́o buộc về kỳ thị trái luật,quâ ́y nhiễu,đe dọa va ̀ băt́ na ̣t và những 
khiếu nại viện lý vi phạm luật liên bang hay tiểu bang chi phối các chương trình giáo dục va ̀ việc 
tính phí học sinh bâ ́t hợp pha ́p. 
 
Học khu khuyến khích giải quyết sớm và không chính thức các khiếu nại ở mức độ trường sở 
bất cứ khi nào có thể được. Nếu được thì trước hết, xin liên la ̣c với hiệu trưởng, Gia ́m đốc Ban 
nga ̀nh hay Gia ́m đốc Ma ̣ng lưới nếu quy ́ vị có quan nga ̣i gì. 
	  
KHÔNG PHÂN BIÊ ̣T ĐÔ ́I XƯ	̉   	   	  
 
Học khu thống nhất Oakland sẽ điều tra các 
ca ́o buộc được cho la ̀ kỳ thị bâ ́t hợp pha ́p 
(như ky ̀ thị,  quâ ́y nhiễu, đe dọa hay bắt na ̣t) 
đối với học sinh, nhân viên hay người na ̀o 
tham gia ca ́c chương trình va ̀ hoa ̣t động 
của học khu, bao gồm nhưng không giới 
ha ̣n ca ́c chương trình va ̀/hay hoa ̣t động 
được ta ̀i trợ trực tiếp hay nhâ ̣n phúc lợi của 
tiểu bang về ta ̀i cha ́nh, dựa trên ca ́c đặc 
tính nhâ ̣n thâ ́y hay thâ ̣t sự của người đó về 
chủng tộc, ma ̀u da, tổ tiên, quốc tịch, nguồn 
gốc quốc gia, tình tra ̣ng nhâ ̣p cư, nhâ ̣n diện 
nhóm chủng tộc, tuổi ta ́c, tôn gia ́o, tình 
tra ̣ng hôn nhân, thai sa ̉n, tình tra ̣ng cha mẹ, 
khuyết tâ ̣t cơ thể hay tâm thâ ̀n, tính dục, 
khuynh hướng tính dục, giới tính, nhâ ̣n diện 
giới tính, ba ̀y tỏ giới tính, hay thông tin di 
truyền hay bâ ́t ky ̀ đặc tính na ̀o kha ́c có nêu 
trong Luâ ̣t  Gia ́o dục 200 va ̀ 220, Luâ ̣t 
Cha ́nh quyền 11135 hay Luâ ̣t Hình sự đoa ̣n 
422.55 hay la ̀ bình đẵng hay tuân theo Title 
IX hay dựa trên liên quan của người đó với 
một người hay nhóm người với một hay 
nhiều đặc tính nhâ ̣n biết hay thâ ̣t sự na ̀y. 
Nhân viên trường sẽ la ̀m ngay ca ́c bước để 
can thiệp, khi an toa ̀n đề la ̀m va ̀ khi người 
đó chứng kiến một ha ̀nh động ky ̀ thị, quâ ́y 
nhiễu, đe dọa hay bắt na ̣t. 
	  
	  
	  
	  

TITLE IX - QUÂ ́Y NHIÊ ̃U TÌNH DU ̣C   
	  
Học khu Oakland cam kết duy trì một môi 
trường học ha ̀nh an toa ̀n va ̀ la ̀m việc không 
có quâ ́y nhiễu tình dục va ̀ an toa ̀n Quâ ́y 
nhiễu tình dục la ̀ hình thức tâ ́n công tình dục 
theo Ttitle IX của Tu chính gia ́o dục Hoa ky ̀ 
1972 va ̀ bị ngăn câ ́m bởi ca ̉ luâ ̣t liên bang 
lâ ̃n tiểu bang. Quâ ́y rối tình dục được định 
nghĩa la ̀ tâ ́n công tình dục không mong 
muốn, yêu câ ̀u ân huệ tình dục, hay ca ́c tiếp 
xúc cơ thể, bằng lời, nhìn theo ca ́ch dục 
tình la ̀m điều kiện cho học ha ̀nh hay can 
thiệp nghiêm trọng va ̀o kha ̉ năng học tâ ̣p 
của một học sinh hay ta ̣o ra một môi trường 
bị đe dọa học tâ ̣p hay la ̀m việc. Học sinh 
na ̀o pha ̣m tội quâ ́y nhiễu tính dục đối với 
bâ ́t cứ ai trong học khu thì sẽ bị ky ̉ luâ ̣t như 
đuổi học. Còn nhân viên ma ̀ cho phép, tham 
gia hay không ba ́o ca ́o quâ ́y nhiễu tình dục 
thì sẽ bị ky ̉ luâ ̣t như sa tha ̉i. Board Policy 
5145.7 (Học sinh) va ̀ Board 
Policy4119.11(nhân viên). Như trong BP 
5145.7, mỗi trường sẽ nhâ ̣n diện một người 
(ví dụ:Người Liên La ̣c Title IX của trường),  
chịu tra ́ch nhiệm gia ̉i quyết ca ́c khiếu na ̣i 
quâ ́y nhiễu tình dục. Người na ̀y có thể la ̀ 
hiệu trưởng hay người chỉ định va ̀ sẽ được 
huâ ́n luyện. 
 
Học khu ngăn câ ́m bâ ́t cứ hình thức tra ̉ thù 
na ̀o đối với người khiếu na ̣i trong quy trình 
khiếu na ̣i. Việc tham gia quy trình khiếu na ̣i 
sẽ không a ̉nh hưởng tình tra ̣ng, câ ́p bâ ̣c, 
điểm số hay công ta ́c của người khiếu na ̣i, 
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Một khiếu na ̣i được cho la ̀ tra ̉ đũa hay ky ̀ thị 
không hợp pha ́p (như quâ ́y nhiễu ky ̀ thị hay 
bắt na ̣t) pha ̉i nộp không trễ hơn sa ́u tha ́ng 
kể từ nga ̀y nó xa ̉y ra hay sa ́u tha ́ng kể từ 
nga ̀y người khiếu na ̣i biết được sự việc 
được xem la ̀ ky ̀ thị không hợp pha ́p. Thời 
gian nộp đơn có thể gia ha ̣n tới 90 nga ̀y bởi 
gia ́m đốc hay người chỉ định vì ly ́ do chính 
đa ́ng của người khiếu na ̣i đưa ra ly ́ lẽ cho 
sự gia ha ̣n. 
	  
CA ́C CHƯƠNG TRÌNH CU ̉A TIÊ ̉U BANG 
VA ̀ LIÊN BANG     
	  
Thủ tục khiếu nại đồng nhất cũng sẽ được 
dùng để gia ̉i quyết bâ ́t cứ khiếu na ̣i na ̀o 
được cho la ̀ học khu không tuân ha ̀nh luâ ̣t 
của tiểu bang va ̀/hay liên bang trong: 
	  

a. Gia ́o dục Tra ́ng niên 
b. Gia ́o dục Sau giờ học va ̀ An toa ̀n 
c. Gia ́o dục Hướng nghiệp Nông 

nghiệp 
d. Trung tâm Gia ́o dục Da đỏ va ̀ Đa ́nh 

gia ́ Chương trình Gia ́o dục Trẻ thơ 
e. Gia ́o dục Song ngư ̃
f. Giúp đỡ đồng ba ̣n ở California va ̀ 

Chương trình Xem xét cho Gia ́o viên 
g. Ca ́c chương trình đa ̀o ta ̣o va ̀ Gia ́o 

dục Ky ̃ thuâ ̣t va ̀ Ky ̃ thuâ ̣t nghề 
nghiệp 

h. Gia ́o dục ky ̃ thuâ ́t nghề nghiệp 
i. Pha ́t triển va ̀ Chăm sóc trẻ,  
j. Dinh dưỡng trẻ 
k. Gia ́o dục đền bù 
l. Đa ̣o luâ ̣t xin ngân sa ́ch theo loa ̣i 
m. Ca ́c tiết học của khóa học ma ̀ không 

có Nội dung gia ́o dục 
n. Trợ giúp a ̉nh hưởng kinh tế 
o. Gia ́o dục Học sinh chăm sóc con 

nuôi va ̉ Học sinh vô gia cư hay học 
sinh cũ của Tòa Thiếu niên va ̀ Học 
sinh của gia đình quân nhân 

p. Đa ̣o luâ ̣t Mỗi học sinh tha ̀nh công 
(ESSA) Không có trẻ na ̀o bị bỏ quên 
(NCLB) (Titles I-VII) 

q. Chương trình Học viên Anh ngư ̃
r. Kế hoa ̣ch Tra ́ch nhiệm Địa phương 

kiểm soa ́t  
s. Gia ́o dục di dân 
t. Biên ba ̉n gia ̉ng da ̣y Thể dục (Từ lớp 

Một tới lớp Sa ́u) 
u. Học Phí   
v. Thay đổi hợp ly ́ cho học sinh tiết 

sữa 

w. Chương trình va ̀ Trung tâm hướng 
nghiệp vùng 

x. Kế hoa ̣ch an toa ̀n trường 
y. Gia ́o dục đặc biệt           
z. Vườn trẻ tiểu bang 
aa. Gia ́o dục ngăn ngừa sử dụng thuốc 

la ́ (TUPE) 
	  
HO ̣C PHÍ BÂ ́T HỢP PHA ́P    
	  
Một học sinh ghi danh trong một trường 
công lâ ̣p sẽ không bị đòi tra ̉ học phí cho 
việc tham gia ca ́c hoa ̣t động gia ́o dục, la ̀ 
một phâ ̀n cơ ba ̉n không thể thiếu của 
chương trình gia ́o dục học khu, bao gồm 
ca ́c hoa ̣t động học trình va ̀ ngoa ̣i khóa. 
	  
Phí học sinh bao gồm nhưng không giới 
ha ̣n đối với tâ ́t ca ̉ những điều sau đây: 
 

1. Một lệ phí đối với một học sinh như 
la ̀ điều kiện đăng ky ́ học một trường 
hay một lớp hay một hoa ̣t động 
ngoa ̣i khóa bâ ́t kể lớp hay hoa ̣t động 
đó la ̀ nhiệm y ́ hay bắt buộc hay để 
lâ ́y tín chỉ. 

2. Một tiền cọc an toa ̀n hay tiền na ̀o 
kha ́c ma ̀ học sinh pha ̉i tra ̉ để nhâ ̣n 
một tủ khóa, sa ́ch, dụng cụ lớp học, 
dụng cụ âm nha ̣c a ́o quâ ̀n hay vâ ̣t 
liệu, thiết bị kha ́c. 

3. Một sự mua sắm ma ̀ học sinh pha ̉i 
la ̀m để nhâ ̣n ta ̀i liệu, tiếp liệu, thiết bị 
hay a ́o quâ ̀n liên quan tới một hoa ̣t 
động gia ́o dục. 

	  
Một khiếu na ̣i về phí học sinh không được 
nộp trễ hơn một năm sau nga ̀y được cho la ̀ 
vi pha ̣m. Khiếu na ̣i về không tuân ha ̀nh luâ ̣t 
liên quan tới phí học sinh pha ̉i nộp trước 
tiên cho hiệu trưởng. Khiếu na ̣i về học phí 
có thể nộp nặc danh nếu người khiếu na ̣i 
cung câ ́p chứng cớ hay thông tin đưa tới 
chứng cớ để hổ trợ khiếu na ̣i. 
	  
KÊ ́ HOA ̣CH TRA ́CH NHIÊ ̣M VA ̀ KIÊ ̉M 
SOA ́T ĐỊA PHƯƠNG (LCAP)   
	  
Hội đồng qua ̉n trị câ ̀n pha ̉i thông qua va ̀ câ ̣p 
nhâ ̣t ha ̀ng năm LCAP, theo ca ́ch bao gồm 
tham gia có y ́ nghĩa của phụ huynh/gia ́m hộ 
va ̀ những người quan tâm gia ́o dục kha ́c 
trong sự pha ́t triển va ̀ duyệt la ̣i LCAP. Một 
khiếu na ̣i LCAP có thể nộp nặc danh, nếu 
người khiếu na ̣i cung câ ́p chứng cớ hay 
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thông tin dâ ̃n tới chứng cớ để hổ trợ khiếu 
na ̣i. 
 
TRE ̉ CON NUÔI, HO ̣C SINH VÔ GIA CƯ 
HAY HO ̣C SINH CU ̃ TRƯỜNG TO ̀A THIÊ ́U 
NIÊN HAY TRE ̉ GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN  
	  
Một trẻ con nuôi sẽ nhâ ̣n được thông tin về 
quyền lợi gia ́o dục liên quan tới xếp lớp của 
mình hay ghi danh va ̀ đăng ky ́ ra khỏi 
trường cũng như tra ́ch nhiệm của người 
liên la ̣c học khu cho trẻ con nuôi để ba ̉o 
đa ̉m va ̀ ta ̣o dễ da ̀ng những yêu câ ̀u na ̀y va ̀ 
để giúp người học sinh trong việc ba ̉o đa ̉m 
thuyên chuyển đúng những tín chỉ của 
mình, hồ sơ va ̀ điểm số khi em na ̀y thuyên 
chuyển giữa ca ́c trường hay ca ́c học khu. 
	  
Một trẻ con nuôi, trẻ vô gia cư hay cựu học 
sinh tòa thiếu niên hay con gia đình quân 
nhân như định nghĩa trong Education Code, 
section 49701 ma ̀ thuyên chuyển va ̀o một 
trung học na ̀o của học khu hay giữa ca ́c 
trường trung học sẽ được thông ba ́o về 
tra ́ch nhiệm của học khu để: 
	  

(1) Châ ́p nhâ ̣n ba ̀i vở của một khóa học 
hay một phâ ̀n của khóa học ma ̀ học 
sinh đó đa ̃ hoa ̀n tâ ́t thỏa đa ́ng trong 
một trường công kha ́c (bao gồm ca ́c 
trường do Bộ Quốc phòng điều 
ha ̀nh) trường của tòa a ́n vị tha ̀nh 
niên hay của một trường không pha ̉i 
công lâ ̣p hay gia ́o pha ́i hay cơ quan 
ngay ca ̉ khi học sinh không hoa ̀n tâ ́t 
trọn khóa học va ̀ để pha ́t ra tín chỉ 
một phâ ̀n hay toa ̀n phâ ̀n cho khóa 
học đa ̃ hoa ̀n tâ ́t va ̀ a ́p dụng cho 
cùng một khóa học hay tương 
đương, nếu có thể, như khóa học 
hoa ̀n tâ ́t trong trường công trước 
đó, trường tòa a ́n thiếu nhi hay một 
trường tư hay trường không thuộc 
gia ́o pha ́i hay cơ quan. 

(2) Không đòi hỏi học sinh pha ̉i học la ̣i 
bâ ́t cứ khóa học na ̀o hay một phâ ̀n 
khóa học na ̀o ma ̀ em đa ̃ hoa ̀n tâ ́t 
thỏa đa ́ng trong một trường công 
lâ ̣p, trường tòa a ́n vị tha ̀nh niên hay 
trường tư, trường không gia ́o pha ́i 
hay cơ quan. Ngoa ̣i lệ la ̀ nếu một 
học sinh chưa hoa ̀n tâ ́t trọn khóa thi ̀ 
sẽ không bị yêu câ ̀u hoa ̀n tâ ́t phâ ̀n 
khóa học đa ̃ xong trừ phi học khu 
tìm thâ ́y, trong khi tham khảo người 
giữ quyền lợi gia ́o dục của học sinh 

rằng học sinh na ̀y có kha ̉ năng hợp 
ly ́ hội đủ ca ́c điều kiện của một khóa 
học hoa ̀n tâ ́t một phâ ̀n trong thời 
gian tốt nghiệp trung học.Khi được 
câ ́p ba ́n phâ ̀n ti ́n chỉ học sinh sẽ ghi 
danh trong cùng khóa học hay 
tương đương, nếu có thể, để học 
sinh có thể tiếp tục va ̀ hoa ̀n tâ ́t trọn 
khóa học. 

(3) Cho phép học sinh đó lâ ́y la ̣i hay lâ ́y 
một khóa học để hội đủ yêu câ ̀u thu 
nhâ ̣n va ̀o CSU hay UC. 

(4) Nếu người học sinh đa ̃ hoa ̀n tâ ́t năm 
thứ hai trung học câ ́p ba trước khi 
thuyên chuyển, cung câ ́p thông tin 
học sinh về khóa học được thông 
qua bởi học khu va ̀ yêu câ ̀u tốt 
nghiệp của Hội đồng gia ́o dục ma ̀ 
em na ̀y có thể được miễn trừ theo 
Luâ ̣t gia ́o dục 51225.1. 

	  
QUYÊ ́T ĐỊNH BẰNG VĂN BA ̀N   
	  
Xem xét khiếu na ̣i UCP sẽ được hoa ̀n tâ ́t 
trong vòng 60 nga ̀y kể từ nga ̀y nhâ ̣n được 
khiếu na ̣i trừ phi người khiếu na ̣i đồng y ́ gia 
ha ̣n bằng văn ba ̉n. 
	  
KHA ́NG CA ́O & BIÊ ̣N PHA ́P LUÂ ̣T DÂN 
SỰ       
	  
Người khiếu nại có quyền kháng án quyết 
định của Học khu lên Bộ Giáo dục 
(California Department of Education - CDE) 
bằng ca ́ch nộp một đơn kháng án trong 
vòng 15 ngày trên li ̣ch kể từ ngày nhận 
được quyết định của Học khu. Kha ́ng ca ́o 
na ̀y pha ̉i bao gồm một ba ̉n sao khiếu na ̣i 
nộp cho học khu va ̀ một ba ̉n sao Quyết định 
của học khu. 
 
Ca ́c biện pha ́p luâ ̣t dân sự có thể có sẵn 
theo luâ ̣t câ ́m ky ̀ thị, quâ ́y nhiễu, đe dọa, 
hay bắt na ̣t dựa trên luâ ̣t của tiểu bang hay 
liên bang. Nếu được, trong những trường 
hợp thi ́ch hợp, khiếu na ̣i có thể nộp theo Bộ 
luâ ̣t Gia ́o dục đoa ̣n 262.3. Người khiếu nại 
có quyền đem khiếu na ̣i trực tiếp tới Bộ gia ́o 
dục California hay theo đuổi ca ́c biện pha ́p 
trước tòa dân sự hay cơ quan công cộng 
kha ́c như Văn phòng dân quyền (OCR) của 
Bộ gia ́o dục Hoa ky ̀ trong những vụ kiện 
liên quan tới ky ̀ thị không hợp pha ́p ( như 
quâ ́y rối ky ̀ thị, đe dọa hay bắt na ̣t). 
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NÔ ̣P MÔ ̣T ĐƠN KHIÊ ́U NA ̣I    
	  
Một ba ̉n Board Policy 1312.3 Thủ tục khiếu 
na ̣i đồng nhâ ́t sẽ có sẵn miễn phí. Mọi khiếu 
na ̣i sẽ được nộp bằng văn ba ̉n va ̀ ky ́ tên 
bởi người khiếu na ̣i. Nếu người khiếu na ̣i 
không thể nộp đơn do ti ̀nh tra ̣ng khuyết tâ ̣t 
hay ít học, thì nhân viên học khu sẽ giúp đỡ 
người đó nộp khiếu na ̣ị (5CCR 4600). 
 
Nếu một khiếu na ̣i không nộp bằng văn ba ̉n 
nhưng học khu nhâ ̣n được thông ba ́o ca ́o 
buộc UCP thì học khu sẽ tiến ha ̀nh điều tra 
va ̀ gia ̉i quyết ca ́c ca ́o buộc thích hợp cho 
từng trường hợp. 
 
Nếu ca ́o buộc liên quan tới tra ̉ đũa hay ky ̀ 
thị bâ ́t hợp pha ́p (như quâ ́y rối ky ̀ thị, đe 
dọa hay bắt na ̣t) va ̀ cuộc điều tra xác nhâ ̣n 
có ky ̀ thị thì học khu sẽ tiến ha ̀nh ngăn ngừa 
ta ́i pha ̣m va ̀ sửa chữa ca ́c hâ ̣u qua ̉ ky ̀ thị 
cho người khiếu na ̣i va ̀ những người kha ́c 
như thích hợp. 
 
Chính sa ́ch Thủ tục khiếu na ̣i va ̀ điều lệ 
ha ̀nh cha ́nh sẽ được niêm yết trên websites 
của học khu va ̀ có thể trên phương tiện 
truyền thông xa ̃ hội của học khu nếu có. 
UCP cũng được niêm yết trong tâ ́t ca ̉ 
trường trong học khu va ̀ văn phòng, kể ca ̉ 
phòng nghỉ gia ́i lao của nhân viên va ̀ phòng 
hoa ̣t động của học sinh. Nếu có mười lăm 
(15%) học sinh hay nhiều hơn ghi danh 
trong một trường na ̀o ma ̀ nói cùng một thứ 
tiếng kha ́c tiếng Anh, thi ̀ ca ́c mâ ̃u chính 
sa ́ch học khu, điều lệ va ̀ thông ba ́o liên 
quan tới thủ tục khiếu na ̣i đồng nhâ ́t sẽ 
được dịch ra thứ tiếng đó (Education Code 
234.1, 48985). Trong mọi trường hợp kha ́c, 
học khu sẽ ba ̉o đa ̉m phụ huynh/gia ́m hộ 
truy câ ̣p được mọi thông tin xa ́c đa ́ng với số 
vốn Anh ngữ giới ha ̣n của họ. 
 
Các mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại Văn 
phòng thanh tra (1000 Broadway, Suite 150, 
Oakland, CA 94607). Thủ tục khiếu nại 
đồng nhất va ̀ đơn khiếu na ̣i cũng có trên 
trang website của học khu: 
www.ousd.org/ombudsperson – dưới đề 
mục District Services, rồi mục 
Ombudsperson. 
 
Ngoa ̣i trừ ca ́c khiếu na ̣i về lệ phí bâ ́t hợp 
pha ́p học sinh ma ̀ có thể nộp trong vòng 
một năm kể từ nga ̀y được cho la ̀ vi pha ̣m, 
còn thi ̀ tâ ́t ca ̉ ca ́c khiếu na ̣i đồng nhâ ́t kha ́c 

pha ̉i nộp không trễ hơn sa ́u (6) tháng sau 
nga ̀y được cho la ̀ xa ̉y ra sự việc.  
	  
NHÂN VIÊN THỪA HA ̀NH    
	  
Khiếu na ̣i na ̀o kha ́c với khiếu na ̣i lệ phí học 
sinh pha ̉i được nộp bằng văn ba ̉n cho nhân 
viên thừa ha ̀nh sau đây: 
	  
Ông Gabriel Valenzuela, Thanh tra 
viên/điê ̀u phô ́i viên Title IX, chịu trách 
nhiệm nhận và theo dõi tất cả khiếu nại 
chính thức của Học khu. Viên thanh tra 
(1000 Broadway, Lâ ̀u 1, Suite 150, 
Oakland, CA 94607) cũng chịu trách nhiệm 
điều tra các khiếu nại của phụ huynh/học 
sinh liên quan tới ky ̀ thị cũng như khiếu nại 
liên quan tới đuổi học ca ̉nh ca ́o ma ̀ học sinh 
không được cung câ ́p công ly ́ phục hồi hay 
tiếp câ ̣n thay thế na ̀o kha ́c không có sẵn ta ̣i 
trường như một thay thế cho việc ta ̣m đuổi. 
Ca ́c khiếu na ̣i liên quan tới chương trình 
của Học viên Anh ngữ (ELL) và hành động 
trả thù hay can thiệp với sự ủng hộ chương 
trình ELL. Viên thanh tra cũng điều phối các 
Khiếu nại đồng nhất  Williams. Quý vị có thể 
liên lạc với Ông Valenzuela ở số (510) 879-
4281, FAX (510) 879-3678 hay qua email ở 
địa chỉ Gabriel.Valenzuela@ousd.org. 
  
Thanh tra có quyền độc lập để: viếng thăm  
bất cứ trường hay văn phòng nào; nói 
chuyện với bất cứ học sinh nào, nhân viên 
nào hay phụ huynh/giám hộ; xem xét bất cứ 
tài liệu nào để tiến hành mọi điều tra vô tư; 
và tham dự bất cứ buổi họp nào mà không 
cần xin phép hiệu trưởng hay quản lý trước. 
Thanh tra cũng sẵn sàng giải thích vai trò 
của mình và trách nhiệm đối với học sinh, 
nhân viên, phụ huynh/giám hộ và công 
chúng. Xin liên lạc với thanh tra nếu quý vị 
có câu hỏi gì về thủ tục khiếu nại đồng nhất 
của Học khu.(UCP). 
 
Ba ̀ Tara Grad, Pho ́ la ̃nh đa ̣o Talent 
Management (1000 Broadway, Lâ ̀u 2, Suite 
295, Oakland, CA 94607) chi ̣u tra ́ch nhiệm 
điều tra các khiếu na ̣i được cho la ̀ ky ̀ thị 
trong việc la ̀m. Có thể liên la ̣c Ba ̀ Gard số 
(510) 879-0159, Fax: 879-0228 hay qua 
email ở Tara.Gard@ousd.org.  
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Cô Barbara Parker, Điều phối viên Health 
Services/Section 504 (Dịch vụ Y tế) Văn 
phòng Community Schools and Student 
Services Department (Ban Dịch vụ Trường 
học Cộng đồng va ̀ Học sinh) (1000 
Broadway,Lâ ̀u 1, Suite 150, Oakland, CA  
94607), thì chịu trách nhiệm điều phối các 
sửa đổi chương trình cho học sinh khuyết 
tật có ghi trong Section 504 của Đạo luật 
phục hồi năm 1973. Cô cũng điều tra các 
khiếu na ̣i liên quan tới Section 504. Quý vị 
có thể liên lạc với Cô Parker  ở số (510) 

879-2742, FAX (510) 879-4605  hay qua 
email ở 504@ousd.org. 
 
Ông Jeff Godown, Ca ̉nh sa ́t trưởng, Ban 
Ca ̉nh sa ́t trường học Oakland (1011 Union 
Street, Oakland, CA 94607), chi ̣u tra ́ch 
nhiệm điều phối va ̀ điều tra ca ́c khiếu na ̣i 
chống nhân viên ca ̉nh sa ́t trường học 
Oakland. Ca ̉nh sa ́t trưởng Godown có thể 
được liên la ̣c ở (510) 874-7777, Fax (510) -
874-7787 hay qua email ở 
police@ousd.org.
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Thủ Tục Khiêú Na ̣i Đôǹg Nhât́ Williams 
	  
The	  District	  shall	  follow	  the	  Williams	  Uniform	  Complaint	  Procedures	  for	  complaints	  related	  only	  to	  sufficiency	  of	  
instructional	  materials,	  unsafe	  or	  unclean	  school	  facilities,	  teacher	  vacancies	  or	  misassignments.	  
	  
THÔNG BA ́O CHO PHU ̣ HUYNH/GIÁM 
HÔ ̣, HO ̣C SINH VA ̀ GIA ́O VIÊN:  
QUYÊ ̀N KHIÊ ́U NA ̣I 
	  
Luâ ̣t Gia ́o dục 35186 yêu câ ̀u da ́n thông 
ba ́o sau đây trong mỗi lớp của mỗi trường 
trong học khu. 
	  
Phụ huynh/Gia ́m hộ, Học sinh va ̀ Gia ́o viên: 
 
Pha ̉i có đủ sa ́ch gia ́o khoa va ̀ ta ̀i liệu học 
tâ ̣p.  Có nghĩa la ̀ mỗi học sinh, kể ca ̉ học 
viên Anh ngữ, pha ̉i có một sa ́ch gia ́o khoa 
hay ta ̀i liệu học tâ ̣p hay ca ̉ hai thứ để dùng 
trong lớp hay đem về nha ̀. 
 
Cơ sở trường pha ̉i sa ̣ch sẽ, an toa ̀n va ̀ ba ̉o 
trì sửa chữa tốt. (Phòng vệ sinh của trường 
pha ̉i được lau chùi va ̀ ba ̉o trì đều đặn va ̀ 
mọi lúc có giâ ́y vệ sinh, xa ̀ phòng, khăn giâ ́y 
va ̀ ma ́y xâ ́y khô tay. Phòng vệ sinh pha ̉i mở 
cửa ca ̉ nga ̀y khi học sinh không ở trong lớp 
va ̀ giữ một số phòng vệ sinh mở cửa trong 
giờ học khi học sinh ở trong lớp, trừ phi để 
cho học sinh an toa ̀n hay sửa chữa.) 
 
Không được thiếu vắng gia ́o viên va ̀ bổ 
nhiệm sai. Pha ̉i có một gia ́o viên bổ nhiệm 
cho mỗi lớp chứ không pha ̉i một loa ̣t ca ́c 
gia ́o viên thay thế hay gia ́o viên ta ̣m thời 
kha ́c. Gia ́o viên pha ̉i có sư pha ̣m đúng để 
da ̣y lớp bao gồm chứng chỉ câ ̀n có để da ̣y 
học viên Anh ngữ, nếu có. 
	  
Thiê ́u trô ́ng giáo viên có nghĩa là một chức 
vụ mà nhân viên có giấy chứng nhận hợp 
pháp chưa được bổ nhiệm từ đầu năm cho 
cả năm hoặc, nếu chức vụ là một khóa học 
một học kỳ, một chức vụ mà một nhân viên 
có giấy chứng nhận không được phân công 
vào đầu một học kỳ cho toàn bộ một học kỳ. 
	  
Bô ̉ nhiê ̣m sai có nghĩa là chức vụ của một 
nhân viên có giấy chứng nhận ở một vị trí 
giảng dạy hoặc dịch vụ mà người lao động 
không có giấy chứng nhận hợp pháp hoặc 
sư pha ̣m hoặc các vị trí của một nhân viên 
cấp giấy chứng nhận ở một vị trí giảng dạy 

hoặc dịch vụ mà người lao động  không 
được cho phép theo luật định để giữ. 
	  
Mẫu đơn khiếu nại có thể được lấy tại các 
văn phòng trường hoặc học khu, hoặc tải 
về từ trang web của trường hoặc học khu, 
ta ̣i www.ousd.org/omsbudperson. Bạn cũng 
có thể tải về một bản sao của mẫu đơn 
khiếu nại Bộ Giáo Dục California từ trang 
web sau đây: www.cde.ca.gov/re/cp/uc.  
 
Văn phòng thanh tra, 1000 Broadway, Suite 
150, Oakland, CA 94607, Muốn biết thêm 
chi tiết xin gọi điện thoa ̣i: (510) 879-4281, 
FAX (510) 879-3678 
	  
ADMINISTRATIVE	  REGULATION	  1312.4	  
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GIÁO DỤC CHO HỌC SINH ĐANG HỌC ANH NGỮ 
	  
Thời biê ̉u cho ho ̣c sinh ho ̣c Anh ngữ va ̀ 
Thông ba ́o cho Phu ̣ huynh  
 

1. Đa ́nh gia ́ sơ khởi 
	  
Khi ghi danh lâ ̀n đâ ̀u cho Học Khu, bâ ́t ky ̀ 
học sinh na ̀o ma ̀ liệt kê một ngôn ngữ kha ́c 
tiếng Anh trong ba câu hỏi đâ ̀u tiên của 
Kha ̉o sa ́t Ngôn ngữ Gia đình sẽ được đa ́nh 
gia ́ hai lâ ̀n để xa ́c định trình độ thông tha ̣o 
ngôn ngữ: 

• For Trong năm 2017-18, Ky ̀ Thi Pha ́t 
Triển Anh Ngữ California (CELDT). 
Sau đó, Đa ́nh gia ́ Tha ̀nh tha ̣o Tiếng 
Anh cho California (ELPAC) 

• Kiểm tra Ngôn Ngữ Chính 
Những đa ́nh gia ́ na ̀y sẽ được thực hiện 
trong vòng 30 nga ̀y kể từ nga ̀y đâ ̀u tiên của 
nga ̀y học, ta ̣i Trung Tâm Cha ̀o Mừng của 
Học Sinh hoặc ta ̣i trường. 

	  
2.	  Thông ba ́o Phu ̣ Huynh Sơ khởi 
va ̀ Xê ́p Chương trình 

	  
Dựa trên kết qua ̉ thâ ̉m định, trong vòng 20 
nga ̀y kể từ nga ̀y hoa ̀n tha ̀nh ca ́c ky ̀ thi, Học 
Khu sẽ thông ba ́o cho phụ huynh thông qua 
Thư Thông ba ́o Phụ huynh về việc xếp lớp 
của con em họ trong Chương Trình Tăng 
Tốc Anh Ngữ (ELAP) hoặc một chương 
trình kha ́c như Ngôn Ngữ Đôi, nếu phụ 
huynh chọn Chương trình đó. 
	  
Thư Thông Ba ́o Phụ Huynh sẽ bằng tiếng 
Anh va ̀ bằng ngôn ngữ chính của phụ 
huynh va ̀ sẽ bao gồm: 

• Their Điểm thi của con em va ̀ lý do 
đa ́nh gia ́ của con mình 

• Mô ta ̉ ca ́c chương trình gia ̉ng da ̣y va ̀ 
ca ́ch thức chúng sẽ giúp học sinh trở 
nên thông tha ̣o tiếng Anh 

• Thông tin về yêu câ ̀u xin miễn từ vị 
trí chương trình, bao gồm ca ̉ yêu 
câ ̀u một chương trình song ngữ 
(xem phâ ̀n dưới đây: CHUẨN BỊ 
XA ́C ĐỊNH VA ̀ QUYỀN CU ̉A PHU ̣ 
HUYNH ĐỐI VỚI CA ́C CHƯƠNG 
TRÌNH XÂY DỰNG) 

• Thông tin về quyền của cha mẹ 
tham gia va ̀o ca ́c ủy ban cố vâ ́n 
của trường va ̀ khu học cha ́nh 

• Quy trình ra khỏi chương trình gia ̉ng 
da ̣y 

• Tỉ lệ chuyển tiếp của học sinh sang 
tiếng Anh va ̀ ty ̉ lệ tốt nghiệp trung 
học đệ nhâ ́t câ ́p cho học sinh ELL. 

	  
Mỗi học sinh được xa ́c định la ̀ một Người 
Học Anh Ngữ (ELL) trong OUSD được 
cung câ ́p sự pha ́t triển va ̀ hướng dâ ̃n tiếng 
Anh để cung câ ́p cho em â ́y quyền tiếp cận 
bình đẳng va ̀o chương trình học cốt lõi. Tâ ́t 
ca ̉ ca ́c chương trình của chúng tôi da ̀nh cho 
Người Học Tiếng Anh được thiết kế để đa ̉m 
ba ̉o rằng Học sinh đang học tiếng Anh tiến 
bộ nhanh chóng về trình độ thông tha ̣o tiếng 
Anh học thuật va ̀ ca ́c tiêu chuâ ̉n nội dung 
câ ́p lớp. Điều na ̀y phù hợp với Kế Hoa ̣ch 
Tổng Thể Oakland cho Ca ́c Học Sinh Học 
Anh Ngữ, ca ́c quy định của liên bang va ̀ 
tiểu bang va ̀ ca ́c yêu câ ̀u pha ́p lý. 
	  
Ca ́c chương trình Ngôn Ngữ Hai của chúng 
tôi cho phép học sinh của chúng tôi có cơ 
hội để học ca ́c nội dung học thuật bằng hai 
thứ tiếng va ̀ trở nên song ngữ va ̀ song 
song. Ca ́c chương trình Người mới đến My ̃ 
của chúng tôi cung câ ́p một môi trường an 
toa ̀n va ̀ cha ̀o đón hỗ trợ học sinh nhập cư 
mới đến khi họ học tiếng Anh trong khi học 
chương trình chính. Để biết thêm thông tin 
về ca ́c chương trình na ̀y, vui lòng truy cập 
va ̀o trang web của Học viên Anh ngữ va ̀ 
Văn phòng Tha ̀nh tựu Đa ngôn ngữ: 
http://www.ousd. org/ellma 
	  
Phụ huynh có thể lâ ́y thêm thông tin về ca ́c 
chương trình gia ̉ng da ̣y ta ̣i Trung Tâm Cha ̀o 
Mừng của Học Sinh, trong thời gian ghi 
danh mở, trong khi xa ́c nhận ghi danh, hoặc 
trong khi xa ́c nhận ý định trở la ̣i. 
	  
3. Thư Thông ba ́o ha ̀ng nâm cu ̉a phu ̣ 

huynh 
	  
Trong mùa Thu, phụ huynh học viên Anh 
ngữ sẽ nhận đượcmột thư thông ba ́o phụ 
huynh ha ̀ng năm với những thông tin liệt kê 
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ở trên mục đích la ̀ ba ́o cho phụ huynh việc 
xếp chỗ chương trình gia ̉ng da ̣y va ̀ dịch vụ 
của con họ la ̀ học sinh đang học Anh ngữ. 
	  
Ta ́i Phân loa ̣i va ̀ Quyê ̀n cu ̉a Phu ̣ 
huynh đê ̉ cho ̣n Chương trình 
gia ̉ng da ̣y      
	  
1.	  Cho ̣n không hưởng Dịch vu ̣ ELL	  
	  
Phụ huynh có quyền chọn không nhâ ̣n một 
số dịch vụ da ̀nh cho học viên Anh ngữ va ̀ 
yêu câ ̀u được gia ̉ng da ̣y song ngữ/mgôn 
ngữ đôi. 
	  
2. Gia ̉i pha ́p Chương trình Song 

ngữ/Ngôn ngữ đôi 
	  
Phụ huynh có thể yêu câ ̀u Chương trình 
Song ngữ cho con mình. 
 
Nếu phụ huynh của 20 học sinh hay nhiều 
hơn nữa ma ̀ nói cùng một ngôn ngữ ở một 
câ ́p lớp ở cùng một trường ma ̀ yêu câ ̀u một 
chương trình song ngữ thay thế thì nha ̀ 
trường câ ̀n pha ̉i cung câ ́p chương trình na ̀y 
hay la ̀ Học khu sẽ cho phép học sinh 
chuyển tới một trường có chương trình na ̀y. 
 
Muốn biết thêm chi tiết hay giúp đỡ, ha ̃y liên 
hệ hiệu trưởng của ba ̣n hay Welcome 
Center ở 510-273-1600. 
	  
3. Yêu câ ̀u Kiê ̉m tra Tha ̀nh tha ̣o Ngôn ngữ 

ha ̀ng năm cho mo ̣i Ho ̣c sinh ELL 
	  
Học sinh ma ̀ đa ̃ được phân loa ̣i la ̀ học viên 
Anh ngữ sẽ lâ ́y ky ̀ kiểm tra Đa ́nh gia ́ Anh 
ngữ của California (ELPAC) ha ̀ng năm va ̀o 
mùa Xuân ta ̣i trường. 
 
Học sinh ELL pha ̉i tiếp tục lâ ́y ELPAC ha ̀ng 
năm cho tới khi được ta ́i phân loa ̣i la ̀ Tha ̀nh 
tha ̣o Anh ngữ. 
	  
4. Ta ́i Phân loa ̣i ELL 
	  
Muốn được ta ́i phân loa ̣i la ̀ Tha ̀nh tha ̣o Anh 
ngữ, học sinh pha ̉i hội đủ một số tiêu chuâ ̉n 
na ̀o đó. Tiến về phía trước, hâ ̀u hết hay tâ ́t 
ca ̉ mọi tiêu chuâ ̉n ta ́i phân loa ̣i sẽ được dựa 
trên tha ̀nh tích của học sinh trong ELPAC. 
Tuy nhiên, năm học 2017-18 sẽ la ̀ năm 

chuyển tiếp nên tiêu chuâ ̉n ta ́i phân loa ̣i 
chưa được định nghĩa khi ta ̀i liệu na ̀y lên 
khuôn. 
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24	  

Gia ́o Dục Đặc Biê ̣t 
Ban Gia ́o dục đặc biệt của học khu được 
trang bị với nhân viên có chứng chỉ, ha ̀nh 
cha ́nh va ̀ qua ̉n trị để hổ trợ học sinh có nhu 
câ ̀u đặc biệt. Học khu cung câ ́p gia ́o dục 
công lập thích hợp va ̀ miễn phí trong môi 
trường ít giới ha ̣n nhâ ́t cho học sinh tuổi từ 
3 tới 21 những em có đủ điều kiện cho Gia ́o 
dục đặc biệt va ̀ ca ́c Dịch vụ liên hệ. Một 
danh sa ́ch đâ ̀y đủ ca ́c dịch vụ thì có sẵn cho 
học sinh khuyết tật. 
	  
Bao gồm: 

• Bịnh Tự ky ̉  
• Mù-Điếc 
• Khiếm Nhỉ 
• Xa ́o trộn Xúc ca ̉m (ED) 
• Khuyết tật y khoa (EMD) 
• Nghe khó (HH) 
• Khuyết tật tri thức (ID) 
• Nhiều khuyết tật (MD) 
• Suy yếu về chỉnh hình (OI) 
• Suy yếu kha ́c về sức khỏe (OHI) 
• Khuyết tật học ha ̀nh đặc biệt (SLD) 
• Suy yếu ngôn ngữ hay nói năng (SLI) 
• Châ ́n thương óc(TBI) 
• Suy yếu thị gia ́c kể ca ̉ mù lòa 

 
Tiê ́n trình xa ́c nhâ ̣n    
	  
Students Học sinh sẽ hợp lệ cho Gia ́o dục 
đặc biệt khi việc xem xét ca ́c đa ́nh gia ́ bởi 
đội IEP kết qua ̉ la ̀ có quyết định rằng học 
sinh đó có một khuyết tật a ̉nh hưởng bâ ́t lợi 
tới tha ̀nh tích gia ́o dục va ̀ không thể sửa đổi 
nếu không có gia ́o dục đặc biệt hay ca ́c 
dịch vụ liên hệ. Học sinh có thể được đề 
nghị trắc nghiệm bởi một phụ huynh, gia ́o 
viên, nhân viên kha ́c của trườnghay ca ́ 
nhân của ca ́c đội sau, dựa trên tuổi học 
sinh. 
	  

• Từ sinh ra tới 5 tuổi – Đội châ ̉n đoa ́n 
em bé/nha ̀ trẻ 

• Học sinh tuổi đi học theo học trường 
công Oakland—Chuyên gia hướng 
dâ ̃n ở trường theo học 

	  
Phụ huynh na ̀o nghi ngờ con mình có nhu 
câ ̀u đặc biệt có thể yêu câ ̀u, qua hiệu 
trưởng, một đa ́nh gia ́ cho việc hợp lệ cho 

dịch vụ gia ́o dục đặc biệt. Ca ́c ba ̉n đa ́nh gia ́ 
gia ́o dục đặc biệt na ̀y được tiến ha ̀nh bởi 
nhân viên có năng lực của học khu trong 
vòng 60 nga ̀y kể từ nga ̀y nhận được văn 
ba ̉n đồng ý đa ́nh gia ́ chính thức của phụ 
huynh. Một ba ̉n ba ́o ca ́o bằng văn ba ̉n về 
kết qua ̉ kiểm tra được chia sẻ với phụ 
huynh ta ̣i một buổi họp Kế Hoa ̣ch Gia ́o Dục 
Ca ́ Nhân (IEP). Ba ̉n đa ́nh gia ́ na ̀y pha ̉i xa ́c 
định bâ ́t ky ̀ khuyết tật nghi ngờ na ̀o, bâ ́t ky ̀ 
ta ́c dụng bâ ́t lợi na ̀o đối với tha ̀nh tích của 
học sinh (ví dụ như tha ̀nh tích thâ ́p), va ̀ bâ ́t 
ky ̀ pha ̣m vi nhu câ ̀u na ̀o. Sử dụng thông tin 
na ̀y, nhóm IEP sẽ xa ́c định điều kiện tham 
gia, mục tiêu cho chương trình gia ́o dục va ̀ 
một chương trình hoặc dịch vụ gia ́o dục đặc 
biệt thích hợp cho học sinh. 
	  
Ca ́c Chương Trình va ̀ Dịch Vu ̣  
	  
Mỗi trường công ở Oakland đều có một 
chương trình chuyên gia hướng dâ ̃n (RSP). 
Một chuyên gia hướng dâ ̃n la ̀ một người lo 
hồ sơ để giới thiệu va ̀ cung câ ́p dịch vụ cho 
học sinh na ̀o câ ̀n nhiều hơn nửa nga ̀y giúp 
đỡ gia ́o dục đặc biệt. Đối với học sinh câ ̀n 
gia ̉ng da ̣y râ ́t đặc biệt (suy yếu về thính 
gia ́c, thị gia ́c, tự ky ̉, v.v.), Học khu có Lớp 
học Đặc biệt ban nga ̀y (SDC) va ̀ chương 
trình tình ca ̉m bị xa ́o trộn (ED) ở mọi câ ́p 
lớp trong học  khu. Nhiều học sinh nhận 
gia ́o dục đặc biệt câ ̀n ca ́c dịch vụ liên quan 
trong một hay nhiều la ̃nh vực để hưởng lợi 
từ chương trình gia ́o dục. Một va ̀i dịch vụ 
na ̀y la ̀ nói năng va ̀ ngôn ngữ, gia ̉ng da ̣y 
định hướng va ̀ di chuyển, chữa trị nghề 
nghiệp va ̀ vật lý, ky ̃ thuật trợ giúp, gia ́o dục 
cơ thể đa ́p ứng va ̀ đọc chữ mù. Nhiều 
thông tin liên quan tới tính hợp lệ của học 
sinh, quyền của phụ huynh va ̀ an toa ̀n thủ 
tục va ̀ ca ́c chương trình thì có sẵn khi yêu 
câ ̀u bằng ca ́ch liên hệ Ban Gia ́o dục đặc 
biệt ở số 879-8670. Văn phòng thì ở 1011 
Union Street Education Code Sections 
56000, 56030-56050,56301, 56325 Board 
Policy 6164.4. 
	  
Học khu cung câ ́p dịch vụ vận chuyển như 
thẻ xe buýt cho học sinh của Gia ́o dục đặc 
biệt như la ̀ một phâ ̀n của hồ sơ IEP của ca ́c 
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em. Ha ̃y gọi Ban Gia ́o dục đặc biệt số 879-
8670 để biết thêm thông tin. 
	  
Ho ̣c Sinh Khuyê ́t Tâ ̣t Thân Thê ̉ 
hoặc Tâm Thâ ̀n     
	  
OUSD câ ́m phân biệt đối xử va ̀ quâ ́y rối 
trong bâ ́t ky ̀ chương trình hay hoa ̣t động 
na ̀o dựa trên khuyết tật tâm thâ ̀n hoặc thân 
thể. Phụ huynh hoặc học sinh nếu có thắc 
mắc hoặc khiếu na ̣i về điều kiện tham gia, 
điều chỉnh chương trình, hoặc ca ́c biện 
pha ́p điều chỉnh da ̀nh cho người khuyết tật 
tâm thâ ̀n hoặc thân thể nên liên hệ với 
người qua ̉n lý trường học của con mình 
hoặc Ban Gia ́o dục đặc biệt số 879- 8670, 
BOARD POLICY 6164.64, Board Policy 
6159.1 
	  
SECTION 504 CU ̉A ĐẠO LUẬT PHỤC HỒI 
NĂM 1973 
	  
Dịch vụ Mục 504/Sửa đổi Hợp lý la ̀ một 
phâ ̀n của một điều luật của Hoa Ky ̀ quy định 
ca ́c trường pha ̉i đa ́p ứng nhu câ ̀u gia ́o dục 
của học sinh khuyết tật ở mức đâ ̀y đủ như 
mức đa ́p ứng nhu câ ̀u gia ́o dục của học 
sinh na ̀o không có khuyết tật (hoặc ca ́c 
trường pha ̉i cho học sinh khuyết tật có cơ 
hội nhận được lợi ích từ ca ́c chương trình, 
dịch vụ, va ̀ hoa ̣t động của nha ̀ trường giống 
như học sinh không bị khuyết tật). 
	  
Nếu học sinh khuyết tật đa ́p ứng ca ́c yêu 
câ ̀u nhâ ́t định, nha ̀ trường có thể lập Kế 
Hoa ̣ch 504 cho học sinh. Kế Hoa ̣ch 504 cho 
biết nha ̀ trường sẽ la ̀m gì để giúp đa ̉m ba ̉o 
rằng nhu câ ̀u gia ́o dục ca ́ nhân của học sinh 
khuyết tật được đa ́p ứng. Để có Kế Hoa ̣ch 
504, học sinh pha ̉i đa ́p ứng ca ̉ hai yêu câ ̀u 
na ̀y: 
	  

1. Học sinh pha ̉i bị suy gia ̉m chức 
năng thể châ ́t hoặc tâm thâ ̀n la ̀m 
a ̉nh hưởng đến việc học hay tham 
gia ca ́c chương trình hay hoa ̣t động 
của nha ̀ trường. 

2. Sự suy gia ̉m chức năng của học 
sinh pha ̉i la ̀m ha ̣n chế đa ́ng kể ít 
nhâ ́t một “hoa ̣t động đời sống quan 
trọng.” 

	  

	  
	  

Những câu ho ̉i thường gặp vê ̀ 
Mu ̣c 504      
	  
“HOẠT ĐỘNG ĐỜI SÔ ́NG QUAN TRỌNG” LÀ 
GI ̀? 
	  
“Ca ́c hoa ̣t động đời sống quan trọng” bao 
gồm những việc như nhìn, nghe, ăn, ngủ, 
hô hâ ́p, nói, đi la ̣i, suy nghĩ, học tập va ̀ la ̀m 
việc. “Ca ́c hoa ̣t động đời sống quan trọng” 
cũng bao gồm hoa ̣t động của ca ́c chức 
năng quan trọng của cơ thể chẳng ha ̣n như 
sự tăng trưởng bình thường của tế ba ̀o; hệ 
miễn dịch; va ̀ ca ́c chức năng ruột, ba ̀ng 
quang, nội tiết, thâ ̀n kinh va ̀ tuâ ̀n hoa ̀n. Một 
số ví dụ về những khuyết tật có thể la ̀m ha ̣n 
chế đa ́ng kể một hoa ̣t động đời sống quan 
trọng la ̀  gì? 
	  
Rối Loa ̣n Thiếu Chú Ý,  Ung thư,  Bệnh 
Suyễn Ma ̣n Tính,  Xơ Nang,  Bệnh tiểu 
đường, Khuyết tật thân thể, Rối Loa ̣n Co 
Giật, Dị Ứng Nghiêm Trọng, Thiếu Ma ́u 
Hồng Câ ̀u Liềm, Ta ̀n tật ta ̣m thời 
	  
TÔI CO ́ THỂ YÊU CẦU CA ́C BIÊ ̣N PHA ́P ĐIÊ ̀U 
CHỈNH CHO CON TÔI BẰNG CA ́CH NÀO? 
	  
Để bắt đâ ̀u, ha ̃y trao đổi với Điều Phối Viên 
504 ta ̣i trường của con quý vị (ha ̃y gọi cho 
văn phòng ta ̣i trường của con quý vị va ̀ yêu 
câ ̀u được gặp Điều Phối Viên 504). Điều 
Phối Viên 504 của nha ̀ trường sẽ giúp quý 
vị điền giâ ́y tờ yêu câ ̀u Đa ́nh Gia ́ 504 để 
xem con quý vị có đa ́p ứng ca ́c yêu câ ̀u để 
có một Kế Hoa ̣ch 504. hay không. Điều 
Phối Viên 504 sẽ xem xét yêu câ ̀u của quý 
vị về Đa ́nh Gia ́ 504 va ̀ tra ̉ lời quý vị trong 
vòng 15 nga ̀y. 
	  
AI QUYÊ ́T ĐỊNH LIÊ ̣U CON TÔI CO ́ NHẬN 
ĐƯỢC CA ́C BIÊ ̣N PHA ́P ĐIÊ ̀U CHỈNH HAY 
KHÔNG? 
	  
Trong qua ́ trình Đa ́nh Gia ́ 504, Điều Phối 
Viên 504 nha ̀ trường sẽ thu thập thông tin 
từ quý vị, bao gồm bâ ́t ky ̀ giâ ́y tờ văn ba ̉n 
na ̀o về con quý vị ma ̀ quý vị muốn chia sẻ, 
học ba ̣ của con quý vị, va ̀ ca ́n bộ nhân viên 
nha ̀ trường na ̀o biết nhu câ ̀u của con quý vị. 
Ca ́n bộ nhân viên nha ̀ trường cũng có thể 
bố trí tiến ha ̀nh kiểm tra để hiểu hơn về ca ́c 
nhu câ ̀u gia ́o dục của con quý vị. 
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Bước tiếp theo la ̀ tổ chức một cuộc họp 
nhóm 504 để xem xét tâ ́t ca ̉ thông tin về 
nhu câ ̀u của con quý vị va ̀ quyết định xem 
con quý vị có đa ́p ứng ca ́c yêu câ ̀u để có 
một Kế Hoa ̣ch 504 hay không. Cuộc họp 
na ̀y sẽ gồm có quý vị, Điều Phối Viên 504 
của nha ̀ trường, gia ́o viên của con quý vị, 
va ̀ ca ́n bộ nhân viên kha ́c của nha ̀ trường la ̀ 
những người la ̀m việc với con quý vị, chẳng 
ha ̣n như tư vâ ́n viên nha ̀ trường hay y ta ́ 
nha ̀ trường. Nếu con quý vị đa ́p ứng ca ́c 
yêu câ ̀u na ̀y, nhóm sẽ lập một Kế Hoa ̣ch 
504 cho con quý vị trong cuộc họp. 
	  
NHỮNG VÍ DỤ VÊ ̀CA ́C BIÊṆ PHA ́P ĐIÊÙ 
CHỈNH CO ́ THỂ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG 
MỘT KÊ ́HOẠCH THEO MỤC 504 LÀ GI ̀? 
	  

• Chỗ ngồi trước lớp 
• Lập một kế hoa ̣ch hỗ trợ ha ̀nh vi 
• Điều chỉnh về kiểm tra 
• Ca ́c hình thức ta ̀i liệu học thay thế 
• Cho thêm thời gian để la ̀m ba ̀i tập về 

nha ̀ 
	  
PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIA ́M HỘ CO ́ NHỮNG 
QUYÊǸ LỢI GI ̀ THEO MỤC 504? 
	  
La ̀ phụ huynh hay gia ́m hộ, quý vị có quyền: 
 

• yêu câ ̀u ca ́n bộ nhân viên nha ̀ 
trường cân nhắc liệu con quý vị có 
thể câ ̀n một Kế Hoa ̣ch 504, dựa 
trên thông tin từ nhiều nguồn kha ́c 
nhau. 

• nhận mọi thông tin bằng ngôn ngữ 
ba ̉n xứ của quý vị theo phương 
thức liên la ̣c chính của quý vị.kiểm 
tra mọi hồ sơ về Kế Hoa ̣ch 504 
của con quý vị hoặc yêu câ ̀u một 
Kế Hoa ̣ch 504. 

• được thông ba ́o trước về ca ́c 
biện pha ́p nha ̀ trường có kế 
hoa ̣ch thực hiện liên quan đến 
Kế Hoa ̣ch 504 của con quý vị 
hoặc yêu câ ̀u một Kế Hoa ̣ch 
504. 

• yêu câ ̀u thường xuyên xem xét va ̀ 
đa ́nh gia ́ Kế Hoa ̣ch 504 của con quý 
vị. Quý vị có quyền được thông ba ́o 
trước khi có bâ ́t ky ̀ thay đổi lớn na ̀o 
đối với ca ́c dịch vụ. 

• một buổi điều trâ ̀n bâ ́t thiên vị 
(điều trâ ̀n công bằng) nếu quý vị 

không đồng ý với một quyết định 
hoặc với ha ̀nh động ma ̀ nha ̀ 
trường có kế hoa ̣ch thực hiện. 
Quý vị có quyền có luật sư ta ̣i buổi 
điều trâ ̀n nếu quý vị muốn. 

• kha ́ng nghị quyết định nếu quý vị có 
một buổi điều trâ ̀n va ̀ quý vị không 
đồng ý với quyết định của ca ́n bộ tổ 
chức điều trâ ̀n. 

	  
KHIÊÚ NẠI MỤC 504 ĐƯỢC LẬP BẰNG 
CA ́CH NÀO? 
	  
Chúng tôi khuyến khích gia ̉i quyết ta ̣i 
trường địa phương. Tuy nhiên, nếu không 
thể gia ̉i quyết khiếu na ̣i, quý vị có thể nộp 
khiếu na ̣i văn ba ̉n cho Điều Phối Viên 504 
của Học Khu thông qua Thanh Tra Học 
Khu. Vui lòng lưu ý rằng khiếu na ̣i nói chung 
pha ̉i được nộp cho Thanh Tra trong vo ̀ng 
sa ́u tha ́ng kể từ nga ̀y xa ̉y ra sự việc. Có thể 
lâ ́y mâ ̃u đơn khiếu na ̣i ta ̣i ca ́c cơ sở trường 
học, trang ma ̣ng ở 
www.ousd.org/ombudsperson  Văn Phòng 
Thanh Tra nằm ta ̣i địa chỉ 1000 Broadway, 
Suite 150, Oakland, CA 94607. Số điện 
thoa ̣i la ̀ 879-4281, fax 879-3678, va ̀ quý vị 
có thể email cho Thanh Tra tại: 
gabriel.valenzuela@ousd.org. 
	  
TÔI CO ́ THỂ TI ̀M THÊM THÔNG TIN HOẶC 
HỖ TRỢ Ở ĐÂU? 
	  
Ha ̃y hỏi thêm thông tin ở trường của con 
quý vị hay la ̀ liên hệ: Dr.Babara Parker, 
Điều phối viên Di ̣ch vụ Y tế/Điều phối viên 
chương trình 504 của Học khu ta ̣i 1000 
Broadway, Oakland 94607. Địa chỉ email la ̀ 
504@ousd.org va ̀ số điện thoa ̣i la ̀ 879-2742 
 
BOARD POLICY 6164.6 
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CA ́C ĐIÊ ̀U KIÊ ̣N LÊN LỚP VÀ TÔ ́T 
NGHIÊ ̣P      
	  
Học sinh ta ̣i Oakland được lên lớp khi ca ́c 
em thể hiện sự tha ̀nh tha ̣o ở ca ́c lĩnh vực 
môn học chính ở từng câ ́p lớp. Điều quan 
trọng la ̀ học sinh pha ̉i đi học ha ̀ng nga ̀y để 
có thể tiếp cận nội dung ca ̀ng nhiều ca ̀ng 
tốt. Học sinh na ̀o không đậu bốn môn cốt lõi 
ở sơ trung sẽ không được tham dự lễ lên 
lớp, nhưng sẽ được phép lên trung học. 
Tham kha ̉o www.ousd.org để biết chính 
sa ́ch cập nhật của Hội Đồng Qua ̉n Trị về 
ca ́c yêu câ ̀u lên lớp va ̀ lưu ban đối với câ ́p 
tiểu học va ̀ trung học. 
	  
Lên lớp va ̀ Tô ́t nghiê ̣p Trung ho ̣c  
	  
Học sinh trung học pha ̉i đa ́p ứng bốn yêu 
câ ̀u tối thiểu sau đây để tốt nghiệp: 

• 230 tín chỉ trong ca ́c môn bắt buộc 
• (khóa học học ky ̀ = 5 tín chỉ, khóa 

học ca ̉ năm = 10 tín chỉ) 
• Điểm trung bình (GPA) la ̀ 2.0 
• Hoa ̀n tha ̀nh dự a ́n cuối câ ́p (do 

trường quyết định điều kiện) 
 
Học sinh ma ̀ rớt ca ́c khóa học câ ̀n cho tốt 
nghiệp thì pha ̉i theo học ca ́c chương trình 
Sau giờ học, học hè hay học la ̣i ca ́c khoa ́ 
học trong học ky ̀ tới. Hâ ̀u hết ca ́c trường có 
ca ́c lựa chọn thay thế để học bù ca ́c lớp 
như phục hồi tín chỉ, học độc lập hay 
chương trình phục hồi tín chỉ trên ma ̣ng. 
	  
Hiệu lực cho năm học 2016-17, học sinh sẽ 
tiến bộ qua ca ́c câ ́p lớp bằng ca ́ch cho thâ ́y 
sự tăng trưởng trong học tập va ̀ hội đủ ca ́c 
tiêu chuâ ̉n tha ̀nh tựu câ ́p lớp. Học sinh sẽ 
được xếp va ̀o ca ́c lớp thích hợp dựa trên 
số tín chỉ kiếm được mỗi năm trong lớp 9-
12. Theo đó, con số tối thiểu tín chỉ pha ̉i có 
trong mỗi câ ́p lớp để được lên lớp, dựa trên 
yêu câ ̀u 230 tín chỉ để tốt nghiệp. 
 

• Lớp 10:  50 tín chỉ 
• Lớp 11:  110 tín chỉ 
• Lớp 12:  170 tín chỉ 

	  
Ban gia ́m hiệu trường có thể cho một học 
sinh lên lớp bâ ́t cứ lúc na ̀o trong năm học 
khi học sinh na ̀y đa ̃ kiếm đủ số tín chỉ tối 
thiểu câ ̀n cho tiến lên câ ́p lớp kế tiếp. 
	  

Hâ ̀u hết ca ́c trường đa ̣i học bốn năm yêu 
câ ̀u học sinh pha ̉i có tha ̀nh tích cao hơn ca ́c 
yêu câ ̀u tốt nghiệp của OUSD. để đủ điều 
kiện la ̀m đơn va ̀o Đa ̣i Học California (UC) 
hoặc Đa ̣i Học Tiểu Bang California (CSU), 
học sinh pha ̉i đa ́p ứng ca ́c yêu câ ̀u “a–g” 
bằng ca ́ch đa ̣t một điểm C trở lên trong một 
số khóa học cụ thể (xem ba ̉ng bên dưới). 
Điều râ ́t quan trọng la ̀ pha ̉i theo dõi tiến bộ 
của con quý vị trong việc đa ́p ứng ca ́c yêu 
câ ̀u “a-g” để đủ điều kiện va ̀o đa ̣i học. 
	  
Xê ́p Lớp ho ̣c cao câ ́p & Bằng tu ́ ta ̀i quô ́c 
tê ́ 
	  
Học sinh có thể ghi danh va ̀o lớp học cao 
câ ́p (AP) va ̀ lâ ́y ky ̀ thi AP quốc gia. Học sinh 
na ̀o đa ̣t một điểm số 3, 4, hay 5 trong ky ̀ thi 
AP thì có thể đa ̣t tín chỉ đa ̣i học. 
	  
Xê ́p Lớp ho ̣c cao câ ́p & Lê ̣ phí thi Bằng 
tu ́ ta ̀i quô ́c tê ́ 
	  
Học sinh trung học câ ́p ba hợp lệ có thể 
nhận trợ giúp ta ̀i chính từ học khu để tra ̉ 
toa ̀n bộ hay một phâ ̀n ca ́c tổn phí của ky ̀ thi 
xếp lớp cao câ ́p hay lệ phí thi bằng tú ta ̀i 
quốc tế. Xin liên la ̣c với trường của mình để 
có thêm thông tin EDUCATION CODE 
Section 52242 
	  
Kỳ thi Thông tha ̣o Trung ho ̣c câ ́p ba 
California (CHSPE) 
	  
5 CCR 11523 - đòi hỏi hiệu trưởng một 
trường có lớp 11 va ̀ 12 phân phối thông 
ba ́o gia ̉i thích ky ̀ thi Thông tha ̣o Trung học 
câ ́p ba theo EC 48412. Thông ba ́o pha ̉i 
được la ̀m kịp lúc để cho học sinh na ̀o quan 
tâm hoa ̀n tâ ́t ca ́c yêu câ ̀u đăng ký cho ky ̀ thi 
mùa Thu. 
	  
Kỳ thi Thông tha ̣o Trung ho ̣c câ ́p ba 
California (CHSPE) la ̀ một ky ̀ thi tự nguyện 
đa ́nh gia ́ trình độ thông tha ̣o trong ca ́c ky ̃ 
năng cơ ba ̉n về đọc, viết,va ̀ toa ́n da ̣y trong 
ca ́c trường công. Học sinh na ̀o đậu ky ̀ thi 
CHSPE thì được Ban Gia ́o dục tiểu bang 
câ ́p cho một chứng chỉ Thông tha ̣o. Một học 
sinh ma ̀ có chứng chỉ thông tha ̣o na ̀y rồi có 
thể rời trung học câ ́p ba sớm với sự xa ́c 
nhận châ ́p thuận của cha mẹ hay gia ́m hộ. 
Tuy nhiên chứng chỉ thông tha ̣o na ̀y không 
tương đương với việc hoa ̀n tâ ́t mọi khóa 
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LA ̃NH VỰC BÔ ̣ MÔN TÔ ́T NGHIỆP OUSD VA ̀ YÊU CÂÙ “A---G” ĐỂ 
THU NHÂṆ VÔ UC/CSU 

ĐA ̣T HAY VƯỢT QUA ́ THU NHÂṆ VÔ 
UC/CSU ADMISSION REQUIREMENTS? 

a: Khoa học xa ̃ hội 30 ti ́n chỉ (3năm); 1 năm, Sử My ̃, 1 năm Sử 
Thế giới, ½ năm Chính quyền My ̃,  ½năm Kinh 
tế học 

	  
	  

20  tín chi	  (2 năm)	  

b: Anh ngữ 40 ti ́n chỉ (4 năm) đa ̣i học chuân̉ bị--- 
Anh ngữ (Anh ngữ 1, 2, 3, 4, va ̀/hay AP Anh 
ngữ & AP Văn chương Anh).Có thể bao gồm 
ELD 5 chor 10  tín chỉ 

	  
	  

40  ti ́n chỉ	  (4	  năm)	  

c: Toa ́n 30 ti ́n chỉ (3 năm); bao gồm Đa ̣i số, Hình 
học,va ̀ Đa ̣i số cao câṕ hay một khóa học cao 
hơn 

	  
	  

30 ti ́n chỉ (3 năm; 4 khuyến ca ́o) 

d: Khoa học Phòng Lab 30 ti ́n chỉ (3 năm),gồm 10 tín chỉkhoa Sinh ho ̣c, 
10 ti ́n chỉ khoa Vâṭ ly ́ học,cọng 10 ti ́n chỉ của 
một khóa học khoa học phụ 

	  
	  

20 ti ́n chỉ (2 năm, 3 khuyến ca ́o) 

e: Ngôn ngữ kha ́c hơn Anh ngữ 20 ti ́n chỉ (2 năm) cùng một ngôn ngữ 	  
	  

20  ti ́n chỉ (2 năm) 

f: Hội họa va ̀ Nghệ thuâṭ trình diễn 10 ti ́n chỉ (1 năm). Pha ̉i la ̀ 1 năm cùng học một 
khóa VPA  (hay trong nga ̀nh nghệ thuâṭ đơn) 

	  

g: Đa ̣i học---Chuân̉ bị* Nhiệm y ́ 10 ti ́n chỉ (1năm)của khóa học da ̀i một năm 	  

Những môn nhiệm y ́ kha ́c 40 ti ́n chỉ   ví dụ La ̃nh đa ̣o, ba ́o chí -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Thể dục 20 ti ́n chỉ (2 năm): P.E. hay JROTC trừ phi 
được phép miễn tham gia theo Education 
Code hay Hội đồng Gia ́o dục  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Ca ́c Yêu câù kha ́c 2.0 GPA Điểm trung bình SAT hay ACT kiểm tra	  
	    Hoa ̀n tât́ dự a ́n lớp 12/Tốt nghiệpCapstone 
	   Đâụ ky ̀ thi ELA & Math 

	  
Điểm “C” hay cao hơn trong tât́ ca ̉ ca ́c khóa 

“a---g”	  

Tô ̉ng cô ̣ng 230  Ti ́n chỉ 15 kho ́a ho ̣c 

	  
Học sinh tốt nghiệp cũng pha ̉i đa ̣t điểm 2.0 Grade Point Average (GPA) va ̀ hoa ̀n tât́ Dự a ́n cuối câṕ Capstone Project. 

 
Băt́ đâù từ lớp 7, phụ huynh sẽ được ba ́o trước về tư vâń nghề nghiệp, chọn khóa học, va ̀ cơ hội để củng cố bình đăn̉g giới tính va ̀ 

cho phép cha mẹ tham gia tư vâń va ̀ quyết định. 
 

* Văn phòng khoa trưởngUniversity of California (UCOP) châṕ nhâṇ môṭ sô ́kho ́a ho ̣c như lmức đô ̣ “chuân̉ bi ̣ đa ̣i ho ̣c-prep”.Xem  
OUSD Doorways list for additional information: www.ucop.edu/doorways	  

học có trong tốt nghiệp bình thường câ ́p ba. 
Muốn biết thêm chi tiết, bao gồm nga ̀y tổ 
chức thi va ̀ ha ̣n chót đăng ký, ha ̃y viếng 
website sau đây: http://www.chspe.net/.	  
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Gia ́o du ̣c kỹ thuâ ̣t nghê ̀ nghiê ̣p 
	  
Chương trình Gia ́o du ̣c Kỹ thuâ ̣t nghê ̀ 
nghiê ̣p (CTE) chuâ ̉n bị cho học sinh va ̀o 
lực lượng lao động đâ ̀y tính ca ̣nh tranh 
nga ̀y nay. Cac khóa học CTE hổ trợ ca ́c 
Tiêu chuâ ̉n cốt lõi thông thường của 
California va ̀ Ca ́c Tiêu chuâ ̉n học trình Kiểu 
mâ ̃u CTE, chuâ ̉n bị cho học sinh có kinh 
nghiệm tha ̀nh công ở trung học, ca ́c chọn 
lựa sau trung học va ̀ thế giới la ̀m việc. Ca ́c 
lớp CTE được xây dựng quanh chương 
trình Học ha ̀nh (POS) liên quan tới một 
chuỗi ca ́c khóa học nhiều năm, không trùng 
lập, hổ trợ va ̀ kết hợp kiến thức học ha ̀nh 
cốt lõi với Ca ́c Tiêu chuâ ̉n học trình mâ ̃u 
CTE đặc biệt. Ca ́c khóa học na ̀y bắt đâ ̀u ở 
trung học va ̀ dâ ̃n tới ca ́c khóa học sau trung 
học ma ̀ đỉnh cao nhâ ́t chứng chỉ được công 
nhận, sư pha ̣m haybằng câ ́p. Muốn biết 
thêm chi tiết, xin viếng: 
www.ousd.org/linkedlearning hay www.cde. 
ca.gov/ci/ct. 
	  
Tâ ́t ca ̉ học sinh OUSD sẽ họp với tư vâ ́n 
trong khi học lớp 9 để va ̣ch ra một khóa học 
đa ́p ứng ca ́c yêu câ ̀u A-G , ca ́c yêu câ ̀u tốt 
nghiệp va ̀ thúc đâ ̉y ta ̀i năng va ̀ sở thích của 
học sinh. Học sinh sẽ chọn con đường học 
ha ̀nh kết nối, nó cung câ ́p cho học sinh sở 
thích va ̀ sự liên quan va ̀ sẽ cung câ ́p một 
loa ̣t ca ́c khóa học CTE, hổ trợ cho sự sẵn 
sa ̀ng cho đa ̣i học, nghề nghiệp va ̀ cộng 
đồng. 
	  
Va ̀o thời điểm â ́n ha ̀nh na ̀y, những yêu câ ̀u 
về tốt nghiệp đang được xem xét la ̣i. Muốn 
biết thông tin cập nhật nhâ ́t, xin viếng 
www.ousd.org. 
EDUCATION	  CODE	  SECTIONS	  48980	  (K),	  (L);	  BOARD	  
POLICY	  6141.5,	  ADMINISTRATIVE	  REGULATION	  
6141.5.	  EDUCATION	  CODE	  SECTIONS	  51229;	  BOARD	  
POLICIES	  6143,	  6146.1;	  ADMINISTRATIVE	  
REGULATION	  6146.1	  
	  
Ghi danh va ̀o khóa ho ̣c ma ̀ không có nô ̣i 
dung Gia ́o du ̣c hay hoa ̀n tâ ́t tho ̉a đa ́ng 
khóa ho ̣c trước kia 
	  
Bắt đâ ̀u từ năm học 2016-17 , Education 
Code Sections 51228.1 va ̀ 51228.2 câ ́m 
học khu xếp một học sinh trong lớp 9-12 
học “khóa học na ̀o ma ̀ không có nội dung 
gia ́o dục” trong hơn một tuâ ̀n lễ trong một 
học ky ̀, hay một khóa học ma ̀ trước đây 
chưa hoa ̀n tâ ́t thỏa đa ́ng trừ phi thõa ma ̃n 

một số điều kiện, kể ca ̉ sự đồng ý của cha 
mẹ bằng văn ba ̉n. 
	  
Luật na ̀y không a ́p dụng cho ca ́c trường 
thay thế, ca ́c trường học ban nga ̀y của 
cộng đồng, ca ́c trường trung học tiếp tục, 
ca ́c trường cơ hội ghi danh đôi trong đa ̣i 
học cộng đồng, ca ́c chương trình trung học 
ban đêm, học tập độc lập, vừa học vừa la ̀m 
hay gia ́o dục kinh nghiệm việc la ̀m va ̀ ca ́c 
khóa học kha ́c cho phép trong Education 
Code 51700-51879.9 (ví dụ:Lớp dịch vụ 
cộng đồng khóa học bằng thư, da ̣y la ́i 
xe,v.v). 
	  
Khiếu na ̣i na ̀o về một học sinh bị xếp vô một 
lớp ma ̀ vi pha ̣m những luật na ̀y có thể được 
xử lý qua Thủ tục khiếu na ̣i đồng nhâ ́t 
EDUCATION	  CODE	  Section	  51228.3,	  5	  CCR	  4600-‐
4687.	  
 
Chương trình Câ ́p Tiê ̀n Cal Grant 
	  
Cho tới nga ̀y 1 tha ́ng Giêng của một học 
sinh lớp 11 thi ̀ một học khu hay trường ba ́n 
công pha ̉i gởi văn ba ̉n thông ba ́o tới từng 
học sinh lớp 11 va ̀ tới một học sinh dưới 18 
tuổi,phụ huynh/gia ́m hộ của học sinh na ̀y 
rằng học sinh na ̀y sẽ đương nhiên được 
xem la ̀ ứng viên Cal Grant trừ phi học sinh 
na ̀y không nhận giúp đỡ. Ha ̣n chót từ chối 
la ̀ không ít hơn 30 nga ̀y kể từ nga ̀y thông 
ba ́o. Cho tới khi một học sinh được 18 tuổi, 
chỉ có phụ huynh/gia ́m hộ mới có quyền từ 
chối. Một khi học sinh 18 tuổi trở lên, chỉ có 
học sinh có thể tự lựa chọn va ̀ nếu trước 
khi kết thúc thời gian thông ba ́o, học sinh có 
thể chọn lựa quyết định trước của cha mẹ / 
người gia ́m hộ để chọn không tham gia. 
Thông ba ́o pha ̉i cho biết khi na ̀o thì trường 
trung học đâ ̀u tiên sẽ gửi điểm trung bi ̀nh 
cho U ̉y ban Trợ giúp Học Sinh va ̀ thời ha ̣n 
nộp hồ sơ va ̀o nga ̀y 1 tha ́ng 10. Luật GIA ́O 
DU ̣C 69432.9 -CE 69432.9 
 
Cal Grant la ̀ tiền cho học đa ̣i học ma ̀ không 
pha ̉i tra ̉ la ̣i. Để hội đủ điều kiện, học sinh 
pha ̉i đa ̣t được ca ́c yêu câ ̀u về tính đủ điều 
kiện va ̀ ta ̀i chính cũngnhư ca ́c yêu câ ̀u về 
điểm trung bi ̀nh tối thiểu (GPA). Cal Grants 
có thể được sử dụng ta ̣i bâ ́t ky ̀ Đa ̣i học 
California, California State University hoặc 
California Community College. Một số 
trường cao đẳng hoặc trường ky ̃ thuật độc 
lập va ̀ nghề nghiệp ta ̣i California cũng nhận 
Cal Grants. Để giúp học sinh nộp đơn xin 
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trợ câ ́p ta ̀i cha ́nh, tâ ́t ca ̉ học sinh lớp 12 sẽ 
tự động được coi la ̀ đương đơn của Cal 
Grant va ̀ mỗi điểm GPA của học sinh lớp 12 
sẽ được nộp cho U ̉y ban Trợ giúp Học Sinh 
California (CASC) chậm nhâ ́t la ̀ nga ̀y1 
tha ́ng 10 của mỗi năm học bởi một quan 
chức trường học hoặc khu học cha ́nh. Một 
học sinh, hoặc phụ huynh / người gia ́m hộ 
của một học sinh dưới 18 tuổi, có thể điền 
va ̀o một mâ ̃u để cho biết rằng em không 
muốn cho trường gửi điện tử CASC điểm 
trung bình của học sinh. 
	  
Miê ̃n yêu câ ̀u tô ́t nghiê ̣p địa phương cu ̉a 
Trẻ con nuôi 
	  
Thanh thiếu niên con nuôi va ̀ vô gia cư 
được phép cọ ca ̣c quyền về gia ́o dục, 
chẳng ha ̣n như ghi danh ngay, ở la ̣i trường 
học, ghi danh va ̀o trường phổ thông địa 
phương, ti ́n chỉ từng phâ ̀n, tốt nghiệp với 
ca ́c yêu câ ̀u tối thiểu của tiểu bang va ̀ có 
thể được miễn năm năm khỏi ca ́c yêu câ ̀u 
tốt nghiệp ta ̣i đia ̣ phương va ̀ dùng được ta ̀i 
nguyên, di ̣ch vụ va ̀ ca ́c hoa ̣t động ngoa ̣i 
khóa. Một cơ quan gia ́o dục địa phương 
pha ̉i cung câ ́p biện pha ́p khắc phục cho học 
sinh bị a ̉nh hưởng theo ca ́c Thủ tục khiếu 
na ̣i đồng nhâ ́t bao gồm thông tin về miễn 
ca ́c yêu câ ̀u tốt nghiệp ta ̣i địa phương nếu 
không được phép gia ́o dục ở trường trung 
học công lâ ̣p 
EDUCATION	  CODE	  48853,	  49069,	  and	  51225.2	  
	  
HƯỚNG DÂ ̃N TRÊN MA ̣NG VA ̀ 
THU NHÂ ̣N VA ̀O UC VA ̀ CSU   
	  
Ca ́c thông tin về yêu câ ̀u tuyển sinh của Đa ̣i 
học California (UC) va ̀ California State 
University: 
	  
www.tinyurl.com/agcertifiedcourses	  
Quy ́ vị có thể tìm trường của con mình va ̀ 
trang na ̀y liệt kê tâ ́t ca ̉ ca ̉c khóa học của 
OUSD ma ̀ đa ̃ được xa ́c nhâ ̣n để đa ́p ứng  
một trong những yêu câ ̀u  “ a – g”. 
	  
www.universityofcalifornia.edu/admissions/ 
freshman/requirements	  
Đây la ̀ một “địa điểm trọn gói” cung câ ́p mọi 
thông tin câ ̀n biết về ca ́c yêu câ ̀u tuyển sinh 
của UC đôi vứi sinh viên năm thứ nhâ ́t. 
	  
	  

HỖ TRỢ ĐỂ GIÚP HỌC SINH TÔT́ 
NGHIÊP̣      
	  
Chứng chỉ GED la ̀ một thay thế cho bằng 
tốt nghiệp cho học sinh na ̀o thiếu qua ́ nhiều 
tín chỉ trung học. Ca ́c lớp cho chứng chỉ 
na ̀y có trong nhiều địa điểm khắp Oakland. 
Ca ́c chương trình chuâ ̉n bị cho GED nằm 
ta ̣i trường trung học Dewey, Rudsdale va ̀ 
McClymonds. Ca ́c dịch vụ trắc nghiệm va ̀ 
đa ́nh gia ́ GED được cung câ ́p ta ̣i trường 
McClymonds. Muốn biết thêm chi tiết, ha ̃y 
gọi Văn phòng gia ́o dục tra ́ng niên số 273-
2300. 
	  
Phục hô ̀i ho ̣c tâ ̣p thì thường la ̀ da ̀nh cho 
học sinh trung học đa ̃ nhận một điểm “D” 
hay “F” trong một môn học chính. Những 
khóa học na ̀y có thể dùng cho ti ́n chỉ học 
tập để giúp học sinh tốt nghiệp đúng thởi 
gian. Pha ̉i có đơn mới được xét thu nhận 
va ̀ nó không pha ̉i la ̀ một ba ̉o đa ̉m ghi danh. 
Muốn biết thêm chi tiết xin viếng 
www.ousd.org/ summerlearning. 
	  
Chương trình Tự Ho ̣c la ̀ một lựa chọn 
gia ́o dục tự nguyện trong đó học sinh lớp 7 
dến 12 tự học dưới sự gia ́m sa ́t chung của 
một gia ́o viên có năng lực. Mặc dù học sinh 
Tự Học sẽ học theo chương trình học do 
Học Khu a ́p dụng va ̀ đa ́p ứng ca ́c yêu câ ̀u 
tốt nghiệp của Học Khu, chương trình Tự 
Học mang la ̣i kha ̉ năng linh hoa ̣t để đa ́p 
ứng ca ́c sở thích va ̀ ca ́ch học ca ́ nhân. Để 
biết thêm thông tin vui lo ̀ng gọi cho chương 
trình Sojourner Truth Independent Study 
theo số 729-4308. 
	  
Apex la ̀ một chương trình trên ma ́y tính, 
cho phép học sinh lâ ́y tín chỉ để tốt nghiệp 
bằng ca ́ch học va ̀ thi qua internet ta ̣i 
trường. Vui lo ̀ng trao đổi với hiệu trưởng 
hoặc tư vâ ́n viên ta ̣i trường trung học của 
quý vị để biết thêm thông tin, hoặc để xa ́c 
định Apex được tổ chức thế na ̀o ta ̣i trường 
của quý vị. 
Chương trình Trường Thay Thê ́ Cho ̣n 
Lo ̣c la ̀ ca ́c chương trình tự nguyện, được 
điều chỉnh để đa ́p ứng nhu câ ̀u ca ́ nhân của 
học sinh. Ca ́c trường thay thế cung câ ́p 
phương pha ́p gia ̉ng da ̣y mới va ̀ ca ́ch học 
mới trong xa ̃ hội đang thay đổi của chúng 
ta. 
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• Emiliano Zapata Street Academy 
có mở một chương trình  dự bị đa ̣i 
học mang tính ca ́ nhân cao, da ̀nh 
riêng cho học sinh na ̀o trước đây 
không đa ̣t tha ̀nh ti ́ch tốt ta ̣i trường. 
Để biết thêm thông tin, ha ̃y gọi số 
874-3630.	  

	  
• Trường Trung Ho ̣c Quô ́c Tê ́ 

Oakland có một chương trình kết 
hợp tiếng Anh da ̀nh cho học sinh 
nhập cư va ̀ tị na ̣n. Để biết thêm 
thông tin, ha ̃y gọi số 597-4287. 

	  
• Chương trình Gateway to College 

ta ̣i trường Laney College la ̀ một 
chương trình được tổ chức ta ̣i 
trường Laney College hỗ trợ học 
sinh 16-20 tuổi na ̀o đa ̃ bỏ học ở trung 
học. Chương trình na ̀y cung câ ́p điều 
kiện ghi danh kép cho học sinh na ̀o 
muốn lâ ́y bằng tốt nghiệp trung học 
trong khi học đồng thời để lâ ́y bằng 
AA. Để biết thêm thông tin, ha ̃y gọi 
số 986- 6941.	  

	  
Ca ́c chương trình Gia ́o Du ̣c Thường 
Xuyên được thiết kế để đa ́p ứng nhu câ ̀u 
của học sinh 16-19 tuổi có nguy cơ không 
tốt nghiệp. Ca ́c Trường Gia ́o Dục Thường 
Xuyên mang la ̣i cơ hội cho học sinh lâ ́y 
bằng tốt nghiệp trung học va ̀/hoặc chuâ ̉n bị 
va ̀o đa ̣i học cộng đồng va ̀ đi la ̀m. 
	  

• Dewey	  High	  School,	  874-‐3660	  
• Rudsdale	  High	  School,	  729-‐4303	  
• Ralph	  J.	  Bunche	  High	  School,	  874-‐3300	  

	  
Ca ́c Trường Cô ̣ng Đôǹg Ban Nga ̀y da ̀nh 
cho học sinh bị đuổi học. Chương trình na ̀y 
có sỉ số lớp học râ ́t nhỏ, ca ́c dịch vụ qua ̉n lý 
hồ sơ va ̀ tư vâ ́n, va ̀ câ ́u trúc điều chỉnh 
ha ̀nh vi. Để biết thêm thông tin, ha ̃y gọi 531-
6800. 
	  
Chương trình Gia ̉ng Da ̣y Ta ̣i Gia va ̀ 
Trong Bê ̣nh Viê ̣n được thiết kế để đa ́p 
ứng nhu câ ̀u của học sinh na ̀o mâ ́t kha ̉ 
năng vì lý do y tế theo học ta ̣i ca ́c trường 
truyền thống hoặc ca ́c chương trình thay 
thế chẳng ha ̣n như Tự Học. Sau khi có sự 
cho phép của một ba ́c sĩ gia ́m sa ́t, một gia ́o 
viên có năng lực sẽ được chỉ định la ̀m việc 
với học sinh hoặc ở nha ̀ hoặc trong bệnh 

viện hoặc cơ sở y tế kha ́c. Muốn biết thêm 
thông tin, go ̣i 597-4294.	  
	  
Ghi Danh Gia ́o Du ̣c Thay Thê ́: Muốn ghi 
danh va ̀o ca ́c trường Gia ́o dục Thay thế va ̀ 
biết thêm thông tin, xin liên hệ Chuyên gia 
Xếp chỗ của Alternative Education số 273-
1621 va ̀ viếng www.ousd.org/enroll. 
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Thông tin vê ̀An toa ̀n trong 
Chuyên chở     
	  
Học sinh được chở trong xe buy ́t của 
trường pha ̉i nghe lời chỉ ba ̉o của ta ̀i xế xe 
buy ́t vì đây la ̀ tra ́ch nhiệm trực tiếp của ta ̀i 
xế. Ha ̀nh vi la ̀m mâ ́t trâ ̣t tự liên tiếp hay 
cương quyết từ chối nghe mệnh lệnh của 
ta ̀i xế xe buy ́t la ̀ ly ́ do đủ để bị từ khước 
chuyên chở.  
Luâ ̣t Ha ̀nh cha ́nh California, Title 5, Section 
14263 
	  
Quy định ha ̀nh vi trên xe buy ́t trường được 
thiết lâ ̣p trước tiên va ̀ trên hết la ̀ để ba ̉o 
đa ̉m tâ ́t ca ̉ học sinh lui tới mục tiêu được an 
toa ̀n. Xe buy ́t la ̀ một sự nối da ̀i của lớp học 
va ̀ học sinh pha ̉i có ha ̀nh vi thi ́ch hợp suốt 
mọi lúc. Đối với ai không tuân theo luâ ̣t đa ̃ 
thiết lâ ̣p, một loa ̣t ca ́c hình pha ̣t được a ́p 
dụng cho vi pha ̣m. Ha ̃y nhớ rằng đi xe buýt 
la ̀ một ân huệ, chứ không pha ̉i la ̀ một quyền 
lợi. 
	  
LỜI KHUYÊN VÊ ̀LUI TỚI TRA ̣M DỪNG XE 
BUY ́T & BĂNG QUA ĐƯỜNG 
	  

1. Đi thẳng tới tra ̣m xe buy ́t va ̀ thẳng 
về nha ̀ khi tới nơi. Dự tính va ̀ dùng 
đường an toa ̀n nhâ ́t với ít tra ̣m dừng 
nhâ ́t.  

2. Nếu có thể, ha ̃y băng qua đường ở 
nơi giao lộ có đèn xanh đỏ. Luôn 
luôn dùng lối băng da ̀nh cho qua 
đường.Bâ ́t cứ khi na ̀o băng qua 
đường học sinh pha ̉i nhớ dừng la ̣i, 
nghe ngóng,nhìn tra ́i, nhìn pha ̉i rồi 
nhìn tra ́i la ̣i va ̀ nhìn qua vai trước khi 
băng qua đường. Tiếp tục nhìn khi 
qua đường.  

3. Học sinh câ ̀n qua đường nơi ma ̀ xe 
buy ́t ngừng để đón học sinh lên pha ̉i 
chờ ta ̀i xế xe buy ́t ra khỏi xe buýt, 
châ ̣n xe cộ la ̣i va ̀ đi kèm học sinh 
qua đường trước mặt xe buy ́t.  

4. Đừng có phóng cha ̣y giữa ca ́c xe 
hay bụi cây.  

5. Học sinh KHÔNG được nói chuyện 
với người la ̣ mặt hay châ ́p nhâ ̣n đi 
nhờ xe của người la ̣ mặt.  

6. Ha ̃y tới sớm, nhưng không qua ́ 10 
phút trước khi xe buy ́t tới. Tra ́nh 

cha ̣y hay xao la ̃ng khi băng qua 
đường hay tới gâ ̀n một xe buy ́t.  

7. Ha ̃y câ ̉n thâ ̣n những lúc bình minh 
va ̀ hoa ̀ng hôn, lúc thời tiết xâ ́u va ̀ khi 
trời tối. Ha ̃y mặc a ́o quâ ̀n pha ̉n 
chiếu hay a ́o quâ ̀n ma ̀u trắng khi có 
thể được.  

8. Học sinh na ̀o đi bộ về nha ̀ từ tra ̣m 
xe buy ́t pha ̉i biết ca ́ch về nha ̀ ma ̀ 
không có người lớn đi kèm.  

9. Luôn luôn để ta ̀i xế xe buy ́t ra khỏi 
xe buy ́t đâ ̀u tiên. Ta ̀i xế có thể câ ̀n 
bâ ̣t đèn đỏ của xe buy ́t nhâ ́p nha ́y 
ngoa ̀i xe. Điều na ̀y ca ̉nh ba ́o xe cộ 
dừng la ̣i cho trẻ em ở mỗi tra ̣m 
dừng va ̀ để cho trẻ em qua đường. 
Không bao giờ chơi đu ̀a ở ngoa ̀i 
đường. 

	  
HA ̀NH VI TRÊN XE BUY ́T & LUÂṬ LÊ ̣AN 
TOA ̀N 
	  

1. Học sinh phải tôn trọng tài sản tại 
trạm xe buýt và tự cư xử một cách 
có trật tự trong khi chờ xe buýt. Khi 
xe buýt đến, học sinh phải cách xe 
buýt ít nhất mười hai (12) feet trở lại 
cho đến khi xe buýt dừng hẳn và 
người lái xe đã mở cửa xe buýt. 
Hành vi của học sinh tại trạm xe 
buýt phải giống như yêu cầu trên 
sân trường. Các hành động như xả 
rác, khạc nhổ, ném bất kỳ vật thể 
nào, phá hoại, xô đẩy, hút thuốc và 
quấy rối người khác sẽ không được 
dung thứ.  

2. Như đòi hỏi bởi VC 22112, khi học 
sinh câ ̀n qua đường ma ̀ nơi đó xe 
buy ́t dừng, ta ̀i xế sẽ bâ ̣t hệ thống 
đèn nhâ ́p nha ́y. Khi thâ ́y an toa ̀n để 
la ̀m, ta ̀i xế xe buy ́t theo luâ ̣t pha ̉i hộ 
tống học sinh ca ́c lớp Mâ ̃u gia ́o đến 
lớp 8, dùng một ba ̉ng stop câ ̀m tay. 
Học sinh sẽ luôn luôn qua đường 
trước mặt xe buy ́t nhưng chỉ khi na ̀o 
được ba ̉o đi. Ca ́c em sẽ đi, chớ 
không cha ̣y qua đường.  

3. Học sinh sẽ cột dây an toa ̀n ghế 
ngồi va ̀ vâ ̃n giữ như vâ ̣y suốt 
chuyến đi. 

4. Ta ̀i xế xe buy ́t sẽ quyết định thứ tự 
học sinh lên xe va ̀ chỗ ngồi trên xe.  

5. Một khi đa ̃ lên xe, học sinh pha ̉i mau 
chóng ti ̀m chỗ ngồi va ̀ vâ ̃n ngồi như 
vâ ̣y suốt thời gian, hướng mặt về 
phía trước trong khi xe cha ̣y. Ca ́c 



 Học khu Thống nhâ Oakland 
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em pha ̉i ngồi cho tới khi xe buýt 
ngừng hẵn.  

6. Cư xử trâ ̣t tự thì câ ̀n có trong khi ở 
trên xe buy ́t. Tiếp xúc cơ thể la ̣m 
dụng (đa ́nh nhau, ta ́t, đụng, chọc, xô 
đâ ̉y, v.v.) thì không được phép. Học 
sinh pha ̉i nói năng nhỏ nhẹ. Ha ̀nh vi 
la, hét, la ̀m â ̀m y ̃, khỉ khọt, ngôn ngữ 
tục tĩu, cử chỉ tục tĩu hay gây tiếng 
ồn không câ ̀n thiết có thể la ̀m ta ̀i xế 
lo ra va ̀ như thế bị câ ́m vì an toa ̀n 
của mọi ha ̀nh kha ́ch.  

7. Học sinh pha ̉i giữ mọi phâ ̀n thân thể 
bên trong xe suốt thời gian. Xa ̉ ra ́c, 
pha ́ hoa ̣i hay ném đồ trên xe hay ra 
ngoa ̀i xe đều không được la ̀m  

8. Ăn, uống va ̀ nhai kẹo caosu thì 
không được phép trên xe buy ́t. Hút 
thuốc cũng bị câ ́m mọi lúc.  

9. Thú vâ ̣t (thú có vú, chim, loa ̀i bò sa ́t, 
ca ́, côn trùng, v.v.), chai lo ̣ thủy tinh 
không ba ̉o vệ, va ́n trượt, ca ́c loa ̣i 
bình xịt, diêm, hộp quẹt, radio.vâ ̣t 
dụng nguy hiểm như dao, kéo,súng 
hay những thức uống  có cồn va ̀ ma 
túy thì không được mang trên xe 
buy ́t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. Học sinh không bao giờ mở, đóng, 
hay lục lọi phâ ̀n na ̀o của xe buy ́t hay 
thiết bị của xe trừ phi ta ̀i xế biểu 
la ̀m.Học sinh cũng tra ́nh xa ngăn 
của ta ̀i xế hay một tình hình khâ ̉n 
câ ́p yêu câ ̀u một học sinh pha ̉i la ̀m 
cho sự an toa ̀n của xe buy ́t..  

11. Phụ huynh/gia ́m hộ thì chịu tra ́ch 
nhiệm cho sự hư ha ̣i gây ra do học 
sinh. Học sinh có thể bị ky ̉ luâ ̣t, 

12. Học sinh pha ̉i tra ́nh xa vùng nguy 
hiểm  DANGER ZONE.  

13. Vùng nguy hiểm la ̀ khoa ̉ng không 
gian chung quanh xe buýt trường. 
Nó tỏa ra khỏi xe buýt tới 12 feet. 
Ta ̀i xế xe buy ́t không thể nhìn thâ ́y 
học sinh trong vùng na ̀y. Học sinh 
pha ̉i di chuyển xa cửa xe nhanh 
chóng va ̀ tra ́nh xa ba ́nh xe buy ́t. Ca ́c 
em không được đi theo vâ ̣t gì bị lăn 
hay rơi dưới xe buy ́t hay trước xe 
buy ́t. Ca ́c em pha ̉i ba ́o cho ta ̀i xế 
biết. Không bao giờ trở la ̣i xe buýt 
qua lối cửa sổ.  

	  
	  
	  
	  
	  

Ca ́m ơn ca ́c ba ̣n đa ̃ đọc va ̀ hiểu thông tin có 
trong tâ ̣p sa ́ch na ̀y. Thông tin na ̀y la ̀ để giúp 
phụ huynh va ̀ học sinh trong việc hiểu ca ́c 
biện pha ́p an toa ̀n câ ̀n thiết hâ ̀u ba ̉o đa ̉m 
chuyên chở học sinh cho an toa ̀n. Xin tha ̉o 
luâ ̣n thông tin na ̀y với con của ca ́c ba ̣n. Xin 
hiểu rằng con ba ̣n sẽ chịu tra ́ch nhiệm tuân 
theo những luâ ̣t lệ na ̀y. Xin y ́ thức rằng ân 
huệ chuyên chở học sinh có thể bị thu hồi vì 
không tuân theo thông tin trong tâ ̣p sa ́ch 
na ̀y. Nếu ba ̣n có câu hỏi gì, xin cứ gọi văn 
phòng Transportation Department Office số 
510-879-8181. 
	  

QUY ́ PHU ̣ HUYNH — XIN LƯU Y ́ 
LA ̀ XE BUY ́T CO ́ THÊ ̉ĐƯỢC 

TRANG BI ̣ MA ́Y HÌNH VIDEO THEO 
DO ̃I ! 



 Học khu Thống nhâ Oakland 
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NGHỊ QUYÊT́ CU ̉A HÔ ̣I ĐÔ ̀NG GIA ́O DU ̣C 
CU ̉A 

HỌC KHU THÔŃG NHẤT OAKLAND 
 

Ta ́i xa ́c nhâ ̣n rằng ca ́c Cơ sở, chương trình cu ̉a ho ̣c khu la ̀ Nơi Nương na ́u cho mọi Tre ̉ 
em va ̀ Người lớn 

 
Nghị quyê ́t sô ́ 1617-0089 

	  
XÉT RẰNG: Tât́ ca ̉ học sinh đều có quyền đi học ma ̀ không bị sợ ha ̃i, băt́ na ̣t va ̀ kỳ thị; 
 
XÉT RẰNG: Hội đồng gia ́o dục trân trọng tính đa da ̣ng của học sinh va ̀ phụ huynh va ̀ ta ̀i sa ̉n dồi da ̀o về ngôn ngữ va ̀ 
văn hóa ma ̀ họ mang đến học khu chúng ta va ̀ hổ trợ va ̀ khuyến khích ma ̣nh mẽ mọi phụ huynh va ̀ gia đình tham gia 
ca ́c trường chúng ta.; 
 
XÉT RẰNG: Tha ̀nh phố va ̀ quâṇ ha ̣t chúng ta, cũng giống như nhiều tha ̀nh phố lớn ở Mỹ, la ̀ nha ̀ va ̀ nơi la ̀m việc của 
nhiều cộng đồng đa da ̣ng, bao gồm người của mọi tôn gia ́o, sắc tộc, chủng tộc va ̀ tình tra ̣ng cư trú kha ́c nhau; 
 
XÉT RẰNG: Cuộc bâ ̀u cử tổng thống 2016 đa ̃ ta ̣o nên một bâù không khí sợ ha ̃i trong đa ́m di dân, người Hồi gia ́o va ̀ 
ca ́c nhóm dễ bị tổn thương kha ́c ở Oakland; 
 
XÉT RẰNG: Trong vòng mâý tha ́ng qua, nhân viên chính quyền địa phương, tiểu bang va ̀ liên bang khăṕ xứ đa ̃ đề 
nghị hay thông qua ca ́c luâṭ lệ va ̀ săć lệnh, đề nghị ngăn châ ̣n la ̀n sóng di dân không hợp pha ́p bằng ca ́ch căt́ gia ̉m 
cơ hội việc la ̀m, phúc lợi chính phủ, nha ̀ cửa va ̀ pha ̣t những công ty thuê mướn di dân bât́ hợp pha ́p, la ̀m gia tăng 
căng thăn̉g trong ca ́c cộng đồng di dân; 
 
XÉT RẰNG: Ba ́o ca ́o về ca ́c cuộc bố ra ́p của văn phòng Di trú Mỹ va ̀ Ha ̉i quan (ICE) đa ̃ gây cho cộng đồng di dân 
nổi lo sợ gởi va ̀/hay theo con tới trường va ̀ rời nha ̀ ngay ca ̉ khi câ ̀n dịch vụ y tế; va ̀ 
 
XÉT RẰNG: Ca ́c hoa ̣t động ICE trong va ̀ chung quanh trường học, trung tâm gia ́o dục tuổi thơ va ̀ cơ sở trường 
tra ́ng niên sẽ la ̀m gia ́n đoa ̣n nghiêm trọng môi trường học ha ̀nh va ̀ bối ca ̉nh gia ́o dục cho học sinh; 
 
XÉT RẰNG: Tòa a ́n Tối cao của Mỹ đa ̃ có luâṭ câḿ trường công từ chối thu nhâ ̣n học sinh tiểu học va ̀ trung học, dựa 
trên tình tra ̣ng di trú của ca ́c em, dâñ chứng răǹg trẻ em không kiểm soa ́t đươc̣ tình tra ̣ng di trú của mình, tai ha ̣i suốt 
đơì ma ̀ nó sẽ gây thiệt ha ̣i cho đưá trẻ va ̀ chính xa ̃ hội va ̀ ca ́c quyền đươc̣ hiến pha ́p ba ̉o vệ đồng đều; 
 
XÉT RẰNG: Va ̀o nga ̀y  8 tha ́ng 11, 2016, cử tri California đa ̃ thông qua Dự luâṭ 58, công nhâṇ gia ́ trị va ̀ sự quan 
trọng của học sinh tốt nghiệp từ ca ́c trường chúng ta ma ̀ thông tha ̣o ca ̉ tiếng Anh va ̀ một  hay nhiều ngôn ngữ kha ́c 
va ̀ một số học sinh đa da ̣ng đa ̃ giúp hoa ̀n tâ ́t mục tiêu na ̀y râ ́t nhiều; 
 
XÉT RẰNG: Trong khi không có con số chính xa ́c la ̀ có bao nhiêu trẻ bât́ hợp pha ́p ghi danh trong ca ́c trường ở Học 
khu chúng ta, thì có khoa ̉ng 50% học sinh trong học khu chúng ta nói một ngôn ngữ không pha ̉i tiếng Anh ở nha ̀ va ̀ 
khoa ̉ng 50 ngôn ngữ đươc̣ ca ́c gia đình có con ghi danh trong học khu nói; 
 
XÉT RẰNG: Ca ́c ba ́o ca ́o về thù ghét hướng vè dân Hồi gia ́o va ̀ ca ́c dân kha ́c đươc̣ coi như Trung đông hay Hồi 
gia ́o đa ̃ gia tăng trong ca ́c tha ́ng gâ ̀n đây; 
 
XÉT RẰNG: Băt́ na ̣t hay kỳ thị bâ ́t kỳ vì lý do gì, đều có ha ̣i cho ca ̉m nghĩ an toa ̀n va ̀ thân thuộc của học sinh cũng 
như tha ̀nh công học ha ̀nh; va ̀ 
 
XÉT RẰNG: Va ̀o nga ̀y 9 tha ́ng 1, 2008, Hội đồng Qua ̉n trị gia ́o dục của Học khu Oakland đa ̃ ban ha ̀nh Nghị quyết số. 
0708-0139 có tựa đề "Cam kết của Hội đồng gia ́o dục Oakland đối với việc gia ́o dục mọi trẻ di dân” va ̀ Hội đồng gia ́o 
dục dự tính tu chính, nêu la ̣i va ̀ ta ́i xa ́c nhâṇ ý định của mình với sự ban ha ̀nh nghị quyết số 1617-0089 na ̀y 
(“Resolution''). 
 
VÌ VẬY BÂY GIỜ QUYÊT́ ĐỊNH NHƯ VẦY: răǹg để đa ́p ứng một nổi sợ ha ̃i la ̀ ICE có thể hay thâṭ sự bố ra ́p hay la ̀ 
sẽ có a ̉nh hưởng tới quyền gia ́o dục của trẻ va ̀ gia đình di dân, Hội đồng gia ́o dục, liên kết với ca ́c tổ chức cộng đồng 
di dân nêu la ̣i răǹg mọi học sinh đều có quyền đi học bât́ kể tình tra ̣ng di trú của đưá trẻ hay của tha ̀nh viên gia đình 
đưá trẻ; 
 
QUYÊT́ ĐỊNH THÊM: Răǹg Hội đồng gia ́o dục nói rằng mọi học sinh trong học khu ma ̀ đa ̃ đăng ký cho ca ́c dịch vụ 
sau đây va ̀ hội đủ tiêu chuâ ̉n tiểu bang va ̀ liên bang thì có quyền nhâṇ mọi dịch vụ của trường, kể ca ̉ ăn sa ́ng, ăn 
trưa miễn phí, di chuyển va ̀ dịch vụ  gia ́o dục ngay ca ̉ ba ̉n thân học sinh hay gia đình không có giâý tờ hợp pha ́p va ̀ 
không có số an sinh xa ̃ hội va ̀ nhân viên học khu sẽ không từ chối quyền hưởng gia ́o dục của học sinh dựa trên tình 
tra ̣ng di trú của trẻ, hay la ̀ sẽ ngưng quyền học sinh đi học trường công; 
 
QUYÊT́ ĐỊNH THÊM: Răǹg hội đồng công nhâṇ răǹg học dinh có nhu câu hiểu biết lịch sử va ̀ chính trị va ̀ hổ trợ tự 
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do học ha ̀nh của nha ̀ gia ́o cho ca ̉ da ̣y va ̀ tha ̉o luâṇ ca ́c biến cố hiện ta ̣i với học sinh ăn khớp với ca ́c tiêu chuân̉ cốt 
lõi thông thường va ̀ chính sa ́ch của Hội đồng gia ́o dục; 
 
QUYÊT́ ĐỊNH THÊM: Răǹg Hội đồng tuyên bố cam kết răǹg mỗi địa điểm của Học khu la ̀ một nơi cha ̀o đón mọi học 
sinh va ̀ gia đình va ̀ khuyến khích Gia ́m đốc Học khu gia tăng va ̀ củng cố hợp ta ́c với ca ́c tổ chức cộng đồng va ̀ ca ́c tổ 
chức dịch vụ pha ́p lý la ̀ những nơi cung câṕ hướng dâñ cho những gia đình pha ̉i đương đâù với trục xuâ ́t; 
 
QUYÊT́ ĐỊNH THÊM: Để cung câ ́p gia ́o dục công cộng, bât́ kể tình tra ̣ng di trú của đưá trẻ hay của gia đình, không 
có luâṭ địa phương, liên bang hay tiểu bang hay điều lệ hay săć lệnh địa phương hay quyết định của tòa, Học khu sẽ 
tuân theo ca ́c điều sau đây: 
	  

1. Nhân viên Học khu sẽ không đối xử học sinh một ca ́ch kha ́c biệt cho ca ́c mục đích quyết định cư trú dựa 
trên cơ ba ̉n tình tra ̣ng di trú nhâṇ thâý hay thực sự va ̀ sẽ đối xử mọi học sinh bình đăn̉g trong việc nhâṇ mọi 
dịch vụ kể ca ̉, nhưng không giới ha ̣n, chương trình bữa ăn trưa miễn phí hay với gia ́ ha ̣, di chuyển va ̀ gia ̉ng 
da ̣y. 

 
2. Nhân viên Học khu sẽ xem danh sa ́ch ta ̀i liệu hiện đươc̣ dùng để thiết lâp̣ cư ngụ va ̀ sẽ ba ̉o đa ̉m giâ ́y tờ sẽ 

không ngăn châṇ bât́ hợp pha ́p hay la ̀m na ̉n chí một học sinh ma ̀ không có giâý tờ hợp pha ́p hay la ̀ có cha 
mẹ không giâ ́y tờ hợp pha ́p đươc̣ ghi danh hay theo học một trường. 

 
3. Nhân viên Học khu sẽ không đòi hỏi về tình tra ̣ng di trú của một học sinh bao gồm đòi hỏi giâý tờ pha ́p lý 

của cư trú, bao gồm đòi hỏi giâ ́y tờ tình tra ̣ng pha ́p lý của nột học sinh như hỏi về thẻ xanh, giâ ́y chứng 
nhâṇ công dân, lúc mới đăng ký hay lúc na ̀o kha ́c. 

 
4. Nhân viên Học khu sẽ không đòi vô ly ́ từ một học sinh hay cha mẹ của người na ̀y cho việc trình ba ̀y hợp lý 

của một xuât́ trình tình tra ̣ng cư trú của một học sinh hay cha mẹ của học sinh cho mục đích xuât́ trình tình 
tra ̣ng cư trú của đưá trẻ hay của gia đình. 

 
5. Nhân viên Học khu sẽ không đòi học sinh nộp đơn xin số an sinh xa ̃ hội cũng không đòi học sinh cung câṕ 

số an sinh xa ̃ hội. 
 

6. Nếu phụ huynh va ̀ học sinh có câu hỏi về tình tra ̣ng di trú, nhân viên học khu sẽ không giới thiệu họ tới ICE 
ma ̀ sẽ thay va ̀o đó giới thiệu họ va ̀o ca ́c tổ chức pha ́p lý va ̀ cộng đồng, vốn cung câ ́p hướng dâ ̃n cho ca ́c 
gia đình di dân đối đâù với trục xuât́. 

 
7. Bởi vì cha ́nh sa ́ch của học khu la ̀ không cho phép ca ́ nhân hay tổ chức na ̀o đươc̣ vô trường nếu bối ca ̉nh 

học ha ̀nh sẽ bị gía ́n đoa ̣n bởi cuộc thăm viếng đó, bât́ cứ yêu câ ̀u na ̀o của ICE muốn viếng thăm trường 
pha ̉i đươc̣ chuyển tới văn phòng Gia ́m đốc để xem xét, đồng thời tham kha ̉o với tư vâ ́n pha ́p lý Học khu. 

 
8. Mọi yêu câù về thông tin hay giâý tờ bởi ICE pha ̉i đươc̣ chuyển tới gia ́m đốc học khu, ông na ̀y sẽ tham 

kha ̉o với Tư vâ ́n pha ́p lý học khu, sẽ quyết định coi thông tin va ̀/hay giâý tờ có pha ̉i tiết lộ cho ICE không. 
 

9. Nhân viên học khu sẽ ha ̀nh động ngay để thông ba ́o cho cha mẹ hay gia ́m hộ nếu ICE hay cơ quan thi ha ̀nh 
pha ́p luâṭ kha ́c băt́ giữ một học sinh ở khuôn viên trường hay hỏi cung một học sinh trong cơ sở của học 
khu. 

 
10. Tư vâń pha ́p lý của học khu hay nhân viên na ̀o kha ́c đươc̣ chỉ định  của học khu sẽ xem xét a ̉nh hưởng của 

sự thay đổi trong ca ́c chương trình luâṭ di dân liên bang như Luâ ̣t Hoa ̃n thi ha ̀nh đối với trẻ mới đến (DACA) 
va ̀ la ̀m việc để tra ́nh va ̀ la ̀m nhẹ bớt a ̉nh hưởng bâ ́t lợi lên ca ̉ học sinh lâñ nhân viên khỏi bị thu thâp̣ hay 
lưu trữ thông tin nhâṇ diện ca ́ nhân cho mục đích thi ha ̀nh cư trú. 

 
11. Nhân viên học khu sẽ dùng mọi biện pha ́p để người cung câ ́p sau giờ học va ̀ ca ́c nha ̀ cung câ ́p dịch vụ 

kha ́c ma ̀ biết thông tin của học sinh, gia đình hay nhân viên, cũng sẽ la ̀m theo những ha ̀nh động mô ta ̉ ở 
đây. 

	  
QUYÊT́ ĐỊNH THÊM: Răǹg hội đồng muốn thâý mọi trường của học khu a ́p dụng ca ́c nghị quyết tương tự hay dùng 
ca ́c biện pha ́p để ba ̉o đa ̉m ca ́c cơ sở va ̀ chương trình của mình cũng la ̀ nơi an toa ̀n cho người di dân, người Hồi 
gia ́o (va ̀ những người kha ́c như Trung đông hay Hồi gia ́o) va ̀ những học sinh dễ bị tổn thương kha ́c. 
 
QUYÊT́ ĐỊNH THÊM: Răǹg Gia ́m độc học khu sẽ ba ̉o đa ̉m răǹg mọi gia ́o viên, gia ́m hiệu va ̀ nhân viên trường va ̀ học 
khu sẽ đươc̣ huâń luyện thích hợp về ca ́ch thi ha ̀nh nghị quyết na ̀y va ̀ phụ huynh/gia ́m hộ sẽ nhâṇ thông ba ́o nghị 
quyết băǹg nhiều ngôn ngữ kha ́c nhau để ba ́o cho gia đình quyền lợi của họ trong học khu. 
 
QUYÊT́ ĐỊNH THÊM: Răǹg gia ́m đốc học khu sẽ chuân̉ bị một kế hoa ̣ch thi ha ̀nh nói lên sự cộng ta ́c với ca ́c tổ chức 
cộng đồng va ̀ huâń luyện va ̀ hổ trợ cho nhân viên trường học va ̀ tường trình trở la ̣i cho Hội đồng trong vòng chín 
mươi (90) nga ̀y từ nga ̀y ban ha ̀nh nghị quyết va ̀ thỉnh thoa ̉ng sau đó theo yêu câù của Hội đồng va ̀ sau cùng; 
 
QUYÊT́ ĐỊNH THÊM: Răǹg hội đồng lệnh cho gia ́m đốc phân pha ́t ca ́c ba ̉n nghị quyết na ̀y trong vòng ba mươi (30) 
nga ̀y kể từ nga ̀y ban ha ̀nh nghị quyết, đươc̣ dịch ra đủ mọi thứ tiếng thích hợp cho mọi trường học (kể ca ̉ ca ́c trường 
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ba ́n công đươc̣ phép của học khu), va ̀ ba ̉o đa ̉m răǹg Tiểu ban ELL của Học khu va ̀ Tiểu ban ELL của trường, Văn 
phòng Thị trưởng Oakland va ̀ tổ chức Cộng đồng di dân Oakland đươc̣ tham kha ̉o va ̀ tham gia trong việc theo dõi 
việc thi ha ̀nh tha ̀nh công nghị quyết na ̀y. 
 
THÔNG QUA VA ̀ A ́P DU ̣NG nga ̀y 14 tha ́ng 12,  2016, theo ca ́c phiếu bâù sau đây: 
 
ĐÔǸG Y ́: Roseann Torres, Shanthi Gonzales, Aimee Eng, Jumoke Hinton Hodge, Jody London, Vice President Nina 
Senn, President James Harris 
 
KHÔNG ĐÔǸG Y ́: Không có 
 
PHIẾU TRẮNG: Không có 
 
VĂŃG MĂṬ: Không có 
 
James Harris 
Chủ tịch Hội đồng Gia ́o dục  
của Học khu Thống nhâ ́t Oakland 
 
Antwan Wilson, Thư ký, Hội đồng Gia ́o dục 
của Học khu Thống nhâ ́t Oakland  
	  
File	  ID	  Number:	  16-‐2569	  
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PHỤ LỤC CHÍNH SÁCH 
Trong ca ́c nội dung sau đây, chữ “Hội Đồng” va ̀ “Hội Đồng Qua ̉n Trị” đều la ̀ nói tới Hội Đồng 
Gia ́o Dục Oakland. Tâ ́t ca ̉ ca ́c chính sa ́ch va ̀ quy định ha ̀nh chính của Hội Đồng Qua ̉n Trị có thể 
được xem trực tuyến ta ̣i www.ousd.org/boardpolicies. Vì ca ́c chính sa ́ch đang liên tục được 
xem xét la ̣i nên xin viếng thăm www.ousd.org/boardpolicies để biết thông tin câ ̣p nhâ ̣t nhâ ́t. 
 

Phụ lục A–D Phụ lục A: 
Điều lệ Ha ̀nh cha ́nh 5111.1 Ca ́c Tiêu Chí về Nơi Cư Trú 
Trươ ́c khi đươ ̣c tuyển va ̀o ca ́c trươ ̀ng trong học khu, học sinh pha ̉i cung câ ́p giâ ́y tơ ̀ 
chứng minh nơi cư trú. 
Nếu học sinh hội đủ ca ́c tiêu chuâ ̉n sau đây: 1. Phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ của học 
sinh cư trú trong ranh giơ ́i của học khu. 2. Học sinh ơ ̉ trong địa phận của học khu 2. 
trong một cơ sơ ̉ có giâ ́y phép da ̀nh cho trẻ em, cơ sơ ̉ ba ̉o trơ ̣ có giâ ́y phép hoặc gia 
đình tuân theo cam kết hoặc bố trí theo lệnh tòa. 3 Học sinh đa ̃ đươ ̣c tuyển thông 
qua chương trình theo học liên học khu 4. Học sinh la ̀ trẻ vị tha ̀nh niên đươ ̣c công 
nhận quyền tư ̣ do sống trong địa phận học khu. 5. Học sinh sống vơ ́i một ngươ ̀i 
lơ ́n chăm sóc trong địa phận học khu 6. Học sinh sống trong một bệnh viện của tiểu 
bang trong địa phận học khu 7. Học sinh pha ̉i sống trong bệnh viện hoặc cơ sơ ̉ 
chăm sóc sức khỏe nội trú kha ́c trong địa phận học khu để điều trị một khuyết tật 
ta ̣m thơ ̀i. Nơi cư trú trong học khu la ̀ không bắt buộc ghi danh va ̀o một trung tâm 
hay chương trình nghề trong khu vư ̣c nếu chương trình hoặc lơ ́p đó có chỗ trống. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ giư ̃ la ̣i một ba ̉n sao của ta ̀i 
liệu hoặc xa ́c minh bằng văn ba ̉n đươ ̣c cung câ ́p la ̀m giâ ́y tơ ̀ chứng minh nơi cư trú. 
Ngoa ̀i ra, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định ha ̀ng năm sẽ xa ́c minh nơi 
cư trú của học sinh va ̀ giư ̃ la ̣i một ba ̉n sao của giâ ́y tơ ̀ hoặc xa ́c nhận bằng văn ba ̉n 
đươ ̣c cung câ ́p như giâ ́y tơ ̀ xa ́c minh. Khi đươ ̣c trình ba ̀y vơ ́i địa chỉ thay thế theo chỉ 
định của Ngoa ̣i Trươ ̉ng Tiểu Bang đối vơ ́i na ̣n nhân ba ̣o ha ̀nh gia đình hoặc 
na ̣n nhân bị lén theo dõi cư trú trong địa phận tiểu bang, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc 
ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ châ ́p nhận va ̀ sử dụng địa chỉ thay thế cho mọi thư tư ̀ va ̀ 
liên la ̣c trong tương lai va ̀ trong mọi hồ sơ công khai.. Nếu bâ ́t ky ̀ nhân viên na ̀o của 
học khu cho rằng phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ của học sinh đa ̃ cung câ ́p bằng chứng 
gia ̉ ma ̣o hoặc không đa ́ng tin cậy về nơi cư trú, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i 
đươ ̣c chỉ định sẽ có biện pha ́p hơ ̣p lý để xa ́c định xem học sinh có đa ́p ứng ca ́c yêu 
câ ̀u về nơi cư trú hơ ̣p pha ́p hay không.7/14/04 
 
Phụ lục B: Quy Định Ha ̀nh Chính 5116.1— Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học KhAR 5116.1 
–Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu Ghi danh theo Đa ̣o Luật Quan Tâm Tơ ́i Mọi Trẻ Em. 
Khung thơ ̀i gian Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu cho phép mọi học sinh trong ca ́c 
trươ ̀ng ca ̉i thiện chương trình, có biện pha ́p khắc phục hoặc ta ́icơ câ ́u có cơ hội 
chuyển sang một trươ ̀ng OUSD kha ́c. Việc a ́p dụng Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu 
cho phép đề cập cụ thể đến quy định na ̀y. 
Trong một khoa ̉ng thơ ̀i gian hơ ̣p lý, không qua ́ 10 nga ̀y sau khi có thông ba ́o rằng 
học sinh trơ ̉ tha ̀nh na ̣n nhân của một ha ̀nh vi pha ̣m tội ba ̣o lư ̣c trong khi có mặt trên 
sân trươ ̀ng, phụ huynh/ ngươ ̀i gia ́m hộ của học sinh pha ̉i có quyền chuyển con mình 
đến một trươ ̀ng học đủ điều kiện theo xa ́c định của Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i 
đươ ̣c chỉ định. Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ xem xét nhu câ ̀u của 
học sinh va ̀ ưu tiên của phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ khi chỉ định trươ ̀ng. Nếu phụ 
huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ chọn chuyển trươ ̀ng cho con mình, qua ́ trình chuyển trươ ̀ng 
pha ̉i đươ ̣c hoa ̀n tha ̀nh ngay khi có thể. 
Sau khi biết đươ ̣c rằng một trươ ̀ng đa ̃ đươ ̣c chỉ định la ̀ “thươ ̀ng xuyên nguy hiểm,” 
trong vòng một khoa ̉ng thơ ̀i gian hơ ̣p lý, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ 
định pha ̉i thông ba ́o cho phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ về sư ̣ chỉ định của nha ̀ trươ ̀ng va ̀ 
quyền chuyển trươ ̀ng của họ. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ cân nhắc nhu câ ̀u va ̀ ưu tiên của 
học sinhva ̀ phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ trươ ́c khi chỉ định, nhưng không có nghĩa vụ 
pha ̉i châ ́p nhận ưu tiên của phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ nếu sư ̣ chỉ định đó la ̀ không 
kha ̉ thi do có ha ̣n chế chỗ trống hoặc như ̃ng cân nhắc kha ́c. Sau khi chỉ định, việc 
chuyển trươ ̀ng pha ̉i đươ ̣c hoa ̀n tha ̀nh ngay khi có thể. Nếu phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ 
tư ̀ chối trươ ̀ng đa ̃ chỉ định, học sinh có thể ơ ̉ la ̣i trươ ̀ng hiện ta ̣i của mình. 
Việc chuyển trươ ̀ng ta ̣m thơ ̀i na ̀y sẽ vâ ̃n có hiệu lư ̣c trong thơ ̀i gian trươ ̀ng ban đâ ̀u 
của học sinh đươ ̣c chỉ định la ̀ “thươ ̀ng xuyên nguy hiểm.” 
Theo chính sa ́ch của học khu, tâ ́t ca ̉ anh chị em đươ ̣c ưu tiên theo học ta ̣i trươ ̀ng ma ̀ 
anh chị em của mình đang học để ca ́c tha ̀nh viên gia đình ơ ̉ gâ ̀n nhau. Ca ́c gia đình 
có con học nha ̀ trẻ, lơ ́p5 va ̀ lơ ́p 7 pha ̉i tham gia quy trình Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học 
Khu trong năm học sau bằng ca ́ch điền đơn va ̀o ca ́c trươ ̀ng trong khu vư ̣c của mình 
trong thơ ̀i ha ̣n ghi danh mơ ̉. Sau khi chỉ định, họ pha ̉i xa ́c nhận việc ghi danh ta ̣i cơ 
sơ ̉ trươ ̀ng học trươ ́c nga ̀y xa ́c nhận tha ́ng 5 nếu không chỉ định của họ sẽ mâ ́t hiệu 
lư ̣c.Trươ ́c tiên sẽ ưu tiên học sinh na ̀o đa ̃ có anh chị em học ta ̣i trươ ̀ng. Ưu tiên thứ 
hai da ̀nh cho học sinh la ̀ cư dân trong khu vư ̣c. 
Bâ ́t ky ̀ trươ ̀ng na ̀o có chỗ trống sau khi a ́p dụng ca ́c ưu tiên na ̀y có thể tiếp nhận 
thêm học sinh tư ̀ bên ngoa ̀i khu vư ̣c của mình thông qua quy trình Ghi Danh Mơ ̉ 
Trong Học Khu.Ca ́c ưu tiên Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu sẽ đươ ̣c xem xét sau 

khi anh chị em của ca ́c học sinh hiện có của học khu, học sinh la ̀ cư dân ma ̀ 
không có anh chị em sống trong khu vư ̣c va ̀ 
học sinh la ̀ cư dân sống trong ranh giơ ́i của một trươ ̀ng tiểu học đươ ̣c định nghĩa 
theo Chính Sa ́ch của Hội Đồng Qua ̉n Trị va ̀ đa ̃ đươ ̣c chuyển tư ̀ trươ ̀ng qua ́ ta ̉i trong 
khu vư ̣c của mình. 
Phụ lục B: Quy Định Ha ̀nh Chính 5116.1— Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học KhAR 5116.1 
–Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu Ghi danh theo Đa ̣o Luật Quan Tâm Tơ ́i Mọi Trẻ Em. 
Khung thơ ̀i gian Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu cho phép mọi học sinh trong ca ́c 
trươ ̀ng ca ̉i thiện chương trình, có biện pha ́p khắc phục hoặc ta ́icơ câ ́u có cơ hội 
chuyển sang một trươ ̀ng OUSD kha ́c. Việc a ́p dụng Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu 
cho phép đề cập cụ thể đến quy định na ̀y. 
Trong một khoa ̉ng thơ ̀i gian hơ ̣p lý, không qua ́ 10 nga ̀y sau khi có thông ba ́o rằng 
học sinh trơ ̉ tha ̀nh na ̣n nhân của một ha ̀nh vi pha ̣m tội ba ̣o lư ̣c trong khi có mặt trên 
sân trươ ̀ng, phụ huynh/ ngươ ̀i gia ́m hộ của học sinh pha ̉i có quyền chuyển con mình 
đến một trươ ̀ng học đủ điều kiện theo xa ́c định của Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i 
đươ ̣c chỉ định. Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ xem xét nhu câ ̀u của 
học sinh va ̀ ưu tiên của phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ khi chỉ định trươ ̀ng. Nếu phụ 
huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ chọn chuyển trươ ̀ng cho con mình, qua ́ trình chuyển trươ ̀ng 
pha ̉i đươ ̣c hoa ̀n tha ̀nh ngay khi có thể. 
Sau khi biết đươ ̣c rằng một trươ ̀ng đa ̃ đươ ̣c chỉ định la ̀ “thươ ̀ng xuyên nguy hiểm,” 
trong vòng một khoa ̉ng thơ ̀i gian hơ ̣p lý, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ 
định pha ̉i thông ba ́o cho phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ về sư ̣ chỉ định của nha ̀ trươ ̀ng va ̀ 
quyền chuyển trươ ̀ng của họ. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ cân nhắc nhu câ ̀u va ̀ ưu tiên của 
học sinhva ̀ phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ trươ ́c khi chỉ định, nhưng không có nghĩa vụ 
pha ̉i châ ́p nhận ưu tiên của phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ nếu sư ̣ chỉ định đó la ̀ không 
kha ̉ thi do có ha ̣n chế chỗ trống hoặc như ̃ng cân nhắc kha ́c. Sau khi chỉ định, việc 
chuyển trươ ̀ng pha ̉i đươ ̣c hoa ̀n tha ̀nh ngay khi có thể. Nếu phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ 
tư ̀ chối trươ ̀ng đa ̃ chỉ định, học sinh có thể ơ ̉ la ̣i trươ ̀ng hiện ta ̣i của mình. 
Việc chuyển trươ ̀ng ta ̣m thơ ̀i na ̀y sẽ vâ ̃n có hiệu lư ̣c trong thơ ̀i gian trươ ̀ng ban đâ ̀u 
của học sinh đươ ̣c chỉ định la ̀ “thươ ̀ng xuyên nguy hiểm.” 
 
Theo chính sa ́ch của học khu, tâ ́t ca ̉ anh chị em đươ ̣c ưu tiên theo học ta ̣i trươ ̀ng ma ̀ 
anh chị em của mình đang học để ca ́c tha ̀nh viên gia đình ơ ̉ gâ ̀n nhau. Ca ́c gia đình 
có con học nha ̀ trẻ, lơ ́p5 va ̀ lơ ́p 7 pha ̉i tham gia quy trình Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học 
Khu trong năm học sau bằng ca ́ch điền đơn va ̀o ca ́c trươ ̀ng trong khu vư ̣c của mình 
trong thơ ̀i ha ̣n ghi danh mơ ̉. Sau khi chỉ định, họ pha ̉i xa ́c nhận việc ghi danh ta ̣i cơ 
sơ ̉ trươ ̀ng học trươ ́c nga ̀y xa ́c nhận tha ́ng 5 nếu không chỉ định của họ sẽ mâ ́t hiệu 
lư ̣c.Trươ ́c tiên sẽ ưu tiên học sinh na ̀o đa ̃ có anh chị em học ta ̣i trươ ̀ng. Ưu tiên thứ 
hai da ̀nh cho học sinh la ̀ cư dân trong khu vư ̣c. 
Bâ ́t ky ̀ trươ ̀ng na ̀o có chỗ trống sau khi a ́p dụng ca ́c ưu tiên na ̀y có thể tiếp nhận 
thêm học sinh tư ̀ bên ngoa ̀i khu vư ̣c của mình thông qua quy trình Ghi Danh Mơ ̉ 
Trong Học Khu.Ca ́c ưu tiên Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu sẽ đươ ̣c xem xét sau 
khi anh chị em của ca ́c học sinh hiện có của học khu, học sinh la ̀ cư dân ma ̀ 
không có anh chị em sống trong khu vư ̣c va ̀ 
học sinh la ̀ cư dân sống trong ranh giơ ́i của một trươ ̀ng tiểu học đươ ̣c định nghĩa 
theo Chính Sa ́ch của Hội Đồng Qua ̉n Trị va ̀ đa ̃ đươ ̣c chuyển tư ̀ trươ ̀ng qua ́ ta ̉i trong 
khu vư ̣c của mình. 
Phụ lục B: Quy Định Ha ̀nh Chính 5116.1— Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học KhAR 5116.1 
–Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu Ghi danh theo Đa ̣o Luật Quan Tâm Tơ ́i Mọi Trẻ Em. 
Khung thơ ̀i gian Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu cho phép mọi học sinh trong ca ́c 
trươ ̀ng ca ̉i thiện chương trình, có biện pha ́p khắc phục hoặc ta ́icơ câ ́u có cơ hội 
chuyển sang một trươ ̀ng OUSD kha ́c. Việc a ́p dụng Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu 
cho phép đề cập cụ thể đến quy định na ̀y. 
Trong một khoa ̉ng thơ ̀i gian hơ ̣p lý, không qua ́ 10 nga ̀y sau khi có thông ba ́o rằng 
học sinh trơ ̉ tha ̀nh na ̣n nhân của một ha ̀nh vi pha ̣m tội ba ̣o lư ̣c trong khi có mặt trên 
sân trươ ̀ng, phụ huynh/ ngươ ̀i gia ́m hộ của học sinh pha ̉i có quyền chuyển con mình 
đến một trươ ̀ng học đủ điều kiện theo xa ́c định của Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i 
đươ ̣c chỉ định. Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ xem xét nhu câ ̀u của 
học sinh va ̀ ưu tiên của phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ khi chỉ định trươ ̀ng. Nếu phụ 
huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ chọn chuyển trươ ̀ng cho con mình, qua ́ trình chuyển trươ ̀ng 
pha ̉i đươ ̣c hoa ̀n tha ̀nh ngay khi có thể. 
Sau khi biết đươ ̣c rằng một trươ ̀ng đa ̃ đươ ̣c chỉ định la ̀ “thươ ̀ng xuyên nguy hiểm,” 
trong vòng một khoa ̉ng thơ ̀i gian hơ ̣p lý, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ 
định pha ̉i thông ba ́o cho phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ về sư ̣ chỉ định của nha ̀ trươ ̀ng va ̀ 
quyền chuyển trươ ̀ng của họ. 
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Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ cân nhắc nhu câ ̀u va ̀ ưu tiên của 
học sinhva ̀ phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ trươ ́c khi chỉ định, nhưng không có nghĩa vụ 
pha ̉i châ ́p nhận ưu tiên của phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ nếu sư ̣ chỉ định đó la ̀ không 
kha ̉ thi do có ha ̣n chế chỗ trống hoặc như ̃ng cân nhắc kha ́c. Sau khi chỉ định, việc 
chuyển trươ ̀ng pha ̉i đươ ̣c hoa ̀n tha ̀nh ngay khi có thể. Nếu phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ 
tư ̀ chối trươ ̀ng đa ̃ chỉ định, học sinh có thể ơ ̉ la ̣i trươ ̀ng hiện ta ̣i của mình. 
Việc chuyển trươ ̀ng ta ̣m thơ ̀i na ̀y sẽ vâ ̃n có hiệu lư ̣c trong thơ ̀i gian trươ ̀ng ban đâ ̀u 
của học sinh đươ ̣c chỉ định la ̀ “thươ ̀ng xuyên nguy hiểm.” 
Theo chính sa ́ch của học khu, tâ ́t ca ̉ anh chị em đươ ̣c ưu tiên theo học ta ̣i trươ ̀ng ma ̀ 
anh chị em của mình đang học để ca ́c tha ̀nh viên gia đình ơ ̉ gâ ̀n nhau. Ca ́c gia đình 
có con học nha ̀ trẻ, lơ ́p5 va ̀ lơ ́p 7 pha ̉i tham gia quy trình Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học 
Khu trong năm học sau bằng ca ́ch điền đơn va ̀o ca ́c trươ ̀ng trong khu vư ̣c của mình 
trong thơ ̀i ha ̣n ghi danh mơ ̉. Sau khi chỉ định, họ pha ̉i xa ́c nhận việc ghi danh ta ̣i cơ 
sơ ̉ trươ ̀ng học trươ ́c nga ̀y xa ́c nhận tha ́ng 5 nếu không chỉ định của họ sẽ 

mâ ́t hiệu lư ̣c.Trươ ́c tiên sẽ ưu tiên học sinh na ̀o đa ̃ có anh chị em học ta ̣i trươ ̀ng. 
Ưu tiên thứ hai da ̀nh cho học sinh la ̀ cư dân trong khu vư ̣c. 
Bâ ́t ky ̀ trươ ̀ng na ̀o có chỗ trống sau khi a ́p dụng ca ́c ưu tiên na ̀y có thể tiếp nhận 
thêm học sinh tư ̀ bên ngoa ̀i khu vư ̣c của mình thông qua quy trình Ghi Danh Mơ ̉ 
Trong Học Khu.Ca ́c ưu tiên Ghi Danh Mơ ̉ Trong Học Khu sẽ đươ ̣c xem xét sau 
khi anh chị em của ca ́c học sinh hiện có của học khu, học sinh la ̀ cư dân ma ̀ 
không có anh chị em sống trong khu vư ̣c  va ̀học sinh la ̀ cư dân sống trong ranh 
giơ ́i của một trươ ̀ng tiểu học đươ ̣c định nghĩa theo Chính Sa ́ch của Hội Đồng 
Qua ̉n Trị va ̀ đa ̃ đươ ̣c chuyển tư ̀ trươ ̀ng qua ́ ta ̉i trong khu vư ̣c của mình. 
Ghi Danh Mơ ̉ Kha ́c Trong Học Khu Để thư ̣c hiện chương trình Ghi Danh Mơ ̉ Trong 
Học Khu tuân theo Bộ Luật Gia ́o Dục 35160.5: 1. Học sinh/gia đình học sinh Mâ ̃u 
Gia ́o, lơ ́p 5, lơ ́p 8 va ̀ như ̃ng ai muốn chuyển trươ ̀ng nên điền đơn trong thơ ̀i gian Ghi 
Danh Mơ ̉ Trong Học Khu. Quy trình của chúng tôi trươ ́c tiên ưu tiên ca ́c anh chị 
em.. 2. Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ xa ́c định ca ́c trươ ̀ng na ̀o có 
thể có chỗ trống nhận thêm học sinh cho năm học sau. Một danh sa ́ch ca ́c trươ ̀ng 
na ̀y va ̀ đơn đăng ký ghi danh mơ ̉ sẽ đươ ̣c cung câ ́p trư ̣c tuyến va ̀ ta ̣i Trung Tâm 
Chỉ Đi ̣nh Học Sinh trong Khung Thơ ̀i Gian Ghi Danh Mơ ̉.3.Học sinh có phụ huynh/ 
ngươ ̀i gia ́m hộ nộp đơn cho học khu sẽ đươ ̣c xem xét tuyển va ̀o trươ ̀ng mình chọn 
trong năm học sau theo chính sa ́ch ghi danh mơ ̉ của học khu. 4.Nếu số đương 
đơn cao hơn số chỗ trống kha ̉ dụng, một quy trình rút thăm tư ̀ số đương đơn đủ 
điều kiện sẽ xa ́c định hồ sơ ghi danh va ̀o trươ ̀ng lư ̣a chọn. Quy trình rút thăm sẽ 
ưu tiên anh chị em trong khu vư ̣c va ̀ ngoa ̀i khu vư ̣c trươ ́c tiên, học sinh trong khu 
vư ̣c ma ̀ không có anh chị em thứ hai, học sinh sống trong ranh giơ ́i của trươ ̀ng tiểu 
học theo định nghĩa của Chính Sa ́ch của Hội Đồng Qua ̉n Trị va ̀ đa ̃ đươ ̣c chuyển tư ̀ 
trươ ̀ng qua ́ ta ̉i trong khu vư ̣c của mình, tình tra ̣ng PI của trươ ̀ng trong khu vư ̣c 
của học sinh va ̀ rút thăm ngâ ̃u nhiên đối vơ ́i ca ́c đương đơn còn la ̣i. 5. Gia ́m Đốc 
Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ thông ba ́o cho đương đơn qua đươ ̀ng bưu 
điện về chỉ định của họ sau rút thăm. Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh sẽ qua ̉n lý 
quy trình kha ́ng nghị. Học sinh có thể đươ ̣c đưa va ̀o danh sa ́ch chơ ̀ bằng ca ́ch 
kha ́ng nghị sau rút thăm. Học sinh sẽ chỉ đươ ̣c đưa va ̀o danh sa ́ch chơ ̀ nếu học 
sinh sống trong khu vư ̣c, có anh chị em ta ̣i trươ ̀ng, hoặc có tình tiết gia ̉m nhẹ sẽ 
đươ ̣c gia ̉i quyết tùy tư ̀ng trươ ̀ng hơ ̣p. Như ̃ng ai có kha ́ng nghị sẽ đươ ̣c thông ba ́o 
về quyết định phê duyệt, tư ̀ chối hay tình tra ̣ng trong danh sa ́ch chơ ̀ trong vòng ba 
tuâ ̀n. Sau khi xa ́c nhận ghi danh diễn ra va ̀o tha ́ng 5 ta ̣i ca ́c cơ sơ ̉ trươ ̀ng học, học 
sinh trong danh sa ́ch chơ ̀ sẽ đươ ̣c xếp va ̀o trươ ̀ng mình muốn nếu có chỗ trống. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ thông ba ́o cho đương đơn qua 
đươ ̀ng bưu điện về chỉ định của họ sau rút thăm. Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh sẽ 
qua ̉n 
lý quy trình kha ́ng nghị. Học sinh có thể đươ ̣c đưa va ̀o danh sa ́ch chơ ̀ bằng ca ́ch 
kha ́ng nghị sau rút thăm. Học sinh sẽ chỉ đươ ̣c đưa va ̀o danh sa ́ch chơ ̀ nếu học 
sinh sống trong khu vư ̣c, có anh chị em ta ̣i trươ ̀ng, hoặc có tình tiết gia ̉m nhẹ sẽ 
đươ ̣c gia ̉i quyết tùy tư ̀ng trươ ̀ng hơ ̣p. Như ̃ng ai có kha ́ng nghị sẽ đươ ̣c thông ba ́o 
về quyết định phê duyệt, tư ̀ chối hay tình tra ̣ng trong danh sa ́ch chơ ̀ trong vòng ba 
tuâǹ. Sau khi xa ́c nhận ghi danh diễn ra va ̀o tha ́ng 5 ta ̣i ca ́c cơ sơ ̉ trươ ̀ng học, học 
sinh trong danh sa ́ch chơ ̀ sẽ đươ ̣c xếp va ̀o trươ ̀ng mình muốn nếu có chỗ trống. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ thông ba ́o cho đương đơn qua 
đươ ̀ng bưu điện về chỉ định của họ sau rút thăm. Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh sẽ 
qua ̉n lý quy trình kha ́ng nghị. Học sinh có thể đươ ̣c đưa va ̀o danh sa ́ch chơ ̀ bằng 
ca ́ch kha ́ng nghị sau rút thăm. Học sinh sẽ chỉ đươ ̣c đưa va ̀o danh sa ́ch chơ ̀ nếu 
học sinh sống trong khu vư ̣c, có anh chị em ta ̣i trươ ̀ng, hoặc có tình tiết gia ̉m nhẹ 
sẽ đươ ̣c gia ̉i quyết tùy tư ̀ng trươ ̀ng hơ ̣p.Như ̃ng ai có kha ́ng nghị sẽ đươ ̣c thông ba ́o 
về quyết định phê duyệt, tư ̀ chối hay tình tra ̣ng trong danh sa ́ch chơ ̀ trong vòng ba 
tuâ ̀n. Sau khi xa ́c nhận ghi danh diễn ra va ̀o tha ́ng 5 ta ̣i ca ́c cơ sơ ̉ trươ ̀ng học, học 
sinh trong danh sa ́ch chơ ̀ sẽ đươ ̣c xếp va ̀o trươ ̀ng mình muốn nếu có chỗ trống. 6. 
Đơn nộp trễ, kể ca ̉ yêu  câ ̀u thuyên chuyển sau thơ ̀i ha ̣n gi danh tư ̣ do cho năm 
học sau, sẽ đươ ̣c xử lý trong quy trình khiếu na ̣i.  Yêu câ ̀u thuyên chuyển vì l do an 
toa ̀n, gia đình di dơ ̀i hay tình tra ̣ng PI trong năm học sẽ đươ ̣c xử lý bơ ̉i Văn phòng 
ghi danh va ̀ trắc nghiệm ngôn ngư ̃ theo chính sa ́ch của Hội đồng gia ́o dục. Mọi 
yêu câ ̀u thuyên chuyển kha ́c sẽ đươ ̣c quyết định bơ ̉i nhân viên điều ha ̀nh ma ̣ng 
lươ ́i gia ́m sa ́t của trươ ̀ng. 7. Như ̃ng học sinh đa ̃ đươ ̣c phân định trươ ̀ng pha ̉I xa ́c 
nhận  ghi danh của mình bằng ca ́ch đăng ký ơ ̉ trươ ̀ng phân định trong thơ ̀i gian 
tha ́ng 5. Nếu không đăng ký thì sẽ bị mâ ́t chỗ học va ̀ chỗ đó sẽ nhươ ̀ng cho 
như ̃ng học sinh tích cư ̣c trong danh sa ́ch chơ ̀ đơ ̣i.. Một khi đa ̃ ghi danh rồi học sinh 
không pha ̉i nộp đơn xin thu nhận la ̣i. Bâ ́t cứ khiếu na ̣i na ̀o liên quan tơ ́i quy trình 
chọn lư ̣a đều pha ̉i nộp cho Gia ́m đóc học khu hay ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định. 6/25/08A 
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Hội Đồng Qua ̉n Trị mong muốn cung câ ́p ca ́c lư ̣a chọn ghi danh đa ́p ứng như ̃ng nhu 
câ ̀u va ̀ lơ ̣i ích đa da ̣ng của học sinh trong học khu trong giơ ́i ha ̣n sức chứa của học 
khu. Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ lập ra ca ́c thủ tục để tuyển 
chọn va ̀ chuyển trươ ̀ng cho học sinh giư ̃a ca ́c trươ ̀ng trong học khu tuân theo quy 
định của pha ́p luật, Chính Sa ́ch của Hội Đồng Qua ̉n Trị va ̀ quy định ha ̀nh chính. 
Phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ của bâ ́t ky ̀ học sinh na ̀o sống trong đi ̣a phận học khu có 
thể la ̀m đơn ghi danh cho con mình va ̀o bâ ́t ky ̀ trươ ̀ng na ̀o trong học khu, bâ ́t kể nơi 
cư trú trong học khu la ̀ gì. Hội đồng sẽ ha ̀ng năm duyệt la ̣i chính sa ́ch na ̀y. Ưu tiên 
ghi danh. Ưu tiên theo học bên ngoa ̀i khu vư ̣c theo học của học sinh sẽ đươ ̣c a ́p 
dụng như sau: 1. Ghi nhận mục tiêu chính sa ́ch đa ̃ công bố của Hội Đồng Qua ̉n Trị 
la ̀ giúp cho gia đình va ̀ anh chị em ơ ̉ gâ ̀n nhau, anh chị em của học sinh na ̀o đa ̃ ghi 
danh trong trươ ̀ng va ̀ sẽ đươ ̣c ghi danh trong trươ ̀ng đồng thơ ̀i vơ ́i anh chị em của 
mình trong cùng trươ ̀ng va ̀o năm sau, sẽ đươ ̣c ưu tiên trươ ́c tiên. 2. Học sinh tiểu học 
na ̀o không thể theo học ta ̣i trươ ̀ng trong địa phận trươ ̀ng tiểu học của mình vì trươ ̀ng 
trong khu vư ̣c bị qua ́ ta ̉i, sẽ đươ ̣c ưu tiên theo học ta ̣i một trươ ̀ng tiểu học trong địa 
phận của trươ ̀ng sơ trung của ca ́c em như quy định trong Chính Sa ́ch của Hội Đồng 
Qua ̉n Trị 5116 – Ranh Giơ ́i Theo Học Ta ̣i Trươ ̀ng. Học sinh sơ trung hoặc trung học 
na ̀o không thể theo học ta ̣i trươ ̀ng trong ranh giơ ́i theo học của mình vì trươ ̀ng trong 
khu vư ̣c của ca ́c em bị qua ́ ta ̉i, sẽ đươ ̣c ưu tiên theo học ta ̣i trươ ̀ng gâ ̀n nhâ ́t tiếp theo 
nếu còn chỗ trống. 3. Nếu một trươ ̀ng học trong học khu nhận ta ̀i trơ ̣ Khoa ̉n I đươ ̣c 
xa ́c định ơ ̉ diện ca ̉i thiện chương trình, câ ̀n biện pha ́p khắc phục hoặc ta ́i cơ câ ́u, tâ ́t 
ca ̉ học sinh ghi danh trong trươ ̀ng đó sẽ đươ ̣c chọn chuyển sang một trươ ̀ng kha ́c 
trong học khu hoặc trươ ̀ng công đặc ca ́ch.. 4. Kể tư ̀ năm học 2003-04, nếu trong khi 
có mặt trên sân trươ ̀ng học sinh trơ ̉ tha ̀nh na ̣n nhân của một ha ̀nh vi pha ̣m tội ba ̣o 
lư ̣c, theo định nghĩa của Hội Đồng Gia ́o Dục Tiểu Bang, hoặc theo học ta ̣i một 
trươ ̀ng đươ ̣c Sơ ̉ Giaó Dục California liệt va ̀o diện thươ ̀ng xuyên nguy hiểm, học sinh 
sẽ có quyền chuyển đến một trươ ̀ng kha ́c trong học khu hoặc trươ ̀ng công đặc ca ́ch.. 
5. Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định có thể duyệt yêu câ ̀u chuyển trươ ̀ng 
của học sinh sang một học khu kha ́c có kha ̉ năng tiếp nhận sau khi biết rằng có tồn 
ta ̣i ca ́c tình tiết đặc biệt có thể có ha ̣i hoặc nguy hiểm cho học sinh trong khu vư ̣c 
theo học hiện ta ̣i, bao gồm nhưng không giơ ́i ha ̣n ơ ̉ đe dọa gây tổn thương thân thể 
hoặc đe dọa đối vơ ́i sư ̣ ổn định tình ca ̉m của học sinh.Để a ́p dụng ưu tiên theo ca ́c 
tình tiết na ̀y, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định pha ̉i nhận đươ ̣c một trong 
ca ́c giâ ́y tơ ̀ sau Xa ́c nhận bằng văn ba ̉n của một ngươ ̀i đa ̣i diện của một cơ quan 
thích hơ ̣p của tiểu bang hoặc địa phương, bao gồm nhưng không giơ ́i ha ̣n ơ ̉ một ca ́n 
bộ thư ̣c thi pha ́p luật hoặc ca ́n sư ̣ xa ̃ hội, một chuyêngia có giâ ́y phép hoặc có đăng 
ký thích hơ ̣p, bao gồm, nhưng không giơ ́i ha ̣n ơ ̉, một ba ́c sĩ tâm thâ ̀n, ba ́c sĩ tâm lý 
hoặc nha ̀ trị liệu hôn nhân va ̀ gia đình b. Lệnh tòa bao gồm lệnh ha ̣n chế ta ̣m thơ ̀i 
hoặc huâ ́n thị 6. Ưu tiên sẽ đươ ̣c a ́p dụng cho học sinh na ̀o có phụ huynh/ngươ ̀i 
gia ́m hộ đươ ̣c chỉ định cho trươ ̀ng đó la ̀ nơi la ̀m việc chính của họ. 
Đối vơ ́i tâ ́t ca ̉ đơn ghi danh kha ́c ngoa ̀i khu vư ̣c theo học của một trươ ̀ng, Gia ́m Đốc 
Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ sử dụng một quy trình tuyển chọn ngâ ̃u 
nhiên, không thiên vị để quyết định sẽ tuyển học sinh na ̀o bâ ́t ky ̀ khi na ̀o nha ̀ 
trươ ̀ng nhận đươ ̣c yêu câ ̀u tuyển sinh vươ ̣t kha ̉ năng của nha ̀ trươ ̀ng Quyết định ghi 
danh sẽ không dư ̣a trên tha ̀nh tích học tập hay tha ̀nh tích thể thao của học sinh, trư ̀ 
việc ca ́c tiêu chí tuyển sinh hiện ta ̣i đối vơ ́i ca ́c trươ ̀ng chuyên hoặc chương trình 
chuyên có thể đươ ̣c sử dụng miễn la ̀ ca ́c tiêu chí đó đươ ̣c a ́p dụng thống nhâ ́t cho 
tâ ́t ca ̉ đương đơn. Tha ̀nh tích học tập có thể đươ ̣c sử dụng để quyết định điều kiện 
tham gia, hoặc xếp va ̀o ca ́c chương trình da ̀nh cho học sinh năng khiếu va ̀ ta ̀i 
năng. Không học sinh na ̀o hiện đang cư trú trong khu vư ̣c theo học của một trươ ̀ng 
sẽ bị thay thế bơ ̉i một học sinh kha ́c chuyển tư ̀ bên ngoa ̀i khu vư ̣c theo học trư ̀ phi 
đươ ̣c quy định cụ thể trong Chính Sa ́ch của Hội Đồng Qua ̉n Trị 5116 – Ranh Giơ ́i 
Theo Học của Nha ̀ Trươ ̀ng. Trư ̀ phi đươ ̣c quy định bơ ̉i 20 USC 6316, đối vơ ́i ca ́c 
trươ ̀ng hơ ̣p chuyển trươ ̀ng ngoa ̀i ca ́c trươ ̀ng diện ca ̉i thiện chương trình theo Khoa ̉n 
I, học khu sẽ không có nghĩa vụ cung câ ́p phương tiện đưa đón cho ca ́c học sinh 
na ̀o theo học ta ̣i trươ ̀ng bên ngoa ̀i khu vư ̣c theo học của mình.Tuy nhiên, khi có yêu 
câ ̀u, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ 
định có thể cho phép dịch vụ đưa đón tùy va ̀o chỗ trống va ̀ quy ̃ kha ̉ dụng. Ưu tiên đối 
vơ ́i phương tiện đưa đón như thế sẽ dư ̣a trên nhu câ ̀u ta ̀i chính đươ ̣c chứng minh. , 
Phụ lục D: Chính sa ́ch Hội đồng s5117 — Theo học giư ̃a ca ́c học khu. Hội đồng 
qua ̉n trị công nhận rằng học sinh ơ ̉ một học khu na ̀y có tể chọn theo học một trươ ̀ng 
trong học khu kha ́c, lý do chọn la ̀ do nhiều lý do. Hội đồng mong muốn muốn liên la ̣c 
vơ ́i phụ huynh/gia ́m hộ va ̀ học sinh liên quan tơ ́i chương trình gia ́o dục va ̀ dịch vụ có 
sẵn.. Phụ lục E Chính sa ́ch Hội đồng 6020 Chỉ dâ ̃n Phụ huynh 
tham gia PHÂ ̀N I. CA ́C YÊU CÂ ̀U CHUNG: Học khu sẽ thư ̣c hiện ca ́c yêu câ ̀u luật 
định sau đây: Học khu sẽ a ́p dụng va ̀o ca ́c chương trình hoa ̣t động va ̀ thủ tục để 
mơ ̀i phụ huynh tham gia hoa ̣t động trong tâ ́t ca ̉ ca ́c trươ ̀ng của mình vơ ́i ca ́c 
chương trình Khoa ̉n I, Phâ ̀n A, phù hơ ̣p vơ ́i mục 1118 của Đa ̣o Luật Gia ́o Dục Tiểu 
Học va ̀ Trung Học (ESEA). Ca ́c chương trình, hoa ̣t động va ̀ thủ tục đó sẽ đươ ̣c lập 
kế hoa ̣ch va ̀ điều ha ̀nh vơ ́i sư ̣ tham vâ ́n hiệu qua ̉ ý kiến của phụ huynh của ca ́c 
học sinh có tham gia. 
Tuân theo mục 1118, học khu sẽ la ̀m việc vơ ́i ca ́c trươ ̀ng của mình để đa ̉m ba ̉o 
rằng ca ́c chính sa ́ch khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ huynh bắt buộc ơ ̉ câ ́p 
trươ ̀ng đa ́p ứng ca ́c yêu câ ̀u của mục 1118(b) của ESEA, va ̀ mỗi chính sa ́ch 
gồm có, như một tha ̀nh phâ ̀n, cam kết giư ̃a nha ̀ trươ ̀ng-phụ huynh phù hơ ̣p vơ ́i 
mục 1118(d) của ESEA. 
Học khu sẽ kết hơ ̣p chính sa ́ch khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ huynh toa ̀n học 
khu na ̀o va ̀o kế hoa ̣ch LEA đươ ̣c pha ́t triển theo mục 1112 của ESEA. 
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Trong qua ́ trình thư ̣c hiện ca ́c yêu câ ̀u khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ huynh 
theo Khoa ̉n I, Phâ ̀n A, ơ ̉ mức độ kha ̉ thi, học khu va ̀ ca ́c trươ ̀ng của mình sẽ cung 
câ ́p đâ ̀y đủ cơ hội tham gia cho phụ huynh có trình độ tiếng Anh ha ̣n chế, phụ 
huynh khuyết tật, va ̀ phụ huynh của học sinh nhập cư, bao gồm cung câ ́p thông tin 
va ̀ ca ́c ba ́o ca ́o của nha ̀ trươ ̀ng bắt buộc theo Mục 1111 của ESEA ơ ̉ một hình thức 
dễ hiểu va ̀ thống nhâ ́t va ̀,bao gồm ca ́c hình thức thay thế theo yêu câ ̀u, va ̀, ơ ̉ mức 
độ kha ̉ thi, bằng một ngôn ngư ̃ ma ̀ phụ huynh có thể hiểu. 
Nếu kế hoa ̣ch LEA cho Title I, Phâ ̀n A, đươ ̣c pha ́t triển theo mục 1112 của ESEA 
không la ̀m ha ̀i lòng phụ huynh của ca ́c học sinh tham gia chương trình, học khu 
sẽ gửi bâ ́t ky ̀ nhận xét na ̀o của phụ huynh cùng vơ ́i kế hoa ̣ch khi học khu nộp kế 
hoa ̣ch cho Sơ ̉ Gia ́o Dục Tiểu Bang. Học khu sẽ khuyến khích sư ̣ tham gia của 
phụ huynh của ca ́c học sinh đươ ̣c phục vụ trong ca ́c trươ ̀ng theo Title I, Phâ ̀n A 
trong ca ́c quyết định về ca ́ch chi dùng 1 phâ ̀n trăm quy ̃ Title I, Phâ ̀n A để khuyến 
khích sư ̣ tham gia của phụ huynh, va ̀ sẽ đa ̉m ba ̉o rằng không dươ ́i 95 phâ ̀n trăm 
quy ̃ đó đươ ̣c chuyển thẳng đến ca ́c trươ ̀ng. 
Học khu sẽ đươ ̣c điều chỉnh bơ ̉i định nghĩa pha ́p định sau đây về sư ̣ tham gia 
của phụ huynh, va ̀ ky ̀ vọng rằng ca ́c trươ ̀ng theo Title I của mình sẽ thư ̣c hiện 
ca ́c chương trình, hoa ̣t động va ̀ thủ tục tuân theo định nghĩa na ̀y: 
Sư ̣ tham gia của phụ huynh có nghĩa la ̀ việc phụ huynh tham gia liên la ̣c thươ ̀ng 
xuyên, hai chiều, va ̀ hiệu qua ̉ liên quan đến việc học của học sinh va ̀ ca ́c hoa ̣t động 
kha ́c của nha ̀ trươ ̀ng, bao gồm đa ̉m ba ̉o- 
(A) phu�	  huynh	  đươ�c	  xem	  như	  có	  vai	  trò	  không	  thể	  tách	  rơ ̀i	  trong	  viê�c	  hỗ	  trơ�	  
viê�c	  ho�c	  cu�a	  con	  em	  ho�; 
(B) phu�	  huynh	  đươ�c	  khuyến	  khích	  tích	  cư�c	  tham	  gia	  viê�c	  giáo	  du�c	  con	  em	  ho�	  
ta�i	  trươ ̀ng; 
(C) phu�	  huynh	  là	  như ̃ng	  đối	  tác	  đầy	  đu�	  trong	  viê�c	  giáo	  du�c	  cu�a	  con	  em	  ho�	  và	  
đươ�c	  tham	  gia,	  khi	  thích	  hơ�p,	  quy	  trình	  quyết	  đi�nh	  và	  trong	  các	  hô�i	  đồng	  cố	  vấn	  để	  
hỗ	  trơ�	  viê�c	  giáo	  du�c	  con	  ho�; 
(D) thư�c	  hiê�n	  các	  hoa�t	  đô�ng	  khác,	  chă�ng	  ha�n	  như	  các	  hoa�t	  đô�ng	  đươ�c	  mô	  
ta�	  ơ�	  mu�c	  1118	  cu�a	  ESEA. 
PHÂ ̀N II. MÔ TA ̉ CA ́CH HỌC KHU SẼ THỰC HIỆN CA ́C THA ̀NH PHÂ ̀N CU ̉A 
CHÍNH SA ́CH KHUYẾN KHÍCH PHU ̣ HUYNH THAM BẮT BUÔ ̣C TOA ̀N HỌC 
KHU 
1. Ho�c	  khu	  sẽ	  thư�c	  hiê�n	  các	  biê�n	  pháp	  sau	  đây	  để	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  
cu�a	  phu�	  huynh	  trong	  viê�c	  cùng	  phát	  triển	  kế	  hoa�ch	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  
cu�a	  phu�	  huynh	  theo	  mu�c	  1112	  cu�a	  ESEA: 
Mơ ̀i phụ huynh tham gia Hội Đồng Cố Vâ ́n của Học Khu trong việc đa ́nh gia ́ kế 
hoa ̣ch khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ huynh toa ̀n học khu, va ̀ trong bâ ́t ky ̀ ba ̉n 
chỉnh sửa hay bổ sung na ̀o của kế hoa ̣ch. 
 
Mơ ̀i phụ huynh tham gia Hội Đồng Ngươ ̀i Học Tiếng Anh của Học Khu trong việc 
đa ́nh gia ́ kế hoa ̣ch khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ huynh toa ̀n học khu, va ̀ trong 
bâ ́t ky ̀ ba ̉n chỉnh sửa hay bổ sung na ̀o của kế hoa ̣ch. 
Mơ ̀i phụ huynh tham gia ca ́c buổi họp đươ ̣c tổ chức bơ ̉i Hiệu Trươ ̉ng, Điều Phối 
Viên Phụ Tra ́ch Sư ̣ Tham Gia Của Gia Đình, Ca ́c Hội Đồng Cơ Sơ ̉ Trươ ̀ng, Hội 
Đồng Cố Vâ ́n Ngươ ̀i Học Tiếng Anh, PTA, Ca ́c Nhóm Phụ Huynh La ̃nh Đa ̣o, ca ́c 
trung tâm gia đình, va ̀ ca ́c nha ̀ la ̃nh đa ̣o phụ huynh kha ́c. 
Khuyến khích sư ̣ tham gia của ca ́c nha ̀ la ̃nh đa ̣o phụ huynh của ca ́c tổ chức cộng 
đồng có tha ̀nh viên la ̀ phụ huynh 
2. Ho�c	  khu	  sẽ	  thư�c	  hiê�n	  các	  biê�n	  pháp	  sau	  đây	  để	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  
cu�a	  phu�	  huynh	  trong	  quy	  trình	  đánh	  giá	  và	  ca�i	  thiê�n	  nhà	  trươ ̀ng	  theo	  mu�c	  1116	  
cu�a	  ESEA: 
Tích cư ̣c tuyển dụng va ̀ hỗ trơ ̣ phụ huynh để tích cư ̣c tham gia ca ́c Hội Đồng Cơ Sơ ̉ 
Trươ ̀ng va ̀ Hội Đồng Cố Vâ ́n Ngươ ̀i Học Tiếng Anh. 
Hỗ trơ ̣ PTA va ̀ ca ́c nhóm phụ huynh kha ́c để khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ 
huynh trong việc nâng cao tha ̀nh tích học tập. 
Cung câ ́p cơ hội học tập cho phụ huynh giúp xây dư ̣ng kiến thức va ̀ năng lư ̣c cho 
phụ huynh để tham gia quy trình đa ́nh gia ́ va ̀ ca ̉i thiện trươ ̀ng học Tổ chức Hội 
Nghị Thươ ̣ng Đỉnh SSC để cung câ ́p sư ̣ hỗ trơ ̣ bổ sung cho ca ́c SSC của ca ́c 
trươ ̀ng diện ca ̉i thiện chương trình vơ ́i sư ̣ tham gia của phụ huynh trong quy trình 
đa ́nh gia ́ va ̀ ca ̉i thiện trươ ̀ng học 
Chia sẻ thông tin về tiến bộ của tư ̀ng trươ ̀ng trong việc đa ́p ứng mọi biện pha ́p gia ̉i 
trình tra ́ch nhiệm. 
Cung câ ́p cơ hội pha ́t triển ky ̃ năng la ̃nh đa ̣o cho phụ huynh, bao gồm huâ ́n luyện 
ha ̀ng năm về ngân sa ́ch va ̀ pha ́t triển ngân sa ́ch. Chương trình huâ ́n luyện ha ̀ng năm 
có thể đươ ̣c tổ chức ta ̣i 
cơ sơ ̉ trươ ̀ng học, ca ́c cuộc họp câ ́p Khu Vư ̣c hoặc ca ́c cuộc họp khuyến khích sư ̣ 
tham gia của phụ huynh. 
Sử dụng ca ́c công cụ liên la ̣c của học khu (ví dụ trang web OUSD) để công bố thông 
tin về NCLB, ca ́c thông ba ́o bắt buộc, va ̀ phụ lục LEA. 
3. Ho�c	  khu	  sẽ	  cung	  cấp	  di�ch	  vu�	  điều	  phối,	  hỗ	  trơ�	  kỹ	  thuật	  cần	  thiết	  sau	  đây,	  và	  hỗ	  
trơ�	  khác	  để	  giúp	  các	  trươ ̀ng	  theo	  Khoa�n	  I,	  Phần	  A	  lập	  kế	  hoa�ch	  và	  thư�c	  hiê�n	  các	  
hoa�t	  đô�ng	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  cu�a	  phu�	  huynh	  hiê�u	  qua�	  để	  ca�i	  thiê�n	  
thành	  tích	  ho�c	  tập	  cu�a	  ho�c	  sinh	  và	  hiê�u	  qua�	  hoa�t	  đô�ng 
Kha ̉o Sa ́t Ý Kiến Phụ Huynh Ca ́c Trươ ̀ng Học của California sẽ đươ ̣c sử dụng để 
giúp xa ́c định ca ́c nhu câ ̀u cụ thể trong việc lập kế hoa ̣ch va ̀ thư ̣c hiện ca ́c hoa ̣t động 
khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ huynh hiệu qua ̉ để ca ̉i thiện tha ̀nh tích của học 
sinh. SSC va ̀ EL AC của học khu sẽ cung câ ́p thêm ý kiến pha ̉n hồi về ca ́c nhu câ ̀u 
tham gia của phụ huynh ta ̣i ca ́c cơ sơ ̉. Ca ́c SSC va ̀ EL AC đươ ̣c khuyến khích theo 
thư ̣c hiện theo ca ́c khuyến ca ́o trong biên ba ̉n họp về khuyến khích sư ̣ tham gia bổ 

sung của phụ huynh. Ca ́c SSC va ̀ EL AC, vơ ́i ca ́c nha ̀ qua ̉n lý cơ sơ ̉ sẽ pha ́t triển 
ca ́c chiến lươ ̣c khuyến khích phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ ký tên va ̀ gửi la ̣i Cam Kết 
Nha ̀ Trươ ̀ng-Phụ Huynh theo Kế Hoa ̣ch CơSơ ̉ Chiến Lươ ̣c Ca ́c Trươ ̀ng Trong Cộng 
Đồng (“CSSSP”). Cam Kết Nha ̀ Trươ ̀ng-Phụ Huynhsẽ đươ ̣c cung câ ́p để phụ huynh 
ký tên ta ̣i tâ ́t ca ̉ ca ́c sư ̣ kiện va ̀ hoa ̣t động của nha ̀ trươ ̀ng, bao gồm Đêm Sinh Hoa ̣t 
Đi Học La ̣i. Ca ́c ba ̉n cam kết đa ̃ ký sẽ đươ ̣c nha ̀ trươ ̀ng lưu giư ̃ cho năm học hiện 
ta ̣i.Tổ chức huâ ́n luyện cho ca ́c tha ̀nh viên SSC, EL AC, DAC, va ̀ DEL AC 
Cung câ ́p cơ hội học tập va ̀ pha ́t triển chuyên môncho nhân viên khuyến khích sư ̣ 
tham gia của gia đình ta ̣i trươ ̀ng trong việc lập kế hoa ̣ch va ̀ thư ̣c hiện ca ́c hoa ̣t 
động khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ huynh hiệu qua ̉ để ca ̉i thiện tha ̀nh tích của 
học sinh)Pha ́t triển một cộng đồng học tập cho nhân viên phụ tra ́ch sư ̣ tham gia của 
gia đình ta ̣i trươ ̀ng, tăng cươ ̀ng sư ̣ hơ ̣p ta ́c va ̀ điều phốiTổ chức huâ ́n luyện cho ca ́c 
nha ̀ qua ̉n lý ta ̣i cơ sơ ̉ Pha ́t triển ca ́c ta ̀i liệu va ̀ ta ̀i nguyên để hỗ trơ ̣ ca ́c trươ ̀ng Hỗ trơ ̣ 
ca ́c trươ ̀ng trong việc pha ́t triển ca ́c trung tâm da ̀nh cho phụ huynh bằng ca ́ch pha ́t 
triển một trung tâm gia đình toa ̀n diện tập trung hóa, va ̀ bằng ca ́ch â ́p ủ một ma ̣ng 
lươ ́i ca ́c trung tâm gia đình vệ sinh ..4. Học khu sẽ điều phối va ̀ kết hơ ̣p ca ́c chiến 
lươ ̣c va ̀ hoa ̣t động khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ huynh trong Phâ ̀n A vơ ́i ca ́c 
chiến lươ ̣c khuyến khích sư ̣ tham gia của phụ huynh theo ca ́c chương trình sau đây: 
Early Reading First Reading First 

4. Học khu sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để tiến hành, với sự tham gia của phụ 
huynh, một thủ tục đánh giá hàng năm về nội dung và tính hiệu quả của chính 
sách khuyến khích sự tham gia của phụ huynh này trong việc cải thiện chất lượng 
của các trường theo Title I, Phần A của mình. Quy trình đánh giá này sẽ gồm có 
việc xác định các rào cản đối với sự tham gia lớn hơn của phụ huynh trong các 
hoạt động khuyến khích sự tham gia của phụ huynh (đặc biệt chú ý đến các phụ 
huynh nào có khó khăn về kinh tế,  

5. là	  ngươ ̀i	  khuyết	  tật,	  có	  trình	  đô�	  tiếng	  Anh	  ha�n	  chế,	  trình	  đô�	  đo�c	  viết	  ha�n	  chế,	  hoặc	  có	  
xuất	  thân	  chu�ng	  tô�c	  hoặc	  dân	  tô�c	  thiểu	  	  	  số).	  Ho�c	  khu	  sẽ	  sử	  du�ng	  kết	  qua�	  cu�a	  quy	  
trình	  đánh	  giá	  này	  về	  chính	  sách	  và	  hoa�t	  đô�ng	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  cu�a	  phu�	  
huynh	  cu�a	  mình	  để	  thiết	  kế	  các	  chiến	  lươ�c	  đa�m	  ba�o	  sư�	  tham	  gia	  hiê�u	  qua�	  hơn	  cu�a	  
phu�	  huynh,	  và	  chỉnh	  sửa,	  nếu	  cần	  (và	  vơ ́i	  sư�	  tham	  gia	  cu�a	  phu�	  huynh)	  các	  chính	  sách	  
khuyến	  khích	  sư�tham	  gia	  cu�a	  phu�	  huynh	  cu�a	  mình.Xem	  xét	  dư ̃	  liê�u	  liên	  quan	  tư ̀	  
kha�o	  sát	  ý	  kiến	  phu�	  huynh	  trong	  toàn	  ho�c	  khu,	  tổng	  điều	  tra	  Các	  Nhà	  Qua�n	  Lý	  Danh	  
Mu�c	  Trươ ̀ng	  Ho�c	  về	  các	  trươ ̀ng	  ho�c,	  các	  đánh	  giá	  và	  thâ�m	  đi�nh	  liên	  tu�c	  về	  các	  hoa�t	  
đô�ng	  thư�c	  hiê�n,	  các	  phần	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  cu�a	  gia	  đình	  cu�a	  các	  kế	  hoa�ch	  
ta�i	  cơ	  sơ�	  trươ ̀ng	  ho�c,	  v.v.Ho�i	  ý	  kiến	  cu�a	  phu�	  huynh	  về	  tính	  hiê�u	  qua�	  cu�a	  các	  
phương	  pháp	  và	  hoa�t	  đô�ng	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  cu�a	  gia	  đình	  ta�i	  các	  trươ ̀ng,	  ta�i	  
các	  cuô�c	  ho�p	  đươ�c	  tổ	  chức	  bơ�i	  Hiê�u	  Trươ�ng,	  Điều	  Phôí	  Viên	  Phu�	  Trách	  Sư�	  Tham	  
Gia	  Cu�a	  Gia	  Đình,	  Hô�i	  Đồng	  Cơ	  Sơ�	  Trươ ̀ng,	  Hô�i	  Đồng	  Cố	  Vấn	  Ngươ ̀i	  Ho�c	  Tiếng	  Anh,	  
PTA,	  Nhóm	  Phu�	  Huynh	  Lãnh	  Đa�o,	  các	  trung	  tâm	  gia	  đình,	  v.v.	  Ho�c	  khu	  pha�i	  cung	  cấp	  
các	  di�ch	  vu�	  biên	  di�ch,	  như	  quy	  đi�nh	  trong	  Chính	  Sách	  cu�a	  Hô�i	  Đồng	  Qua�n	  Tri�	  5124	  
và	  Quy	  Đi�nh	  Hành	  Chính	  5124	  ta�i	  các	  cuô�c	  ho�p	  phu�	  huynh/cô�ng	  đồng.	  Ho�c	  khu	  và	  
các	  trươ ̀ng	  pha�i	  cung	  cấp	  mo�i	  giấy	  tơ ̀	  thích	  hơ�p	  bằng	  mo�i	  ngôn	  ngư ̃	  tiêu	  chuâ�n. 
Huâ ́n luyện cho hiệu trươ ̉ng, SSC, EL AC, va ̀ tâ ́t ca ̉ phụ huynh liên quan về ca ́c 
khoa ̉n quy ̃ theo phân loa ̣i. Pha ̉i đưa giâ ́y tơ ̀ ghi nhận chương trình huâ ́n luyện na ̀y 
va ̀o kế hoa ̣ch của cơ sơ ̉ trươ ̀ng học hiện ta ̣i (CSSSP). 
Khuyến khích ký Cam Kết Nha ̀ Trươ ̀ng-Phụ Huynh để hỗ trơ ̣ sư ̣ tham gia của phụ 
huynh/ ngươ ̀i gia ́m hộ. 

Khuyến khích va ̀ hỗ trơ ̣ ca ́c tình nguyện viên la ̀ phụ huynh ta ̣i ca ́c cơ sơ ̉ trươ ̀ng 
học va ̀ đưa va ̀o một tuyên bố về tâ ̀m quan trọng của ca ́c tình nguyện viên la ̀ phụ 
huynh va ̀o hươ ́ng dâ ̃n da ̀nh cho phụ huynh ha ̀ng năm. 
Tham gia Đa ́nh Gia ́ Ha ̀ng Năm về Chính Sa ́ch Khuyến Khích Sư ̣ Tham Gia Của 
Phụ Huynh của học khu, điều phối việc thu thập va ̀ ba ́o ca ́o tâ ́t ca ̉ ca ́c ba ̉n đa ́nh 
gia ́ của nhóm cố vâ ́n của học khu bơ ̉i Hội Đồng Cố Vâ ́n của Học Khu (DAC) đối 
vơ ́i ca ́c chương trình gia ́o dục bắt buộc.Tham gia chỉnh sửa Chính Sa ́ch Khuyến 
Khích Sư ̣ Tham Gia Của Phụ Huynh của học khu, nếu câ ̀n, theo kết qua ̉ đa ́nh 
gia ́.Tiến ha ̀nh đa ́nh gia ́ của Hội Đồng Cố Vâ ́n của Học Khu (DAC) về ca ́c chương 
trình trong Mâ ̃u Đơn Tổng Hơ ̣p vơ ́i ý kiến để xem xét ngân sa ́ch. 6. Học khu sẽ 
xây dư ̣ng năng lư ̣c của nha ̀ trươ ̀ng va ̀ phụ huynh để đa ̉m ba ̉o sư ̣ tham gia ma ̣nh 
mẽ của phụ huynh, nhằm đa ̉m ba ̉o sư ̣ tham gia hiệu qua ̉ của phụ huynh va ̀ để hỗ 
trơ ̣ sư ̣ hơ ̣p ta ́c giư ̃a trươ ̀ng liên quan, phụ huynh, va ̀ cộng đồng nhằm ca ̉i thiện 
tha ̀nh tích học tập của 
học sinh, thông qua ca ́c hoa ̣t động đươ ̣c mô ta ̉ cụ thể bên dươ ́i: A. Học khu sẽ, vơ ́i 
sư ̣ hỗ trơ ̣ của ca ́c trươ ̀ng theo Title I, Phâ ̀n A của mình, hỗ trơ ̣ phụ huynh của ca ́c 
học sinh đươ ̣c phục vụ bơ ̉i học khu hoặc nha ̀ trươ ̀ng, khi thích hơ ̣p, trong việc hiểu 
đươ ̣c ca ́c chủ đề chẳng ha ̣n như ca ́c tiêu chuâ ̉n nội dung học thuật của Tiểu Bang, 
ca ́c tiêu chuâ ̉n tha ̀nh tích học tập của học sinh của Tiểu Bang, ca ́c ba ̉n đa ́nh gia ́ 
học tập của Tiểu Bang va ̀ địa phương bao gồm ca ́c ba ̉n đa ́nh gia ́ thay thế, ca ́c yêu 
câ ̀u của Phâ ̀n A, ca ́ch theo dõi tiến bộ của học sinh, va ̀ ca ́ch la ̀m việc vơ ́i ca ́c nha ̀ 
gia ́o dục bằng ca ́ch thư ̣c hiện ca ́c hoa ̣t động sau đây: 
Hội Nghị La ̃nh Đa ̣o Phụ Huynh toa ̀n học khu, bao gồm thông tin về ca ́c Hội Tha ̉o 
Khoa ̉n I da ̀nh cho ca ́c gia đình chẳng ha ̣n như: Tìm Hiểu Phiếu Điểm, Tìm Hiểu 
Thắc Mắc Dư ̣a Trên Kết Qua ̉, Tìm Hiểu Phiếu Điểm Dư ̣a Trên Tiêu Chuâ ̉n, Tìm 
Hiểu Ca ́ch Đọc Ba ̉ng Điểm của con quý vị, v.v.Giúp phụ huynh hiểu đươ ̣c ca ́c tiêu 
chuâ ̉n về 
nội dung của Tiểu Bang, pha ́t triển va ̀ tổ chức ca ́c hội tha ̉o về Ca ́c Tiêu Chuâ ̉n 
Thân Thiện Vơ ́i Phụ Huynh (Mâ ̃u Gia ́o - Lơ ́p 12), chương trình học,va ̀ ta ̀i liệu, bao 
gồm hội tha ̉o về chương trình Cốt Lõi Chung va ̀ Thể Thức Ta ̀i Trơ ̣ Kiểm Soa ́t Địa 
Phương. 
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B. Ho�c	  khu	  sẽ,	  vơ ́i	  sư�	  hỗ	  trơ�	  cu�a	  các	  trươ ̀ng	  ho�c	  cu�a	  mình,	  cung	  cấp	  tài	  liê�u	  và	  
tổ	  chức	  huấn	  luyê�n	  để	  giúp	  phu�	  huynh	  làm	  viê�c	  vơ ́i	  con	  mình	  nhằm	  ca�i	  thiê�n	  
thành	  tích	  ho�c	  tập	  cu�a	  ho�c	  sinh,	  chă�ng	  ha�n	  như	  huấn	  luyê�n	  kỹ	  năng	  đo�c	  viết,	  và	  
sử	  	  	  du�ng	  công	  nghê�,	  khi	  thích	  hơ�p,	  để	  ta�o	  điều	  kiê�n	  cho	  phu�	  huynh	  tham	  gia,	  
bằng	  cách:Phát	  triển	  và	  tổ	  chức	  các	  chương	  trình	  như	  Đêm	  Làm	  Toán	  Dành	  Cho	  Gia	  
Đình,	  Đêm	  Đo�c	  Sách,	  Chương	  Trình	  Đo�c	  Viết	  Dành	  Cho	  Gia	  Đình,	  v.v.Cung	  cấp	  cho	  các	  
gia	  đình	  thông	  tin	  và	  tài	  liê�u	  về	  cách	  làm	  viê�c	  vơ ́i	  con	  mình	  để	  ca�i	  thiê�n	  thành	  tích	  
ho�c	  tập	  ta�i	  các	  sư�	  kiê�n	  như	  Đêm	  Sinh	  Hoa�t	  Đi	  Ho�c	  La�i	  và	  sư�	  kiê�n	  Open	  House. 
Cung câ ́p ta ̀i liệu va ̀ huâ ́n luyện để giúp phụ huynh la ̀m việc vơ ́i con mình để đặt ra 
mục tiêu.Học khu sẽ, vơ ́i sư ̣ hỗ trơ ̣ của ca ́c trươ ̀ng va ̀ phụ huynh, đa ̀o ta ̣o gia ́o viên, 
nhân viên phục vụ học sinh, hiệu trươ ̉ng va ̀ nhân viên kha ́c, về ca ́ch liên hệ, liên 
la ̣c va ̀ hơ ̣p ta ́c vơ ́i phụ huynh như như ̃ng đối ta ́c bình đẳng, về gia ́ trị va ̀ sử dụng 
như ̃ng đóng góp của phụ huynh, va ̀ về ca ́ch thư ̣c hiện va ̀ điều phối ca ́c chương 
trình da ̀nh cho phụ huynh va ̀ xây dư ̣ng mối quan hệ gắn kết giư ̃a phụ huynh va ̀ nha ̀ 
trươ ̀ng, bằng ca ́ch: 1. Pha ́t triển một chương trình học va ̀ tổ chức huâ ́n luyện cho 
nhân viên học khu va ̀ nhân viên nha ̀ trươ ̀ng về ca ́ch khuyến khích sư ̣ tham gia của 
ca ́c gia đình nhằm nâng cao tha ̀nh tích học tập 
1. Lập	  và	  phân	  phối	  các	  tài	  liê�u	  ho�c	  tập	  về	  cách	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  cu�a	  gia	  
đình	  cho	  nhân	  viên.	  .Chuâ�n	  hóa	  quy	  trình	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  cu�a	  gia	  đình	  như	  
mô�t	  phần	  cu�a	  quá	  trình	  ca�i	  thiê�n	  thành	  tích	  ho�c	  tập	  ta�i	  các	  trươ ̀ng.	  2.	  Ghi	  nhận	  
và	  công	  khai	  như ̃ng	  thành	  công	  trong	  viê�c	  khuyến	  khích	  sư�	  tham	  gia	  cu�a	  các	  gia	  đình	  
OUSD	  và	  tác	  đô�ng	  cu�a	  nó	  đối	  vơ ́i	  thành	  tích	  cu�a	  ho�c	  sinh.	  3.Giúp	  phu�	  huynh	  hỗ	  
trơ�	  các	  hoa�t	  đô�ng	  đo�c	  viết	  ta�i	  nhà,	  ví	  du�	  như	  tìm	  hiểu	  các	  chương	  trình	  cu�a	  
ho�c	  khu	  chă�ng	  ha�n	  như	  chương	  trình	  Open	  Court	  Reading. 
D. Ho�c	  khu	  sẽ	  thư�c	  hiê�n	  các	  biê�n	  pháp	  sau	  đây	  để	  đa�m	  ba�o	  rằng	  thông	  tin	  
liên	  quan	  đến	  các	  chương	  trình,	  cuô�c	  ho�p	  cu�a	  nhà	  trươ ̀ng	  và	  phu�	  huynh,	  và	  các	  
hoa�t	  đô�ng	  khác,	  đươ�c	  gửi	  cho	  phu�	  huynh	  cu�a	  ho�c	  sinh	  tham	  gia	  chương	  trình	  ơ�	  
hình	  thức	  dễ	  hiểu	  và	  thống	  nhất,	  bao	  gồm	  các	  hình	  thức	  thay	  thế	  khi	  có	  yêu	  cầu,	  và,	  ơ�	  
mức	  đô�	  kha�	  thi,	  bằng	  ngôn	  ngư ̃	  mà	  phu�	  huynh	  có	  thể	  hiểu	  đươ�c: 
Trung Tâm Chuyển Tiếp 
Gia ́o viên BCLAD ghi nhận 10 giơ ̀ dịch vụ ta ̣i ca ́c trươ ̀ng 
15% học sinh trơ ̉ lên la ̀ Ngươ ̀i Học Tiếng Anh PHÂ ̀N III. CA ́C THA ̀NH PHÂ ̀N 
TÙY Ý CU ̉A 
CHÍNH SA ́CH KHUYẾN KHÍCH SỰ THAM 
GIA CU ̉A PHU ̣ HUYNH TOA ̀N HỌC KHU 

1. Ho�c	  khu	  công	  nhận	  rằng	  trong	  hoàn	  ca�nh	  rất	  đa	  da�ng	  cu�a	  thành	  phố	  chúng	  ta,	  
các	  gia	  đình	  có	  xuất	  thân	  tư ̀	  mo�i	  chu�ng	  tô�c,	  sắc	  tô�c,	  văn	  hóa,	  kinh	  tế	  và	  giáo	  du�c	  có	  
chung	  nền	  ta�ng	  trong	  viê�c	  tham	  gia	  hoa�t	  đô�ng	  ho�c	  tập	  cu�a	  con	  mình,	  và	  trong	  
viê�c	  muốn	  con	  mình	  thành	  công	  trong	  ho�c	  tập	  và	  trong	  đơ ̀i.	  Các	  gia	  đình	  có	  thể	  và	  có	  
a�nh	  hươ�ng	  tích	  cư�c	  đến	  viê�c	  ho�c	  cu�a	  con	  mình.	  Các	  gia	  đình	  có	  thể	  và	  có	  a�nh	  
hươ�ng	  đến	  thành	  tích	  bằng	  cách	  giao	  trách	  nhiê�m	  cho	  các	  trươ ̀ng	  ho�c	  và	  các	  ho�c	  
khu	  về	  thành	  tích	  cao.	  Để	  đa�t	  đươ�c	  sư�	  thành	  công	  trong	  ho�c	  tập	  cho	  tất	  ca�	  ho�c   
sinh, chúng ta pha ̉i khai tha ́c sức ma ̣nh của gia đình. 
2. Ho�c	  khu	  và	  các	  trươ ̀ng	  trong	  ho�c	  khu	  sẽ	  cung	  cấp	  cho	  các	  gia	  đình	  cu�a	  ho�c	  sinh	  
ơ�	  mo�i	  cấp	  lơ ́p,	  cơ	  hô�i	  tham	  gia,	  bao	  gồm	  ơ�	  các	  vai	  trò	  vận	  đô�ng,	  lãnh	  đa�o	  và	  trong	  
ho�c	  tập. 
Vận động: ca ́c gia đình tham gia chia sẻ tra ́ch nhiệm ca ̉i thiện việc học va ̀ gia ̉i quyết 
ca ́c vâ ́n đề liên quan đến 
Việc gia ́o dục của ca ́ nhân học sinh 
Sư ̣ tha ̀nh công trong học tập của tâ ́t ca ̉ học sinh trong trươ ̀ng 
La ̃nh đa ̣o: phụ huynh va ̀ ngươ ̀i chăm sóc khích lệ va ̀ hỗ trơ ̣ ngươ ̀i kha ́c cùng nhau 
la ̀m việc để đa ̉m ba ̉o sư ̣ ca ̉i thiện trươ ̀ng học va ̀ nâng cao tha ̀nh tích, bao gồm điều 
ha ̀nh nha ̀ trươ ̀ng, la ̃nh đa ̣o nền ta ̉ng va ̀ cùng quyết định. 
Học tập: hoa ̣t động học tập da ̀nh cho ca ̉ gia đình, khuyến khích phụ huynh va ̀ ngươ ̀i 
chăm sóc nâng cao tha ̀nh tích của học sinh 
Học tập da ̀nh cho ngươ ̀i lơ ́n, có định hươ ́ng ha ̀nh động: Phụ huynh va ̀ ngươ ̀i chăm 
sóc tích cư ̣c học tập để trơ ̉ tha ̀nh như ̃ng ngươ ̀i vận động va ̀ la ̃nh đa ̣o hiệu qua ̉ 
Sư ̣ học tập của học sinh: Phụ huynh va ̀ ngươ ̀i chăm sóc khuyến khích học sinh 
tham gia ca ́c hoa ̣t động va ̀ thư ̣c ha ̀nh ơ ̉ nha ̀ giúp tăng cươ ̀ng việc học của học sinh 
trong suốt như ̃ng năm đi học 
Tham Gia Cộng Đồng Học Đươ ̀ng: Ca ́c gia đình tham dư ̣ ca ́c sư ̣ kiện toa ̀n trươ ̀ng va ̀ 
chung tay phụ giúp 
3. Mỗi	  trươ ̀ng	  sẽ	  chỉ	  đi�nh	  Phòng	  Phu�	  Trách	  Viê�c	  Tham	  Gia	  Cu�a	  Gia	  Đình	  và	  đặt	  ra	  các	  
phương	  pháp	  chiến	  lươ�c	  cu�	  thể	  trong	  Kế	  Hoa�ch	  Duy	  Nhất	  Đa�m	  Ba�o	  Thành	  Tích	  cu�a	  
Ho�c	  Sinh	  (SPSA),	  mô	  ta�	  các	  chương	  trình	  mang	  tính	  toàn	  diê�n,	  đươ�c	  tổ	  chức	  tốt,	  và	  lâu	  
dài. 
Toa ̀n diện 
Có như ̃ng sư ̣ liên hệ rõ ra ̀ng vơ ́i ca ́c mục tiêu của kế hoa ̣ch học tập Có 
nhiều hoa ̣t động va ̀ ca ́ch thức tham gia kha ́c nhau 
Liên hệ vơ ́i ca ́c gia đình kha ́c nhau; cung câ ́p dịch vụ biên dịch về ta ̀i liệu, ta ̣i ca ́c 
cuộc họp, va ̀ hình thức liên la ̣c kha ́c sang ngôn ngư ̃ ơ ̉ nha ̀
Có kế hoa ̣ch ky ̃ lươ ̃ng 
Xa ́c định ca ́c mục tiêu cụ thể, có thể đo đươ ̣c, có thể gia ́m sa ́t Dư ̣a 
trên thông tin va ̀ hươ ́ng dâ ̃n bơ ̉i ca ́c chu ky ̀ châ ́t vâ ́n 
Dư ̣a trên nghiên cứu va ̀ dư ̃ liệu của trươ ̀ng liên quan Lâu 
da ̀i 
Lập ra ca ́c cơ câ ́u da ̀i ha ̣n để hỗ trơ ̣ sư ̣ tham gia Điều chỉnh theo cam kết va ̀ tâ ̀m 
nhìn lâu da ̀i về 

sư ̣ tham gia của gia đình 
Duy trì vị trí la ̃nh đa ̣o hiện ta ̣i của phụ huynh va ̀ xây dư ̣ng đội ngũ la ̃nh đa ̣o phụ 
huynh mơ ́i 
4. Hô�i	  Đồng	  Giáo	  Du�c	  công	  nhận	  tầm	  quan	  tro�ng	  cu�a	  ban	  lãnh	  đa�o	  hành	  chính	  
trong	  viê�c	  đặt	  ra	  các	  kỳ	  vo�ng	  và	  ta�o	  ra	  không	  khí	  ta�o	  điều	  kiê�n	  cho	  sư�	  tham	  gia	  cu�a	  
gia	  đình.	  Ho�c	  khu	  và	  các	  trươ ̀ng	  trong	  ho�c	  khu	  sẽ	  nỗ	  lư�c	  ta�o	  ra,	  phát	  triển,	  và	  duy	  trì	  
mô�t	  ba�n	  sắc	  văn	  hóa	  phù	  hơ�p	  tập	  trung	  vào	  viê�c	  ho�c	  vơ ́i	  mô�t	  tầm	  nhìn	  chung	  về	  sư�	  
thành	  công	  trong	  ho�c	  tập	  cu�a	  mo�i	  ho�c	  sinh,	  và	  cam	  kết	  cu�a	  phu�	  huynh	  và	  ngươ ̀i	  
chăm	  sóc,	  nhân	  viên	  nhà	  trươ ̀ng,	  và	  thành	  viên	  cô�ng	  đồng	  trong	  viê�c	  chia	  sẻ	  trách	  
nhiê�m	  và	  giao	  trách	  nhiê�m	  cho	  nhau	  đa�t	  đươ�c	  tầm	  nhìn	  đó. 
Chúng tôi sẽ nỗ lư ̣c ta ̣o ra như ̃ng mối quan hệ hơ ̣p ta ́c tin tươ ̉ng nhau trong trươ ̀ng. 
Vơ ́i sư ̣ tôn trọng phụ huynh va ̀ ngươ ̀i chăm sóc, nha ̀ trươ ̀ng sẽ:mơ ̀i va ̀ hoan nghênh 
họ, tôn trọng quan nga ̣i của họ 
tôn trọng đóng góp của họ Chúng tôi sẽ ghi nhận, tôn trọng va ̀ đa ́p ứng: Nhu câ ̀u của 
ca ́c gia đình va ̀ cộng đồng 
Như ̃ng kha ́c biệt về đẳng câ ́p kinh tế xa ̃ hội, va ̀ đặc điểm xa ̃ hội va ̀ mâ ́t cân bằng 
quyền lư ̣c ma ̀ như ̃ng sư ̣ kha ́c biệt na ̀y ta ̣o ra 
Như ̃ng kha ́c biệt về chủng tộc/sắc tộc/quốc tịch/ văn hóa/ngôn ngư ̃, va ̀ đặc điểm xa ̃ 
hội va ̀ mâ ́t cân bằng quyền lư ̣c ma ̀ như ̃ng sư ̣ kha ́c biệt na ̀y ta ̣o ra 
Chúng tôi sẽ chia sẻ quyền ha ̣n va ̀ tra ́ch nhiệm vơ ́i ca ́c gia đình 
5. Ho�c	  khu	  sẽ	  cung	  cấp	  các	  cơ	  hô�i	  phát	  triển	  chuyên	  môn	  cho	  nhân	  viên	  và	  hỗ	  trơ�	  kỹ	  
thuật 
cho ca ́c trươ ̀ng để nâng cao sư ̣ hiểu biết va ̀ hiệu qua ̉ của ca ́c hoa ̣t động khuyến 
khích sư ̣ tham gia của gia đình. 
6. Ho�c	  khu	  và	  các	  trươ ̀ng	  trong	  ho�c	  khu	  sẽ	  dư�a	  trên	  các	  Tiêu	  Chuâ�n	  Kế	  Hoa�ch	  
Cô�ng	  Đồng	  về	  Trách	  Nhiê�m	  Gia�i	  Trình	  trong	  Các	  Trươ ̀ng	  Ho�c	  (ComPAS)	  trong	  quá	  trình	  
lập	  kế	  hoa�ch,	  thư�c	  hiê�n	  và	  đánh	  giá	  các	  chương	  trình	  và	  hoa�t	  đô�ng	  Khuyến	  Khích	  Sư�	  
Tham	  Gia	  Cu�a	  Gia	  Đình. 
Ca ́c Tiêu Chuâ ̉n ComPAS trong lập kế hoa ̣ch, thư ̣c hiện, va ̀ đa ́nh gia ́ ca ́c  
 
chương trình va ̀ hoa ̣t động Khuyến Khích Sư ̣ Tham Gia Của Gia Đình. 
1. Chúng	  tôi	  sẽ	  đa�m	  ba�o	  rằng	  mo�i	  ho�c	  sinh	  đều	  có	  cơ	  hô�i	  ho�c	  tập	  giúp	  ca�i	  thiê�n	  
đáp	  ứng	  nhu	  cầu	  văn	  hóa	  và	  sư�	  an	  ninh 
2. Chúng	  tôi	  sẽ	  đa�m	  ba�o	  rằng	  mo�i	  ho�c	  sinh	  và	  gia	  đình	  đươ�c	  thông	  báo	  về	  và	  có	  thể	  
cho�n	  các	  chương	  trình	  giáo	  du�c	  đáp	  ứng	  nhu	  cầu	  cu�a	  mình. 
 
Chúng tôi sẽ đa ̉m ba ̉o rằng mọi học sinh va ̀ gia đình có kha ̉ năng tiếp cận kịp thơ ̀i 
đối vơ ́i dư ̃ liệu về hiệu qua ̉ hoa ̣t động va ̀ sư ̣ ha ̀i lòng va ̀ cung 
câ ́p ý kiến về ca ́c ưu tiên va ̀ quyết định quan trọng của nha ̀ trươ ̀ng va ̀ học khu 
đươ ̣c dùng để thư ̣c hiện như ̃ng ca ̉i thiện trong cộng đồng học đươ ̀ng của họ. 
3. Chúng	  tôi	  sẽ	  đa�m	  ba�o	  rằng	  ho�c	  sinh	  tích	  cư�c	  tham	  gia	  các	  cô�ng	  đồng	  ho�c	  tập	  
đa	  thế	  hê�	  và	  khi	  trươ�ng	  thành	  sẽ	  theo	  đuổi	  các	  cơ	  hô�i	  phát	  triển	  cá	  nhân	  và	  ho�c	  tập	  
không	  ngư ̀ng. 
4. Chúng	  tôi	  sẽ	  đa�m	  ba�o	  rằng	  mo�i	  ho�c	  sinh	  có	  đươ�c	  tra�i	  nghiê�m	  ho�c	  tập	  
đầy	  đu�,	  toàn	  diê�n	  và	  cá	  nhân	  hóa. 
5. Chúng	  tôi	  sẽ	  đa�m	  ba�o	  rằng	  mo�i	  ho�c	  sinh	  ho�c	  tập	  trong	  mô�t	  môi	  trươ ̀ng	  giúp	  
xây	  dư�ng	   tính	   kiên	   trì,	  ơ�	   đó	   có	  như ̃ng	   kỳ	   vo�ng	   cao,	   các	  điều	   kiê�n	   chăm	   sóc	   và	  hỗ	  
trơ�,	  và	  các	  cơ	  hô�i	  ý	  nghĩa	  để	  tất	  ca�	  ho�c	  sinh	  tham	  gia. 
6. Chúng	  tôi	  sẽ	  đa�m	  ba�o	  rằng	  có	  mô�t	  kênh	  liên	  la�c	  rõ	  ràng,	  trư�c	  tiếp	  và	  ki�p	  thơ ̀i	  
và	   có	   chỗ	   cho	   các	   thành	   viên	   cu�a	   cô�ng	  đồng	   ho�c	   đươ ̀ng	   tham	  gia	   đối	   thoa�i	   có	   ý	  
nghĩa	  và	  hiê�u	  qua�. 
7. Chúng	  tôi	  sẽ	  đa�m	  ba�o	  rằng	  mo�i	  ho�c	  sinh	  có	  thể	  tiếp	  cận	  các	  bư ̃a	  ăn	  giàu	  dinh	  
dươ ̃ng,	  môi	  trươ ̀ng	  ho�c	  tập	  sa�ch	  sẽ,	  hỗ	  trơ�	  sức	  kho�e	  tâm	  thần	  và	  thể	  chất,	  giáo	  du�c	  
thể	  chất	  và	  như ̃ng	  ngươ ̀i	  trươ�ng	  thành	  hỗ	  trơ�	  sinh	  hoa�t	  lành	  ma�nh,	  bền	  vư ̃ng. 
8. Chúng	  tôi	  sẽ	  đa�m	  ba�o	  rằng	  mo�i	  ho�c	  sinh	  đươ�c	  an	  toàn	  ơ�	  trươ ̀ng,	  và	  
đươ�c	  an	  toàn	  trên	  đươ ̀ng	  đi	  ho�c	  và	  về	  nhà	  và	  ơ�	  khu	  vư�c	  chung	  quanh	  trươ ̀ng. 

 
Để đa ̣t đươ ̣c mục tiêu đó, tâ ̀m nhìn của chúng tôi la ̀ mọi phụ huynh va ̀ ngươ ̀i chăm 
sóc ta ̣i Oakland pha ̉i có tiếng nói va ̀ quyền ha ̣n quyết định về việc gia ́o dục của 
con mình; ca ́c gia đình va ̀ gia ́o viên hơ ̣p ta ́c vơ ́i nhau để đa ̉m ba ̉o tha ̀nh tích của 
con họ; ca ́c gia đình hiểu đươ ̣c con mình pha ̉i chịu tra ́ch nhiệm gì va ̀ thơ ̀i ha ̣n la ̀ gì; 
va ̀ chúng tôi giao tra ́ch nhiệm cho ca ́c gia đình đối vơ ́i vai trò của họ giống như họ 
giao tra ́ch nhiệm cho chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi muốn phụ huynh va ̀ như ̃ng 
ngươ ̀i chăm sóc thư ̣c sư ̣ cùng có tra ́ch nhiệm đối vơ ́i ca ́c trươ ̀ng của chúng tôi 
để cùng nhau họ có thể giúp tâ ́t ca ̉ học sinh đươ ̣c tha ̀nh công va ̀ khỏe ma ̣nh khi 
trươ ̉ng tha ̀nh. 
PHÂ ̀N IV. A ́P DU ̣NG 
Chính Sa ́ch Khuyến Khích Sư ̣ Tham Gia Của Phụ Huynh toa ̀n học khu na ̀y đa ̃ 
đươ ̣c pha ́t triển cùng vơ ́i, va ̀ đươ ̣c nhâ ́t trí vơ ́i, phụ huynh của ca ́c học sinh tham 
gia ca ́c chương trình Khoa ̉n I, Phâ ̀n A, như đươ ̣c ghi nhận bơ ̉i: 
Ca ́c cuộc họp của Hội Đồng Cố Vâ ́n của Học Khu Ca ́c nội dung thuyết trình va ̀ 
tha ̉o luận ta ̣i ccơ sơ ̉ trươ ̀ng học - ca ́c cuộc họp của Hội Đồng Cơ Sơ ̉ Trươ ̀ng, ca ́c 
cuộc họp của Hội Đồng Cố Vâ ́n Ngươ ̀i Học Tiếng Anh, ca ́c cuộc họp PTA, ca ́c 
cuộc họp La ̃nh Đa ̣o Phụ Huynh, Gia ́o Dục Đặc Biệt 
Họp phụ huynh Cuộc họp của Hội Đồng Ngươ ̀i Học Tiếng Anh của Học 
Khu Tham Kha ̉o Pha ́p Lý: 
BÔ ̣ LUẬT GIA ́O DU ̣C 11500-11506 Ca ́c chương trình để khuyến khích sư ̣ tham 
gia của phụ huynh BÔ ̣ LUẬT LAO ĐÔ ̣NG 
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230.8 Nghỉ la ̀m đến thăm trươ ̀ng của con Ca ́c Ta ̀i Nguyên Qua ̉n Lý: 
CA ́C BAN CỐ VÂ ́N CHƯƠNG TRÌNH CDE CA ́C CHÍNH SA ́CH SBE 
BP 6020 
Sư ̣ Tham Gia của Phụ Huynh Trong Việc Gia ́o Dục của Con Mình, 1994 
7/14/04; 6/14/06A; 6/27/07A; 01/15/14 
Hỗ trơ ̣ giúp học sinh tốt nghiệp (Xem trang 24).  
Phụ Lục F: AR 1250 
 Kha ́ch Viê ́ng thăm/Ngươ ̀i ngoa ̀i 
Ơ ̉ Học khu Oakland, an toa ̀n của học sinh va ̀ nhân viên la ̀ điều câ ̀n thiết. Hiệu trươ ̉ng 
ca ́c trươ ̀ng pha ̉i ba ̉o đa ̉m rằng mọi cổng va ̀o va ̀ cư ̉a pha ̉i khóa lúc bắt đâ ̀u học va ̀ 
vâ ̃n khóa cho tơ ́i cuối giơ ̀ học. Chỉ có lối va ̀o chính của trươ ̀ng la ̀ để mơ ̉ trong suốt 
nga ̀y học va ̀ đươ ̣c theo dõi suốt mọi lúc. 
Gia ́m đốc học khu hay ngươ ̀i chỉ định sẽ niêm yết ơ ̉ mỗi cổng va ̀o va ̀ sân chơi một 
thông ba ́o â ́n định ca ́c yêu câ ̀u về đăng ky ́ kha ́ch va ̀o trươ ̀ng, giơ ̀ giâ ́c câ ̀n cho đăng 
ky ́, địa điểm đăng ky ́, con đươ ̀ng tơ ́i chỗ đăng ky ́ va ̀ ca ́c hình pha ̣t vì vi pha ̣m ca ́c yêu 
câ ̀u đăng ky ́. (Hình pha ̣t 627.6)  
Cho mục đích của điều lệ na ̀y, một “Kha ́ch viếng thăm” sẽ có nghĩa la ̀ tâ ́t ca ̉ như ̃ng 
ngươ ̀i va ̀o trươ ̀ng ngoa ̣i trư ̀ nhân viên va ̀ học sinh của trươ ̀ng. Một phụ huynh hay 
ngươ ̀i tình nguyện sẽ đươ ̣c xem như một “Kha ́ch viếng thăm” bâ ́t kể thơ ̀i gian ơ ̉ trên 
sân trươ ̀ng hay đa ̃ viếng trươ ̀ng nhiều lâ ̀n. 
Chính sa ́ch cu ̉a Kha ́ch thăm viê ́ng 
Mọi kha ́ch thăm viếng pha ̉i: 
1. Tuân	  hành	  ngay	  lâ�p	  tư ́c	  chính	  sách	  đăng	  ký	  cu�a	  trươ ̀ng	  khi	  vào	  sân	  trươ ̀ng 
2. Tuân	  hành	  chính	  sách	  cu�a	  trươ ̀ng	  liên	  quan	  tơ ́i	  viê�c	  thăm	  lơ ́p,	  bao	  gồm	  nhưng	  

không	  giơ ́i	  ha�n	  xin	  phép	  trươ ́c	  vơ ́i	  hiê�u	  trươ�ng	  /ngươ ̀i	  chi�	  đi�nh 
3. Ra	  vào	  lơ ́p	  hết	  sư ́c	  yên	  lă�ng 
4. Kềm	  chế	  trò	  chuyê�n	  vơ ́i	  ho�c	  sinh	  và	  nhân	  viên	  trong	  giơ ̀	  da�y. 
5. Kềm	  chế	  các	  hành	  vi	  can	  thiê�p	  vào	  các	  hoa�t	  đô�ng	  cu�a	  trươ ̀ng 
6. Ha�n	  chế	  thơ ̀i	  gian	  và	  đô�	  thươ ̀ng	  xuyên	  viếng	  thăm	  lơ ́p	  tơ ́i	  mư ́c	  hơ�p	  lý	  (quyết	  

đi�nh	  bơ�i	  hoa�t	  đô�ng	  đang	  đươ�c	  quan	  sát). 
7. Tuân	  thu�	  các	  thu�	  tu�c	  thiết	  lâ�p	  cu�a	  trươ ̀ng	  đê�	  lên	  li�ch	  trình	  he�n	  gă�p	  tiếp	  

theo	  vơ ́i	  giáo	  viên	  hay	  hiê�u	  trươ�ng/ngươ ̀i	  chi�	  đi�nh	  sau	  cuô�c	  viếng	  thăm	  trươ ̀ng	  
nếu	  cần 

8. Gơ�i	  tra�	  Giấy	  phép	  cu�a	  khách	  thăm	  viếng,	  nếu	  đươ�c,	  trươ ́c	  khi	  rơ ̀i	  khuôn	  viên. 
 
Quyê ̀n lơ ̣i cu ̉a kha ́ch thăm viê ́ng 

Kha ́ch thăm viếng có quyền: 
1. Đươ�c	  thông	  báo	  trươ ́c	  các	  thu�	  tu�c	  đê�	  viếng	  thăm	  trươ ̀ng 
2. Yêu	  cầu	  và	  nhâ�n	  sư�	  chấp	  thuâ�n	  cu�a	  hiê�u	  trươ�ng/ngươ ̀i	  chi�	  đi�nh	  đê�	  vào	  

khuôn	  viên	  trươ ̀ng 
3. Quan	  sát	  lơ ́p	  ho�c	  cu�a	  con	  mình	  trong	  thơ ̀i	  gian	  hơ�p	  lý	  sau	  khi	  đã	  yêu	  cầu. 
4. Quan	  sát	  lơ ́p	  ho�c	  cho	  mu�c	  đích	  cho�n	  trươ ̀ng	  cho	  con	  trong	  thơ ̀i	  gian	  hơ�p	  lý	  sau	  

khi	  đã	  yêu	  cầu	   
5. Yêu	  cầu	  mô�t	  buô�i	  ho�p	  vơ ́i	  giáo	  viên	  lơ ́p	  và/hay	  hiê�u	  trươ�ng/ngươ ̀i	  chi�	  đi�nh,	  

theo	  sau	  bư ̃a	  quan	  sát,	  và	   
6. Ho�p	  vơ ́i	  giáo	  viên	  và/hay	  hiê�u	  trươ�ng/ngươ ̀i	  chi�	  đi�nh	  trong	  thơ ̀i	  gian	  hơ�p	  lý	  

sau	  khi	  yêu	  cầu. 
 

Kha ́ch thăm viếng KHÔNG có quyển: 
 

1. Làm	  gián	  đoa�n	  giơ ̀	  gia�ng	  da�y,	  hoa�t	  đô�ng	  ngo�ai	  khóa	  gây	  rối	  hay	  làm	  gián	  	  	  	   
đoạn	  hoạt	  động	  bình	  thường	  của	  trường. 
2.  Sử dụng bất kỳ thiết bị nghe hoặc ghi âm điện tử nào trong bất kỳ lớp học nào 

của các   trường tiểu học và trung học mà không có sự đồng ý trước của giáo 
viên và hiệu trưởng trường - Bất kỳ người nào cố tình vi phạm luật này có thể 
phạm tội hình sự (xem Bộ Luật Giáo Dục Mục 51512 và BP 1250). 

Thu ̉ tu ̣c Đăng ky ́
1. Mo�i	  khách	  vào	  khuôn	  viên	  pha�i	  đươ�c	  sư�	  chấp	  thuâ�n	  cu�a	  hiê�u	  trươ�ng/ngươ ̀i	  

chi�	  đi�nh. 
2. Muốn	  đăng	  ký,	  khách	  pha�i	  theo	  yêu	  cầu,	  cung	  cấp	  cho	  hiê�u	  trươ�ng	  hay	  ngươ ̀i	  chi�	  

đi�nh	  như ̃ng	  thông	  tin	  sau	  đây:	   
1) Tên,	  đi�a	  chi�	  và	  nghề	  nghiê�p	  cu�a	  mình	   
2) Tuô�i	  cu�a	  mình	  nếu	  dươ ́i	  21	   
3) Mu�c	  đích	  vào	  sân	  trươ ̀ng	  cu�a	  mình 
4) Bằng	  chư ́ng	  nhâ�n	  da�ng	  (ID) 
5) Các	  thông	  tin	  khác	  phù	  hơ�p	  vơ ́i	  mu�c	  đích	  tơ ́i	  trươ ̀ng	  và	  các	  điều	  khoa�n	  cu�a	  luâ�t	  

pháp 
(Hình pha ̣t 627.3) 
3. Rồi	  điền	  vào	  mô�t	  Giấy	  phép	  cho	  khách	  và	  nhâ�n	  sư�	  chấp	  thuâ�n	  cu�a	  hiê�u	  

trươ�ng	  trươ ́c	  khi	  xuống	  lơ ́p. 
4. Yêu	  cầu	  mô�t	  buô�i	  ho�p	  vơ ́i	  giáo	  viên	  lơ ́p	  và/hay	  hiê�u	  trươ�ng	  theo	  sau	  quan	  sát 
5. Ho�p	  vơ ́i	  giáo	  viên	  cu�a	  con	  mình	  và/hay	  hiê�u	  trươ�ng	  trong	  thơ ̀i	  gian	  hơ�p	  lý	  sau	  

khi	  yêu	  cầu. 
 
Tư ̀ chô ́i Đăng ky ́ 
Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có thể từ chối đăng ký bất kỳ người bên ngoài 
nào nếu kết luận hợp lý rằng sự hiện diện hoặc hành vi của người ngoài cuộc sẽ phá 
hỏng trường học, học  sinh hoặc nhân viên; sẽ gây ra thiệt hại cho tài sản; sẽ dẫn 
đến việc phân phối hoặc sử dụng một chất được kiểm soát; hoặc sẽ gây thương tích 

cơ thể cho bất kỳ người nào. Hiệu trưởng hoặc người ủy nhiệm hoặc nhân viên an 
ninh trường có thể thu hồi giấy đăng ký của người ngoài nếu người đó có cơ sở hợp 
lý để kết luận rằng sự hiện diện của người ngoài bên trong trường học sẽ gây trở ngại 
hoặc can thiệp vào việc tiến hành hoà bình / hoạt động của nhà trường hoặc làm 
gián đoạn hoặc gây trở ngại cho trường học, học sinh hoặc nhân viên. (Bộ luật Hình 
sự 627.4)  
(cf. 3515.2  - Gia ́n đoa ̣n) 
Hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định có thể yêu câ ̀u một ngươ ̀i ngoa ̀i ma ̀ không đăng ky ́ 
đươ ̣c hay quyền lơ ̣i đăng ky ́ đa ̃ bị tư ̀ chối hay thu hồi, pha ̉i nhanh chóng rơ ̀i sân 
trươ ̀ng. Khi một ngươ ̀i bên ngoa ̀i bị hươ ́ng dâ ̃n rơ ̀i khuôn viên thì hiệu trươ ̉ng hay 
ngươ ̀i chỉ định sẽ ba ́o cho ngươ ̀i đó biết rằng nêu họ va ̀o la ̣i trươ ̀ng trong vòng ba ̉y 
nga ̀y, họ sẽ pha ̣m một khinh tội có thể bị pha ̣t tiền hay tù. (Hình pha ̣t 627.7) 
Thu ̉ tu ̣c Khiê ́u na ̣i  
Bất kỳ người nào bị từ chối đăng ký hoặc bị thu hồi đăng ký có thể kháng cáo lên 
Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Mạng lưới bằng cách đệ trình, trong vòng năm ngày sau 
khi người đó rời trường, yêu cầu bằng văn bản cho một cuộc họp. Yêu cầu này phải 
nêu rõ lý do tại sao ngươ ̀i ấy tin rằng việc từ chối hoặc thu hồi không hợp lệ và phải 
cung cấp địa chỉ mà thông báo có thể được gửi đi. Khi nhận được yêu cầu điều trần, 
Hiệu trưởng hoặc Giám đốc mạng sẽ gửi ngay thông báo cho người yêu cầu. Một 
cuộc họp với Hiệu Trưởng hoặc Giám Đốc Mạng sẽ được tổ chức trong vòng bảy 
ngày sau khi nhận được yêu cầu. (Bộ luật Hình sự 627.5) 
(cf. 1312.1 – Khiếu na ̣i Liên quan tơ ́i Nhân viên Học khu) 
7/14/04; 6/28/17A 
 
Phụ lục G: HO ̣C KHU THÔ ́NG NHÂ ́T OAKLAND  
Chính sa ́ch Hô ̣i đô ̀ng 
BP 1250  
Liên hê ̣ Cô ̣ng đô ̀ng 
 Kha ́ch thăm viếng/Ngươ ̀i ngoa ̀i 
Hội đồng qua ̉n trị khuyến khích phụ huynh/gia ́m hộ va ̀ như ̃ng tha ̀nh viên quan tâm 
của cộng đồng tơ ́i viếng thăm trươ ̀ng va ̀ xem chương trình gia ́o dục. 
 
Để ba ̉o đa ̉m gia ́n đoa ̣n chương trình gia ̉ng da ̣y ít nhâ ́t, gia ́m đốc Học khu hay ngươ ̀i 
chỉ định sẽ thiết lâ ̣p ca ́c thủ tục la ̀m cho viếng thăm trong như ̃ng nga ̀y học bình 
thươ ̀ng tha ̀nh dễ da ̀ng. Ca ́c cuộc viếng thăm trươ ̀ng trong giơ ̀ học trươ ́c tiên pha ̉i 
đươ ̣c sắp xếp vơ ́i gia ́o viên va ̀ hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định. Nếu câ ̀n một cuộc 
họp, thì pha ̉i có hẹn vơ ́i gia ́o viên trong giơ ̀ ngoa ̀i gia ̉ng da ̣y. 
Để ba ̉o đa ̉m an toa ̀n của học sinh va ̀ nhân viên va ̀ tra ́nh quâ ̣y pha ́ tiềm ta ̀ng, tâ ́t ca ̉ 
kha ́ch thăm viếng pha ̉i đăng ky ́ ngay khi va ̀o tòa nha ̀ hay sân trươ ̀ng khi trươ ̀ng đang 
học. 
Vì mục đích an toa ̀n va ̀ an ninh trươ ̀ng học, hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định có thể 
thiết kế một phương tiện nhâ ̣n diện kha ́ch khi họ ơ ̉ trong trươ ̀ng. 
Kha ́ch thăm viếng hay học sinh không đươ ̣c dùng ma ́y ghi âm hay nghe ngóng điện 
tư ̉ trong lơ ́p học ma ̀ không xin phép gia ́o viên va ̀ hiệu trươ ̉ng  (Education Code 
51512) 
(cf. 5144 – Ky ̉ luâ ̣t) 
7/14/04 
Phụ lục H, I Phụ lục H: BP 5145.7 Quâ ́y rối tình dục. Hội đồng qua ̉n trị cam kết quy 
trình một môi trươ ̀ng học đươ ̀ng an toa ̀n va ̀ không có tình tra ̣ng quâ ́y rối va ̀ phân biệt 
đối xử. Hội Đồng Qua ̉n Trị câ ́m ha ̀nh vi quâ ́y rối tình dục học sinh ta ̣i trươ ̀ng hoặc ta ̣i 
ca ́c hoa ̣t động do nha ̀ trươ ̀ng ta ̀i trơ ̣ hoặc liên quan đến nha ̀ trươ ̀ng. Hội Đồng Qua ̉n 
Trị cũng câ ́m ha ̀nh vi hay ha ̀nh động tra ̉ thù đối vơ ́i bâ ́t ky ̀ ai ba ́o ca ́o, khiếu na ̣i hay 
la ̀m chứng về, hoặc hỗ trơ ̣ kha ́c cho ngươ ̀i khiếu na ̣i trong việc ca ́o buộc ha ̀nh vi 
quâ ́y rối tình dục. 
Học khu khuyến khích bâ ́t ky ̀ học sinh na ̀o ca ̉m thâ ́y rằng mình đang hoặc đa ̃ bị 
quâ ́y rối tình dục trên sân trươ ̀ng hoặc ta ̣i một hoa ̣t động do nha ̀ trươ ̀ng ta ̀i trơ ̣ hoặc 
liên quan đến nha ̀ trươ ̀ngbơ ̉i một học sinh kha ́c hoặc một ngươ ̀i lơ ́n nên ngay lập tức 
liên hệ vơ ́i gia ́o viên, hiệu trươ ̉ng, hoặc bâ ́t ky ̀ nhân viên na ̀o kha ́c của nha ̀ trươ ̀ng. 
Bâ ́t ky ̀ nhân viên na ̀o nhận đươ ̣c ba ́o ca ́o hoặc thâ ́y sư ̣ việc quâ ́y rối tình dục pha ̉i 
thông ba ́o cho hiệu trươ ̉ng hoặc một ca ́n bộ phòng tuân thủ của học khu.. Gia ́m Đốc 
Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ thư ̣c hiện ca ́c biện pha ́p thích hơ ̣p để củng cố 
chính sa ́ch câ ́m quâ ́y rối tình dục của học khu. 
Hươ ́ng Dâ ̃n/Thông Tin 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ đa ̉m ba ̉o rằng mọi học sinh trong 
học khu nhận đươ ̣c thông tin thích hơ ̣p vơ ́i độ tuổi về quâ ́y rối tình dục. Hươ ́ng dâ ̃n 
va ̀ thông tin đó pha ̉i gồm có: 
1. Như ̃ng	  hành	  đô�ng	  và	  hành	  vi	  nào	  cấu	  thành	  quấy	  rối	  tình	  du�c,	  bao	  gồm	  viê�c	  quấy	  
rối	  tình	  du�c	  có	  thể	  xa�y	  ra	  giư ̃a	  như ̃ng	  ngươ ̀i	  cùng	  giơ ́i	  tính	  và	  có	  thể	  liên	  quan	  đến	  ba�o	  
lư�c	  tình	  du�c 

2. Mô�t	  thông	  điê�p	  rõ	  ràng	  là	  ho�c	  sinh	  không	  pha�i	  chi�u	  đư�ng	  sư�	  quấy	  rối	  tình	  du�c	  ơ�	  
bất	  kỳ	  trươ ̀ng	  hơ�p	  nào 
3. Khuyến	  khích	  báo	  cáo	  về	  các	  sư�	  viê�c	  quấy	  rối	  tình	  du�c	  quan	  sát	  thấy	  ngay	  ca�	  
khi	  na�n	  nhân	  bi�	  quấy	  rối	  không	  có	  khiếu	  na�i. 
4. Mô�t	  thông	  điê�p	  rõ	  ràng	  là	  sư�	  an	  toàn	  cu�a	  ho�c	  sinh	  là	  mối	  quan	  tâm	  chính	  cu�a	  
ho�c	  khu,	  và	  bất	  kỳ	  sư�	  vi	  pha�m	  quy	  tắc	  riêng	  lẻ	  nào	  liên	  quan	  đến	  mô�t	  na�n	  nhân	  
hoặc	  bất	  kỳ	  ai	  khác	  báo	  cáo	  về	  sư�	  viê�c	  quấy	  rối	  tình	  du�c	  sẽ	  đươ�c	  gia�i	  quyết	  riêng	  và	  
sẽ	  không	  a�nh	  hươ�ng	  đến	  cách	  khiếu	  na�i	  về	  quấy	  rối	  tình	  du�c	  đươ�c	  tiếp	  nhận,	  điều	  
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tra	  hay	  gia�i	  quyết. 
5. Thông	  tin	  về	  thu�	  tu�c	  điều	  tra	  khiếu	  na�i	  cu�a	  ho�c	  khu	  và	  nên	  gửi	  báo	  cáo	  về	  
quấy	  rối	  tình	  du�c	  cho	  (như ̃ng)	  ai 
6. Thông	  tin	  về	  quyền	  cu�a	  ho�c	  sinh	  và	  phu�	  huynh/ngươ ̀i	  giám	  hô�	  đươ�c	  nô�p	  
khiếu	  na�i	  dân	  sư�	  hoặc	  hình	  sư�,	  khi	  phù	  hơ�p 
Ca ́c Biện Pha ́p Ky ̉ Luật 
Bâ ́t ky ̀ học sinh na ̀o có ha ̀nh vi quâ ́y rối tình dục hoặc ba ̣o lư ̣c tình dục ta ̣i trươ ̀ng 
hoặc ta ̣i một hoa ̣t động do nha ̀ trươ ̀ng ta ̀i trơ ̣ hoặc liên quan đến nha ̀ trươ ̀ng la ̀ vi 
pha ̣m chính sa ́ch na ̀y va ̀ sẽ bị ky ̉ luật. Đối vơ ́i học sinh lơ ́p 4 - lơ ́p 12, biện pha ́p ky ̉ 
luật có thể gồm có đình chỉ va ̀/hoặc đuổi học, miễn la ̀, khi a ́p dụng biện pha ́p ky ̉ 
luật đó, toa ̀n bộ tình tiết của (ca ́c) sư ̣ việc sẽ đươ ̣c cân nhắc. 
Bâ ́t ky ̀ nhân viên na ̀o bị pha ́t hiện đa ̃ có ha ̀nh vi quâ ́y rối tình dục hoặc ba ̣o lư ̣c tình 
dục đối vơ ́i bâ ́t ky ̀ học sinh na ̀o sẽ bị ky ̉ luật đến mức va ̀ bao gồm  
 
 
sa tha ̉i tuân theo ca ́c chính sa ́ch, điều luật, va ̀/hoặc thỏa thuận thương lươ ̣ng tập 
thể hiện ha ̀nh THÔNG  TIN VA ̀ SU ̣ RIÊNG TƯ (xem trang 36). Quy Định Ha ̀nh 
Chính 5145.7 Học sinh 
Quâ ́y Rối Tình Dục 
Ha ̀nh vi quâ ́y rối tình dục bị câ ́m bao gồm nhưng không giơ ́i ha ̣n ơ ̉, tâ ́n công 
tình dục không mong muốn, đòi hỏi quan hệ tình dục không mong muốn, hoặc 
ha ̀nh vi không mong muốn kha ́c bằng lơ ̀i, hình a ̉nh hoặc thân thể có ba ̉n châ ́t 
tình dục 
đươ ̣c thư ̣c hiện đối vơ ́i một ngươ ̀i kha ́c cùng hoặc kha ́c giơ ́i tính trong môi trươ ̀ng 
gia ́o dục, khi đươ ̣c thư ̣c hiện trên cơ sơ ̉giơ ́i tính va ̀ ơ ̉ bâ ́t ky ̀ điều kiện na ̀o sau đây 
1. Viê�c	  phu�c	  tùng	  hành	  vi	  đó	  đươ�c	  lấy	  làm	  điều	  khoa�n	  hay	  điều	  kiê�n,	  thành	  văn	  
hay	  bất	  thành	  văn,	  đa�m	  ba�o	  tư	  cách	  hoặc	  tiến	  bô�	  ho�c	  tập	  cu�a	  ho�c	  sinh 
2. Viê�c	  phu�c	  tùng	  hay	  tư ̀	  chối	  hành	  vi	  đó	  cu�a	  mô�t	  ho�c	  sinh	  đươ�c	  dùng	  làm	  cơ	  
sơ�	  cho	  các	  quyết	  đi�nh	  ho�c	  thuật	  a�nh	  hươ�ng	  đến	  ho�c	  sinh 
3. Hành	  vi	  đó	  có	  mu�c	  đích	  hoặc	  tác	  đô�ng	  a�nh	  hươ�ng	  tiêu	  cư�c	  đến	  thành	  tích	  
ho�c	  tập	  cu�a	  ho�c	  sinh	  đó	  hoặc	  ta�o	  ra	  mô�t	  môi	  trươ ̀ng	  giáo	  du�c	  gây	  lo	  sơ�,	  thù	  
đi�ch	  hoặc	  ác	  ca�m 
4. Viê�c	  phu�c	  tùng	  hay	  tư ̀	  chối	  hành	  vi	  đó	  cu�a	  ho�c	  sinh	  đươ�c	  dùng	  làm	  cơ	  sơ�	  cho	  
bất	  kỳ	  quyết	  đi�nh	  nào	  a�nh	  hươ�ng	  đến	  ho�c	  sinh	  liên	  quan	  đến 
quyền lơ ̣i hay dịch vụ, vinh dư ̣, chương trình hay hoa ̣t động đươ ̣c tổ chức ta ̣i hoặc 
thông qua bâ ́t ky ̀ chương trình hay hoa ̣t động na ̀o của học khu 

Ví dụ về ca ́c da ̣ng ha ̀nh vi bị câ ́m trong học khu va ̀ có thể câ ́u tha ̀nh quâ ́y rối tình 
dục bao gồm nhưng không giơ ́i ha ̣n ơ ̉: 
1. Liếc	  mắt,	  tán	  tỉnh	  hay	  đề	  nghi�	  quan	  hê�	  tình	  du�c	  không	  mong	  muốn 
2. Gièm	  pha,	  go�i	  tên,	  đe	  do�a,	  xúc	  pha�m	  bằng	  lơ ̀i,	  nhận	  xét	  xúc	  pha�m	  không	  
mong	  muốn,	  mang	  ba�n	  chất	  tình	  du�c,	  hoặc	  mô	  ta�	  xúc	  pha�m	  mang	  ba�n	  chất	  tình	  
du�c 
3. Bình	  luận	  bằng	  hình	  a�nh,	  lơ ̀i	  nói	  về	  cơ	  thể	  cu�a	  mô�t	  ngươ ̀i	  hoặc	  nói	  chuyê�n	  
mang	  tính	  cá	  nhân	  quá	  mức 
4. Đùa	  cơ�t	  mang	  ba�n	  chất	  tình	  du�c,	  áp	  phích,	  ghi	  chú,	  câu	  chuyê�n,	  biếm	  ho�a,	  
hình	  vẽ,	  tranh	  a�nh	  mang	  tính	  xúc	  pha�m,	  cử	  chỉ	  tu�c	  tĩu,	  hoặc	  hình	  a�nh	  ta�o	  ra	  trên	  
máy	  tính	  mang	  ba�n	  chất	  tình	  du�c 
5. Phát	  tán	  tin	  đồn	  mang	  ba�n	  chất	  tình	  du�c 
6. Cho�c	  ghe�o	  hoặc	  nhận	  xét	  mang	  ba�n	  chất	  tình	  du�c	  về	  các	  ho�c	  sinh	  ghi	  danh	  
ho�c	  ta�i	  mô�t	  lơ ́p	  có	  mô�t	  giơ ́i	  tính	  chiếm	  đa	  sô ́
7. Xoa,	  bóp,	  vuốt	  ve,	  mơn	  trơ ́n,	  hay	  đu�ng	  cha�m	  cơ	  thể 
8. Đu�ng	  cha�m	  vào	  cơ	  thể	  hay	  quần	  áo	  cu�a	  mô�t	  ngươ ̀i	  theo	  cách	  gơ�i	  du�c 
9. Ca�n	  đươ ̀ng	  hoặc	  ca�n	  trơ�	  các	  hoa�t	  đô�ng	  trong	  trươ ̀ng	  khi	  nhắm	  đến	  mô�t	  cá	  
nhân	  dư�a	  trên	  giơ ́i	  tính 
10. Trưng	  bày	  như ̃ng	  vật	  gơ�i	  
du�c	  Thư�c	  Thi	  Chính	  Sách	  cu�a	  
Ho�c	  Khu 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định 
sẽ thư ̣c hiện ca ́c biện pha ́p thích hơ ̣p để củng cố chính sa ́ch câ ́m quâ ́y rối tình dục 
của học khu. Khi câ ̀n thiết, ca ́c biện pha ́p na ̀y có thể gồm có như sau: 
1. Xóa	  hình	  vẽ	  bậy	  hoặc	  pha�n	  ca�m	  (cf.	  5131.5	  -‐	  Phá	  Hoa�i	  và	  Graffiti) 
2. Tổ	  chức	  huấn	  luyê�n	  cho	  ho�c	  sinh,	  nhân	  viên,	  và	  phu�	  huynh/ngươ ̀i	  giám	  hô�	  về	  
cách	  nhận	  biết	  hành	  vi	  quấy	  rối	  và	  cách	  pha�n	  ứng	  (cf.	  4131	  -‐	  Phát	  Triển	  Nhân	  Viên) 
3. Phát	  và/hoặc	  tóm	  tắt	  chính	  sách	  và	  quy	  đi�nh	  cu�a	  ho�c	  khu	  về	  quấy	  rối	  tình	  du�c 
4. Tuân	  theo	  các	  điều	  luật	  về	  ba�o	  mật	  hồ	  sơ	  cu�a	  ho�c	  sinh	  và	  nhân	  viên,	  truyền	  
đa�t	  pha�n	  hồi	  cu�a	  nhà	  trươ ̀ng	  cho	  phu�	  huynh/ngươ ̀i	  giám	  hô�	  và	  cô�ng	  đồng	  biết	  
(cf.	  4119.23	  -‐	  Tiết	  Lô�	  Trái	  Phép	  Thông	  Tin	  Mật/Thông	  Tin	  Đô�c	  Quyền)	  (cf.	  5125	  -‐	  Hồ	  Sơ	  
Cu�a	  Ho�c	  Sinh) 

5. Áp	  du�ng	  biê�n	  pháp	  ky�	  
luật	  thích	  hơ�p	  Thông	  báo 
Một ba ̉n sao của chính sa ́ch va ̀ quy định của học khu về quâ ́y rối tình dục 
pha ̉i: 
1. Đươ�c	  đưa	  vào	  thông	  báo	  gửi	  cho	  phu�	  huynh/	  ngươ ̀i	  giám	  hô�	  vào	  đầu	  
mỗi	  năm	  ho�c 
2. Đươ�c	  trưng	  bày	  ơ�	  nơi	  nổi	  bật	  trong	  tòa	  nhà	  hành	  chính	  chính	  yếu	  hoặc	  
khu	  vư�c	  khác	  nơi	  đăng	  các	  thông	  báo	  về	  quy	  tắc,	  quy	  đi�nh,	  và	  các	  tiêu	  chuâ�n	  
ứng	  xử	  cu�a	  ho�c	  khu	  (Bô�	  Luật	  Giáo	  Du�c	  231.5) 
3. Đươ�c	  cung	  cấp	  trong	  bất	  kỳ	  chương	  trình	  đi�nh	  hươ ́ng	  nào	  đươ�c	  tổ	  chức	  
cho	  ho�c	  sinh	  mơ ́i	  vào	  đầu	  mỗi	  quý,	  ho�c	  kỳ,	  hay	  buổi	  ho�c	  hè	  (Bô�	  Luật	  Giáo	  
Du�c	  231.5) 
4. Xuất	  hiê�n	  trong	  bất	  kỳ	  ấn	  phâ�m	  nào	  cu�a	  nhà	  trươ ̀ng	  hoặc	  ho�c	  khu,	  
đặt	   ra	  các	  quy	  tắc,	  quy	  đi�nh,	   thu�	   tu�c,	  và	   tiêu	  chuâ�n	  ứng	  xử	   toàn	  diê�n	  
cu�a	  nhà	  trươ ̀ng	  hoặc	  ho�c	  khu 
8/25/04; 10/26/11A 
Phụ lục I AR 5145.7  
Quâ ́y rối tình dục 
Tất cả học sinh đều có quyền đi học ma ̀ không bị quấy rối tình dục. Học 
khu cam kết xoá bỏ quấy rối tình dục và sư ̉a chư ̃a những thiệt hại mà nó 
gây ra cho các cá nhân và cộng đồng trường học thông qua các chiến lược 
ngăn ngừa và đáp ứng phù hợp với lứa tuổi, trao quyền cho nạn nhân quấy 
rối, đảm bảo an toàn cho trường học và hỗ trợ thay đổi hành vi tích cực. 
Khu học chánh chỉ định những cá nhân sau đây làm nhân viên có trách 
nhiệm phối hợp những nỗ lực nhằm tuân thủ Title IX của Các Tu chính 
Giáo Dục năm 1972 và Bộ Luật Giáo Dục California 234.1, cũng như để 
tạo thuận lợi cho việc điều tra và giải quyết các khiếu nại quấy rối tình dục 
theo AR 1312.3 - Thủ tục Khiếu nại Thống nhất . 
Thanh tra 
Office of the Ombudsperson 
1000 Broadway, 1st Floor, Suite 150 
Oakland, California  94607 
PHONE (510) 879-4281 
FAX (510) 879-3678 
Ca ́c quâ ́y rối tình dục bị ngăn câ ́m la ̀ ha ̀nh vi tinh dục không đươ ̣c ngươ ̀i ta 
muốn có thể bao gồm, nhưng không giơ ́i ha ̣n đối vơ ́i ba ̣o ha ̀nh tình dục, tâ ́n 
công tình dục không mong muốn, như ̃ng yêu câ ̀u không muốn cho ân huệ 
tình dục hay như ̃ng ha ̀nh vi cơ thể,nhìn, nói không mong muốn kha ́c ma ̀ có 
tính ca ́ch tình dục đối vơ ́i một ngươ ̀i kha ́c cùng hay kha ́c giơ ́i tính trong bối 
ca ̉nh gia ́o dục, khi thư ̣c hiện trên cơ ba ̉n tính dục theo bâ ́t cư ́ điều kiện na ̀o 
sau đây: (Education Code 212.5; 5 CCR 4916) 

1. Trình ra ha ̀nh vi tỏ rõ hay ngụ y ́ ra điều kiện cho tình tra ̣ng hay 
tiến bộ học ha ̀nh của một học sinh. 
2. Phục tùng hay tư ̀ chối ha ̀nh vi bơ ̉i một học sinh đươ ̣c sư ̉ dụng 
như la ̀ cơ ba ̉n cho như ̃ng quyết định học ha ̀nh a ̉nh hươ ̉ng tơ ́i ngươ ̀i học 
sinh.  
3. Ha ̀nh vi có mục đích hay ta ́c dụng a ̉nh hươ ̉ng xâ ́u tơ ́i tha ̀nh 
tích học tâ ̣p của ngươ ̀i học sinh hay ta ̣o nên một môi trươ ̀ng gia ́o dục bị tổn 
thương, thù địch va ̀ đe dọa. 
4. Phục tùng  hay ba ́c bỏ ha ̀nh vi bơ ̉i ngươ ̀i học sinh đang dùng 
như một nền ta ̉ng cho quyết định bơ ̉i ngươ ̀i học sinh đươ ̣c dùng như la ̀ một 
cơ ba ̉n cho quyết định na ̀o a ̉nh hươ ̉ng tơ ́i ngươ ̀i học sinh liên quan tơ ́i phúc 
lơ ̣i va ̀ dịch vụ, danh dư ̣, chương trình hay hoa ̣t động có sẵn. Ví dụ: Loa ̣i 
ha ̀nh vi ma ̀ bị ngăn câ ́m trong học khu, nó có thể ta ̣o nên quâ ́y nhiễu tình 
dục, nhưng không giơ ́i ha ̣n đối vơ ́i: 
1. Liếc mắt dâm dâ ̣t không mong muốn, ta ́n tỉnh dâm dâ ̣t, hay đề 
nghị 
2. Lí nhí như ̃ng câu tình dục không mong muốn, đặt tên, la ̣m 
dụng lơ ̀i nói, phê pha ́n xúc pha ̣m hay mô ta ̉ ha ̣ phâ ̉m ca ́ch 
3. Dùng lơ ̀i phê bình sinh động về thân hình một ngươ ̀i, phê bình 
tính dục hay câu hỏi không mong muốn hay trò chuyện ca ́ nhân qua ́ đa ́ng. 
4. Tiếu lâm, bích chương, ghi chú, câu chuyện, hoa ̣t hình, hình 
vẽ, tranh xúc pha ̣m,  cư ̉ chỉ tục tĩu, hay như ̃ng hình a ̉nh do vi tính la ̀m ra có 
tính ca ́ch tình dục 
5. Loan truyền tin đồn tình dục 
6. Chọc ghẹo hay nhâ ̣n xét tình dục về học sinh ghi danh trong 
một lơ ́p hay hoa ̣t động chỉ có một giơ ́i tính 
7. Xoa bóp, nắm, mơn trơ ́n, vỗ hay cha ̣m nhẹ thân hình. 
8. Đụng cha ̣m thân thể một ngươ ̀i hay a ́o quâ ̀n một ca ́ch dâm 
dâ ̣t 
9. Ngăn ca ̉n hay châ ̣n ha ̀nh động một ngươ ̀i hay can thiệp va ̀o 
hoa ̣t động của trươ ̀ng khi tiến tơ ́i một ngươ ̀i, biểu lộ tình dục hay giơ ́i tính 
10. Trưng ba ̀y vâ ̣t gơ ̣i y ́ tình dục 
11. Tâ ́n công tình dục, ba ̣o ha ̀nh tình dục hay ép buộc tình dục 
12. Ba ̣o ha ̀nh tình dục như ta ̣o nên một ha ̀nh động tình dục va ̀o 
một ngươ ̀i ma ̀ không đươ ̣c sư ̣ đồng y ́. 
13. Liên la ̣c điện tư ̉ có lơ ̀i phê, tư ̀ hay hình a ̉nh mô ta ̉ ơ ̉ trên 
Ba ̣o ha ̀nh tình dục la ̀ hình thư ́c quâ ́y nhiễu tình dục tha ́i qua ́ nhâ ́t, Ba ̣o 
ha ̀nh tình dục la ̀ khi gây ra một ha ̀nh động tình dục lên một ngươ ̀i ma ̀ 
không có sư ̣ đồng y ́ của họ. “Châ ́p thuâ ̣n khẳng định” nghĩa la ̀ xa ́c nhâ ̣n, y ́ 
thư ́c va ̀ đồng y ́ tư ̣ nguyện tham gia va ̀o hoa ̣t động tình dục. Tra ́ch nhiệm 
của mỗi ngươ ̀i tham gia ha ̀nh động tình dục la ̀ ba ̉o đa ̉m ngươ ̀i kia  khẳng 
định đồng y ́ ngươ ̀i kia hay như ̃ng ngươ ̀i kia đồng y ́ tham gia. Không pha ̉n 
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đối hay không kha ́ng cư ̣ không có nghĩa la ̀ đồng y ́. Im lặng cũng không 
pha ̉i la ̀ đồng y ́. Đồng y ́ khẳng định pha ̉i diễn ra suốt ha ̀nh động tình dục va ̀ 
có thể thu hồi bâ ́t cư ́ lúc na ̀o. Việc có quan hệ giư ̃a ca ́c ngươ ̀i liên quan 
hay liên hệ tình dục trong qua ́ khư ́ giư ̃a họ sẽ không bao giơ ̀ la ̀ biểu hiệu 
của sư ̣ đồng y ́ ca ̉. 
Quâ ́y nhiễu tình dục bị ngăn câ ́m trong mọi khuôn viên trươ ̀ng va ̀ trong mọi 
hoa ̣t động va ̀ chương trình của trươ ̀ng. Ha ̀nh vi bị câ ́m na ̀o ma ̀ xa ̉y ra ngoa ̀i 
khuôn viên hay ngoa ̀i chương trình hay hoa ̣t động của trươ ̀ng sẽ bị xem 
như quâ ́y rối tình dục vi pha ̣m chính sa ́ch của học khu nếu nó có một ta ́c 
dụng liên tục hay ta ̣o ra một môi trươ ̀ng thù địch cho ngươ ̀i khiếu na ̣i hay 
na ̣n nhân của ha ̀nh vi. 
Quy trình ba ́o ca ́o, Điều tra khiếu na ̣i va ̀ Gia ̉i quyết 
Bâ ́t cư ́ học sinh na ̀o ma ̀ tin rằng mình la ̀ đối tươ ̣ng của quâ ́y rối tình dục bơ ̉i 
một học sinh kha ́c, bơ ̉i một nhân viên hay ngươ ̀i thư ́ ba na ̀o đa ̃ chư ́ng kiến 
quâ ́y rối tình dục thì râ ́t nên ba ́o ca ́o sư ̣ việc cho một gia ́o viên, hiệu trươ ̉ng 
hay một nhân viên kha ́c của trươ ̀ng. Khi nhâ ̣n đươ ̣c một ba ́o ca ́o như thế 
thì trong vòng một nga ̀y sau đó, nhân viên trươ ̀ng pha ̉i chuyển ba ́o ca ́o đó 
cho hiệu trươ ̉ng va ̀ nhân viên thư ̀a ha ̀nh của học khu. Mỗi trươ ̀ng sẽ nhâ ̣n 
diện ngươ ̀i chịu tra ́ch nhiệm đối phó vơ ́i quâ ́y nhiễu tình dục. Ngươ ̀i na ̀y có 
thể la ̀ hiệu trươ ̉ng của trươ ̀ng hay ngươ ̀i chỉ định va ̀ đươ ̣c huâ ́n luyện. 
Ngoa ̀i ra, bâ ́t cư ́ nhân viên trươ ̀ng na ̀o quan sa ́t quâ ́y rối tình dục liên quan 
tơ ́i một học sinh thì sẽ ba ́o ca ́o quan sa ́t của mình cho hiệu trươ ̉ng va ̀ viên 
chư ́c thư ̀a ha ̀nh của học khu. Nhân viên na ̀y sẽ có như ̃ng ha ̀nh động cho 
dù ngươ ̀i đươ ̣c cho la ̀ na ̣n nhân có nộp khiếu na ̣i hay không.  
Khi một ba ́o ca ́o hay khiếu na ̣i về quâ ́y rối tình dục liên quan tơ ́i ha ̀nh vi 
ngoa ̀i khuôn viên trươ ̀ng, thì hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định sẽ gia ̉i quyết 
cho dù ha ̀nh vi na ̀y ta ̣o nên hay đóng góp va ̀o việc ta ̣o nên một môi trươ ̀ng 
học ha ̀nh thù địch. Nếu hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định quyết định rằng một 
môi trươ ̀ng thù địch có thể hay đa ̃ ta ̣o nên, thì khiếu na ̣i sẽ đươ ̣c điều tra va ̀ 
gia ̉i quyết cùng một ca ́ch như ha ̀nh vi bị ngăn câ ́m ơ ̉ trong khuôn viên 
trươ ̀ng.  
Khi một ba ́o ca ́o thông tin bằng lơ ̀i hay bằng văn ba ̉n đươ ̣c nộp thì hiệu 
trươ ̉ng sẽ ba ́o cho ngươ ̀i học sinh hay phụ huynh/gia ́m hộ quyền nộp một 
văn ba ̉n khiếu na ̣i chính thư ́c theo thủ túc khiếu na ̣i thống nhâ ́t của học 
khu. Ca ́c khiếu na ̣i chính thư ́c nộp theo thủ tục khiếu na ̣i của học khu sẽ 
đươ ̣c gia ̉i quyết phù hơ ̣p vơ ́i AR 1312.3.  
Bâ ́t kể la ̀ có khiếu na ̣i chính thư ́c nộp hay không, hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ 
định sẽ tiến ha ̀nh điều tra như ̃ng ca ́o buộc va ̀ nếu thâ ́y có quâ ́y rối tình dục 
thì sẽ ha ̀nh động nhanh chóng để ngăn châ ̣n nó, tra ́nh ta ́i diễn va ̀ gia ̉i 
quyết ta ́c dụng tiếp tục. 
Nếu một khiếu na ̣i quâ ́y rối tình dục đươ ̣c nộp đâ ̀u tiên cho hiệu trươ ̉ng thì 
hiệu trươ ̉ng sẽ chuyển ba ̉n tươ ̀ng trình cho nhân viên thư ̀a ha ̀nh của học 
khu. Hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định sẽ mơ ̉ đâ ̀u điều tra khiếu na ̣i na ̀y.  
Trong trươ ̀ng hơ ̣p một quâ ́y rối tình dục liên quan tơ ́i hiệu trươ ̉ng, nhân viên 
thư ̀a ha ̀nh hay bâ ́t cư ́ ngươ ̀i na ̀o ma ̀ thươ ̀ng đươ ̣c ba ́o ca ́o sư ̣ việc, thì 
tươ ̀ng trình pha ̉i nộp cho gia ́m đốc học khu hay ngươ ̀i chỉ định, vị na ̀y sẽ 
quyết định ai sẽ điều tra khiếu na ̣i na ̀y. 
 
Ho�p	  đê�	  tiếp	  nhâ�n	  sư�	  viê�c 
 
Trong	  vòng	  mô�t	  ngày	  sau	  khi	  nhâ�n	  báo	  cáo	  quấy	  rối	  tình	  du�c	  hay	  nhâ�n	  thấy	  
có	  quấy	  rối	  tình	  du�c,	  thì	  nhân	  viên	  pha�i	  thông	  báo	  cho	  thành	  viên	  đươ�c	  chi�	  
đi�nh	  cu�a	  trươ ̀ng	  và	  nhân	  viên	  thư ̀a	  hành	  cu�a	  ho�c	  khu.	  Khi	  nhâ�n	  đươ�c	  
mô�t	  báo	  cáo	  quấy	  rối	  tình	  du�c,	  nhân	  viên	  chi�	  đi�nh	  cu�a	  trươ ̀ng	  này	  hay	  
ngươ ̀i	  chi�	  đi�nh	  pha�i	  ngay	  lâ�p	  tư ́c	  lên	  li�ch	  mô�t	  buô�i	  ho�p	  tiếp	  nhâ�n	  sư�	  
viê�c	  vơ ́i	  ngươ ̀i	  ho�c	  sinh	  đươ�c	  báo	  cáo	  bi�	  quấy	  rối.	  Nếu	  ho�c	  sinh	  này	  yêu	  cầu	  
hay	  luâ�t	  lê�	  yêu	  cầu,	  thì	  nhân	  viên	  đươ�c	  chi�	  đi�nh	  cu�a	  trươ ̀ng	  sẽ	  thông	  báo	  
cho	  phu�	  huynh	  hay	  giám	  hô�	  cu�a	  em	  và	  mơ ̀i	  ho�	  tham	  dư�	  buô�i	  ho�p	  sơ	  
khơ�i	  này.Trong	  mo�i	  trươ ̀ng	  hơ�p,	  ho�c	  sinh	  này	  sẽ	  đươ�c	  báo	  rằng	  em	  có	  thê�	  
mang	  theo	  mô�t	  ngươ ̀i	  hô�	  trơ�	  do	  em	  cho�n	  tơ ́i	  buô�i	  ho�p.	  Nếu	  ngươ ̀i	  đươ�c	  
cho�n	  là	  mô�t	  ho�c	  sinh	  khác	  thì	  em	  này	  sẽ	  đươ�c	  cho	  phép	  vắng	  mă�t	  trong	  lơ ́p	  
hay	  trong	  hoa�t	  đô�ng	  đê�	  em	  tham	  gia	  buô�i	  ho�p.	  Mô�t	  ho�c	  sinh	  có	  quyền	  
yêu	  cầu	  lên	  li�ch	  khác	  cho	  buô�i	  ho�p	  đê�	  giúp	  cho	  ngươ ̀i	  ho�c	  sinh	  đi	  theo	  hô�	  
trơ�	  tham	  gia	  đươ�c	  buô�i	  ho�p. 
Ơ�	  buô�i	  ho�p	  sơ	  khơ�i	  này,	  ho�c	  sinh	  sẽ	  đươ�c	  thông	  báo	  rằng: 
(1)	  	  	  	  Ho�c	  khu	  sẽ	  ngay	  lâ�p	  tư ́c	  nô�	  lư�c	  ba�o	  vê�	  sư�	  an	  toàn	  và	  an	  ô�n	  tình	  
ca�m	  cu�a	  ngươ ̀i	  ho�c	  sinh	  báo	  cáo; 
(2)	  	  	  	  Báo	  cho	  ho�c	  sinh	  là	  em	  có	  thê�	  nô�p	  khiếu	  na�i	  chính	  thư ́c	  theo	  thu�	  tu�c	  
khiếu	  na�i	  thông	  nhất	  cu�a	  ho�c	  khu	  và	  ha�n	  thơ ̀i	  gian	  đê�	  nô�p	  mô�t	  khiếu	  na�i	  
như	  vâ�y; 
(3)	  	  	  	  Gia�i	  thích	  rằng	  các	  khiếu	  na�i	  và	  cáo	  buô�c	  quấy	  rối	  tình	  du�c	  sẽ	  đươ�c	  giư ̃	  
kín	  trư ̀	  phi	  cần	  thiết	  đê�	  tiến	  hành	  điều	  tra	  hay	  làm	  như ̃ng	  viê�c	  cần	  thiết	  khác; 
(4)	  	  	  	  Gia�i	  thích	  các	  trươ ̀ng	  hơ�p	  mà	  nhân	  viên	  trươ ̀ng	  pha�i	  báo	  cáo	  cho	  Ban	  
Di�ch	  vu�	  Gia	  đình	  và	  Tre�	  em	  và/hay	  cơ	  quan	  pháp	  luâ�t; 

(5)	  	  	  	  Báo	  cho	  ho�c	  sinh	  rằng	  viê�c	  tra�	  thù	  vì	  đã	  báo	  cáo	  hay	  đã	  tham	  gia	  điều	  tra	  
thì	  bi�	  cấm	  và	  cách	  thư ́c	  báo	  cáo	  sư�	  tra�	  thù	  nào	  mà	  em	  trãi	  qua; 
(6)	  	  	  	  Gia�i	  thích	  rằng	  sau	  khi	  khiếu	  na�i	  đã	  đươ�c	  điều	  tra,	  nhân	  viên	  trươ ̀ng	  sẽ	  
khuyến	  cáo	  cách	  thư ́c	  tiến	  hành	  và	  tơ ́i	  mư ́c	  luâ�t	  lê�	  và	  chính	  sách	  ho�c	  khu	  cho	  
phép,	  ho�c	  sinh	  có	  thê�	  có	  ý	  kiến	  trong	  quyết	  đi�nh	  đó; 
(7)	  	  	  Yêu	  cầu	  ho�c	  sinh	  gia�i	  thích	  bằng	  lơ ̀i	  cu�a	  mình	  chuyê�n	  gì	  xa�y	  ra,	  a�nh	  
hươ�ng	  tơ ́i	  em	  như	  thế	  nào,	  và	  cần	  cái	  gì	  đê�	  ca�m	  thấy	  an	  toàn	  ơ�	  trươ ̀ng; 
(8)	  	  Báo	  cho	  ho�c	  sinh	  rằng	  em	  có	  thê�	  trình	  bày	  thêm	  chư ́ng	  cơ ́,	  hay	  thông	  tin	  
dẫn	  tơ ́i	  chư ́ng	  cơ ́,	  bất	  cư ́	  lúc	  nào	  trong	  khi	  điều	  tra. 
 
Nếu	  học	  sinh	  yêu	  cầu	  giữ	  bí	  mật	  tên	  của	  họ	  khỏi	  người	  bi�	  coi	  là	  quấy	  rối,	  nhân	  
viên	  của	  trường	  sẽ	  giải	  thích	  rằng	  yêu	  cầu	  như	  vậy	  có	  thể	  giới	  hạn	  khả	  năng	  của	  
Học	  khu	  điều	  tra	  khiếu	  nại	  và	  ngừng	  quấy	  rối.	  Nhân	  viên	  trường	  cũng	  sẽ	  giải	  
thích	  rằng	  Ho�c	  khu	  không	  thể	  giữ	  bí	  mật	  tên	  của	  học	  sinh	  báo	  cáo	  từ	  tên	  quấy	  
rối,	  nếu	  làm	  như	  vậy	  sẽ	  làm	  suy	  yếu	  khả	  năng	  của	  học	  khu	  trong	  việc	  đảm	  bảo	  
một	  môi	  trường	  an	  toàn	  và	  không	  phân	  biệt	  đối	  xử	  cho	  tất	  cả	  học	  sinh,	  kể	  cả	  học	  
sinh	  báo	  cáo. 
 
Tính Ba ̉o mâ ̣t 
Mọi khiếu na ̣i va ̀ ca ́o buộc quâ ́y rối tình dục sẽ đươ ̣c giư ̃ kín trư ̀ phi câ ̀n 
thiết để thi ha ̀nh điều tra va ̀ ca ́c ha ̀nh động câ ̀n thiết tiếp theo kha ́c. 
Khi một người khiếu nại hoặc nạn nhân quấy rối tình dục thông báo cho 
học khu về sách nhiễu nhưng yêu cầu giữ bí mật, nhân viên trường học 
được chỉ định hoặc tuân thủ sẽ thông báo cho người khiếu nại hoặc nạn 
nhân rằng yêu cầu có thể giới hạn khả năng điều tra quấy rối của học khu 
hoặc thực hiện các hành động cần thiết khác của học khu. Khi tôn trọng 
yêu cầu bảo mật, học khu sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để điều 
tra và đáp ứng các khiếu nại phù hợp với yêu cầu. 
Khi một người khiếu nại hoặc nạn nhân quấy rối tình dục thông báo cho 
học khu về sách nhiễu nhưng yêu cầu học khu không theo đuổi điều tra, thì 
học khu sẽ xác định xem có thể đáp ứng yêu cầu đó hay không trong khi 
cung cấp môi trường an toàn và không phân biệt đối xử cho tất cả học 
sinh. 
 
Ca ́c Biện pha ́p Đa ́p ư ́ng Ta ̣m thơ ̀i Chơ ̀ Điều tra 
Khi một vụ quấy rối tình dục được báo cáo, hiệu trưởng hoặc người được 
chỉ định sẽ tham vấn với nhân viên tuân thủ sẽ xác định xem các biện 
pháp tạm thời là cần thiết cho đến khi kết quả điều tra. Hiệu trưởng / người 
được chỉ định hoặc nhân viên tuân thủ sẽ có những biện pháp khẩn cấp 
cần thiết để ngăn chặn quấy rối và bảo vệ học sinh và / hoặc đảm bảo họ 
tiếp cận chương trình giáo dục. Trong chừng mực có thể, các biện pháp 
tạm thời như vậy sẽ không làm bất lợi cho người khiếu nại hoặc nạn nhân 
của vụ quấy rối bị cáo buộc. Các biện pháp tạm thời có thể bao gồm việc 
đặt các cá nhân tham gia vào các lớp học riêng biệt, chuyển học sinh sang 
lớp học do giáo viên khác giảng dạy, chia tách nạn nhân / người khiếu nại 
đã báo cáo và báo cáo quấy rối, các biện pháp an ninh, hỗ trợ tinh thần và 
tình cảm, hoặc các sư ̉a đổi giáo dục khác, Theo luật pháp và chính sách 
của Hội đồng Quản trị. Nhà trường phải thông báo cho nạn nhân / người 
khiếu nại những lựa chọn của họ để tránh tiếp xúc với người quấy rối và 
cho phép nạn nhân / người khiếu nại thay đổi các sắp xếp học vấn, nếu 
thích hợp, phù hợp với luật pháp và chính sách của Hội đồng. Nhà trường 
sẽ làm cho người khiếu nại / nạn nhân nhận thức được các hươ ́ng dâ ̃n và 
sự hỗ trợ sẵn có. 
Học khu có trách nhiệm xác định làm thế nào để giải quyết khiếu nại. Nếu 
xác định rằng đã có vi phạm chính sách quấy rối tình dục của học khu, học 
khu có thể sử dụng các nghị quyết nhằm loại trừ hành vi quấy rối, ngăn 
ngừa sự tái phát và sửa chữa các thiệt hại do quấy rối. Học khu sẽ đánh 
giá xem hành động khắc phục và phòng ngừa phải được thực hiện không 
chỉ ở cấp độ cá nhân, mà còn ở cấp độ trên toàn trường hoặc toàn học 
khu. 
Quy trình Điều tra Bình đẳng va ̀ Nhanh chóng 
Để xác định liệu có vi phạm chính sách quấy rối tình dục, học khu sẽ áp 
dụng tiêu chuẩn "vượt trội về bằng chứng". Tiêu chuẩn này được đáp ứng 
nếu cáo buộc có nhiều khả năng là đúng hơn không. 
Để xác định xem hành vi tình dục có được hoan nghênh hoặc không được 
hoan nghênh, học khu sẽ sử dụng một tiêu chuẩn "đồng ý", như đã định 
nghĩa ở trên. Học khu sẽ không xem xét lịch sử tình dục trong quá khứ của 
nạn nhân được báo cáo trong việc đưa ra quyết định của mình trừ khi nó 
liên quan đến mối quan hệ trước với người quấy rối bị cáo buộc. 
Khi tiến hành điều tra, nhân viên của trường hoặc người được chỉ định sẽ 
thu thập tất cả các tài liệu có sẵn và xem xét tất cả các hồ sơ, ghi chú, 
hoặc các tuyên bố có liên quan đến khiếu nại. Nhân viên của trường có thể 
thăm viếng bất cứ địa điểm hợp lý nào có thể tiếp cận được, nơi các hành 
động được cho là xảy ra. Nhân viên của trường sẽ phỏng vấn tất cả các 
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nhân chứng có sẵn, bao gồm cả kẻ quấy rối, với thông tin liên quan đến 
khiếu nại. Các cuộc phỏng vấn sẽ được tiến hành một ca ́ch ba ̉o mật. Sau 
khi phỏng vấn người quấy rối bị cáo buộc, nhân viên của trường sẽ cung 
cấp cho học sinh báo cáo một cơ hội bổ sung để nộp bằng chứng hoặc 
đưa ra một tuyên bố để phản hồi. 
Nhân	  viên	  trươ ̀ng	  sẽ	  điều	  tra	  không	  như ̃ng	  coi	  hành	  vi	  cho	  là	  đã	  xa�y	  ra	  mà	  còn	  
xem	  tác	  du�ng	  cu�a	  nó	  vào	  kinh	  nghiê�m	  ho�c	  hành	  cu�a	  ho�c	  sinh	  báo	  cáo	  bao	  
gồm	  nhưng	  không	  giơ ́i	  ha�n	  tác	  du�ng	  lên	  kha�	  năng	  tâ�p	  trung	  trong	  lơ ́p,	  
điê�m,	  tham	  gia	  các	  hoa�t	  đô�ng	  và	  kha�	  năng	  di	  chuyê�n	  tư�	  do	  trong	  khuôn	  
viên. 
 
Khi	  tìm	  kiếm	  các	  yếu	  tố	  và	  làm	  các	  quyết	  đi�nh,	  nhân	  viên	  trươ ̀ng	  có	  thê�	  tính	  tơ ́i	  
các	  yếu	  tố	  ghi	  trong	  AR	  1312.3,	  Uniform	  Complaint	  Procedures.	  	  Đó	  là: 
a.	  	  	  	  	  	  	  Các	  phát	  biê�u	  cu�a	  nhân	  chư ́ng; 
b.	  	  	  	  	  	  Đô�	  tin	  câ�y	  tương	  đối	  cu�a	  như ̃ng	  cá	  nhân	  liên	  quan; 
c.	  	  	  	  	  	  	  Cá	  nhân	  khiếu	  na�i	  pha�n	  ư ́ng	  sư�	  viê�c	  ra	  sao; 
d.	  	  	  	  	  	  Có	  tài	  liê�u	  hay	  chư ́ng	  cơ ́	  khác	  liên	  quan	  tơ ́i	  hành	  vi	  cáo	  buô�c; 
e.	  	  	  	  	  	  Như ̃ng	  trươ ̀ng	  hơ ́p	  trong	  quá	  khư ́	  về	  hành	  vi	  tương	  tư�	  bơ�i	  ngươ ̀i	  vi	  pha�m	  
bi�	  cáo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  buô�c; 
f.	  	  	  	  	  	  	  Như ̃ng	  cáo	  buô�c	  sai	  trong	  quá	  khư ́	  cu�a	  ngươ ̀i	  khiếu	  na�i. 
 

Nhân	  viên	  của	  trường	  sẽ	  thông	  báo	  cho	  học	  sinh	  về	  quyết	  định	  của	  họ	  càng	  sớm	  
càng	  tốt,	  và	  giải	  thích	  cho	  học	  sinh	  những	  lý	  do	  cho	  quyết	  định	  của	  họ. 

Kết	  quả	  của	  cuộc	  điều	  tra	  sẽ	  được	  đưa	  vào	  Quyết	  định	  cuối	  cùng.	  Quyết	  định	  
cuối	  cùng	  sẽ	  bao	  gồm	  những	  phát	  hiện	  về	  thực	  tế	  dựa	  trên	  các	  bằng	  chứng	  được	  
thu	  thập,	  kết	  luận	  của	  viên	  chức	  trường	  học	  hoặc	  người	  được	  chỉ	  định	  về	  việc	  
liệu	  có	  vi	  phạm	  Chính	  sách	  Quấy	  rối	  Tình	  dục	  hay	  không	  và	  coi	  có	  nô�p	  khiếu	  nại	  
thống	  nhất.	  Để	  xác	  định	  một	  môi	  trường	  giáo	  dục	  có	  tính	  thù	  địch,	  vi	  phạm	  các	  
chính	  sách	  của	  ho�c	  khu,	  đã	  được	  tạo	  ra,	  nhân	  viên	  của	  trường	  sẽ	  xem	  xét	  các	  
yếu	  tố	  quy	  định	  trong	  AR	  1312.3	  (4)	  (a)	  -‐	  (f).	  Quyết	  định	  cuối	  cùng	  được	  khuyến	  
nghị	  cũng	  bao	  gồm	  (các)	  biện	  pháp	  khắc	  phục	  sẽ	  được	  áp	  dụng. 

Quyết	  định	  cuối	  cùng	  của	  nhân	  viên	  trường	  sẽ	  dựa	  trên	  đánh	  giá	  độc	  lập	  của	  họ	  
về	  tất	  cả	  các	  tình	  huống	  có	  liên	  quan,	  bao	  gồm	  nhưng	  không	  giới	  hạn	  ở	  độ	  tuổi	  
của	  cả	  hai	  học	  sinh,	  mức	  độ	  nghiêm	  trọng	  của	  quấy	  rối,	  tác	  động	  của	  quấy	  rối	  
nạn	  nhân	  và	  liệu	  Bất	  kỳ	  khiếu	  nại	  trước	  đó	  đã	  được	  thực	  hiện	  liên	  quan	  đến	  hành	  
vi	  quấy	  rối	  của	  học	  sinh. 
 
Văn ba ̉n quyết định sau cùng sẽ ba ́o cho na ̣n nhân quyền kha ́ng ca ́o quyết 
định cuối cùng lên nhân viên thư ̀a ha ̀nh của học khu trong vòng 5 nga ̀y 
trên lịch kể tư ̀ nga ̀y nhâ ̣n đươ ̣c quyết định. Kha ́ng ca ́o gơ ̉i cho nhân viên 
thư ̀a ha ̀nh của học khu sẽ tuân thủ ca ́c thù tục trong Level II Appeals trong 
AR 1312.3, Uniform Complaint Procedures, ngay ca ̉ khi một thủ tục khiếu 
na ̣i đồng nhâ ́t không đươ ̣c nộp.   
Thư ̣c thi Chính sa ́ch của Học khu 
Gia ́m đốc hay ngươ ̀i chỉ định sẽ ha ̀nh động thích hơ ̣p để củng cố chính 
sa ́ch chống quâ ́y rối tình dục của học khu. Như câ ̀n thiết, ca ́c ha ̀nh động 
na ̀y có thể bao gồm như ̃ng thư ́ sau đây: 
1. Xóa bỏ ca ́c chư ̃ viết bâ ̣y va ̀ xúc pha ̣m 
(cf. 5131.5 – Pha ́ hoa ̣i va ̀ Viết bâ ̣y 
2. Huâ ́n luyện học sinh, nhân viên va ̀ phụ huynh/gia ́m hộ về 
ca ́ch nhâ ̣n biết quâ ́y rối va ̀ ca ́ch đa ́p ư ́ng.  
(cf. 4131 – Pha ́t triển nhân viên) 
3. Dùng ca ́c quy trình phục hồi ơ ̉ mư ́c độ trươ ̀ng để xóa bỏ quâ ́y 
rối, ngăn ngư ̀a ta ́i xa ̉y ra, va ̀ sư ̉a chư ̃a như ̃ng a ̉nh hươ ̉ng tiêu cư ̣c trên văn 
hóa va ̀ khung ca ̉nh trươ ̀ng khi na ̀o thích hơ ̣p.  
4. Phổ biến hay tóm tắt chính sa ́ch của học khu va ̀ điều lệ về tơ ́i 
quâ ́y rối tình dục.  
5. Phù hơ ̣p vơ ́i luâ ̣t lệ liên quan tơ ́i việc ba ̉o mâ ̣t của học sinh va ̀ 
hồ sơ nhân viên, liên la ̣c giư ̃a phụ huynh/gia ́m hộ về tra ̉ lơ ̀i của trươ ̀ng va ̀ 
cộng đồng. 
(cf. 4119.23 – Tiết lộ không đươ ̣c phép ca ́c Thông tin mâ ̣t/đặc quyền) 
(cf. 5125 – Hồ sơ học sinh) 
6. Dùng biện pha ́p ky ̉ luâ ̣t thích hơ ̣p đối vơ ́i kẻ quâ ́y rối theo luâ ̣t 
va ̀ chính sa ́ch của Ban Gia ́o dục 
(cf. 4118 – Đuổi học/Ha ̀nh động ky ̉ luâ ̣t) 
(cf. 4218 - Đuổi/Đuổi học ca ̉nh ca ́o/Biện pha ́p ky ̉ luâ ̣t) 
(cf. 5144.1 – Đuổi học ca ̉nh ca ́o va ̀ Đuổi học luôn/Quy trình xét xư ̉ công 
bằng) 
(cf. 5144.2 - Đuổi học ca ̉nh ca ́o va ̀ Đuổi học luôn/Quy trình xét xư ̉ công 
bằng) (Học sinh  
                     khuyết tâ ̣t))Thông ba ́o 
Một ba ̉n chính sa ́ch va ̀ điều lệ chống quâ ́y rối tình dục của học khu sẽ: 
1. Có trong ca ́c Thông ba ́o gơ ̉i cho phụ huynh/gia ́m hộ va ̀o đâ ̀u 
mỗi năm học..  (Education Code 48980; 5 CCR 4917) 
(cf. 5145.6 – Thông ba ́o Phụ huynh) 

 
2. Đươ ̣c trưng ba ̀y trong địa điểm dễ thâ ́y trong tòa nha ̀ ha ̀nh 
cha ́nh hay nơi na ̀o kha ́c ma ̀ ca ́c thông ba ́o của luâ ̣t lệ học khu, thủ tục, tiêu 
chuâ ̉n ha ̣nh kiểm đươ ̣c da ́n lên.   (Education Code 231.5) Tên của nhân 
viên trươ ̀ng chịu tra ́ch nhiệm điều tra ca ́c khiếu na ̣i quâ ́y rối tình dục sẽ 
đươ ̣c niêm yết nơi rõ ra ̀ng ơ ̉ mỗi trươ ̀ng học. 
 Một ba ̉n sẽ đươ ̣c niêm yết trên website của học khu cùng vơ ́i 
ca ́c chính sa ́ch của học khu va ̀ điều lệ ha ̀nh cha ́nh. 
3. Đươ ̣c cung câ ́p như một phâ ̀n của chương trình định hươ ́ng 
tiến ha ̀nh cho học sinh mơ ́i ơ ̉ đâ ̀u mỗi quy ́ học, học ky ̀ hay học 
hè.(Education Code 231.5) 
4. Xuâ ́t hiện trong bâ ́t kt xuâ ́t ba ̉n na ̀o của hoc khu ma ̀ có luâ ̣t lệ 
toa ̀n diện của học khu, thủ tục va ̀ tiêu chuâ ̉n ha ̣nh kiểm. (Education Code 
231.5) 
8/25/04; 10/26/11A; 06/14/17A 
   Phụ Lục J va ̀ K 
Phụ lục J: Chính Sa ́ch 6163,4 của Hội Đồng Hươ ́ng dâ ̃n 
Việc Học Sinh Sử Dụng Công Nghệ/Chính Sa ́ch An Toa ̀n Internet 
Hội Đồng Qua ̉n Trị muốn rằng ca ́c ta ̀i nguyên công nghệ đươ ̣c sử dụng để 
truy cập thiết bị va ̀ ma ̣ng lươ ́i của Học Khu cho dù la ̀ do học khu học 
sinh.cung câ ́p hay của học sinh pha ̉i đươ ̣c sử dụng một ca ́ch có tra ́ch 
nhiệm va ̀ thích hơ ̣p, hỗ trơ ̣ chương trình gia ̉ng da ̣y va ̀ tăng cươ ̀ng việc học 
của mình. 
Chính sa ́ch sau đây va ̀ ca ́c quy định va ̀ thủ tục tương ứng nhằm thư ̣c hiện 
ca ́c yêu câ ̀u của pha ́p luật đối vơ ́i học khu theo Đa ̣o Luật Ba ̉o Vệ Thông 
Tin Internet của Trẻ (CIPA) (Công Luật 106-554). Chính sa ́ch, quy định va ̀ 
thủ tục đó pha ̉i đươ ̣c a ́p dụng cho mọi học sinh có ma ́y tính hoặc thiết bị 
có truy cập Internet. Chính sa ́ch của Hội Đồng Qua ̉n Trị la ̀: (a) ngăn chặn 
ngươ ̀i dùng truy cập ma ̣ng ma ́y tính của học khu để, hoặc gửi, ta ̀i liệu 
không thích hơ ̣p qua Internet, thư điện tử, truyền thông xa ̃ hội, hoặc hình 
thức liên la ̣c điện tử trư ̣c tiếp kha ́c; (b) ngăn chặn truy cập tra ́i phép va ̀ 
hoa ̣t động trư ̣c tuyến phi pha ́p kha ́c; 
(c) ngăn chặn tiết lộ, sử dụng, hoặc pha ́t ta ́n tra ́i phép trư ̣c tuyến đối vơ ́i 
thông tin nhận da ̣ng ca ́ nhân của trẻ vị tha ̀nh niên; va ̀ (d) tuân thủ Đa ̣o 
Luật Ba ̉o Vệ Thông Tin Internet của Trẻ. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ thông ba ́o cho học 
sinh va ̀ phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ về ca ́c trươ ̀ng hơ ̣p sử dụng đươ ̣c 
phép đối 
vơ ́i ma ́y tính của học khu va ̀ hậu qua ̉ của việc sử dụng tra ́i phép va ̀/hoặc 
ca ́c hoa ̣t động phi pha ́p. 
Định nghĩa 
1. Truy	  cập	  Internet	  -‐	  Mô�t	  máy	  tính	  sẽ	  đươ�c	  xem	  là	  có	  truy	  cập	  Internet	  nếu	  
máy	  tính	  đó	  kết	  nối	  có	  dây	  hoặc	  không	  dây	  vơ ́i	  mô�t	  ma�ng	  máy	  tính	  có	  truy	  cập	  
Internet. 
2. Trẻ	  vi�	  thành	  niên	  là	  mô�t	  ngươ ̀i	  chưa	  đến	  19	  tuổi. 
3. Tu�c	  tĩu	  sẽ	  có	  ý	  nghĩa	  đươ�c	  cho	  biết	  trong	  mu�c	  1460	  cu�a	  khoa�n	  18,	  
Bô�	  Luật	  Hoa	  Kỳ. 
4. Khiêu	  dâm	  trẻ	  em	  sẽ	  có	  ý	  nghĩa	  đươ�c	  cho	  biết	  trong	  mu�c	  2256	  cu�a	  
khoa�n	  18,	  Bô�	  Luật	  Hoa	  Kỳ. 
5. Có	  ha�i	  cho	  trẻ	  vi�	  thành	  niên	  sẽ	  có	  nghĩa	  là	  bất	  kỳ	  tranh	  a�nh,	  tập	  tin	  hình	  
a�nh	  đồ	  ho�a,	  hay	  mô	  ta�	  hình	  a�nh	  nào	  mà: 
a. Khi	  đươ�c	  xem	  xét	  toàn	  bô�	  và	  liên	  quan	  đến	  trẻ	  vi�	  thành	  niên,	  thu	  hút	  
sư�	  chú	  ý	  thèm	  khát	  đối	  vơ ́i	  nô�i	  dung	  kho�a	  thân	  hoặc	  tình	  du�c; 
b. Khắc	  ho�a,	  mô	  ta�	  hay	  thể	  hiê�n,	  theo	  cách	  pha�n	  ca�m	  hiển	  nhiên	  liên	  
quan	  đến	  nô�i	  dung	  thích	  hơ�p	  vơ ́i	  trẻ	  vi�	  thành	  niên,	  mô�t	  hành	  vi	  tình	  du�c	  
hay	  tiếp	  xúc	  tình	  du�c	  trên	  thư�c	  tế	  hoặc	  mô	  pho�ng,	  hành	  vi	  tình	  du�c	  bình	  
thươ ̀ng	  hoặc	  đồi	  tru�y	  trên	  thư�c	  tế	  hoặc	  mô	  pho�ng,	  hoặc	  để	  lô�	  bô�	  phận	  
sinh	  du�c	  mô�t	  cách	  dâm	  du�c;	  và 
c. Khi	  xem	  xét	  tổng	  thể,	  không	  có	  giá	  tri�	  văn	  ho�c,	  nghê�	  thuật,	  chính	  tri�,	  
hay	  khoa	  ho�c	  nghiêm	  túc	  đối	  vơ ́i	  trẻ	  vi�	  thành	  niên 

 
 
 

6. Hack	  có	  nghĩa	  là	  tìm	  cách	  chiếm	  quyền	  truy	  cập	  trái	  phép	  đến	  các	  hê�	  thống	  
máy	  tính	  và	  ma�ng	  có	  kết	  nối	  Internet. 
7. Biê�n	  pháp	  ba�o	  vê�	  bằng	  công	  nghê�	  là	  các	  hê�	  thống	  đươ�c	  triển	  khai,	  
qua�n	  lý	  bơ�i	  ho�c	  khu	  để	  ngăn	  chặn	  và/hoặc	  lo�c	  truy	  cập	  Internet. 
Ca ́c Dịch Vụ Trư ̣c Tuyến/Truy Cập Internet Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i 
đươ ̣c chỉ địn pha ̉i đa ̉m ba ̉o rằng mọi ma ́y tính có truy cập Internet của học 
khu pha ̉i có một biện pha ́p ba ̉o vệ bằng công nghệ giúp chặn hoặc lọc truy 
cập Internet đến ca ́c nội dung khắc họa hình a ̉nh mang tính tục tĩu, khiêu 
dâm trẻ em, hoặc có ha ̣i cho trẻ vị tha ̀nh niên, va ̀ hoa ̣t động của ca ́c biện 
pha ́p đó pha ̉i có hiệu lư ̣c. (20 USC 7001, 47 USC 254) Chịu sư ̣ gia ́m sa ́t 
của nhân viên, ca ́c biện pha ́p ba ̉o vệ bằng công nghệ có thể bị vô hiệu đối 
vơ ́i ngươ ̀i trươ ̉ng tha ̀nh hoặc, trong trươ ̀ng hơ ̣p trẻ vị tha ̀nh niên, gia ̉m thiểu 
chỉ ơ ̉ mục đích nghiên cứu có thiện chí hoặc mục đích hơ ̣p pha ́p kha ́c. 
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Hội Đồng Qua ̉n Trị muốn ba ̉o vệ học sinh tra ́nh truy cập nội dung có ha ̣i 
trên Internet hoặc ca ́c dịch vụ trư ̣c tuyến kha ́c va ̀ ngăn chặn truy cập ma ̣ng 
không thích hơ ̣p. Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định pha ̉i thư ̣c 
hiện ca ́c quy định va ̀ 
thủ tục đươ ̣c thiết kế để ha ̣n chế sư ̣ truy cập của học sinh đến nội dung có 
ha ̣i hoặc không thích hơ ̣p trên Internet va ̀ ngăn chặn truy cập ma ̣ng 
không thích hơ ̣p bao gồm hack, tiết lộ, sử dụng va ̀ pha ́t ta ́n tra ́i phép 
thông tin nhận da ̣ng ca ́ nhân về 
trẻ vị tha ̀nh niên, va ̀ ca ́c hoa ̣t động phi pha ́p kha ́c. Họ cũng pha ̉i lập ra ca ́c 
quy định để gia ̉i quyết vâ ́n đề sư ̣ an toa ̀n va ̀ an ninh của học sinh khi sử 
dụng thư điện tử, phòng chat, tin nhắn tức thơ ̀i. 
Ha ̀nh vi tiết lộ, sử dụng va ̀ pha ́t ta ́n thông tin nhận da ̣ng ca ́ nhân về học 
sinh la ̀ bị câ ́m. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định pha ̉i gia ́m sa ́t hoa ̣t động 
gia ́o dục, gia ́m sa ́t va ̀ theo dõi việc học sinh sử dụng ma ̣ng ma ́y tính trư ̣c 
tuyến va ̀ truy cập Internet tuân theo chính sa ́ch na ̀y va ̀ ca ́c điều luật a ́p 
dụng. Ca ́c hiệu trươ ̉ng hoặc ngươ ̀i đa ̣i diện đươ ̣c chỉ định pha ̉i tổ chức 
huâ ́n luyện thích hơ ̣p vơ ́i độ tuổi cho học sinh na ̀o sử dụng ca ́c hệ thống 
Internet của Học Khu. Chương trình huâ ́n luyện đươ ̣c tổ chức pha ̉i đươ ̣c 
thiết kế để nâng cao cam kết của Học Khu đối vơ ́i: 
a. Các	  tiêu	  chuâ�n	  và	  trươ ̀ng	  hơ�p	  sử	  du�ng	  chấp	  nhận	  đươ�c	  đối	  vơ ́i	  
các	  di�ch	  vu�	  Internet	  như	  quy	  đi�nh	  trong	  Chính	  Sách	  này; 
b. Sư�	  an	  toàn	  cu�a	  ho�c	  sinh	  liên	  quan	  đến:	  (1)	  sư�	  an	  toàn	  trên	  Internet,	  
(2)	  hành	  vi	  trư�c	  tuyến	  thích	  hơ�p,	  bao	  gồm	  tương	  tác	  vơ ́i	  ngươ ̀i	  khác	  trên	  
các	  trang	  ma�ng	  xã	  hô�i	  và	  trong	  các	  phòng	  chat;	  và	  (3)	  nhận	  thức	  và	  pha�n	  
ứng	  đối	  vơ ́i	  bắt	  na�t	  trên	  ma�ng,	  bao	  gồm	  viê�c	  “bắt	  na�t”	  cấu	  thành	  bất	  kỳ	  
hành	  đô�ng	  hay	  hành	  vi	  thân	  thể	  hay	  bằng	  lơ ̀i	  nào	  mang	  tính	  nghiêm	  tro�ng	  
hoặc	  rô�ng	  khắp,	  bao	  gồm	  các	  nô�i	  dung	  liên	  la�c	  bằng	  văn	  ba�n	  hoặc	  bằng	  
hành	  vi	  điê�n	  tử	  có	  liên	  quan	  đến	  hoa�t	  đô�ng	  cu�a 
nha ̀ trươ ̀ng hoặc sư ̣ chuyên câ ̀n xuâ ́t hiện trong thâ ̉m quyền qua ̉n lý của 
gia ́m đốc học khu, bao gồm ca ́c ha ̀nh động ơ ̉ ngoa ̀i khuôn viên trươ ̀ng 
va ̀/hoặc ca ́c ha ̀nh vi trên thiết bị điện tử. (cf. Ứng Xử của Học Sinh 5131); 
c. Cấm	  phân	  biê�t	  đối	  xử,	  quấy	  rối,	  đe	  do�a,	  và	  bắt	  na�t	  dư�a	  trên	  đặc	  
điểm	  thư�c	  tế	  hoặc	  ca�m	  nhận,	  đươ�c	  luật	  pháp	  ba�o	  vê�,	  bao	  gồm	  nhưng	  
không	  giơ ́i	  ha�n	  ơ�	  khuyết	  tật,	  giơ ́i	  tính,	  xác	  đi�nh	  giơ ́i	  tính,	  biểu	  hiê�n	  giơ ́i	  
tính,	  quốc	  ti�ch,	  chu�ng	  tô�c	  hoặc	  sắc	  tô�c,	  tôn	  giáo,	  thiên	  hươ ́ng	  tình	  du�c	  
hoặc	  liên	  kết	  vơ ́i	  cá	  nhân	  hay	  nhóm	  có	  mô�t	  hoặc	  nhiều	  đặc	  điểm	  thư�c	  tế	  
hay	  ca�m	  nhận;và 
d. Tuân	   thu�	   các	   yêu	   cầu	   E-‐rate	   cu�a	   Đa�o	   Luật	   Ba�o	   Vê�	   Thông	   Tin	  
Internet	   cu�a	   Trẻ.	   Sau	   khi	   nhận	   đươ�c	   chương	   trình	   huấn	   luyê�n	   này,	  
ho�c	  sinh	  sẽ	  xác	  nhận	  rằng	  ho�c	  sinh	  đã	  đươ�c	  huấn	   luyê�n,	  hiểu,	  và	  sẽ	  
tuân	  thu�	  các	  quy	  đi�nh 
của ca ́c chính sa ́ch về trươ ̀ng hơ ̣p sử dụng châ ́p nhận đươ ̣c của Học Khu. 
Trươ ́c khi sử dụng ca ́c ta ̀i nguyên trư ̣c tuyến của học khu, mỗi học sinh va ̀ 
phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ của mình pha ̉i ký tên va ̀ gửi la ̣i Thỏa Thuận Sử 
Dụng Châ ́p Nhận Đươ ̣c cho phe ́p nghĩa vụ va ̀ tra ́ch nhiệm của ngươ ̀i 
dùng. 
Trong thỏa thuận đó, học sinh va ̀ phụ huynh/ ngươ ̀i gia ́m hộ của mình 
pha ̉i đồng ý không quy tra ́ch nhiệm cho học khu va ̀ pha ̉i đồng ý bồi 
thươ ̀ng va ̀ miễn tra ́ch 
nhiệm cho học khu va ̀ tâ ́t ca ̉ nhân viên của học khu đối vơ ́i lỗi của bâ ́t ky ̀ 
biện pha ́p ba ̉o vệ bằng công nghệ na ̀o, vi pha ̣m ca ́c ha ̣n chế về ba ̉n 
quyền, sơ suâ ́t hoặc bâ ́t câ ̉n của ngươ ̀i dùng, hoặc bâ ́t ky ̀ chi phí na ̀o 
ngươ ̀i dùng pha ̉i chịu. 
 
(cf. 6162.6 - Sử Dụng Ta ̀i Liệu Có Ba ̉n Quyền) Nhân viên pha ̉i gia ́m sa ́t 
học sinh trong khi ca ́c em sử dụng ca ́c dịch vụ trư ̣c tuyến va ̀ có thể 
yêucâ ̀u trơ ̣ gia ̉ng va ̀ trơ ̣ gia ̉ng la ̀ học sinh hỗ trơ ̣ gia ́m sa ́t việc na ̀y. 
Để giúp đa ̉m ba ̉o rằng học khu thích nghi đươ ̣c vơ ́i như ̃ng công nghệ va ̀ 
hoa ̀n ca ̉nh thay đổi, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ 
thươ ̀ng xuyên xem la ̣i chính sa ́ch na ̀y, quy định ha ̀nh chính kèm theo ca ́c 
ca ́c thủ tục kha ́c. Họ cũng sẽ gia ́m sa ́t phâ ̀n mềm lọc của học khu để 
giúp đa ̉m ba ̉o hiệu qua ̉ na ̀y. 
Phụ lục K: Quy Định Ha ̀nh Chính 6163.4 - Việc Học Sinh Sử Dụng Công 
Nghệ 
Hiệu trươ ̉ng hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ gia ́m sa ́t việc duy trì ca ́c ta ̀i 
nguyên công nghệ của tư ̀ng trươ ̀ng đồng thơ ̀i tuân thủ ca ́c tiêu chuâ ̉n 
của Học Khu đặt ra bơ ̉i phòng Ca ́c Dịch Vụ Công Nghệ va ̀ có thể lập ra 
ca ́c quy định va ̀ giơ ́i ha ̣n sử dụng. Nhân viên gia ̉ng da ̣y pha ̉i nhận một 
ba ̉n sao của quy định ha ̀nh chính na ̀y, Chính Sa ́ch của Hội Đồng Qua ̉n 
Trị đi kèm, va ̀ Thỏa Thuận về Trươ ̀ng Hơ ̣p Sử Dụng Châ ́p Nhận Đươ ̣c 
của học khu mô ta ̉ ca ́c yêu câ ̀u đối vơ ́i trươ ̀ng hơ ̣p sử dụng thích hơ ̣p đối 
vơ ́i hệ thống va ̀ cũng pha ̉i đươ ̣c cung câ ́p thông tin về vai trò của nhân 
viên trong việc gia ́m sa ́t việc học sinh sử dụng ca ́c ta ̀i nguyên công 
nghệ. Mọi học sinh sử dụng ca ́c ta ̀i nguyên na ̀y pha ̉i đươ ̣c huâ ́n luyện về 
ca ́ch sử dụng thích hơ ̣p va ̀ đúng ca ́ch. 

Va ̀o đâ ̀u mỗi năm học, phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ sẽ nhận đươ ̣c một ba ̉n 
sao chính sa ́ch va ̀ quy định ha ̀nh chính của học khu về việc học sinh truy 
cập Internet va ̀ ca ́c trang trư ̣c tuyến 
Ca ́c Nghĩa Vụ va ̀ Tra ́ch Nhiệm của Ngươ ̀i Dùng 
Học sinh đươ ̣c phép sử dụng thiết bị của học khu để truy cập Internet 
hoặc ca ́c dịch vụ trư ̣c tuyến tuân theo ca ́c nghĩa vụ va ̀ tra ́ch nhiệm của 
ngươ ̀i dùng đươ ̣c quy định bên dươ ́i va ̀ tuân theo chính sa ́ch của Hội 
Đồng Qua ̉n Trị va ̀ Thỏa Thuận về Trươ ̀ng Hơ ̣p Sử Dụng Châ ́p Nhận 
Đươ ̣c của học khu. 

1. Ho�c	  sinh,	  mô�t	  tài	  khoa�n	  sử	  du�ng	  các	  di�ch	  vu�	  trư�c	  tuyến	  đươ�c	  
cấp	  theo	  tên	  cu�a	  ho�c	  sinh	  đó,	  có	  trách	  nhiê�m	  luôn	  sử	  du�ng	  tài	  khoa�n	  
đúng	  cách.	  Ho�c	  sinh	  pha�i	  ba�o	     mật số ta ̀i khoa ̉n ca ́ nhân, mật khâ ̉u, 
địa chỉ nha ̀ va ̀ số điện thoa ̣i. Ca ́c em chỉ đươ ̣c sử dụng hệ thống theo 
ta ̀i khoa ̉n của mình ma ̀ ca ́c em đa ̃ đươ ̣c chỉ định. 
2. Ho�c	  sinh	  pha�i	  sử	  du�ng	  hê�	  thống	  cu�a	  ho�c	  khu	  mô�t	  cách	  an	  toàn,	  có	  
trách	  nhiê�m,	  và	  chu�	  yếu	  cho	  các	  mu�c	  đích	  giáo	  du�c. 
3. Ho�c	  sinh	  không	  đươ�c	  truy	  cập,	  đăng,	  gửi,	  công	  bố	  hay	  hiển	  thi�	  nô�i	  dung	  
có	  ha�i	  hay	  không	  thích	  hơ�p,	  mang	  tính	  đe	  do�a,	  tu�c	  tĩu,	  phá	  rối	  hay	  khiêu	  
dâm,	  hoặc	  có	  thể	  bi�	  xem	  là	  quấy	  rối	  hoặc	  xúc	  pha�m	  ngươ ̀i	  khác	  dư�a	  trên	  
chu�ng	  tô�c/sắc	  tô�c,	  nguồn	  gốc	  quốc	  gia,	  giơ ́i	  tính,	  thiên	  hươ ́ng	  tình	  du�c,	  tuổi	  
tác,	  khuyết	  tật,	  tôn	  giáo	  hay	  niềm	  tin	  chính	  tri�	  cu�a	  ho�. 
Nội dung có ha ̣i bao gồm nội dung, khi đươ ̣c xem xét tổng thể, ma ̀ đối vơ ́i 
một ngươ ̀i bình thươ ̀ng, a ́p dụng ca ́c tiêu chuâ ̉n đương đa ̣i toa ̀n tiểu bang, 
thu hút sư ̣ chú ý ham muốn tình dục va ̀ la ̀ nội dung khắc họa hoặc mô ta ̉ 
theo ca ́ch pha ̉n ca ̉m rõ ra ̀ng về ha ̀nh vi tình dục va ̀ không có gia ́ trị văn 
học, nghệ thuật, chính trị hay khoa học nghiêm túc đối vơ ́i trẻ vị tha ̀nh niên. 
(Bộ Luật Hình Sư ̣ 313) 
4. Ho�c	  sinh	  không	  đươ�c	  tiết	  lô�,	  sử	  du�ng	  hay	  phát	  tát	  thông	  tin	  nhận	  
da�ng	  cá	  nhân	  về	  ba�n	  thân	  mình	  hoặc	  ngươ ̀i	  khác	  khi	  sử	  du�ng	  thư	  điê�n	  tử,	  
phòng	  chat	  hoặc	  các	  hình	  thức	  liên	  la�c	  điê�n	  tử	  trư�c	  tiếp	  khác.	  Ho�c	  sinh	  cũng	  
pha�i	  câ�n	  thận	  không	  tiết	  lô�	  thông	  tin	  như	  thế	  theo	  các	  cách	  khác	  cho	  như ̃ng	  
ngươ ̀i	  tìm	  thấy	  trên	  Internet	  mà	  không	  có	  sư�	  cho	  phép	  cu�a	  phu�	  huynh/ngươ ̀i	  
giám	  hô�. 
Thông tin ca ́ nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoa ̣i, số An Sinh Xa ̃ Hội 
hoặc thông tin nhận da ̣ng ca ́ nhân kha ́c của học sinh. 
5. Ho�c	  sinh	  không	  đươ�c	  sử	  du�ng	  hê�	  thống	  để	  khuyến	  khích	  sử	  du�ng	  ma	  
túy,	  rươ�u	  hay	  thuốc	  lá,	  cũng	  không	  đươ�c	  qua�ng	  bá	  các	  hoa�t	  đô�ng	  trái	  
đa�o	  đức	  hay	  bất	  kỳ	  hoa�t	  đô�ng	  nào	  bi�	  luật	  pháp	  hoặc	  Chính	  Sách	  cu�a	  Hô�i	  
Đồng	  Qua�n	  Tri�	  cấm.	  Nếu	  ngươ ̀i	  dùng	  vi	  pha�m	  Tho�a	  Thuận	  về	  Trươ ̀ng	  Hơ�p	  
Sử	  Du�ng	  Chấp	  Nhận	  Đươ�c	  hoặc	  bất	  kỳ	  chính	  sách,	  quy	  đi�nh,	  thu�	  tu�c	  hay	  
hươ ́ng	  dẫn	  nào	  cu�a	  Ho�c	  Khu	  hoặc	  nhà	  trươ ̀ng,	  quyền	  truy	  cập	  đến	  các	  tài	  
nguyên	  công	  nghê�	  giáo	  du�c	  cu�a	  Ho�c	  Khu	  có	  thể	  bi�	  tư ̀	  chối	  và	  có	  thể	  có	  các	  
biê�n	  pháp	  pháp	  lý	  hoặc	  ky�	  luật	  khác	  đươ�c	  áp	  du�ng. 
6. Ho�c	  sinh	  không	  đươ�c	  sử	  du�ng	  hê�	  thống	  để	  tham	  gia	  các	  hoa�t	  đô�ng	  
thương	  ma�i	  hoặc	  các	  hoa�t	  đô�ng	  vì	  lơ�i	  nhuận	  khác. 
7. Ho�c	  sinh	  không	  đươ�c	  sử	  du�ng	  hê�	  thống	  để	  đe	  do�a,	  do�a	  dẫm,	  
quấy	  rối,	  hoặc	  nha�o	  báng	  ho�c	  sinh	  khác	  hay	  nhân	  viên. 
8. Không	  đươ�c	  lưu	  tài	  liê�u	  có	  ba�n	  quyền	  trên	  hê�	  thống	  nếu	  không	  có	  sư�	  
cho	  phép	  cu�a	  tác	  gia�	  và	  tuân	  theo	  luật	  ba�n	  quyền.	  Ho�c	  sinh	  có	  thể	  ta�i	  tài	  
liê�u	  có	  ba�n	  quyền	  xuống	  cho	  mu�c	  đích	  sử	  du�ng	  cá	  nhân	  và	  có	  sư�	  ghi	  công	  
thích	  hơ�p,	  như	  vơ ́i	  bất	  kỳ	  nguồn	  thông	  tin	  nào	  trên	  ba�n	  in. 
9. Ho�c	  sinh	  không	  đươ�c	  cố	  tình	  ta�i	  lên,	  ta�i	  xuống	  hay	  ta�o	  ra	  virus	  máy	  
tính	  và/hoặc	  có	  ý	  đồ	  xấu	  gây	  ha�i	  hoặc	  hu�y	  hoa�i	  thiết	  bi�	  hay	  tài	  liê�u	  cu�a	  
ho�c	  khu	  hay	  thao	  túng	  dư ̃	  liê�u	  cu�a	  bất	  kỳ	  ngươ ̀i	  dùng	  nào	  khác,	  bao	  gồm	  
trươ ̀ng	  hơ�p	  go�i	  là	  “hack”. 
10. Ho�c	  sinh	  không	  đươ�c	  đo�c	  hay	  sử	  du�ng	  thư	  điê�n	  tử	  hay	  tập	  tin	  cu�a	  
ngươ ̀i	  dùng	  khác.	  Các	  em	  không	  đươ�c	  tìm	  cách	  ca�n	  trơ�	  kha�	  năng	  cu�a	  
ngươ ̀i	  dùng	  khác	  trong	  viê�c	  gửi	  hay	  nhận	  thư	  điê�n	  tử,	  các	  em	  cũng	  không	  
đươ�c	  tìm	  cách	  xóa,	  sao	  chép,	  điều	  chỉnh	  hay	  gia�	  ma�o	  thư	  cu�a	  ngươ ̀i	  dùng	  
khác. 
11. Ho�c	  sinh	  pha�i	  báo	  cáo	  bất	  kỳ	  vấn	  đề	  ba�o	  mật	  hay	  la�m	  du�ng	  
di�ch	  vu�	  nào	  cho	  giáo	  viên	  hoặc	  hiê�u	  trươ�ng. 
Học khu có quyền gia ́m sa ́t việc sử dụng hệ thống của học khu để pha ́t 
hiện trươ ̀ng hơ ̣p sử dụng không thích hơ ̣p ma ̀ không câ ̀n thông ba ́o hay 
đồng ý trươ ́c. Ca ́c nội dung liên la ̣c điện tử va ̀ ta ̀i liệu ta ̉i xuống, bao gồm 
ca ́c tập tin đa ̃ xóa khỏi ta ̀i khoa ̉n của ngươ ̀i dùng, có thể bị theo dõi hay 
đọc bơ ̉i ca ́n bộ học khu để đa ̉m ba ̉o sử   dụng hệ thống đúng ca ́ch 
Phụ lục L:  BP 5144 Học sinh Ky ̉ luật 
Hội Đồng Qua ̉n Trị muốn chuâ ̉n bị cho học sinh trơ ̉ tha ̀nh như ̃ng ngươ ̀i 
biết quan tâm, có năng lư ̣c, có kha ̉ năng tư duy pha ̉n biện, va ̀ trơ ̉ tha ̀nh 
tha ̀nh viên có đâ ̀y đủ kiến thức, tận tụy, có đóng góp trong xa ̃ hội, sẵn 
sa ̀ng tha ̀nh công ơ ̉ đa ̣i học va ̀ 
trong công việc. Hội Đồng Qua ̉n Trị yêu câ ̀u mỗi trươ ̀ng pha ̉i ta ̣o ra một môi 
trươ ̀ng học đươ ̀ng an toa ̀n va ̀ tích cư ̣c trong đó tâ ́t ca ̉ học sinh ca ̉m thâ ́y 
đươ ̣c châ ́p nhận, hỗ trơ ̣ va ̀ tôn trọng. Hội Đồng Qua ̉n Trị mong muốn rằng 
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ca ́c chính sa ́ch ky ̉ luật của mình giúp thúc đâ ̉y nhiệm vụ của học khu la ̀ 
phục vụ học sinh toa ̀n diện, loa ̣i bỏ 
sư ̣ bâ ́t bình đẳng trong việc sử dụng ca ́c hậu qua ̉ trư ̀ng pha ̣t, va ̀ cung câ ́p 
cho mỗi học sinh như ̃ng gia ́o viên xuâ ́t sắc, đươ ̣c trang bị để ca ̉i thiện 
tha ̀nh tích học tập va ̀ ha ̀nh vi. Hội Đồng Qua ̉n Trị mong muốn việc sử 
dụng một phương a ́n tích cư ̣c 
đối vơ ́i ha ̀nh vi của học sinh va ̀ việc sử dụng ca ́c phương pha ́p phòng 
ngư ̀a va ̀ phục hồi để gia ̉m thiểu nhu câ ̀u về ky ̉ luật va ̀ tối đa hóa thơ ̀i gian 
gia ̉ng da ̣y cho mọi học sinh. Hội Đồng Qua ̉n Trị công nhận tâ ̀m quan trọng 
của việc pha ́t triển sức khỏe xa ̃ hội va ̀ tình ca ̉m của mọi thanh thiếu niên 
va ̀ ngươ ̀i trươ ̉ng tha ̀nh trong tổ chức của chúng tôi.Hội Đồng Qua ̉n Trị 
mong muốn việc a ́p dụng 
khuôn khổ Đa ́p Ứng vơ ́i Can Thiệp (RTI) trong đó ca ́c trươ ̀ng cung câ ́p một 
hệ thống theo bậc gồm như ̃ng sư ̣ hỗ trơ ̣ về học tập va ̀ ha ̀nh vi để giúp 
tâ ́t ca ̉ học sinh có thể tiếp cận bình đẳng chương trình học cốt lõi. Mỗi 
trươ ̀ng có tra ́ch nhiệm a ́p dụng ca ́c chiến lươ ̣c, chương trình va ̀ ca ́c biện 
pha ́p can thiệp trong 
khuôn khổ RTI để ta ̣o điều kiện cho một phương a ́n nhâ ́t qua ́n để qua ̉n 
lý ha ̀nh vi hiệu qua ̉, chủ động về mặt xa ̃ hội để 
gia ̉m tình tra ̣ng học sinh mâ ́t giơ ̀ học vì bị ky ̉ luật. 
Hội Đồng Qua ̉n Trị công nhận rằng có một khoa ̉ng ca ́ch cơ hội đối vơ ́i 
ca ́c phâ ̀n đa ́ng kể ơ ̉ tập thể học sinh của mình, ví dụ như ơ ̉ học sinh 
ngươ ̀i My ̃ gốc Phi, gốc My ̃ Latinh, va ̀ Ngươ ̀i Học Tiếng Anh va ̀ học sinh 
khuyết tật. Hội Đồng Qua ̉n Trị mong muốn xa ́c định va ̀ gia ̉i quyết ca ́c 
nguyên nhân của sư ̣ đối xử không tương xứng trong ky ̉ luật nhằm gia ̉m 
thiểu va ̀ loa ̣i bỏ như ̃ng kha ́c biệt chủng tộc trong việc sử dụng hệ thống 
ky ̉ luật 
của nha ̀ trươ ̀ng, va ̀ bâ ́t ky ̀ sư ̣ kha ́c biệt na ̀o kha ́c có thể tồn ta ̣i đối vơ ́i 
ca ́c nhóm học sinh chưa đươ ̣c phục vụ đâ ̀y đủ. Ca ́c trươ ̀ng pha ̉i thư ̣c 
hiện ca ́c quy định ky ̉ luật một ca ́ch công bằng, nhâ ́t qua ́n va ̀ không phân 
biệt đối xử. Hội Đồng Qua ̉n Trị nhìn nhận tâ ̀m quan trọng của việc sử 
dụng ca ́c chiến lươ ̣c qua ̉n lý nha ̀ trươ ̀ng va ̀ lơ ́p học giúp học sinh có mặt 
trong trươ ̀ng va ̀ trong lơ ́p. Nghỉ học qua ́ nhiều vì bâ ́t ky ̀ lý do gì có a ̉nh 
hươ ̉ng trư ̣c tiếp đến tha ̀nh tích học tập— ca ̉ ngắn ha ̣n lâ ̃n da ̀i ha ̣n. 
Nên tra ́nh ga ̣ch tên học sinh ra khỏi môi trươ ̀ng lơ ́p học vì ha ̀nh vi sai tra ́i. 
Hội Đồng Qua ̉n Trị không hỗ trơ ̣ phương a ́n ky ̉ luật không khoan thứ trư ̀ 
khi luật pha ́p quy định. Ca ́c trươ ̀ng không đươ ̣c a ́p dụng ca ́c chính sa ́ch 
hay phương pha ́p không khoan thứ mâu thuâ ̃n vơ ́i chính sa ́ch ky ̉ luật 
của Học Khu. 
Trư ̀ trươ ̀ng hơ ̣p đình chỉ vì vi pha ̣m lâ ̀n đâ ̀u la ̀ đươ ̣c phép theo Bộ Luật 
Gia ́o Dục 48900.5, như mô ta ̉ thêm trong AR 5144.1, nha ̀ qua ̉n lý hoặc 
ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định của nha ̀ qua ̉n lý chỉ có thể a ́p dụng đình chỉ trong 
va ̀ ngoa ̀i trươ ̀ng khi ca ́c hình thức khắc phục kha ́c không thể đa ̉m ba ̉o 
ha ̀nh vi thích hơ ̣p hay sư ̣ hiện diện của học sinh đó gây ra nguy hiểm 
cho ngươ ̀i kha ́c. (Bộ Luật Gia ́o Dục 48900.5) 
Ca ́c hình thức khắc phục kha ́c đa ̃ đươ ̣c thử sử dụng pha ̉i đươ ̣c ghi 
nhận va ̀ đa ́nh gia ́ hiệu qua ̉ trươ ́c khi đề nghị ky ̉ luật học sinh dâ ̃n đến 
việc ga ̣ch tên học sinh ra khỏi lơ ́p hoặc đa ̃ chỉ định hoặc trươ ̀ng học. 
Ca ́c ca ́ch khắc phục kha ́c bao gồm nhưng không giơ ́i ha ̣n ơ ̉, họp vơ ́i học 
sinh va ̀ phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ; sử dụng ca ́c nhóm nghiên cứu học 
sinh hoặc ca ́c nhóm kha ́c liên quan đến biện pha ́p can thiệp; ghi danh 
tham gia một chương trình da ̣y ha ̀nh vi xa ̃ hội/tình ca ̉m hoặc kiểm soa ́t 
cơn giận; tham gia chương trình tư pha ́p phục hồi hoặc ca ́c nhóm phục 
hồi; va ̀ ca ́c phương a ́n hỗ trơ ̣ ha ̀nh 
vi tích cư ̣c. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ cung câ ́p sư ̣ pha ́t triển 
chuyên môn khi câ ̀n để hỗ trơ ̣ nhân viên trong việc pha ́t triển ca ́c ky ̃ 
năng qua ̉n lý lơ ́p học nhâ ́t qua ́n, thư ̣c hiện ca ́c ky ̃ thuật ky ̉ luật hiệu qua ̉, 
loa ̣i bỏ sư ̣ thiên vị vô thức, va ̀ lập ra ca ́c mối quan hệ hơ ̣p ta ́c vơ ́i phụ 
huynh/ ngươ ̀i gia ́m hộ. 
Vơ ́i sư ̣ tham gia của ca ́c bên liên quan trong cộng đồng, mỗi trươ ̀ng có 
thể lập ca ́c quy định ky ̉ luật để đa ́p ứng nhu câ ̀u cụ thể của trươ ̀ng đó 
như mô ta ̉ trong AR 5144. Ca ́c quy định na ̀y\pha ̉i phù hơ ̣p nhâ ́t luật 
pha ́p, Chính Sa ́ch của Hội Đồng Qua ̉n Trị, quy định của học khu va ̀ dư ̃ 
liệu ky ̉ luật câ ́p trươ ̀ng. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ đa ̉m ba ̉o sư ̣ pha ́t triển 
chuyên môn khi thích hơ ̣p để hỗ trơ ̣ nhân viên pha ́t triển ca ́c ky ̃ năng 
qua ̉n lý lơ ́p học va ̀ thư ̣c hiện ca ́c ky ̃ thuật ky ̉ luật hiệu qua ̉. 
Để đa ̉m ba ̉o rằng biện pha ́p ky ̉ luật la ̀ thích hơ ̣p va ̀ công bằng, ca ́c 
trươ ̀ng va ̀ Học Khu sẽ thu thập va ̀ xem xét dư ̃ liệu ky ̉ luật đươ ̣c phân tích 
theo trươ ̀ng, chủng tộc, giơ ́i tính, tình tra ̣ng la ̀ Ngươ ̀i Học Tiếng Anh, tình 
tra ̣ng la ̀ học sinh khuyết tật, va ̀ hình thức vi pha ̣m trên cơ sơ ̉ ha ̀ng tha ́ng. 
Học Khu sẽ tiến ha ̀nh xem xét tập trung về dư ̃ liệu ky ̉ luật câ ́p trươ ̀ng va ̀ 
toa ̀n Học Khu để đa ́nh gia ́ tiến bộ trong việc đa ̣t mục tiêu loa ̣i bỏ tỉ lệ 
đình chỉ va ̀ ba ́o ca ́o không tương xứng đối vơ ́i học sinh ngươ ̀i My ̃ gốc 
Phi, va ̀ xa ́c định xem ca ́c chiến lươ ̣c cơ sơ ̉ có câ ̀n điều chỉnh để đa ̣t đươ ̣c 
mục tiêu hay không. 

Ca ́c nha ̀ qua ̉n lý trươ ̀ng học, ha ̀ng quý, sẽ gặp nhân viên gia ̉ng da ̣y của 
cơ sơ ̉ để xem xét dư ̃ liệu ky ̉ luật của cơ sơ ̉ trươ ̀ng học va ̀ tha ̉o luận về 
ca ́c chiến lươ ̣c gia ̉ng da ̣y, khuyến khích va ̀ củng cố ha ̀nh vi tích cư ̣c của 
học sinh không câ ̀n a ́p dụng hệ thống ky ̉ luật va ̀ mâ ́t thơ ̀i gian gia ̉ng 
da ̣y.Trư ̀ng pha ̣t thân thể sẽ không đươ ̣c sử dụng la ̀m biện pha ́p ky ̉ luật 
đối vơ ́i bâ ́t ky ̀ học sinh na ̀oTrư ̀ng pha ̣t thân thể bao gồm cố tình gây ra 
đau đơ ́n thân thể cho học sinh. 
Vì mục đích của chính sa ́ch na ̀y, trư ̀ng pha ̣t thân thể không bao gồm 
việc nhân  viên sử dụng vũ lư ̣c hơ ̣p lý va ̀ câ ̀n thiết để ba ̉o vệ nhân viên, 
học sinh, ca ́n bộ hoặc như ̃ng ngươ ̀i kha ́c hay để ngăn chặn thiệt ha ̣i ta ̀i 
sa ̉n hoặc tươ ́c vũ khí hay vật nguy hiểm kha ́c ma ̀ học sinh kiểm soa ́t. 
Phụ lục M: AR 5144 
Ky ̉ luật Học sinh 
Học Khu va ̀ nhân viên cam kết lập ra môi trươ ̀ng học tập tích cư ̣c đa ̉m 
ba ̉o rằng mọi học sinh đều có thể tiếp cận một sư ̣ giaó dục có châ ́t 
lươ ̣ng. Học Khu nhìn nhận rằng một khía ca ̣nh quan trọng của việc duy 
trì một môi trươ ̀ng la ̀nh ma ̣nh va ̀ an toa ̀n la ̀ xa ́c lập trật tư ̣ va ̀ duy trì ky ̉ 
luật trong ca ́c trươ ̀ng học của chúng tôi. Mục tiêu na ̀y chỉ có thể đa ̣t đươ ̣c 
thông qua như ̃ng nỗ lư ̣c hơ ̣p ta ́c của nhân viên nha ̀ trươ ̀ng, học sinh, phụ 
huynh, ngươ ̀i gia ́m hộ va ̀ cộng đồng của chúng ta. 
Học Khu tin rằng việc pha ́t triển ca ́c mối quan hệ chắc chắn vơ ́i ca ́c gia 
đình la ̀ bươ ́c đâ ̀u tiên 
trong việc lập ra ca ́c trươ ̀ng học an toa ̀n va ̀ la ̀nh ma ̣nh. Học Khu va ̀ nhân 
viên mong muốn hơ ̣p ta ́c vơ ́i ca ́c gia đình để lập ra ca ́c mối quan hệ tích 
cư ̣c hỗ trơ ̣ sư ̣ pha ́t triển va ̀ tha ̀nh tích của tâ ́t ca ̉ học sinh. Nhân viên nha ̀ 
trươ ̀ng đươ ̣c khuyến khích liên hệ vơ ́i phụ huynh sơ ́m trong năm học để 
chủ động xa ́c lập kênh liên la ̣c tích cư ̣c giư ̃a nha ̀ trươ ̀ng va ̀ gia đình va ̀ 
trong ca ̉ năm học để chia sẻ như ̃ng tha ̀nh công va ̀ thử tha ́ch của học sinh, 
va ̀ pha ́t triển ca ́c kế hoa ̣ch để giúp học sinh tiếp cận đươ ̣c một nền gia ́o 
dục có châ ́t lươ ̣ng. 
Học Khu cam kết loa ̣i bỏ sư ̣ bâ ́t bình đẳng trong hệ thống ky ̉ luật của nha ̀ 
trươ ̀ng liên quan đến ca ́c nhóm học sinh chưa đươ ̣c phục vụ đúng mức 
bằng ca ́ch gia ̉m số trươ ̀ng hơ ̣p ba ́o ca ́o, đình chỉ va ̀ đuổi học. Nhân viên sẽ 
a ́p dụng ca ́c phương pha ́p phục hồi giúp ca ̉i thiện văn hóa học đươ ̀ng va ̀ 
ca ́c hệ thống ky ̉ luật để đa ́p ứng tính công bằng.Ca ́c Quy Định Câ ́p Cơ Sơ ̉ 
Trong qua ́ trình pha ́t triển ca ́c quy định ky ̉ luật câ ́p cơ sơ ̉, nha ̀ trươ ̀ng pha ̉i 
kêu gọi sư ̣ tham gia, ý kiến va ̀ tư vâ ́n của một đa ̣i diện đươ ̣c chọn bơ ̉i mỗi 
nhóm sau đây: (Bộ Luật Gia ́o Dục 35291.5) 
1. Phu�	  huynh/ngươ ̀i	  giám	  hô� 
2. Giáo	  viên 
3. Các	  nhà	  qua�n	  lý	  nhà	  trươ ̀ng 
4. Đối	  vơ ́i	  các	  trươ ̀ng	  sơ	  trung	  và	  trung	  ho�c,	  ho�c	  sinh	  ghi	  danh	  theo	  ho�c	  
ta�i	  trươ ̀ng	  Ho�c	  sinh	  Ky�	  luật 
Học Khu va ̀ nhân viên cam kết lập ra môi trươ ̀ng học tập tích cư ̣c đa ̉m ba ̉o 
rằng mọi học sinh đều có thể tiếp cận một sư ̣ gia ́o dục có châ ́t lươ ̣ng. Học 
Khu nhìn nhận rằng một khía ca ̣nh quan trọng của việc duy trì một môi 
trươ ̀ng la ̀nh ma ̣nh va ̀ an toa ̀n la ̀ xa ́c lập trật tư ̣ va ̀ duy trì ky ̉ luật trong ca ́c 
trươ ̀ng học của chúng tôi. Mục tiêu na ̀y chỉ có thể đa ̣t đươ ̣c thông qua 
như ̃ng nỗ lư ̣c hơ ̣p ta ́c của nhân viên nha ̀ trươ ̀ng, học sinh, phụ huynh, 
ngươ ̀i gia ́m hộ va ̀ cộng đồng chúng ta. 
Học Khu tin rằng việc pha ́t triển ca ́c mối quan hệ chắc chắn vơ ́i ca ́c gia 
đình la ̀ bươ ́c đâ ̀u tiên trong việc lập ra ca ́c trươ ̀ng học an toa ̀n va ̀ la ̀nh 
ma ̣nh. Học Khu va ̀ nhân viên mong muốn hơ ̣p ta ́c vơ ́i ca ́c gia đình để lập 
ra ca ́c mối quan hệ tích cư ̣c hỗ trơ ̣ sư ̣ pha ́t triển va ̀ tha ̀nh tích của tâ ́t ca ̉ 
học sinh. Nhân viên nha ̀ trươ ̀ng đươ ̣c khuyến khích liên hệ vơ ́i phụ huynh 
sơ ́m trong năm học để chủ động xa ́c lập kênh liên la ̣c tích cư ̣c giư ̃a nha ̀ 
trươ ̀ng va ̀ gia đình va ̀ trong ca ̉ năm học để chia sẻ như ̃ng tha ̀nh công va ̀ 
thử tha ́ch của học sinh, va ̀ pha ́t triển ca ́c kế hoa ̣ch để giúp học sinh tiếp 
cận đươ ̣c một nền gia ́o dục có châ ́t lươ ̣ng. Học Khu cam kết loa ̣i bỏ sư ̣ bâ ́t 
bình đẳng trong hệ thống ky ̉ luật của nha ̀ trươ ̀ng liên quan đến ca ́c nhóm 
học sinh chưa đươ ̣c phục vụ đúng mức bằng ca ́ch gia ̉m số trươ ̀ng hơ ̣p ba ́o 
ca ́o, đình chỉ va ̀ đuổi học. Nhân viên sẽ a ́p dụng ca ́c phương pha ́p phục 
hồi giúp ca ̉i thiện văn hóa học đươ ̀ng va ̀ ca ́c hệ thống ky ̉ luật để đa ́p ứng 
tính công bằng. 
Ca ́c Quy Định Câ ́p Cơ Sơ ̉ 
Trong qua ́ trình pha ́t triển ca ́c quy định ky ̉ luật câ ́p cơ sơ ̉, nha ̀ trươ ̀ng pha ̉i 
kêu gọi sư ̣ tham gia, ý kiến va ̀ tư vâ ́n của một đa ̣i diện đươ ̣c chọn bơ ̉i mỗi 
nhóm sau đây: (Bộ Luật Gia ́o Dục 35291.5) 
5. Phu�	  huynh/ngươ ̀i	  giám	  hô� 
6. Giáo	  viên 
7. Các	  nhà	  qua�n	  lý	  nhà	  trươ ̀ng 
8. Đối	  vơ ́i	  các	  trươ ̀ng	  sơ	  trung	  và	  trung	  ho�c,	  ho�c	  sinh	  ghi	  danh	  theo	  ho�c	  
ta�i	  trươ ̀ng	  Các	  quy	  đi�nh	  này	  pha�i	  phù	  hơ�p	  vơ ́i	  luật	  pháp,	  chính	  sách	  cu�a	  
Hô�i	  Đồng	  Qua�n	  Tri�,	  và	  các	  quy	  đi�nh	  cu�a	  ho�c	  khu.	  Viê�c	  phát	  triển	  các	  quy	  
tắc	  sẽ	  dư�a	  trên	  dư ̃	  liê�u	  ky�	  luật	  cấp	  trươ ̀ng	  như	  mô	  ta�	  trong	  BP	  5144. 
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Nha ̀ trươ ̀ng cũng pha ̉i kêu gọi ý kiến của ngươ ̀i tham gia về việc ca ́c quy 
định ky ̉ luật câ ́p cơ sơ ̉ va ̀ câ ́p Học Khu có đươ ̣c a ́p dụng bình đẳng va ̀ công 
bằng hay không. Hồ sơ học sinh pha ̉i luôn đươ ̣c ba ̉o mật. 
Hình Thức Ky ̉ Luật Thay Thế 
Mỗi trươ ̀ng có tra ́ch nhiệm kết hơ ̣p khuôn khổ Đa ́p Ứng vơ ́i Can Thiệp 
(RTI) va ̀o Kế Hoa ̣ch Cơ Sơ ̉ Chiến Lươ ̣c Ca ́c Trươ ̀ng Trong Cộng Đồng 
(CSSSP) của mình để gia ̉m trươ ̀ng hơ ̣p ba ́o ca ́o va ̀ đình chỉ thông qua sư ̣ 
can thiệp chủ động, hỗ trơ ̣ ha ̀nh vi tích cư ̣c, ca ́c phương pha ́p phục hồi, va ̀ 
ca ́c phương a ́n ky ̉ luật không trư ̀ng pha ̣t kha ́c. RTI la ̀ một hệ thống phòng 
ngư ̀a tập trung va ̀o việc pha ́t huy tối đa tha ̀nh tích của học sinh, gia ̉m ca ́c 
vâ ́n đề về ha ̀nh vi, va ̀ tra ́nh mâ ́t thơ ̀i gian gia ̉ng da ̣y thông qua việc sử 
dụng ca ́c biện pha ́p can thiệp theo câ ́p độ. 
Nên tra ́nh ga ̣ch tên học sinh ra khỏi môi trươ ̀ng lơ ́p học vì ha ̀nh vi sai tra ́i. 
Học Khu ky ̀ vọng rằng ca ́c biện pha ́p thay thế cho đình chỉ va ̀ ky ̉ luật tiếp 
diễn sẽ đươ ̣c sử dụng trươ ́c khi đưa học sinh ra khỏi lơ ́p. Học Khu ky ̀ vọng 
rằng ca ́c biện pha ́p thay thế đươ ̣c điều chỉnh theo khuôn khổ RTI của nha ̀ 
trươ ̀ng va ̀ ca ́c chính sa ́ch của Học Khu sẽ đươ ̣c thư ̣c hiện trong lơ ́p học trư ̀ 
trươ ̀ng hơ ̣p đình chỉ đối vơ ́i vi pha ̣m lâ ̀n đâ ̀u la ̀ đươ ̣c phép theo Bộ Luật 
Gia ́o Dục 48900.5, như mô ta ̉ ky ̃ hơn trong AR 
5144.1, hoặc trươ ̀ng hơ ̣p có thể ghi nhận rằng ha ̀nh vi vi pha ̣m gây ra nguy 
hiểm rõ 

ra ̀ng cho ngươ ̀i kha ́c. Ca ́c chiến lươ ̣c trong lơ ́p học bao gồm nhưng 
không giơ ́i ha ̣n ơ ̉: Da ̣y la ̣i ca ́c yêu câ ̀u về ha ̀nh vi; Chia ta ́ch học sinh; 
Viết thư xin lỗi; Giao thêm nhiệm vụ; Gọi điện cho phụ huynh; Giư ̃ học 
sinh la ̣i sau giơ ̀ học; Họp phục hồi vơ ́i (ca ́c) học sinh hoặc lơ ́p học; Lập 
cam kết ha ̀nh vi tích cư ̣c; Họp vơ ́i học sinh; Họp vơ ́i phụ huynh va ̀ học 
sinh. 
. Học sinh na ̀o có mô thức ha ̀nh vi sai tra ́i sẽ đươ ̣c cung câ ́p thêm sư ̣ hỗ 
trơ ̣ va ̀ can thiệp tăng cươ ̀ng. Ca ́c chiến lươ ̣c thích hơ ̣p trong lơ ́p học bao 
gồm nhưng không giơ ́i ha ̣n ơ ̉: 
Họp giư ̃a nhân viên nha ̀ trươ ̀ng va ̀ học sinh va ̀ phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ 
của học sinh. 
Giơ ́i thiệu đến tư vâ ́n viên học đươ ̀ng hoặc nhân viên dịch vụ hỗ trơ ̣ kha ́c 
của nha ̀ trươ ̀ng để qua ̉n lý hồ sơ va ̀ tư vâ ́n. 
Giơ ́i thiệu đến dịch vụ tư vâ ́n về ma túy hoặc rươ ̣u. 
Triệu tập Nhóm Nghiên Cứu Học Sinh (SST), Nhóm Điều Phối Dịch Vụ 
(COST), hoặc nhóm kha ́c liên quan đến biện pha ́p can thiệp để đa ́nh gia ́ 
ha ̀nh vi va ̀ pha ́t triển va ̀ thư ̣c hiện một kế hoa ̣ch ca ́ nhân để gia ̉i quyết 
ha ̀nh vi đó vơ ́i sư ̣ hơ ̣p ta ́c của học sinh va ̀ phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ của 
học sinh Kế Hoa ̣ch theo Mục 504. 
Ghi danh tham gia chương trình để da ̣y ha ̀nh vi xa ̃ hội/tình ca ̉m hoặc 
kiểm soa ́t cơn giận. 
Tham gia chương trình hoặc tha ̉o luận/nhóm tư pha ́p phục hồi. 
Một phương a ́n hỗ trơ ̣ ha ̀nh vi tích cư ̣c vơ ́i ca ́c biện pha ́p can thiệp theo 
câ ́p độ xuâ ́t hiện trong nga ̀y học ta ̣i trươ ̀ng. 
Ca ́c chương trình ngoa ̀i giơ ̀ gia ̉i quyết ca ́c vâ ́n đề ha ̀nh vi cụ thể hoặc 
cho học sinh tiếp xúc vơ ́i ca ́c hoa ̣t động va ̀ ha ̀nh vi tích cư ̣c, bao gồm 
nhưng không giơ ́i ha ̣n ơ ̉ ca ́c hoa ̣t động đươ ̣c điều ha ̀nh vơ ́i sư ̣ hơ ̣p ta ́c 
của ca ́c nhóm phụ huynh va ̀ cộng đồng địa phương. Câ ́m túc sau giơ ̀ 
học như quy định trong mục bên dươ ́i có tiêu đề “Câ ́m Túc Sau Giơ ̀ 
Học.” 
Phục vụ cộng đồng như quy định trong mục bên dươ ́i có tiêu đề “Phục 
Vụ Cộng Đồng.Theo Chính Sa ́ch của Hội Đồng Qua ̉n Trị va ̀ quy định 
ha ̀nh chính, ha ̣n chế hoặc hủy tư ca ́ch tham gia ca ́c hoa ̣t động ngoa ̣i 
khóa. 
Ha ̣n Chế Nghỉ Gia ̉i Lao 
Gia ́o viên có thể ha ̣n chế thơ ̀i gian gia ̉i lao của học sinh chỉ khi họ cho 
rằng ha ̀nh động na ̀y la ̀ ca ́ch hiệu qua ̉ nhâ ́t để đa ̉m ba ̉o ha ̀nh vi đươ ̣c ca ̉i 
thiện. Khi ha ̣n chế giơ ̀ gia ̉i lao có thể liên quan đến việc rút la ̣i hoa ̣t động 
thể lư ̣c của học sinh, gia ́o viên pha ̉i thử ca ́c biện pha ́p can thiệp kha ́c 
trươ ́c khi a ́p dụng biện pha ́p ha ̣n chế. Ha ̣n chế gia ̉i lao pha ̉i tuân theo ca ́c 
điều kiện sau đây: 
Học sinh pha ̉i có đủ thơ ̀i gian đi vệ sinh va ̀ uống nươ ́c hoặc ăn trưa, khi 
thích hơ ̣p Học sinh vâ ̃n pha ̉i đặt dươ ́i sư ̣ gia ́m sa ́t của một nhân viên 
thích trong thơ ̀i gian ha ̣n chế. 
Gia ́o viên pha ̉i thông ba ́o cho hiệu trươ ̉ng bâ ́t ky ̀ quyết định ha ̣n chế giơ ̀ 
gia ̉i lao na ̀o ma ̀ họ a ́p dụng. 
Nếu học sinh sẽ lơ ̃ xe buýt vì bị giư ̃ la ̣i sau giơ ̀ học, hoặc nếu học sinh 
không đươ ̣c đưa đón bằng xe buýt nha ̀ trươ ̀ng, hiệu trươ ̉ng hoặc ngươ ̀i 
đươ ̣c chỉ định pha ̉i thông ba ́o cho phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ về việc câ ́m 
túc trươ ́c ít nhâ ́t một nga ̀y để có thể bố trí phương tiện đưa đón. Không 
đươ ̣c câ ́m túc học sinh trư ̀ phi hiệu trươ ̉ng hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định 
thông ba ́o cho phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ. 
Trong ca ́c trươ ̀ng hơ ̣p trong đó xe buýt nha ̀ trươ ̀ng khơ ̉i ha ̀nh hơn một giơ ̀ 
sau khi kết thúc nga ̀y học, học sinh có thể bị câ ́m túc đến khi xe buýt 
khơ ̉i ha ̀nh. Học sinh vâ ̃n pha ̉i đặt dươ ́i sư ̣ gia ́m sa ́t của một nhân viên có 
chứng nhận trong thơ ̀i gian câ ́m túc.Học sinh có thể đươ ̣c đề nghị chọn 
câ ́m túc va ̀o thứ Ba ̉y thay vì sau giơ ̀ học. 

Phục Vụ Cộng Đồng La ̀ một phâ ̀n hoặc thay cho biện pha ́p ky ̉ luật, Hội 
Đồng Qua ̉n Trị, Gia ́m Đốc Học Khu, hiệu trươ ̉ng, hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ 
định của hiệu trươ ̉ng có thể, toa ̀n quyền, yêu câ ̀u học sinh phục vụ cộng 
đồng trong giơ ̀ không có lơ ́p học trong khuôn viên trươ ̀ng hoặc, khi có 
sư ̣ cho phép của phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ của học sinh, ngoa ̀i khuôn 
viên trươ ̀ng. Sư ̣ phục vụ na ̀y có thể bao gồm nhưng 
không giơ ́i ha ̣n ơ ̉ la ̀m đẹp cộng đồng hoặc trươ ̀ng học ơ ̉ ngoa ̀i trơ ̀i, ca ̉i 
thiện khuôn viên trươ ̀ng, va ̀ ca ́c chương trình hỗ trơ ̣ gia ́o viên, ba ̣n học, 
hoặc thanh thiếu niên. (Bộ Luật Gia ́o Dục 48900.6) 
Lư ̣a chọn phục vụ cộng đồng na ̀y la ̀ không da ̀nh cho học sinh bị đình chỉ, 
chơ ̀ đuổi học, tuân theo Bộ Luật Gia ́o Dục 48915. 
Tuy nhiên, nếu quyết định đuổi học đề nghị không đươ ̣c thư ̣c hiện hoặc 
ba ̉n thân quyết định đuổi học đươ ̣c đình chỉ, thì học sinh có thể đươ ̣c yêu 
câ ̀u phục vụ cộng đồng đối vơ ́i đình chỉ pha ́t sinh. 
Giơ ́i thiệu Hội Đồng Qua ̉n Trị muốn a ́p dụng khuôn khổ RTI để ta ̣o điều 
kiện cho một phương a ́n nhâ ́t qua ́n để qua ̉n lý ha ̀nh vi xa ̃ hội tích cư ̣c 
(BP 5144). Học Khu yêu câ ̀u gia ́o viên thử a ́p dụng ca ́c biện pha ́p can 
thiệp RTI trươ ́c khi đuổi ra khỏi lơ ́p trư ̀ khi đình chỉ đối vơ ́i vi pha ̣m lâ ̀n 
đâ ̀u la ̀ đươ ̣c phép hoặc theo quy định của pha ́p luật như mô ta ̉ trong AR 
5144.1 trang 8-9. 
Khi lập ba ́o ca ́o yêu câ ̀u ra khỏi lơ ́p, nha ̀ qua ̉n lý trươ ̀ng học hoặc ngươ ̀i 
đươ ̣c chỉ định pha ̉i đa ̉m ba ̉o rằng nhân viên cơ sơ ̉ đa ̃ hoa ̀n tâ ́t ca ̉ thủ tục 
sau: Gia ́o viên điền va ̀o giâ ́y giơ ́i thiệu chung (kể tư ̀ năm học 2014-2015); 
Nha ̀ qua ̉n lý trươ ̀ng học hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định đa ̃ xem xét giâ ́y giơ ́i 
thiệu chung va ̀, nếu cho phép, chỉ định ca ́c hậu qua ̉ thích hơ ̣p; 
Nha ̀ qua ̉n lý cơ sơ ̉ hoặc gia ́o viên đa ̃ liên hệ vơ ́i phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ 
của học sinh va ̀ thông ba ́o cho họ biết bâ ́t ky ̀ hậu qua ̉ na ̀o; 
Nha ̀ qua ̉n lý cơ sơ ̉ hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định đa ̃ điền tra lý do dâ ̃n đến 
ha ̀nh vi của học sinh; 
Nha ̀ qua ̉n lý cơ sơ ̉ hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định đa ̃ ghi nhận ca ́c biện pha ́p 
can thiệp trong lơ ́p va ̀ giâ ́y giơ ́i thiệu va ̀o cơ sơ ̉ dư ̃ liệu của Học Khu 
Thông Ba ́o gửi Phụ Huynh, Ngươ ̀i Gia ́m Hộ va ̀ Học Sinh 
Va ̀o đâ ̀u năm học, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ thông 
ba ́o cho phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ trong Hươ ́ng Dâ ̃n Da ̀nh Cho Phụ Huynh 
về tính kha ̉   dụng của ca ́c quy định của học khu liên quan đến ky ̉ luật. 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định cũng sẽ cung câ ́p thông ba ́o 
văn ba ̉n về ca ́c quy định liên quan đến ky ̉ luật cho ca ́c học sinh chuyển 
trươ ̀ng ta ̣i thơ ̀i điểm ca ́c em ghi danh va ̀o học khu. 
Phụ lục N BP 5144.1 Đình Chỉ va ̀ Đuổi Học / Điều Trâ ̀n Đúng Thủ Tục Hội 
Đồng Qua ̉n Trị đa ̃ lập ra ca ́c chính sa ́ch va ̀ tiêu chuâ ̉n về ha ̀nh vi để tăng 
cươ ̀ng việc học va ̀ ba ̉o vệ sư an toa ̀n va ̀ sức khỏe của tâ ́t ca ̉ học sinh. Để 
gia ̉i quyết ca ́c ha ̀nh vi vi pha ̣m nghiêm trọng va ̀ nhiều lâ ̀n đối vơ ́i ca ́c 
chính sa ́ch va ̀ tiêu chuâ ̉n đa ̃ lập ra, có thể câ ̀n pha ̉i đình chỉ hoặc đuổi học 
sinh ra khỏi chương trình gia ̉ng da ̣y trong lơ ́p bình thươ ̀ng. (cf. 5144 - Ky ̉ 
luật) 
Hội Đồng Qua ̉n Trị không hỗ trơ ̣ phương a ́n ky ̉ luật không khoan thứ. Hội 
Đồng Qua ̉n Trị nhìn nhận tâ ̀m quan trọng của việc cung câ ́p như ̃ng sư ̣ hỗ 
trơ ̣ tích cư ̣c toa ̀n trươ ̀ng, sử dụng ca ́c chiến lươ ̣c ky ̉ luật giư ̃ học sinh trong 
trươ ̀ng va ̀ trong lơ ́p, va ̀ hỗ trơ ̣ học sinh học ca ́ch cư xử thích hơ ̣p va ̀ gia ̉i 
quyết mâu thuâ ̃n một ca ́ch hòa bình. 
Trươ ́c khi a ́p dụng biện pha ́p ky ̉ luật học sinh dâ ̃n đến mâ ́t thơ ̀i gian gia ̉ng 
da ̣y, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ, ơ ̉ mức độ luật pha ́p 
cho phép, trươ ́c tiên sử dụng ca ́c chiến lươ ̣c thay thế như mô ta ̉ trong AR 
5144 - Ky ̉ luật. Trư ̀ trươ ̀ng hơ ̣p đình chỉ vì vi pha ̣m lâ ̀n đâ ̀u la ̀ đươ ̣c phép 
theo 48900.5, như mô ta ̉ thêm trong AR 5144.1, đình chỉ trong va ̀ ngoa ̀i 
trươ ̀ng sẽ chỉ đươ ̣c a ́p dụng khi ca ́c hình thức khắc phụckha ́c không thể 
đa ̉m ba ̉o ha ̀nh vi thích hơ ̣p hay sư ̣ hiện diện của học sinh đó gây ra nguy 
hiểm cho ngươ ̀i kha ́c. (Bộ Luật Gia ́o Dục 48900.5) Hội Đồng Qua ̉n Trị chỉ 
a ́p dụng biện pha ́p đuổi học đối vơ ́i ca ́c ha ̀nh vi vi pha ̣m ky ̉ luật nghiêm 
trọng của học sinh. 
Gia ́o viên của bâ ́t ky ̀ lơ ́p na ̀o ma ̀ học sinh bị đình chỉ theo Mục 48910 sẽ 
yêu câ ̀u học sinh hoa ̀n tha ̀nh ba ̀i tập đươ ̣c giao va ̀ ba ̀i kiểm tra đa ̃ bỏ lơ ̃ 
trong thơ ̀i gian đình chỉ. Nha ̀ trươ ̀ng sẽ gia ́m sa ́t va ̀ đa ́p ứng ca ́c nhu câ ̀u 
gia ́o dục của học sinh pha ́t sinh do mâ ́t thơ ̀i gian học. (Bộ Luật Gia ́o Dục 
48913). 
Không đươ ̣c a ́p dụng biện pha ́p đình chỉ va ̀ đuổi học đối vơ ́i trốn học, đi trễ 
hay nghỉ học. Pha ̉i sử dụng ca ́c biện pha ́p thay thế cho đình chỉ va ̀ đuổi 
học vơ ́i học sinh trốn học, đi trễ, hoặc vắng mặt kha ́c trong ca ́c hoa ̣t động 
đa ̃ chỉ định của nha ̀ trươ ̀ng. Có hiệu lư ̣c nga ̀y 1 tha ́ng 1, 2015, như quy 
định trong Bộ Luật Gia ́o Dục California mục 48900(k), học sinh ghi danh ơ ̉ 
câ ́p Mâ ̃u Gia ́o Chuyển Tiếp đến lơ ́p ba không bị đình chỉ vì la ̀m a ̉nh hươ ̉ng 
ca ́c hoa ̣t động của nha ̀ trươ ̀ng hay cố tình không vâng lơ ̀i nhân viên nha ̀ 
trươ ̀ng (“gây a ̉nh hươ ̉ng va ̀ cố tình không vâng lơ ̀i”) va ̀ không học sinh ghi 
danh ca ́c lơ ́p Mâ ̃u Gia ́o Chuyển Tiếp đến lơ ́p 12 (TK-12) không bị đuổi 
học vì lý do đó. 
Có hiệu lư ̣c nga ̀y 1 tha ́ng 7, 2016, học sinh ghi danh va ̀o Mâ ̃u Gia ́o 
Chuyển Tiếp đến lơ ́p 12 (TK-12) không bị đình chỉ hay đuổi học vì la ̀m a ̉nh 
hươ ̉ng đến hoa ̣t động của nha ̀ trươ ̀ng hay cố tình không vâng lơ ̀i nhân viên 
nha ̀ trươ ̀ng. Hội Đồng Qua ̉n Trị 
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sẽ xem xét dư ̃ liệu về ca ́c trươ ̀ng hơ ̣p đình chỉ vì không vâng lơ ̀i ơ ̉ Lơ ́p 4 
đến lơ ́p 12 va ̀o tha ́ng 8, 2015 va ̀ tha ́ng 1, 2016. Nếu dư ̣a trên việc xem 
xét dư ̃ liệu na ̀y, có vẻ như ca ́c bươ ́c bổ sung câ ̀n đươ ̣c tiến ha ̀nh để đa ́p 
ứng mục tiêu gia ̉m thiểu số 
trươ ̀ng hơ ̣p đình chỉ vì gây a ̉nh hươ ̉ng va ̀ cố tình không vâng lơ ̀i trươ ́c nga ̀y 
1 tha ́ng 7, 2016, Hội Đồng Qua ̉n Trị sẽ chỉ đa ̣o cho Gia ́m Đốc Học Khu 
thư ̣c hiện ca ́c biện pha ́p bổ sung để đa ̣t đươ ̣c mục tiêu la ̀ không có trươ ̀ng 
hơ ̣p đình chỉ vì gây a ̉nh hươ ̉ng va ̀ cố tình không vâng lơ ̀i trươ ́c nga ̀y 1 
tha ́ng 7, 2016. 
Căn cứ để đình chỉ va ̀ đuổi học va ̀ ca ́c thủ tục để xem xét, đề nghị, 
va ̀/hoặc thư ̣c hiện quyết định đình chỉ va ̀ đuổi học sẽ đươ ̣c quy định bơ ̉i 
quy định ha ̀nh chính va ̀ pha ̉i phù hơ ̣p vơ ́i ca ́c yêu câ ̀u đươ ̣c đặt ra trong 
đây.Có hiệu lư ̣c nga ̀y 1 tha ́ng 1, 2015, Học Khu không đươ ̣c chuyển 
trươ ̀ng không tư ̣ nguyện đối vơ ́i một học sinh 
ơ ̉ Mâ ̃u Gia ́o Chuyển Tiếp - lơ ́p 3 sang một trươ ̀ng kha ́c dư ̣a trên pha ́t hiện 
la ̀m a ̉nh hươ ̉ng đến ca ́c hoa ̣t động của nha ̀ trươ ̀ng hay không không vâng 
lơ ̀i nhân viên nha ̀ trươ ̀ng 
Có hiệu lư ̣c nga ̀y 1 tha ́ng 1, 2016, Học Khu không đươ ̣c chuyển trươ ̀ng 
không tư ̣ nguyện đối vơ ́i một học sinh ơ ̉ sang một trươ ̀ng kha ́c dư ̣a trên 
pha ́t hiện la ̀m a ̉nh hươ ̉ng đến ca ́c hoa ̣t động của nha ̀ trươ ̀ng hay không 
tình không vâng lơ ̀i nhân viên 

nha ̀ trươ ̀ng 
Có hiệu lư ̣c nga ̀y 1 tha ́ng 1, 2016, Học Khu không đươ ̣c chuyển trươ ̀ng 
không tư ̣ nguyện đối vơ ́i một học sinh ơ ̉ sang một trươ ̀ng kha ́c 
dư ̣a trên pha ́t hiện la ̀m a ̉nh hươ ̉ng đến ca ́c hoa ̣t động của nha ̀ trươ ̀ng 
hay không tình không vâng lơ ̀i nhân viên nha ̀ trươ ̀ng 
Ca ́c trươ ̀ng hơ ̣p chuyển trươ ̀ng không tư ̣ nguyện chỉ đươ ̣c thư ̣c hiện sau 
khi có đề nghị đuổi học sau điều trâ ̀n trươ ́c Ban Điều Trâ ̀n Ky ̉ Luật 
(DHP) của Học Khu phù hơ ̣p vơ ́i ca ́c yêu câ ̀u trong Bộ Luật Gia ́o Dục 
mục 48918 va ̀ thông ba ́o va ̀ ca ́c thủ tục điều trâ ̀n về đuổi học. DHP sẽ 
ghi nhận việc sử dụng một phương a ́n tích cư ̣c đối vơ ́i ha ̀nh vi của học 
sinh va ̀ tối đa hóa thơ ̀i gian học cho mọi học sinh. Bâ ́t ky ̀ trươ ̀ng hơ ̣p 
chuyển trươ ̀ng không tư ̣ nguyện na ̀o sang một trươ ̀ng gia ́o dục thươ ̀ng 
xuyên pha ̉i đươ ̣c thư ̣c hiện tuân theo Bộ Luật Gia ́o Dục mục 48432.5. 
Nhân viên học khu sẽ thư ̣c thi ca ́c quy định về đình chỉ va ̀ đuổi học học 
sinh một ca ́ch công bằng, nhâ ́t qua ́n, va ̀ tuân theo ca ́c chính sa ́ch câ ́m 
phân biệt đối xử của học khu 
Quy Trình Đúng Thủ Tục Hội Đồng Qua ̉n Trị sẽ đối xử công bằng va ̀ 
bình đẳng đối vơ ́i học sinh đối mặt vơ ́i quyết định đình chỉ va ̀ đuổi học 
bằng ca ́ch cung câ ́p cho ca ́c em ca ́c quyền theo đúng thủ tục theo quy 
định của pha ́p luật. Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định sẽ 
tuân thủ ca ́c thủ tục về thông ba ́o, điều trâ ̀n, va ̀ kha ́ng nghị như quy 
định của pha ́p luật va ̀ quy định ha ̀nh chính. 
Mơ ̉ Rộng Tư Pha ́p Phục Hồi, chương trình Manhood Development 
Program, PBIS va ̀ ca ́c phương a ́n phục hồi va ̀ pha ́t triển thanh thiếu niên 
kha ́c 
Hội Đồng Qua ̉n Trị nhìn nhận rằng Học Khu đa ̃ có tiến bộ trong việc ta ̣o 
ra một ba ̉n sắc văn hóa học đươ ̀ng tích cư ̣c thông qua ca ́c ca ́ch kha ́c 
nhau, bao gồm thông qua việc sử dụng phương pha ́p Tư Pha ́p Phục Hồi 
(RJ), Ca ́c Biện Pha ́p Can Thiệp va ̀ Hỗ Trơ ̣ Ha ̀nh Vi Tích Cư ̣c, va ̀ chương 
trình Manhood Development Program. Hội Đồng Qua ̉n Trị tin rằng sư ̣ 
tiếp tục mơ ̉ rộng ca ́c chương trình đó la ̀ trọng tâm của việc ta ̣o ra ca ́c 
môi trươ ̀ng học đươ ̀ng an toa ̀n, la ̀nh ma ̣nh va ̀ hỗ trơ ̣ cho tâ ́t ca ̉ học sinh 
trong Học Khu. 
Hội Đồng Qua ̉n Trị hỗ trơ ̣ va ̀ sẽ ưu tiên ta ̀i trơ ̣ cho RJ, chương trình 
Manhood Development Program va ̀ ca ́c chương trình PBIS va ̀ ca ́c điều 
phối viên ta ̣i ca ́c cơ sơ ̉ trươ ̀ng học va ̀ pha ́t triển chuyên môn, huâ ́n luyện 
va ̀ hỗ trơ ̣ cho gia ́o viên va ̀ ca ́c nha ̀ qua ̉n lý để triển khai tha ̀nh công ca ́c 
chương trình na ̀y. 
Lơ ́p Học Đình Chỉ Có Gia ́m Sa ́t 
Đình chỉ có gia ́m sa ́t chỉ đươ ̣c a ́p dụng khi ca ́c hình thức khắc phục kha ́c 
đa ̃ không thể đa ̉m ba ̉o ha ̀nh vi thích hơ ̣p. 
Hội Đồng Qua ̉n Trị nhìn nhận rằng học sinh na ̀o bị đình chỉ thươ ̀ng 
không có sư ̣ gia ́m sa ́t hay hươ ́ng dâ ̃n trong giơ ̀ học khu ca ́c em ơ ̉ ngoa ̀i 
khuôn viên trươ ̀ng va ̀ có thể bỏ lơ ̃ ba ̀i học. Hội Đồng Qua ̉n Trị tin rằng, 
trong nhiều trươ ̀ng hơ ̣p, sẽ la ̀ tốt hơn khi kiểm soa ́t ha ̀nh vi của học sinh 
bằng ca ́ch giư ̃ học sinh ơ ̉ trươ ̀ng va ̀ gia ́m sa ́t ca ́c em, ta ́ch biệt vơ ́i lơ ́p 
học bình thươ ̀ng 
Để đa ̉m ba ̉o sư ̣ gia ́m sa ́t thích hơ ̣p va ̀ qua ́ trình học tập liên tục của học 
sinh na ̀o bị đình chỉ vì ca ́c lý do đươ ̣c quy định trong Bộ Luật Gia ́o Dục 
48900 va ̀ 48900.2, nhưng như ̃ng em na ̀o không gây ra nguy hiểm hay 
nguy cơ trươ ́c mắt cho bâ ́t ky ̀ ai ta ̣i trươ ̀ng va ̀ đối vơ ́i ca ́c em có thủ tục 
đuổi học chưa đươ ̣c bắt đâ ̀u, Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ 
định sẽ lập ra một chương trình lơ ́p học đình chỉ có gia ́m sa ́t, đa ́p ứng 
ca ́c yêu câ ̀u của pha ́p luật. 
Quyết Định Không Thư ̣c Thi Lệnh Đuổi Học Tùy tư ̀ng trươ ̀ng hơ ̣p, việc 
thư ̣c thi lệnh đuổi học có thể đươ ̣c Hội Đồng Qua ̉n Trị đình chỉ tuân theo 
ca ́c yêu câ ̀u của pha ́p luật va ̀ quy định ha ̀nh chính. 

Xóa Hồ Sơ Ky ̉ Luật của Học Sinh Như quy định trong Chính Sa ́ch của 
Hội Đồng Qua ̉n Trị 5144.3, có hiệu lư ̣c nga ̀y 15 tha ́ng 1, 2014, học sinh, 
phụ huynh, ngươ ̀i gia ́m hộ, luật sư chỉ định thay mặt cho học sinh, hoặc 
Gia ́m Đốc Học Khu thay mặt cho học sinh, có thể la ̀m đơn xin xóa hồ sơ 
ky ̉ luật của học sinh nếu đa ́p ứng ca ́c tiêu chí đặt ra trong BP 5144.3. 
Gia ́m Sa ́t Việc Sử Dụng Biện Pha ́p Đình Chỉ va ̀ Đuổi HọcĐến nga ̀y 1 
tha ́ng 7, 2015, Gia ́m Đốc Học Khu sẽ ban ha ̀nh Ca ́c Quy Định Ha ̀nh 
Chính đặt ra ca ́c thủ tục để ba ́o ca ́o dư ̃ liệu thươ ̀ng xuyên, chính xa ́c va ̀ 
công khai về ca ́c biện pha ́p ky ̉ luật va ̀ can thiệp. Ca ́c thủ tục sẽ gồm có 
ít nhâ ́t một yêu câ ̀u la ̀ Học Khu pha ̉i công bố trên trang web công 
khai của Học Khu hai lâ ̀n mỗi năm, trong vòng 60 nga ̀y sau khi hoa ̀n 
tha ̀nh mỗi học ky ̀, dư ̃ liệu về ky ̉ luật của nha ̀ trươ ̀ng, ca ́c biện pha ́p can 
thiệp ha ̀nh vi va ̀ kết qua ̉ của học sinh. 
Dư ̃ liệu na ̀y sẽ gồm có ít nhâ ́t như sau: 
Số tổng hơ ̣p va ̀ tỉ lệ ba ́o ca ́o cho văn phòng, đình chỉ của gia ́o viên, đình 
chỉ có gia ́m sa ́t trong trươ ̀ng va ̀ ngoa ̀i trươ ̀ng, chuyển trươ ̀ng không tư ̣ 
nguyện, đề nghị đuổi học, đuổi học, nêu tên trong trươ ̀ng, va ̀ bắt giư ̃ ta ̣i 
trươ ̀ng (tư ̀ ca ̉ OPD va ̀ OSPD), va ̀ tỉ lệ tốt nghiệp va ̀ bỏ học trong 
bốnnăm, ta ́ch ra theo tâ ́t ca ̉ ca ́c nhóm phụ, bao gồm chủng tộc, giơ ́i tính, 
sắc tộc, tình tra ̣ng la ̀ Ngươ ̀i Học Tiếng Anh, tình tra ̣ng kinh tế xa ̃ hội, 
thanh thiếu niên ba ̉o trơ ̣, thanh thiếu niên vô gia cư, va ̀ khuyết tật va ̀ 
theo ha ̀nh vi vi pha ̣m đối vơ ́i học khu va ̀ theo cơ sơ ̉ trươ ̀ng học. 
1. Số	  ngày	  ho�c	  và	  tài	  trơ�	  ADA	  bi�	  mất	  vì	  các	  trươ ̀ng	  hơ�p	  đình	  
chỉ,	  chuyển	  trươ ̀ng,	  và	  đuổi	  ho�c	  tách	  ra	  theo	  các	  nhóm	  phu�	  nói	  trên. 
2. Các	  cơ	  sơ�	  trươ ̀ng	  ho�c	  mà	  ho�c	  sinh	  đươ�c	  chuyển	  đến	  sau	  
khi	  có	  thu�	  tu�c	  Điều	  Trần	  Xem	  Xét	  Ky�	  Luật	  hoặc	  thông	  qua	  bất	  kỳ	  quy	  trình	  
chuyển	  trươ ̀ng	  không	  tư�	  nguyê�n	  nào,	  cho	  dù	  sau	  đó	  các	  em	  có	  ghi	  danh	  hay	  
không,	  và	  kết	  qua�	  đối	  vơ ́i	  các	  ho�c	  sinh	  đó,	  bao	  gồm	  nhưng	  không	  giơ ́i	  ha�n	  ơ�	  
tỉ	  lê�	  tốt	  nghiê�p	  và	  bo�	  ho�c. 
3. Khi	  báo	  cáo	  dư ̃	  liê�u	  đó,	  quyền	  riêng	  tư	  cu�a	  cá	  nhân	  ho�c	  
sinh	  và	  giáo	  viên	  pha�i	  đươ�c	  ba�o	  vê�.	  Dư ̃	  liê�u	  sẽ	  không	  đươ�c	  tách	  ra	  theo	  
cách	  có	  thể	  tiết 
lộ danh tính của học sinh cho công chúng hoặc cho ca ́c tha ̀nh viên có kiến 
thức của cộng đồng học đươ ̀ng. Dư ̃ liệu sẽ đươ ̣c ba ́o ca ́o cho học khu nói 
chung va ̀ cho tư ̀ng cơ sơ ̉ trươ ̀ng học. 
4. Các	  thu�	  tu�c	  này	  cũng	  bao	  gồm	  các	  yêu	  cầu	  rằng	  các	  cán	  
bô�	  thích	  hơ�p	  cu�a	  ho�c	  khu	  và	  nhà	  trươ ̀ng	  pha�i	  thươ ̀ng	  xuyên	  xem	  xét	  dư ̃	  
liê�u	  này	  và	  có	  biê�n	  pháp	  gia�i	  quyết	  như ̃ng	  bất	  bình	  đă�ng	  hay	  sử	  du�ng	  các	  
biê�n	  pháp	  ky�	  luật	  không	  tương	  xứng	  đối	  vơ ́i	  các	  nhóm	  phu�	  cu�	  thể. 
Quy Trình Gia ̉i Quyết Khiếu Na ̣i 
Gia ́m Đốc Học Khu sẽ lập một mâ ̃u đơn khiếu na ̣i để cho phép ca ́c 
tha ̀nh viên của cộng đồng học đươ ̀ng va ̀ công chúng ba ́o ca ́o ca ́c quan 
nga ̣i nếu phương a ́n tư pha ́p phục hồi hoặc phương a ́n phục hồi kha ́c 
không kha ̉ dụng ta ̣i một cơ sơ ̉ trươ ̀ng học để thay cho đình chỉ. Mâ ̃u đơn 
khiếu na ̣isẽ đươ ̣c cung câ ́p trên trang web của Học Khu, Phòng Ky ̉ Luật 
của HọcKhu va ̀ Phòng Thanh Tra của Học Khu. 
Thanh Tra sẽ điều tra khiếuna ̣inhư thế va ̀ trong vòng 90 nga ̀ykể tư ̀ nga ̀y 
nộp khiếu na ̣i, lập kế hoa ̣ch vơ ́i cơ sơ ̉trươ ̀ng học để gia ̉i quyết khiếu na ̣i va ̀ 
cung câ ́p câu tra ̉ lơ ̀i bằng văn ba ̉n cho bên khiếu na ̣i  
Phụ lục O AR 5144.2 Học sinh 
Đình Chỉ & Đuổi Học/Điều Trâ ̀n Đúng Thủ Tục (Học Sinh Khuyết Tật) 
Học sinh khuyết tật la ̀ ngươ ̀i có khuyết tật theo Đa ̣o Luật Gia ́o Dục Ngươ ̀i 
Khuyết Tật (IDEA) dư ̣a trên cùng ca ́c căn cứ để đình chỉ va ̀ đuổi học a ́p 
dụng cho học sinh không có khuyết tật. 
Ca ́c Thủ Tục Da ̀nh Cho Học Sinh Chưa Đủ Tiêu Chuâ ̉n Nhận Ca ́c Dịch Vụ 
Gia ́o Dục Đặc Biệt 
Học sinh chưa đươ ̣c xa ́c định la ̀ ngươ ̀i khuyết tật theo IDEA va ̀ đa ̃ vi pha ̣m 
ca ́c thủ tục ky ̉ luật của học khu có thể khẳng định ca ́c biện pha ́p ba ̉o vệ 
theo thủ tục đươ ̣c phép theo quy định ha ̀nh chính na ̀y chỉ khi học khu biết 
rằng học sinh đó bị khuyết tật trươ ́c khi xa ̉y ra ha ̀nh vi đó. 
1. Ho�c	  khu	  sẽ	  đươ�c	  xem	  là	  đã	  biết	  rằng	  ho�c	  khu	  có	  khuyết	  tật	  
nếu	  tồn	  ta�i	  mô�t	  trong	  các	  điều	  kiê�n	  sau	  đây:	  Phu�	  huynh/ngươ ̀i	  giám	  hô�	  đã	  
bày	  to�	  quan	  nga�i	  bằng	  văn	  ba�n,	  hoặc	  bằng	  lơ ̀i	  nếu	  phu�	  huynh/	  ngươ ̀i	  giám	  
hô�	  không	  biết	  viết	  hoặc 
có khuyết tật không thể tuyên bố tha ̀nh văn, rằng học sinh câ ̀n dịch vụ gia ́o 
dục đặc biệt hoặc ca ́c dịch vụ liên quan. 
2. Hành	  vi	  hoặc	  thành	  tích	  cu�a	  ho�c	  sinh	  cho	  thấy	  có	  nhu	  cầu	  về	  
các	  di�ch	  vu�	  đó,	  tuân	  theo	  34	  CFR	  300.7. 
3. Phu�	  huynh/ngươ ̀i	  giám	  hô�	  đã	  yêu	  cầu	  đánh	  giá	  về	  nhu	  cầu	  
di�ch	  vu�	  giáo	  du�c	  đặc	  biê�t	  cu�a	  ho�c	  sinh	  tuân	  theo	  34	  CFR	  300.530-‐
300.536. 
4. Giáo	  viên	  cu�a	  ho�c	  sinh	  hoặc	  nhân	  viên	  khác	  cu�a	  ho�c	  khu	  
đã	  bày	  to�	  quan	  nga�i	  về	  hành	  vi	  và	  thành	  tích	  cu�a	  ho�c	  sinh	  cho	  giám	  đốc	  
phòng	  giáo	  du�c	  đặc	  biê�t	  cu�a	  ho�c	  khu	  hoặc	  nhân	  sư�	  khác	  tuân	  theo	  hê�	  
thống	  xác	  đi�nh	  ho�c	  sinh	  giơ ́i	  thiê�u	  di�ch	  vu�	  giáo	  du�c	  đặc	  biê�t	  ho�c	  khu	  
đã	  lập	  ra. 



 Học khu Thống nhâ Oakland 
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Học khu sẽ đươ ̣c xem la ̀ không biết như quy định ơ ̉ ca ́c ha ̣ng mục #1-4 bên 
trên nếu, vì nhận thông tin đó, học khu đa ̃ tiến ha ̀nh đa ́nh gia ́ va ̀ xa ́c định 
rằng học sinh đó không pha ̉i la ̀ học sinh khuyết tật hoặc xa ́c định rằng 
không câ ̀n đa ́nh gia ́ va ̀ đa ̃ thông ba ́o cho phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ biết 
quyết định của mình. 
Nếu xa ́c định rằng học khu đa ̃ không biết rằng học sinh có khuyết tật trươ ́c 
khi a ́p dụng biện pha ́p ky ̉ luật đối vơ ́i học sinh, thì học sinh sẽ bị ky ̉ luật 
tuân theo ca ́c thủ tục đươ ̣c đặt ra cho học sinh không có khuyết tật. 
Nếu có yêu câ ̀u đa ́nh gia ́ học sinh trong thơ ̀i gian học sinh chịu biện pha ́p 
ky ̉ luật, ba ̉n đa ́nh gia ́ pha ̉i đươ ̣c tiến ha ̀nh nhanh chóng. Cho đến khi 
hoa ̀n tâ ́t đa ́nh gia ́, học sinh vâ ̃n đươ ̣c xếp lơ ́p theo quyết định của nha ̀ 
trươ ̀ng. ge in placement pursuant to 34 CFR 300.519. 
Đình chỉ học tập 
Gia ́m Đốc Học Khu hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định có thể đình chỉ một học sinh 
khuyết tật trong tối đa 10 nga ̀y liên tiếp vì một ha ̀nh vi sai tra ́i duy nhâ ́t, va ̀ 
tối đa 20 nga ̀y học trong một năm học, miễn la ̀ (ca ́c) trươ ̀ng hơ ̣p đình chỉ 
không câ ́u ha ̀nh sư ̣ thay đổi xếp lơ ́p tuân theo 34 CFR 300.519. 
Ca ́c Dịch Vụ Trong Thơ ̀i Gian Đình Chỉ Học sinh na ̀o bị đình chỉ trong 
hơn 10 nga ̀y học trong một năm học pha ̉i tiếp tục nhận ca ́c dịch vụ trong 
thơ ̀i ha ̣n đình chỉ, ơ ̉ mức độ câ ̀n để cung câ ́p cho học sinh một dịch vụ 
gia ́o dục công cộng thích hơ ̣p, miễn phí. 

Nếu học sinh khuyết tật bị đuổi ra khỏi dịch vụ xe buýt của nha ̀ trươ ̀ng, 
học sinh có quyền đươ ̣c cung câ ́p hình thức đưa đón thay thế miễn phí 
cho học sinh hay phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ, miễn la ̀ phương tiện đưa đón 
đó đươ ̣c cho biết trong IEP của học sinh. Xếp Lơ ́p Thay Thế Ta ̣m Thơ ̀i Vì 
Có Ha ̀nh Vi Nguy Hiểm 
Học sinh khuyết tật có thể đươ ̣c bố trí va ̀o môi trươ ̀ng gia ́o dục thay thế 
ta ̣m thơ ̀i thích hơ ̣p trong tối đa 45 nga ̀y khi học sinh có một trong ca ́c 
ha ̀nh vi sau đây: 
1. Mang	  theo	  vũ	  khí,	  như	  quy	  đi�nh	  trong	  18	  USC	  930,	  đến	  
trươ ̀ng	  hoặc	  đến	  mô�t	  chức	  năng	  cu�a	  nhà	  trươ ̀ng 
2. Cố	  tình	  tàng	  trư ̃	  hoặc	  sử	  du�ng	  dươ�c	  chất	  phi	  pháp	  ơ�	  
trươ ̀ng	  hoặc	  ta�i	  mô�t	  chức	  năng	  cu�a	  nhà	  trươ ̀ng 
3. Bán	  hoặc	  ga�	  gẫm	  bán	  mô�t	  dươ�c	  chất	  bi�	  kiểm	  soát	  ta�i	  
trươ ̀ng	  hoặc	  ta�i	  mô�t	  hoa�t	  đô�ng	  cu�a	  nhà	  trươ ̀ng	  như	  quy	  đi�nh	  trong	  21	  
USC	  812(c),	  Các	  Ba�ng	  I-‐V	  Môi	  trươ ̀ng	  giáo	  du�c	  thay	  thế	  cu�a	  ho�c	  sinh	  sẽ	  do	  
nhóm	  IEP	  cu�a	  ho�c	  sinh	  quyết	  đi�nh. 
Một ca ́n bộ điều trâ ̀n có thể ra lệnh thay đổi xếp lơ ́p của học sinh khuyết 
tật sang một môi trươ ̀ng gia ́o dục ta ̣m thơ ̀i thích hơ ̣p nếu ca ́n bộ điều trâ ̀n: 
(20 USC 1415(k) (2); 34 CFR 300.521, 300.522) 
1. Xác	   đi�nh	   rằng	   ho�c	   khu	   đã	   chứng	   minh	   vơ ́i	   bằng	   chứng	  
thuyết	  phu�c,	   có	  nghĩa	   là	   vươ�t	  ngoài	   tính	  xác	  đáng	  cu�a	  bằng	  chứng,	   rằng	  
sư�	  xếp	  lơ ́p	  hiê�n	  ta�i	  cu�a	  ho�c	  sinh	  là	  có	  kha�	  năng	  đáng	  kể	  dẫn	  đến	  thương	  
tổn	  cho	  ho�c	  sinh	  hoặc	  ngươ ̀i	  khác 
2. Cân	  nhắc	  tính	  thích	  hơ�p	  cu�a	  xếp	  lơ ́p	  hiê�n	  ta�i	  cu�a	  ho�c	  sinh 
3. Cân	  nhắc	  xem	  ho�c	  khu	  đã	  có	  nỗ	  lư�c	  hơ�p	  lý	  để	  gia�m	  thiểu	  
nguy	  cơ	  tổn	  ha�i	  trong	  cách	  xếp	  lơ ́p	  hiê�n	  ta�i	  cu�a	  ho�c	  sinh	  hay	  không,	  bao	  
gồm	  sử	  du�ng	  sư�	  hỗ	  trơ�	  và	  di�ch	  vu�	  bổ	  sung 
4. Xác	  đi�nh	  rằng	  môi	  trươ ̀ng	  giáo	  du�c	  thay	  thế	  ta�m	  thơ ̀i	  đề	  
xuất	  bơ�i	  nhân	  sư�	  nhà	  trươ ̀ng	  là	  ngươ ̀i	  đã	  gặp	  giáo	  viên	  giáo	  du�c	  đặc	  biê�t	  
cu�a	  ho�c	  sinh,	  cho	  phép	  ho�c	  sinh: 
a. Có	  tiến	  bô�	  trong	  chương	  trình	  ho�c	  bình	  thươ ̀ng	  và	  tiếp	  tu�c	  
nhận	  đươ�c	  các	  di�ch	  vu�	  và	  điều	  chỉnh	  đó,	  bao	  gồm	  các	  di�ch	  vu�	  đươ�c	  mô	  
ta�	  trong	  IEP	  cu�a	  ho�c	  sinh,	  để	  cho	  phép	  ho�c	  sinh	  đa�t	  đươ�c	  các	  mu�c	  tiêu	  
cu�a	  IEP 
b. Nhận	  các	  di�ch	  vu�	  và	  sư�	  điều	  chỉnh	  đươ�c	  thiết	  kế	  để	  gia�i	  
quyết	  hành	  vi	  và	  đa�m	  ba�o	  hành	  vi	  đó	  không	  tái	  diễn 
Học sinh có thể đươ ̣c bố trí va ̀o môi trươ ̀ng gia ́o dục thay thế ta ̣m thơ ̀i 
trong tối đa 45 nga ̀y, hoặc cho đến khi kết thúc ca ́c thủ tục điều trâ ̀n 
theo yêu câ ̀u của phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ. 
Đa ́nh Gia ́ Ha ̀nh Vi va ̀ Kế Hoa ̣ch Can Thiệp Không trễ hơn 10 nga ̀y la ̀m 
việc sau khi học sinh bị đình chỉ trên 10 nga ̀y học hoặc đưa va ̀o một môi 
trươ ̀ng gia ́o dục thay thế, học khu pha ̉i triệu tập cuộc họp nhóm IEP để 
tiến ha ̀nh đa ́nh gia ́ ha ̀nh vi chức năng va ̀ thư ̣c hiện một kế hoa ̣ch can 
thiệp ha ̀nh vi. Nếu học sinh đa ̃ có một kế hoa ̣ch can thiệp ha ̀nh vi, nhóm 
IEP pha ̉i xem xét kế hoa ̣ch va ̀ điều chỉnh kế hoa ̣ch nếu câ ̀n để gia ̉i quyết 
ha ̀nh vi đó.Ngay khi kha ̉ thi sau khi lập kế hoa ̣ch can thiệp ha ̀nh vi va ̀ 
hoa ̀n tha ̀nh đa ́nh gia ́ bắt buộc, nhóm IEp sẽ họp để pha ́t triển ca ́c biện 
pha ́p can thiệp ha ̀nh vi thích hơ ̣p để gia ̉i quyết ha ̀nh vi đó va ̀ sẽ thư ̣c hiện 
ca ́c biện pha ́p can thiệp đó. (34 CFR 300.520) 
Ca ́c Biện Pha ́p Ba ̉o Vệ Theo Thủ Tục/Biểu Hiện Xa ́c định 
Ca ́c biện pha ́p ba ̉o vệ theo thủ tục sau đây sẽ a ́p dụng khi học sinh bị 
đình chỉ trên 10 nga ̀y học liên tiếp, khi biện pha ́p ky ̉ luật đươ ̣c a ́p dụng la ̀ 
đối vơ ́i ha ̀nh vi nguy hiểm như mô ta ̉ bên trên, hoặc khi câ ̀n pha ̉i thay đổi 
xếp lơ ́p: 
 
1. Phu�	  huynh/ngươ ̀i	  giám	  hô�	  cu�a	  ho�c	  sinh	  pha�i	  đươ�c	  

thông	  báo	  ngay	  lập	  tức	  về	  quyết	  đi�nh	  và	  đươ�c	  thông	  báo	  về	  các	  biê�n	  pháp	  
ba�o	  vê�	  theo	  thu�	  tu�c	  tuân	  theo	  34	  CFR	  300.504	  vào	  ngày	  quyết	  đi�nh	  hành	  
đô�ng	  có	  hiê�u	  lư�c. 
2. Ngay	  lập	  tức	  nếu	  có	  thể,	  nhưng	  không	  quá	  10	  ngày	  ho�c	  sau	  
ngày	  có	  quyết	  đi�nh,	  mô�t	  đơ�t	  đánh	  giá	  xác	  đi�nh	  biểu	  hiê�n	  pha�i	  đươ�c	  
thư�c	  hiê�n	  về	  mối	  quan	  hê�	  cu�a	  khuyết	  tật	  cu�a	  ho�c	  sinh	  và	  hành	  vi	  bi�	  
ky�	  luật. 
Ta ̣i đơ ̣t xem xét na ̀y, nhóm IEP va ̀ nhân sư ̣ có năng lư ̣c kha ́c sẽ xem xét, 
liên quan đến ha ̀nh vi bị ky ̉ luật, mọi thông tin liên quan, bao gồm: 
a. Kết	  qua�	  đánh	  giá	  và	  châ�n	  đoán,	  bao	  gồm	  kết	  qua�	  hoặc	  
thông	  tin	  liên	  quan	  khác	  do	  phu�	  huynh/	  ngươ ̀i	  giám	  hô�	  cu�a	  ho�c	  sinh	  
cung	  cấp 
b. Quan	  sát	  ho�c	  sinh 
c. IEP	  và	  sư�	  xếp	  lơ ́p	  cu�a	  ho�c	  sinh	  liên	  quan	  đến	  hành	  vi	  bi�	  
ky�	  luật,	  nhóm	  sau	  đó	  sẽ	  xác	  đi�nh	  xem	  IEP	  và	  sư�	  xếp	  lơ ́p	  có	  thích	  hơ�p	  hay	  
không	  và	  sư�	  hỗ	  trơ�,	  di�ch	  vu�	  bổ	  sung	  và	  các	  chiến	  lươ�c	  can	  thiê�p	  hành	  vi	  
đã	  cung	  cấp	  có	  phù	  hơ�p	  vơ ́i	  IEP	  và	  sư�	  xếp	  lơ ́p	  cu�a	  ho�c	  sinh	  hay	  không. 
Nhóm cũng sẽ xa ́c định rằng khuyết tật của học sinh không la ̀m gia ̉m 
kha ̉ năng của học sinh trong việc hiểu đươ ̣c ta ́c động va ̀ hậu qua ̉ của 
ha ̀nh vi, nó cũng không la ̀m gia ̉m kha ̉ năng của học sinh trong việc kiểm 
soa ́t ha ̀nh vi bị ky ̉ luật. 
Nếu nhóm xa ́c định rằng ha ̀nh vi của học sinh không pha ̉i la ̀ biểu hiện của 
khuyết tật của học sinh, thì học sinh có thể bị ky ̉ luật theo ca ́c thủ tục da ̀nh 
cho học sinh không bị khuyết tật, miễn la ̀ học sinh tiếp tục nhận dịch vụ ơ ̉ 
mức độ câ ̀n thiết để cung câ ́p dịch vụ gia ́o dục công cộng thích hơ ̣p, miễn 
phí cho học sin   
Nếu nhóm xa ́c định rằng ha ̀nh vi của học sinh la ̀ biểu hiện của khuyết tật  
của học sinh, thì sư ̣ xếp lơ ́p của học sinh chỉ có thể đươ ̣c thay đổi 
thông  qua quy trình IEP Kha ́ng Nghị Đúng Thủ Tục 
Nếu phụ huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ không đồng ý vơ ́i xa ́c định la ̀ ha ̀nh vi đó 
không pha ̉i la ̀ biểu hiện của khuyết tật của học sinh hoặc bâ ́t ky ̀ quyết định 
na ̀o về xếp lơ ́p, họ có quyền kha ́ng,nghị quyết định đó. Nếu phụ 
huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ của học sinh bắt đâ ̀u quy trình điều trâ ̀n đúng thủ tục 
để pha ̉n đối quyết định xếp va ̀o môi trươ ̀ng gia ́o dục thay thế ta ̣m thơ ̀i hoặc 
xa ́c định về biểu hiện bệnh, học sinh sẽ vâ ̃n ơ ̉ trong môi trươ ̀ng thay thế 
ta ̣m thơ ̀i chơ ̀ quyết định của ca ́n bộ điều trâ ̀n 
hoặc hết ha ̣n 45 nga ̀y, dư ̣a trên điều kiện xuâ ́t hiện trươ ́c, trư ̀ phi phụ 
huynh/ngươ ̀i gia ́m hộ va ̀ học khu có thỏa thuận kha ́c. Nếu nhân sư ̣ nha ̀ 
trươ ̀ng vâ ̃n khẳng định rằng việc học sinh ơ ̉ trong môi trươ ̀ng xếp lơ ́p hiện 
ta ̣i của học sinh (xếp lơ ́p trươ ́c khi chuyển sang môi trươ ̀ng gia ́o dục thay 
thế ta ̣m thơ ̀i) sẽ la ̀ nguy hiểm, trong thơ ̀i gian chơ ̀ quy trình đúng thủ tục, 
Ca ́c Dịch Vụ Trong Thơ ̀i Gian Đuổi Học 
Học sinh na ̀o bị đuổi học pha ̉i tiếp tục nhận ca ́c dịch vụ trong thơ ̀i ha ̣n đuổi 
học, ơ ̉ mức độ câ ̀n để cung câ ́p cho học sinh một dịch vụ gia ́o dục công 
cộng thích hơ ̣p, miễn phí. Bâ ́t ky ̀ chương trình thay thế na ̀o pha ̉i cung câ ́p 
dịch vụ ơ ̉ mức độ câ ̀n thiết để cho phép học sinh có tiến bộ thích hơ ̣p trong 
chương trình học bình thươ ̀ng va ̀ có tiến bộ thích hơ ̣p trong việc đa ̣t đươ ̣c 
ca ́c mục tiêu đặt ra trong IEP của học sinh. 
Ta ́i nhập học 
Ca ́c thủ tục ta ́i nhập học da ̀nh cho học sinh khuyết tật sẽ giống như dùng 
cho tâ ́t ca ̉ học sinh. Sau khi ta ́i nhập học, một cuộc họp nhóm IEP sẽ đươ ̣c 
triệu tập. 
Đình Chỉ Quyết Định Đuổi Học 
Ca ́c tiêu chí của Hội Đồng Qua ̉n Trị để đình chỉ thư ̣c thi lệnh đuổi học sẽ 
đươ ̣c a ́p dụng cho học sinh khuyết tật giống như ca ́ch a ́p dụng cho mọi học 
sinh kha ́c. 
Thông ba ́o cho Cơ Quan Thư ̣c Thi Pha ́p Luật trươ ́c khi đình chỉ hoặc đuổi 
học bâ ́t ky ̀ học sinh na ̀o, hiệu trươ ̉ng hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định pha ̉i thông 
ba ́o cho cơ quan thư ̣c thi pha ́p luật thích hơ ̣p của tha ̀nh phố hoặc quận về 
bâ ́t ky ̀ ha ̀nh vi tâ ́n công na ̀o của học sinh đa ̃ vi pha ̣m Bộ Luật Hình Sư ̣ 245. 
 
Hiệu trươ ̉ng hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định cũng pha ̉i thông ba ́o cho cơ quan 
thư ̣c thi pha ́p luật thích hơ ̣p của tha ̀nh phố hoặc của quận về bâ ́t ky ̀ ha ̀nh 
vi na ̀o của học sinh có thể liên quan đến ta ̀ng trư ̃ hoặc ba ́n châ ́t ma túy 
hoặc dươ ̣c châ ́t bị kiểm soa ́t hoặc ta ̀ng trư ̃ vũ khí hoặc súng, vi pha ̣m Bộ 
Luật Hình Sư ̣ 626.9 va ̀ 626.10. Trong vòng một nga ̀y học sau khi học sinh 
bị đình chỉ hoặc đuổi học, hiệu trươ ̉ng hoặc ngươ ̀i đươ ̣c chỉ định pha ̉i thông 
ba ́o cho cơ quan thư ̣c thi pha ́p luật thích hơ ̣p của tha ̀nh phố hoặc của 
quận, qua điện thoa ̣i hoặc phương thức kha ́c, về bâ ́t ky ̀ ha ̀nh vi na ̀o của 
học sinh ma ̀ có thể vi pha ̣m Bộ Luật Gia ́o Dục 48900(c) hoặc (d), liên quan 
đến ta ̀ng trư ̃, sử dụng, đề nghị hoặc ba ́n dươ ̣c châ ́t bị kiểm soa ́t, rươ ̣u hoặc 
châ ́t gây say dươ ́i bâ ́t ky ̀ hình thức na ̀o. 
Phụ lục P 
HO ̣C KHU THÔ ́NG NHÂ ́T  OAKLAND 
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Chính sa ́ch Hô ̣i đô ̀ng  
Triê ́t ly ́, Mu ̣c tiêu, Mu ̣c đích va ̀ Kê ́ hoa ̣ch toa ̀n diê ̣n 
BP 0410  
Không ky ̀ thị trong ca ́c Chương trình va ̀ Hoa ̣t động của Học khu 
Hội đồng qua ̉n trị cam kết cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả các cá 
nhân trong giáo dục. Các chương trình, hoạt động và thực hành của Học 
khu không bị phân biệt đối xử bất hợp pháp, bao gồm phân biệt đối xử với 
cá nhân hoặc nhóm dựa trên chủng tộc, màu da, tổ tiên, quốc tịch, nguồn 
gốc quốc gia, nhận dạng nhóm dân tộc, tuổi tác, tôn giáo, hôn nhân, mang 
thai hoặc tình trạng của cha mẹ, khuyết tật về cơ thể hoặc tinh thần, tính 
dục, khuynh hướng tình dục, giới tính, nhận dạng giới tính hoặc biểu hiện 
hoặc thông tin di truyền; nhận thức về một hoặc nhiều đặc điểm như vậy; 
hoặc liên kết với một người hoặc một nhóm với một hoặc nhiều đặc điểm 
thực tế hoặc nhận thức này. 
 (cf. 1240 – Giúp đơ ̃ tư ̣ nguyện) 
(cf. 4030 – Không ky ̀ thị trong việc la ̀m) 
(cf. 4032 – Sư ̉a đổi hơ ̣p ly ́) 
(cf. 4033 – Sư ̉a đổi cho con bú) 
(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 – Quâ ́y nhiễu tình dục) 
(cf. 4161.8/4261.8/4361.8 – Chăm sóc gia đình va ̀ Nghỉ Y tế) 
(cf. 5131.2 – Bắt na ̣t) 
(cf. 5145.3 – Không ky ̀ thị/Quâ ́y nhiễu) 
(cf. 5145.7 - Quâ ́y nhiễu tình dục) 
(cf. 5146 – Học sinh có gia đình/Mang thai/La ̀m cha mẹ) 
(cf. 6145 – Hoa ̣t động ngoa ̣i khóa) 
(cf. 6145.2 – Thi đua thể thao ) 
(cf. 6164.4 – Nhâ ̣n diện va ̀ Đa ́nh gia ́ ca ́ nhân cho Gia ́o dục đặc biệt) 
(cf. 6164.6 – Nhâ ̣n diện va ̀ Gia ́o dục theo Section 504) 
(cf. 6178 – Gia ́o dục Ky ̃ thuâ ̣t Nghề nghiệp) 
( cf. 6200 – Gia ́o dục Tra ́ng niên) 
Các chương trình và hoạt động của Học khu cũng sẽ không có bất kỳ tên 
trường phái phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử hoặc tên đội thể 
thao, linh vật hoặc biệt danh nào. 
Hàng năm, Giám Đốc học khu hoặc người được chỉ định sẽ xem xét các 
chương trình và hoạt động của học khu để đảm bảo việc loại bỏ bất kỳ tên 
hoặc hình thức xúc phạm, hình ảnh, thực hành hoặc rào cản nào khác có 
thể ngăn cản bất hợp pháp cá nhân hoặc nhóm trong bất kỳ danh mục 
được bảo vệ nào nêu trên. và các hoạt động. Vị na ̀y sẽ thực hiện các hành 
động kịp thời, hợp lý để loại bỏ bất kỳ rào cản được xác định nào. Giám 
Đốc hoặc người được chỉ định sẽ báo cáo những phát hiện và khuyến nghị 
của mình cho Hội Đồng sau mỗi lần duyệt xét. 
(cf. 1330 – Sư ̉ dụng cơ sơ ̉) 
Tất cả các cáo buộc về sự kỳ thị bất hợp pháp trong các chương trình và 
hoạt động của học khu sẽ được điều tra và giải quyết theo các thủ tục được 
quy định trong AR 1312.3 - Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất. 
(xem 1312.3 - Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất) 
Căn cứ vào 34 CFR 104.8 và 34 CFR 106.9, Giám Đốc hoặc người được 
chỉ định phải thông báo cho học sinh, phụ huynh / giám hộ, nhân viên, tổ 
chức nhân viên, người xin nhập học và việc làm, và nguồn giới thiệu cho 
người nộp đơn về chính sách của học khu về không phân biệt đối xử và 
các thủ tục khiếu nại liên quan. Thông báo này sẽ được bao gồm trong mỗi 
thông báo, bản tin, danh mục, sổ tay, mẫu đơn hoặc các tài liệu khác được 
phân phối cho các nhóm này và, nếu có, cho công chúng. Khi thích hợp, 
thông báo như vậy sẽ được đăng tải tại các trường và văn phòng của học 
khu, bao gồm phòng chờ của nhân viên, phòng họp của  học sinh và các 
địa điểm rõ ra ̀ng khác và sẽ được đăng trên trang web của học khu và khi 
có phương tiện truyền thông xã hội do học khu hỗ trợ. 
 (cf. 1113 – Trang ma ̣ng của trươ ̀ng va ̀ học khu) 
(cf. 1114 – Phương tiện truyền thông xa ̃ hội do Học khu ba ̉o trơ ̣) 
(cf. 4112.9/4212.9/4312.9 – Thông ba ́o nhân viên) 
(cf. 5145.6 – Thông ba ́o Phụ huynh) 
Chính sa ́ch không ky ̀ thị của Học khu va ̀ như ̃ng ta ̀i liệu thông tin liên quan 
sẽ đươ ̣c xuâ ́t ba ̉n trong hình thư ́c ma ̀ phụ huynh/gia ́m hộ có thể hiểu đươ ̣c. 
Ngoa ̀i ra, khi có 15 phâ ̀n trăm học sinh của trươ ̀ng hay nhiều hơn nói cùng 
một thư ́ tiếng mẹ đẻ kha ́c tiếng Anh, thì như ̃ng ta ̀i liệu đó sẽ đươ ̣c dịch ra 
thư ́ tiếng đó. 
Tiếp câ ̣n cho Ca ́ nhân có khuyết tâ ̣t 
Các chương trình và cơ sở của học khu, được xem toàn bộ, sẽ tuân theo 
Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) và mọi tiêu chuẩn và / hoặc quy định 
thực hiện. Khi cần thay đổi cấu trúc cho các cơ sở học khu hiện có để cung 
cấp cho người khuyết tật quyền truy cập vào các chương trình, dịch vụ, 
hoạt động hoặc cơ sở vật chất, Giám Đốc hoặc người được chỉ định sẽ lập 
một kế hoạch chuyển đổi để đưa ra các bước để hoàn tâ ́t các thay đổi. 
(cf. 6163.2 – Thú vâ ̣t ơ ̉ trươ ̀ng) 

(cf. 7110 – Kế hoa ̣ch chính về cơ sơ ̉) 
(cf. 7111 – Đa ́nh gia ́ ca ́c tòa nha ̀ hiện có) 
Giám Đốc hoặc người được chỉ định phải đảm bảo rằng học khu cung cấp 
các dịch vụ và hỗ trợ phụ thích hợp khi cần thiết để giúp người khuyết tật 
có cơ hội bình đẳng tham gia hoặc hưởng những lợi ích của dịch vụ, 
chương trình hoặc hoạt động. Những hỗ trợ và dịch vụ này có thể bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở những người phiên dịch hoặc độc giả đủ điều 
kiện, thiết bị nghe trợ giúp, công nghệ hỗ trợ hoặc các sửa đổi khác để 
tăng khả năng tiếp cận tới trang web của học khu, trường học, văn ba ̉n tài 
liệu , văn bản được ghi âm và chữ nổi Braille hoặc â ́n phâ ̉m in chữ lớn. Cá 
nhân khuyết tật phải thông báo cho Giám Đốc hoặc hiệu trưởng nếu họ có 
khuyết tật đòi hỏi sự trợ giúp hoặc dịch vụ đặc biệt. Cần thông báo hợp lý 
trước một chức năng, chương trình hoặc cuộc họp do trường bảo trợ 
(cf. 6020 – Tham gia của phụ huynh) 
(cf. 9320 – Họp va ̀ Thông ba ́o) 
(cf. 9322 – Chương trình/Ta ̀i liệu họp) 
Cá nhân được xác định trong AR 1312.3 - Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất 
như la ̀ nhân viên chịu trách nhiệm điều phối phản ứng của học khu đối với 
các khiếu nại và tuân thủ luật dân quyền của tiểu bang và liên bang theo 
đây được chỉ định làm điều phối viên ADA của học khu. Họ sẽ nhận và giải 
quyết các yêu cầu về chỗ ở do cá nhân khuyết tật đệ trình và sẽ điều tra và 
giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc tiếp cận các chương trình, dịch 
vụ, hoạt động hoặc cơ sở của học khu. 
(xem 1312.3 - Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất)  
8/25/04; 8/9/17A 
Phụ lục Q: - BP 4030 - Không Ky ̀ thị trong Viê ̣c la ̀m 
 
 
Hội đồng quản trị mong muốn cung cấp một môi trường làm việc tích cực, 
nơi nhân viên và người nộp đơn xin việc được đảm bảo quyền truy cập và 
cơ hội bình đẳng và không bị quấy rối theo quy định của pháp luật. Hội 
đồng cấm các nhân viên của học khu phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất kỳ 
nhân viên nào khác của học khu hoặc người xin việc trên cơ sở chủng tộc 
thực tế hoặc nhận thức, tín ngưỡng tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, 
tổ tiên, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, mang thai, khuyết tật về cơ thể hoặc 
tinh thần, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng cựu chiến binh, giới 
tính, nhận dạng giới tính, biểu hiện giới tính, tính dục hoặc khuynh hướng 
tình dục. 
 
(cf. 0410 – Không ky ̀ thị trong ca ́c Chương trình va ̀ hoa ̣t động của Học khu) 
(cf. 4032 – Sư ̉a đổi hơ ̣p ly ́) 
(cf. 4033 – Sư ̉a đổi việc cho con bú) 
(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 – Quâ ́y nhiễu tình dục) 
(cf. 4119.41/4219.41/4319.41 – Nhân viên vơ ́i bịnh truyển nhiễm) 
(cf. 4154/4254/4354 – Sư ́c khỏe va ̀ Trơ ̣ câ ́p Phúc lơ ̣i) 
(cf. 5145.7 - Quâ ́y nhiễu tình dục) 
 
Nghiêm cấm phân biệt đối xử bao gồm việc thực hiện bất kỳ hành động bất 
lợi nào đối với một người, kể ca ̉ chấm dứt hoặc từ chối quảng cáo, phân 
công, hoặc đào tạo, hoặc phân biệt đối xử với người có bồi thường, điều 
khoản, điều kiện hoặc các đặc quyền việc làm khác dựa trên bất kỳ các loại 
phân biệt đối xử bị cấm được liệt kê ở trên. 
 
Việc cấm phân biệt đối xử dựa trên tín ngưỡng tôn giáo của người lao động 
hoặc người xin việc bao gồm bất kỳ sự phân biệt đối xử dựa trên trang 
phục tôn giáo của người đó hoặc bất kỳ xung đột nào giữa niềm tin tôn 
giáo, tuân thủ hoặc thực hành tôn giáo của người đó. Việc cấm phân biệt 
đối xử dựa trên giới tính của một nhân viên hoặc người nộp đơn xin việc sẽ 
bao gồm bất kỳ sự phân biệt đối xử nào dựa trên việc mang thai, sinh con, 
cho con bú hoặc bất kỳ điều kiện y tế nào liên quan. (Bộ luật Chính phủ 
12926, 12940) 
 
Quấy rối bao gồm bất kỳ hành vi bằng lời nói, thể chất hoặc hình ảnh 
không được hoan nghênh dựa trên bất kỳ danh mục phân biệt bị cấm nào 
được liệt kê ở trên và quá nghiêm trọng hoặc phổ biến đến mức ảnh hưởng 
bất lợi đến cơ hội việc làm của cá nhân, có mục đích hoặc tác động can 
thiệp bất hợp lý hiệu suất làm việc của cá nhân, hoặc tạo ra một môi 
trường làm việc đáng sợ, thù địch, hoặc gây khó chịu. 
 
Hội đồng cũng cấm trả thù bất kỳ nhân viên của học khu hoặc người nộp 
đơn khiếu nại, làm chứng, hỗ trợ hoặc tham gia vào các thủ tục khiếu nại 
của học khu được lập theo chính sách này. 
 
Bất kỳ nhân viên học khu nào tham gia vào việc phân biệt đối xử, quấy rối 
hoặc trả thù bị cấm hoặc hỗ trợ, bắt buộc, xúi giục, cưỡng bức hoặc ép 
buộc người khác tham gia hoặc cố gắng tham gia vào hành vi vi phạm 
chính sách này sẽ bị xử lý kỷ luật, bao gồm sa thải. 
 
(xem 4117,4 – Bị đuổi) 
(xem 4118 - Hành động Đình chỉ học tâ ̣p / Biện pha ́p Kỷ luật) 
(xem 4218 – Đuổi việc / Đình chỉ học tâ ̣p / Hành động kỷ luật) 
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Bất kỳ nhân viên hoặc người xin việc nào tin rằng mình đã hoặc đang bị 
phân biệt đối xử hoặc quấy nhiễu vi phạm chính sách của học khu, nếu 
thích hợp, ngay lập tức liên lạc với người câ ́p trên của mình, Thanh Tra 
Học Khu hoặc Trươ ̉ng Nhân Viên Tài Năng, la ̀ người sẽ tư vấn cho nhân 
viên hoặc người nộp đơn về thủ tục nộp đơn, điều tra và giải quyết bất kỳ 
khiếu nại nào như vâ ̣y. 
 
Khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc quấy nhiễu việc làm sẽ ngay lập tức 
được điều tra theo AR 4031 - Khiếu nại liên quan đến phân biệt đối xử 
trong việc làm. 
 
(cf. 4031 - Khiếu nại liên quan đến phân biệt đối xử trong việc làm.) 
 
Bâ ́t cư ́ nhân viên qua ̉n ly ́ hay gia ́m sa ́t na ̀o ma ̀ thâ ́y hay biết sư ̣ việc ky ̀ thị 
hay quâ ́y nhiễu bị câ ́m thì pha ̉i ba ́o ca ́o sư ̣ việc cho thanh tra hay Trươ ̉ng 
nhân viên ta ̀i năng ngay khi sư ̣ việc xa ̉y ra. Mọi nhân viên kha ́c đươ ̣c 
khuyến khích ba ́o ca ́o như ̃ng sư ̣ việc như thế cho câ ́p trên ngay lâ ̣p tư ́c. 
 
Huâ ́n luyện va ̀ Thông ba ́o 
 
Gia ́m đốc Học khu hay ngươ ̀i chỉ định sẽ cho huâ ́n luyện nhân viên về 
ca ́ch nhâ ̣n ra quyâ ́y nhiễu va ̀ ky ̀ thị, về ca ́ch đa ́p ư ́ng thích hơ ̣p va ̀ về ca ́c 
phâ ̀n của chính sa ́ch va ̀ điều lệ học khu liên quan tơ ́i ky ̀ thị. 
 
(cf. 4131- Pha ́t triển nhân viên) 
(cf. 4231- Pha ́t triển nhân viên) 
(cf. 4331- Pha ́t triển nhân viên) 
 
Gia ́m đốc Học khu hay ngươ ̀i chỉ định sẽ thươ ̀ng ky ̀ công bố trong học khu 
va ̀ trong cộng đồng chính sa ́ch không ky ̀ thị của học khu va ̀ sư ̣ sẵn có của 
thủ tục khiếu na ̣i. Â ́n phâ ̉m như vâ ̣y sẽ bao gồm trong mỗi thông ba ́o, ba ̉n 
tin hay mâ ̃u đơn ma ̀ đươ ̣c dùng trong việc tuyển mộ nhân viên. (34 CFR 
100.6, 106.9) 
 
Chính sa ́ch của học khu sẽ đươ ̣c niêm yết trong mọi trươ ̀ng học của học 
khu va ̀ văn phòng kể ca ̉ phòng nghỉ của gia ́o viên va ̀ phòng họp của học 
sinh. (5 CCR 4960) 
 
8/25/04; 10/26/11A; 2/25/15 
 
Phụ lục R:  BP 5145.3 - Chính sa ́ch Không ky ̀ thị/Quâ ́y nhiễu va ̀ Chuyển 
giơ ́i 
Chính sa ́ch không ky ̀ thị 
Hội đồng quản trị mong muốn cung cấp một môi trường học an toàn cho 
phép tất cả học sinh được tiếp cận và cơ hội bình đẳng trong các chương 
trình, dịch vụ và hoạt động hỗ trợ giáo dục của học khu. Hội đồng Quản trị 
nghiêm cấm, tại bất kỳ trường học hoặc hoạt động học đường nào, phân 
biệt đối xử bất hợp pháp, quấy nhiễu, đe dọa và bắt nạt bất kỳ học sinh 
nào dựa trên chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia của học sinh, 
nhận dạng nhóm dân tộc, quốc tịch, tuổi ta ́c, tôn giáo, hôn nhân hoặc tình 
trạng cha mẹ, khuyết tật về cơ thể hoặc tinh thần, tình trạng y tế, tình trạng 
cựu chiến binh hoặc cựu chiến binh tàn tật, giới tính, khuynh hướng tình 
dục, tính dục, nhận dạng giới tính hoặc biểu hiện giới tính; nhận thức của 
một hoặc nhiều đặc điểm như vậy; hoặc liên kết với một người hoặc một 
nhóm với một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này. 
Hội đồng quản trị công nhận rằng Học khu có trách nhiệm đảm bảo rằng 
Học khu tuân thủ các luật và quy định của tiểu bang và liên bang điều 
chỉnh các chương trình giáo dục. Hơn nữa, Hội đồng quản trị sẽ đảm bảo 
cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh nhập học và tiếp cận các khóa học, 
hướng dẫn và các chương trình tư vấn, chương trình thể thao, thủ tục kiểm 
tra, giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động khác. 
Chính sa ́ch Chuyển giơ ́i 
Luâ�t	  California	  ngăn	  cấm	  kỳ	  thi�	  giơ ́i	  tính	  trong	  các	  trươ ̀ng	  công	  lâ�p 

Quy	  tắc	  của	  California	  quy	  định	  “giới	  tính”	  là:	  “giơ ́i	  tính	  thư�c	  sư�	  hay	  nhâ�n	  thấy	  
của	  một	  người	  và	  bao	  gồm	  nhận	  dạng,	  ngoại	  hình	  hoặc	  hành	  vi	  nhận	  thức	  của	  
người	  đó,	  cho	  dù	  đó	  là	  danh	  tính,	  ngoại	  hình	  hay	  hành	  vi	  khác	  với	  truyền	  thống	  
của	  người	  đó	  lúc	  sinh	  ra." 

Chính	  sách	  này	  nhằm	  tư	  vấn	  cho	  nhân	  viên	  của	  trường	  và	  quản	  lý	  các	  vấn	  đề	  liên	  
quan	  đến	  ho�c	  sinh	  chuyển	  giới	  và	  ho�c	  sinh	  có	  giới	  tính	  không	  phù	  hơ�p	  để	  tạo	  
môi	  trường	  học	  tập	  an	  toàn	  cho	  tất	  cả	  học	  sinh	  và	  đảm	  bảo	  mọi	  học	  sinh	  có	  
quyền	  truy	  cập	  bình	  đẳng	  vào	  tất	  cả	  các	  phần	  của	  chương	  trình	  giáo	  dục	  của	  Học	  
Khu. 

Các	  trường	  học	  dự	  kiến	  sẽ	  thực	  hiện	  Chính	  sách	  này	  như	  sau: 
 
● Tên / Đa ̣i tư ̀ 

Học sinh có quyền đươ ̣c nói đến bằng tên va ̀ đa ̣i tư ̀ tương xư ́ng vơ ́i 
nhâ ̣n diện giơ ́i tính của mình ma ̀ việc na ̀y độc quyền va ̀ nhâ ́t qua ́n 
khẳng định ơ ̉ trươ ̀ng 

 

● Hô ̀ sơ chính thư ́c 
Học khu sẽ thay đổi hồ sơ chính thư ́c của một học sinh để cho thâ ́y 
một thay đổi trong tên pha ́p ly ́ hay giơ ́i tính khi nhâ ̣n đươ ̣c ta ̀i liệu 
rằng tên pha ́p ly ́ va ̀/hay giơ ́i tính đa ̃ đươ ̣c thay đổi theo yêu câ ̀u luâ ̣t 
pha ́p của California. 

 
● Viê ̣c tơ ́i Pho ̀ng Vê ̣ sinh 

Học sinh pha ̉i tơ ́i đươ ̣c phòng vệ sinh tương xư ́ng vơ ́i nhâ ̣n diện giơ ́i 
tính, độc quyền va ̀ nhâ ́t qua ́n ơ ̉ trươ ̀ng 

 
● Viê�c	  tơ ́i	  Phòng	  có	  Tu�	  khóa	  	  

Ho�c	  sinh	  chuyê�n	  giơ ́i	  sẽ	  không	  bi�	  ép	  pha�i	  dùng	  phòng	  tu�	  khóa	  tương	  
xư ́ng	  vơ ́i	  giơ ́i	  tính	  khi	  sinh	  ra	  cu�a	  mình.	   

● Thê ̉ thao va ̀ Lơ ́p Thê ̉ du ̣c 
Học sinh chuyển giơ ́i sẽ không bị tư ̀ chối cơ hội tham gia thể thao va ̀ 
thể dục. 

 
● Điê ̀u lê ̣ ăn mặc 

Học sinh sẽ có quyền ăn mặc theo nhâ ̣n diện giơ ́i tính của mình, độc 
quyền va ̀ nhâ ́t qua ́n khẳng định ơ ̉ trươ ̀ng, trong giơ ́i ha ̣n quy định ăn 
mặc của trươ ̀ng.   

 
● Ta ́ch biê ̣t giơ ́i tính trong ca ́c la ̃nh vư ̣c kha ́c 

Theo luâ ̣t chung, trong bâ ́t ky ̀ hoa ̀n ca ̉nh na ̀o kha ́c, khi ma ̀ học sinh 
đươ ̣c ta ́ch ra theo giơ ́i tính trong ca ́c hoa ̣t động của trươ ̀ng, thì học 
sinh sẽ đươ ̣c phép tham gia theo nhâ ̣n diện giơ ́i tính của mình, độc 
quyền va ̀ nhâ ́t qua ́n khẳng định ơ ̉ trươ ̀ng. 

 
5 CCR Section 4910(k). 
7/14/04; 10/26/11A; 11/14/12A 
Phụ lục S: - AR 5145.3 – AR 5145.3 – Học sinh chuyển giơ ́i 
Học sinh 
Học khu cam kết cung câ ́p một môi trươ ̀ng học ha ̀nh bao gồm, hổ trơ ̣ va ̀ an 
toa ̀n cho mọi học sinh, kể ca ̉ học sinh chuyển giơ ́i. Học khu cũng cam kết 
ba ̉o đa ̉m rằng mỗi học sinh đều có cơ hội gia ́o dục va ̀ tiếp câ ̣n bình đẳng 
đối vơ ́i ca ́c chương trình va ̀ hoa ̣t động gia ́o dục của Học khu.. 
Điều lệ na ̀y định ra như ̃ng hươ ́ng dâ ̃n để hổ trơ ̣ nhu câ ̀u va ̀ quyền lơ ̣i của 
học sinh chuyển giơ ́i va ̀ học sinh có giơ ́i tính không phù hơ ̣p. Điều lệ na ̀y 
không lươ ̀ng trươ ́c mọi hoa ̀n ca ̉nh có thể pha ́t sinh liên quan tơ ́i học sinh 
chuyển giơ ́i va ̀ học sinh có giơ ́i tính không phù hơ ̣p. Trươ ̀ng học đươ ̣c 
khuyến khích đa ́nh gia ́ nhu câ ̀u của mỗi học sinh chuyển giơ ́i va ̀ học sinh 
có giơ ́i tính không phù hơ ̣p trên cơ ba ̉n tư ̀ng trươ ̀ng hơ ̣p. Trong mọi trươ ̀ng 
hơ ̣p, mục tiêu la ̀ để ba ̉o đa ̉m sư ̣ pha ́t triển la ̀nh ma ̣nh, thoa ̉i ma ́i va ̀ an toa ̀n 
của học sinh chuyển giơ ́i va ̀ học sinh có giơ ́i tính không phù hơ ̣p .  
Định nghĩa 
Ca ́c định nghĩa dươ ́i đây la ̀ nhằm la ̀m rõ sư ̣ hươ ́ng dâ ̃n ghi trong điều lệ 
na ̀y. Học sinh có thể dùng hay không dùng như ̃ng tư ̀ na ̀y để mô ta ̉ mình.   
● Nhận dạng giới tính là nhận dạng, ngoại hình hoặc hành vi liên quan 

đến giới tính của một người, cho dù nhận dạng, ngoại hình hoặc      
hành vi có liên quan đến giới tính khác với thông tin liên quan đến 
sinh lý của người đó hay giới tính tư ̀ khi sinh ra. 

● Ho�c	  sinh	  chuyê�n	  giơ ́i	  có	  nghĩa	  là	  ho�c	  sinh	  có	  nhâ�n	  da�ng	  giơ ́i	  tính	  hay	  
bi�ê�u	  hiê�n	  giơ ́i	  tính	  khác	  vơ ́i	  nhâ�n	  da�ng	  liên	  quan	  truyền	  thống	  vơ ́i	  
giơ ́i	  tính	  khi	  sinh	  ra.	   

● Biê�u	  hiê�n	  giơ ́i	  tính	  có	  nghĩa	  là	  bề	  ngoài	  hay	  cư	  xư�	  liên	  quan	  tơ ́i	  giơ ́i	  tính	  
cu�a	  mô�t	  ngươ ̀i	  cho	  dù	  có	  liên	  quan	  râ�p	  khuôn	  vơ ́i	  giơ ́i	  tính	  khi	  sinh	  ra. 

● Ho�c	  sinh	  có	  giơ ́i	  tính	  không	  phù	  hơ�p	  có	  nghĩa	  là	  ho�c	  sinh	  mà	  biê�u	  
hiê�n	  giơ ́i	  tính	  khác	  vơ ́i	  như ̃ng	  mong	  đơ�i	  râ�p	  khuôn. 

Luâ ̣t va ̀ Chính sa ́ch a ́p du ̣ng 

Luâ ̣t Gia ́o dục California nêu rằng “mọi học sinh đều có quyền tham gia 
đâ ̀y đủ quy trình gia ́o dục, không bị ky ̀ thị va ̀ quâ ́y nhiễu”  Cal. Ed. Code 
Section 201(a).   

California Education Code 221.5(f) đặc biệt đòi hỏi rằng “học sinh pha ̉i 
đươ ̣c phép tham gia ca ́c chương trình học va ̀ hoa ̣t động ta ́ch biệt giơ ́i tính, 
kể ca ̉ như ̃ng đội thể thao va ̀ tranh đua va ̀ sư ̉ dụng cơ sơ ̉ phù hơ ̣p vơ ́i nhâ ̣n 
da ̣ng giơ ́i tính của mình bâ ́t kể giơ ́i tính ghi trong hồ sơ học sinh..” 

Điều lệ của Luâ ̣t California nói tương tư ̣ rằng “không ngươ ̀i na ̀o bị loa ̣i 
không cho tham gia hay khươ ́c tư ̀ lơ ̣i ích tư ̀ chương trình hay hoa ̣t động của 
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cơ quan địa phương vì tính dục, định hươ ́ng tình dục, giơ ́i tính,nhâ ̣n diện 
nhóm sắc tộc, dân tộc, tổ tiên, nguồn gốc dân tộc, tôn gia ́o, ma ̀u da, hay 
khuyết tâ ̣t tâm thâ ̀n hay cơ thể, trong bâ ́t cư ́ chương trình hay hoa ̣t động 
tiến ha ̀nh bơ ̉i một ‘học viện gia ́o dục’ hay cơ quan địa phương na ̀o kha ́c. . 
.ma ̀ có nhâ ̣n hay hươ ̉ng lơ ̣i tư ̀ sư ̣ trơ ̣ giúp ta ̀i cha ́nh của tiểu bang.”  5 CCR 
Section 4900(a). 

Điều lệ của Luâ ̣t California định nghĩa “gender” la ̀:  “giơ ́i tính nhâ ̣n thâ ́y hay 
thư ̣c sư ̣ của một ngươ ̀i va ̀ bao gồm nhâ ̣n diện nhâ ̣n thâ ́y của một ngươ ̀i, bề 
ngoa ̀i, hay cư xư ̉ cho dù nhâ ̣n diện đó, bề ngoa ̀i đọ, hay cư xư ̉ đó có kha ́c 
vơ ́i như ̃ng gì liên quan truyền thống tơ ́i giơ ́i tính của ngươ ̀i đó lúc ra đơ ̀i.”  5 
CCR Section 4910(k). 

Chính sa ́ch của Hội đồng gia ́o dục 5141.3 ngăn câ ́m ky ̀ thị học sinh 
chuyển giơ ́i va ̀ học sinh có giơ ́i tính không phù hơ ̣p. 

Riêng Tư 

Học sinh có quyền quyết định khi na ̀o, vơ ́i ai va ̀ bao nhiêu thông tin ca ́ 
nhân để chia sẻ vơ ́i ngươ ̀i kha ́c. Quyền riêng tư na ̀y bao gồm quyền kiểm 
soa ́t phổ biến thông tin về nhâ ̣n da ̣ng giơ ́i tính của mình bao gồm tình tra ̣ng 
chuyển giơ ́i hay định hươ ́ng tình dục.  

Nhân viên trươ ̀ng không đươ ̣c tiết lộ thông tin ma ̀ có thể cho biết tình tra ̣ng 
chuyển giơ ́i của một học sinh hay trình ba ̀y giơ ́i tính không phù hơ ̣p cho 
ngươ ̀i kha ́c trư ̀ phi đươ ̣c yêu câ ̀u hơ ̣p pha ́p để la ̀m như vâ ̣y, học sinh cho 
phép tiết lộ như vâ ̣y hay la ̀ có một “nhu câ ̀u câ ̀n biết” đặc biệt. Trong va ̀i 
trươ ̀ng hơ ̣p hiếm hoi khi câ ̀n tiết lộ, nhân viên trươ ̀ng sẽ thông ba ́o học sinh 
chuyển giơ ́i về nhu câ ̀u tiết lộ va ̀ cho học sinh một cơ hội tư ̣ mình tiết lộ 
trươ ́c.   

Tên/Đa ̣i danh tư ̀ 

Một học sinh có quyền đươ ̣c nói đến bằng tên va ̀ đa ̣i danh tư ̀ tương xư ́ng 
vơ ́i nhâ ̣n diện giơ ́i tính của mình ma ̀ việc na ̀y độc quyền va ̀ nhâ ́t qua ́n 
khẳng định ơ ̉ trươ ̀ng. Khi đươ ̣c yêu câ ̀u, trươ ̀ng sẽ công nhâ ̣n nhâ ̣n da ̣ng 
giơ ́i tính của một học sinh ma ̀ nó độc quyền va ̀ nhâ ́t qua ́n khẳng định ơ ̉ 
trươ ̀ng. 

Việc liên tục va ̀ cố y ́ tư ̀ chối tôn trọng nhâ ̣n da ̣ng giơ ́i tính của một học sinh 
như  trái ngược với một lỗi vô ý hoặc sai lầm trung thực, la ̀ một vi pha ̣m 
điều lệ na ̀y. Ví dụ: cố y ́ nói tơ ́i một học sinh bằng tên hay đa ̣i tư ̀ ma ̀ không 
tương xư ́ng vơ ́i nhâ ̣n diện giơ ́i tính của một học sinh sẽ la ̀ vi pha ̣m điều lệ 
na ̀y. 

Hô ̀ Sơ Trươ ̀ng Ho ̣c 

Học khu cam kết ba ̉o đa ̉m rằng học sinh đươ ̣c nói đến bằng tên hay đa ̣i tư ̀ 
tương xư ́ng vơ ́i nhâ ̣n diện giơ ́i tính của mìn ma ̀ việc na ̀y độc quyền va ̀ nhâ ́t 
qua ́n khẳng định ơ ̉ trươ ̀ng. Một phụ huynh/gia ́m hộ có thể yêu câ ̀u rằng tên 
của con họ va ̀ giơ ́i tính đươ ̣c thay đổi để pha ̉n a ̉nh sư ̣ chuyển tiếp giơ ́i tính 
ma ̀ không có lệnh của tòa. Muốn la ̀m như vâ ̣y, phụ huynh /gia ́m hộ pha ̉i 
nộp Mâ ̃u yêu câ ̀u thay đổi thông tin trong danh sa ́ch trươ ̀ng cho Trung tâm 
phân định học sinh. Nhân viên học khu sẽ cố gắng ba ̉o đa ̉m rằng một sư ̣ 
thay đổi tên va ̀ giơ ́i tính đươ ̣c pha ̉n a ̉nh qua hệ thống thông tin điện tư ̉ của 
học khu. 

Học khu câ ̀n duy trì một hồ sơ học sinh lâu da ̀i bắt buộc (“hồ sơ chính 
thư ́c”) bao gồm tên pha ́p ly ́ của học sinh va ̀ giơ ́i tính pha ́p ly ́. Giâ ́y khai sinh 
hay ta ̀i liệu bịnh viện vơ ́i tên va ̀ giơ ́i tính hơ ̣p pha ́p sẽ đươ ̣c giư ̃ trong hồ sơ 
lưu trư ̃ như điều lệ tiểu bang yêu câ ̀u. 5 Cal. Code. Reg. 432(b)(1)(A). 

Viê ̣c tơ ́i Pho ̀ng Vê ̣ sinh   

Học sinh pha ̉i tơ ́i đươ ̣c phòng vệ sinh tương xư ́ng vơ ́i nhâ ̣n diện giơ ́i tính, 
độc quyền va ̀ nhâ ́t qua ́n khẳng định ơ ̉ trươ ̀ng. Học sinh na ̀o có nhu câ ̀u 
hay mong muốn riêng tư tăng gia, bâ ́t kể ly ́ do cơ ba ̉n na ̀o, pha ̉i đươ ̣c cho 

phép dùng một phòng vệ sinh riêng nhưng không học sinh na ̀o sẽ bị yêu 
câ ̀u dùng một phòng vệ sịnh như vâ ̣y.  

Viê ̣c tơ ́i Pho ̀ng co ́ Tu ̉ kho ́a 

Học sinh sẽ đươ ̣c phép dùng cơ sơ ̉ phù hơ ̣p vơ ́i nhâ ̣n da ̣ng giơ ́i tính của 
mình như học sinh pha ́t biểu va ̀ khẳng định ơ ̉ trươ ̀ng, bâ ́t kể giơ ́i tính ghi 
trong hồ sơ học sinh, bao gồm nhưng không giơ ́i ha ̣n phòng có tủ khóa. 
Khi na ̀o có thể đươ ̣c,học sinh có thể dùng sư ̉a đổi nếu muốn thêm riêng tư, 
bâ ́t kể ly ́ do cơ ba ̉n na ̀o. Việc sư ̉ dụng như ̃ng sư ̉a đổi như thế sẽ do học 
sinh lư ̣a chọn, chư ́ không bắt buộc dùng như ̃ng thay đổi đó.   

Bâ ́t cư ́ học sinh na ̀o ma ̀ có nhu câ ̀u hay mong muốn thêm riêng tư, bâ ́t kể 
ly ́ do cơ ba ̉n na ̀o, sẽ đươ ̣c cung câ ́p một khu vư ̣c thay đồ thay thế hơ ̣p ly ́ 
như việc sư ̉ dụng một khu vư ̣c riêng (ví dụ: một gian vệ sinh gâ ̀n bên vơ ́i 
một cư ̉a ra va ̀o, một khu vư ̣c ta ́ch riêng bơ ̉i một tâ ́m ma ̀n, một văn phòng 
gia ́o viên thể dục trong phòng có tủ khóa hay một phòng vệ sinh của văn 
phòng y tế kế bên), hay vơ ́i một lịch trình thay đồ riêng (ví dụ: dùng phòng 
có tủ khóa tương xư ́ng vơ ́i giơ ́i tính của mình trươ ́c hay sau học sinh kha ́c).  
Bâ ́t ky ̀ sư ̣ sắp xếp thay thế na ̀o sẽ đươ ̣c la ̀m theo ca ́ch ba ̉o vệ kha ̉ năng 
của học sinh để giư ̃ tình tra ̣ng chuyển giơ ́i của mình đươ ̣c kín đa ́o. Không 
có trươ ̀ng hơ ̣p na ̀o ma ̀ một học sinh chuyển giơ ́i bị yêu câ ̀u dùng một 
phòng có tủ khóa ngươ ̣c la ̣i vơ ́i nhâ ̣n da ̣ng giơ ́i tính của một học sinh. 

Hoa ̣t đô ̣ng ta ́ch rơ ̀i giơ ́i tính 

Tơ ́i mư ́c có thể đươ ̣c, trươ ̀ng học pha ̉i gia ̉m bơ ́t hay dẹp bỏ việc thư ̣c ha ̀nh 
học sinh ta ́ch biệt theo giơ ́i tính. Trong như ̃ng tình huống ma ̀ học sinh bị 
ta ́ch rơ ̀i theo giơ ́i tính như lơ ́p gia ́o dục y tế, học sinh pha ̉i đươ ̣c bao gồm 
trong nhóm tương xư ́ng vơ ́i nhâ ̣n diện giơ ́i tính.  

Học sinh chuyển giơ ́i sẽ không bị tư ̀ khươ ́c cơ hội tham gia thể dục, cũng 
không bị ép thể dục ngoa ̀i giơ ̀ chỉ định trong lơ ́p. Học sinh chuyển giơ ́i va ̀ 
có giơ ́i tính không phù hơ ̣p sẽ đươ ̣c cho phép tham gia trong ca ́c lơ ́p thể 
dục ta ́ch rơ ̀i giơ ́i tính như ̃ng đội thể thao liên trươ ̀ng va ̀ thể thao nội bộ theo 
ca ́ch phù hơ ̣p vơ ́i giơ ́i tính cùa mình. 

Như một định luâ ̣t chung, trong bâ ́t cư ́ hoa ̀n ca ̉nh na ̀o ma ̀ học sinh bị ta ́ch 
rơ ̀i theo giơ ́i tính trong hoa ̣t động hay chương trình của trươ ̀ng (như tha ̉o 
luâ ̣n lơ ́p, da ̃ ngoa ̣i), học sinh sẽ đươ ̣c phép tham gia theo nhâ ̣n diện giơ ́i 
tính, độc quyền va ̀ nhâ ́t qua ́n khẳng định ơ ̉ trươ ̀ng Ca ́c hoa ̣t động ma ̀ có 
thể bao gồm nhu câ ̀u sư ̉a đổi để gia ̉i quyết quan nga ̣i riêng tư của học sinh 
sẽ đươ ̣c gia ̉i quyết trên cơ ba ̉n tư ̀ng trươ ̀ng hơ ̣p. Trong như ̃ng trươ ̀ng hơ ̣p 
như vâ ̣y, nhân viên sẽ cố gắng hơ ̣p ly ́ để cung câ ́p sư ̉a đổi hơ ̣p ly ́ hâ ̀u có 
thể gia ̉i quyết như ̃ng quan nga ̣i như vâ ̣y. 

Điê ̀u lê ̣ ăn mặc 

Học sinh chuyển giơ ́i va ̀ có giơ ́i tính không phù hơ ̣p có quyền ăn mặc theo 
ca ́ch phù hơ ̣p vơ ́i nhâ ̣n da ̣ng giơ ́i tính hay biểu hiện giơ ́i tính của mình.   

Ky ̀ thị / Quâ ́y nhiê ̃u 

Học sinh chuyển giơ ́i va ̀ có giơ ́i tính không phù hơ ̣p pha ̉i đươ ̣c cung câ ́p 
một môi trươ ̀ng học ha ̀nh an toa ̀n va ̀ đươ ̣c ba ̉o vệ khỏi ky ̀ thị va ̀ quâ ́y nhiễu 
trong hệ thống trươ ̀ng công. Nhân viên sẽ đa ́p ư ́ng thích hơ ̣p để ba ̉o đa ̉m 
trươ ̀ng không có ky ̀ thị va ̀ quâ ́y nhiễu như vâ ̣y. Điều na ̀y bao gồm ba ̉o đa ̉m 
bâ ́t cư ́ sư ̣ việc ky ̀ thị, quâ ́y nhiễu hay ba ̣o lư ̣c na ̀o đều đươ ̣c chú y ́ ngay, kể 
ca ̉ điều tra sư ̣ việc, có ha ̀nh động sư ̉a chư ̃a thích đa ́ng va ̀ cung câ ́p cho 
học sinh va ̀ nhân viên hươ ́ng dâ ̃n thích hơ ̣p. Khiếu na ̣i cho rằng ky ̀ thị hay 
quâ ́y nhiễu dư ̣a trên tình tra ̣ng chuyển giơ ́i nhâ ̣n thâ ́y hay thư ̣c sư ̣ pha ̉i 
đươ ̣c xư ̉ ly ́ theo cùng ca ́ch thư ́c như như ̃ng khiếu na ̣i ky ̀ thị hay quâ ́y nhiễu 
kha ́c.   

Khiếu na ̣i vể vi pha ̣m BP 5145.3 hay điều lệ na ̀y pha ̉i đươ ̣c xư ̉ ly ́ qua Thủ 
tục Khiếu na ̣i đồng nhâ ́t.  Cal. Code of Reg. tit. 5 §§ 4600-4687. 

(cf - AR 5131.2) 
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(cf – BP/AR 1312.3) 
Thuyên chuyê ̉n mô ̣t ho ̣c sinh qua mô ̣t trươ ̀ng kha ́cl (Thuyên chuyê ̉n 
an toa ̀n) 

Nói chung, các trường học nên hướng đến việc giữ các học sinh chuyển 
giới và giới tính không phù hợp ở la ̣i trường gốc. Việc thuyên chuyển an 
toàn không nên là phản ứng đầu tiên của trường đối với quấy nhiễu và chỉ 
nên xem xét khi cần thiết để bảo vệ hoặc phúc lợi cá nhân của học sinh 
chuyển trường hoặc khi được yêu cầu của học sinh hoặc phụ huynh của 
học sinh.   

11/4/2014 

Phụ lục T: BP 5145.11 
Ho ̣c sinh 
 Hỏi cung va ̀ Lĩnh hội 
Nhân viên thi ha ̀nh pha ́p luâ ̣t có quyền phỏng vâ ́n va ̀ hỏi cung học sinh 
trên cơ sơ ̉ của trươ ̀ng. Khi câ ̀n phỏng vâ ́n như vâ ̣y, hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i 
chỉ định sẽ xa ́c định danh tính của nhân viên đó, kha ̉ năng của ngươ ̀i đó va ̀ 
quyền ha ̀nh của ngươ ̀i đó.Nếu nhân viên đó câ ̀n phỏng vâ ́n hay hỏi cung 
một học sinh ngay tư ́c thơ ̀i thì hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định sẽ điều hơ ̣p 
quy trình theo ca ́ch ma ̀ gây ra it mâ ́t trâ ̣t tư ̣ nhâ ́t cho trươ ̀ng, cho học sinh 
sư ̣ riêng tư thích hơ ̣p va ̀ nêu gương hơ ̣p ta ́c gương mâ ̃u vơ ́i cộng đồng giơ ́i 
thư ̀a ha ̀nh pha ́p luâ ̣t.. 
Vơ ́i quyền ha ̣n của nhân viên luâ ̣t pha ́p va ̀ vơ ́i sư ̣ châ ́p thuâ ̣n của học sinh, 
hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định có thể có mặt trong cuộc phỏng vâ ́n.  
Nếu nhân viên luâ ̣t pha ́p thâ ́y câ ̀n di chuyển ngươ ̀i học sinh khỏi trươ ̀ng, thì 
hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định trươ ́c hết pha ̉i xa ́c nhâ ̣n ly ́ do cho một ha ̀nh 
động như thế. Khi lâ ́y học sinh đi, hiệu trươ ̉ng hay ngươ ̀i chỉ định pha ̉i ngay 
lâ ̣p tư ́c tìm ca ́ch ba ́o cho phụ huynh/gia ́m hộ học sinh biết. 
Nhân viên chịu tra ́ch nhiệm cho học sinh ra khỏi trươ ̀ng sẽ la ̀m một ca ́ch 
khéo léo để tra ́nh giao học sinh cho một ngươ ̀i không quyền ha ̀nh hay 
không đươ ̣c nhâ ̣n diện. 
(cf. 5142 – An toa ̀n) 
Tra ́t đòi hâ ̀u tòa 
Mặc dù tra ́t đòi hâ ̀u tòa có thể hơ ̣p pha ́p thư ̣c hiện ơ ̉ nha ̀. Hội đồng tin rằng 
ca ́c nhân viên thư ̀a ha ̀nh đươ ̣c khuyến khích gơ ̉i tra ́t tòa ơ ̉ nha ̀ của học sinh 
khi na ̀o có thể đươ ̣c. Trong như ̃ng trươ ̀ng hơ ̣p na ̀y, ca ́c bươ ́c pha ̉i đươ ̣c 
thư ̣c hiện để ba ̉o đa ̉m bối rối tối thiểu hay mâ ́t giơ ̀ học của học sinh. 
8/25/04 
Phụ lục U: BP 5145.13 – Theo dõi va ̀ Gia ̉m thiểu liên hệ học sinh vơ ́i giơ ́i 
thư ̀a ha ̀nh pha ́p luâ ̣t va ̀ Bắt bơ ́: Tra ́ch nhiệm va ̀ Ra ̀ng buộc của nhân viên 
OUSD. 
Học khu Thống nhâ ́t Oakland (“OUSD”) cam kết: 
● Ca�i	  tiến	  thành	  qua�	  cho	  ho�c	  sinh	  da	  đen	  như	  là	  mô�t	  trong	  như ̃ng	  ưu	  

tiên	  quan	  tro�ng	  nhất	  cu�a	  ho�c	  khu;	   
● Ưu	  tiên	  các	  tiếp	  câ�n	  thay	  thế,	  không	  sư�	  du�ng	  hình	  pha�t	  đê�	  gia�i	  

quyết	  các	  hành	  vi	  khó	  khăn	  cu�a	  ho�c	  sinh	  giúp	  ca�i	  tiến	  ha�nh	  kiê�m	  
cu�a	  các	  em	  và	  ta�o	  ra	  mô�t	  khung	  ca�nh	  ho�c	  đươ ̀ng	  an	  toàn	  hơn;	  	   

● Sư�	  du�ng	  thi	  hành	  pháp	  luâ�t	  chi�	  như	  là	  mô�t	  phương	  sách	  cuối	  cùng	  
liên	  quan	  tơ ́i	  ha�nh	  kiê�m	  ho�c	  sinh	  và	  cho	  như ̃ng	  sư�	  viê�c	  mà	  cần	  thi	  
hành	  pháp	  luâ�t	  đê�	  gia�i	  quyết	  mô�t	  đe	  do�a	  nghiêm	  tro�ng	  cho	  an	  toàn	  
cu�a	  trươ ̀ng.	   

● Tránh	  tô�i	  pha�m	  hóa	  không	  cần	  thiết	  ho�c	  sinh	  cu�a	  OUSD	  mà	  như ̃ng	  
vu�	  bắt	  giư ̃	  và	  dính	  dáng	  tơ ́i	  tòa	  thiếu	  niên	  ta�o	  nên	  các	  hâ�u	  qua�	  tiềm	  
tàng	  lâu	  dài,	  và 

● Cung	  cấp	  cho	  nhân	  viên	  ho�c	  khu	  như ̃ng	  thông	  tin	  liên	  quan	  tơ ́i	  vai	  trò	  mà	  
Ban	  ca�nh	  sát	  trươ ̀ng	  ho�c	  Oakland	  đươ�c	  dư�	  kiến	  đóng	  trong	  quy	  trình	  
ky�	  luâ�t	  (“OSPD”)	  chú	  tro�ng	  đă�c	  biê�t	  vào	  các	  hươ ́ng	  dẫn	  cho	  khi	  nào	  
là	  thích	  hơ�p,	  khi	  nào	  là	  không	  thích	  hơ�p	  đê�	  giơ ́i	  thiê�u	  mô�t	  ho�c	  sinh	  
lên	  nhân	  viên	  OSPD.	   

Khi có sư ́ kha ́c biệt về y ́ kiến giơ ́i thiệu học sinh, liên la ̣c va ̀ bâ ́t giư ̃ hay gơ ̉i 
tra ́t hâ ̀u tòa cho bâ ́t ky ̀ học sinh thuộc nhóm thiểu số na ̀o thì nhân viên 
OUSD pha ̉i triển khai va ̀ thi ha ̀nh can thiệp toa ̀n học khu va ̀ chú trong ơ ̉ 
trươ ̀ng, tâ ̣p trung cung câ ́p hổ trơ ̣ lơ ́n nhâ ́t cho ca ́c trươ ̀ng ma ̀ có sư ̣ kha ́c 
biệt lơ ́n nhâ ́t trong liên la ̣c va ̀ bắt giư ̃ va ̀ chia sẻ thông tin về như ̃ng can 
thiệp vơ ́i Hội đồng gia ́o dục trên cơ ba ̉n  hai năm một lâ ̀n. 
1. KY�	  LUÂ�T	  HO�C	  SINH:	  	  GIA�M	  LIÊN	  HÊ�	  VƠ ́I	  GIƠ ́I	  THƯ ̀A	  HÀNH	  PHÁP	  

LUÂ�T	  VÀ	  BẮT	  BƠ ́ 
Như ̃ng nha ̀ qua ̉n ly ́ OUSD  có tra ́ch nhiệm chính la ̀ ba ̉o đa ̉m thi ha ̀nh luâ ̣t 
lệ va ̀ chính sa ́ch của trươ ̀ng. Không có nhân viên ca ̉nh sa ́t trươ ̀ng hay nhân 
viên an ninh trươ ̀ng na ̀o la ̣i có thể ha ̀nh động như một ngươ ̀i thi ha ̀nh ky ̉ 

luâ ̣t của trươ ̀ngThi ha ̀nh ky ̉ luâ ̣t học sinh không pha ̉i la ̀ tra ́ch nhiệm của 
ca ̉nh sa ́t ơ ̉ trươ ̀ng hay nhân viên an ninh của trươ ̀ng.   
Nhân viên OSPD sẽ không đươ ̣c yêu câ ̀u phỏng vâ ́n học sinh hay thu thâ ̣p 
chư ́ng cơ ́ chỉ cho mục đích ky ̉ luâ ̣t của Học khu bao gồm ca ̉ vâ ́n đề đuổi 
học. 
Hiệu lư ̣c tư ̀ năm học 2014/2015, ca ́c nha ̀ qua ̉n ly ́ OUSD sẽ ưu tiên va ̀ ghi 
ta ̀i liệu như ̃ng thay thế cho sư ̣ tham gia của ca ̉nh sa ́t, như việc sư ̉ dụng 
thư ̣c ha ̀nh công ly ́ phục hồi va ̀ sư ̉ dụng luâ ̣t pha ́p chỉ như la ̀ phương sa ́ch 
cuối cùng liên quan tơ ́i ha ̣nh kiểm học sinh va ̀  chỉ cho như ̃ng trươ ̀ng hơ ̣p 
ma ̀ việc thư ̀a ha ̀nh pha ́p luâ ̣t thì câ ̀n để gia ̉i quyết một đe dọa nghiêm trọng 
cho an toa ̀n nha ̀ trươ ̀ng. (Xem vi ́ du ̣z:trang ma ̣ng Công ly ́ phu ̣c hô ̀i cu ̉a 
OUSD nằm ta ̣i địa chỉ Internet sau đây: www.ousd.org/restorativejustice 
(trươ ́c kia la ̀: http://www.ousd.k12.ca.us/Page/1048.)  

2. NHÂN VIÊN CA ̉NH SA ́T VA ̀O KHUÔN VIÊN TRƯƠ ̀NG 
 
Trường hợp vắng mặt khẩn cấp, các viên chức OSPD sẽ thông ba ́o viên 
chư ́c nha ̀ trươ ̀ng (ví dụ: hiệu trươ ̉ng, hiệu phó) về sư ̣ có mặt của họ va ̀/hay 
mục đích khi họ va ̀o khuôn viên trươ ̀ng  

3. BẮT GIƯ ̃ HAY HO ̉I CUNG MÔ ̣T HO ̣C SINH  
 
OUSD sẽ tuân theo Luâ ̣t Gia ́o dục  ngay lâ ̣p tư ́c khi ca ̉nh sa ́t bắt giư ̃ một 
học sinh, trư ̀ phi khi đươ ́a trẻ bị giam giư ̃ như la ̀ một na ̣n nhân nghi ngơ ̀ về 
lam dụng trẻ hay chiếu theo Section 305 của Luâ ̣t Welfare & Institutions 
Chính sa ́ch OUSD yêu câ ̀u rằng một nhân viên trươ ̀ng pha ̉i ngay lâ ̣p tư ́c 
tìm ca ́ch thông ba ́o cho phụ huynh.gia ́m hộ việc một học sinh bị bắt.(Xem 
Chính sa ́ch Hội đồng OUSD 5145.6, 5145.11; Điều lệ ha ̀nh cha ́nh 
5145.11.) 
Trươ ́c khi kêu giơ ́i thi ha ̀nh pha ́p luâ ̣t cho như ̃ng vi pha ̣m câ ́p thâ ́p ơ ̉ trươ ̀ng 
như sơ ̉ hư ̃u rươ ̣u hay câ ̀n sa hay ca ̃i va ̉, thì nhân viên OUSD pha ̉i dùng hết 
mọi ca ́ch thay thế kha ́c như ca ̉nh ca ́o, khiển tra ́ch va ̀ tư vâ ́n va ̀ giơ ́i thiệu 
tơ ́i côngly ́ phục hồi hay hòa gia ̉i.  OUSD sẽ pha ́t triển một ma trâ ̣n va ̀ theo 
dõi sư ̉ dụng như ̃ng ca ́ch thay thế như vâ ̣y. 
Một nhân viên trươ ̀ng pha ̉i ngay lâ ̣p tư ́c liên la ̣c phụ huynh/gia ́m hộ để xin 
phụ huynh/gia ́m hộ đồng y ́ miệng để cho phép ca ̉nh sa ́t hỏi tra một học 
sinh vị tha ̀nh niên, trư ̀ phi em na ̀y la ̀ một na ̣n nhân đươ ̣c nghi ngơ ̀ la ̀ bị la ̣m 
dụng. Nếu phụ huynh hay gia ́m hộ yêu câ ̀u học sinh không bị hỏi cung cho 
tơ ́i khi phụ huynh có thể có mặt thì yêu câ ̀u na ̀y pha ̉i đươ ̣c châ ́p thuâ ̣n.  
Nổ lư ̣c liên la ̣c phụ huynh của viên chư ́c OUSD pha ̉i bao gồm gọi hết mọi 
số ghi trong thẻ liên la ̣c khâ ̉n câ ́p bao gồm số điện thoa ̣i sơ ̉ la ̀m, số nhắn 
tin va ̀ bâ ́t cư ́ số na ̀o học sinh cung câ ́p cũng như địa chỉ email.    
Trươ ̀ng hơ ̣p gia ̉m nhẹ, ca ̉nh sa ́t sẽ không tra ́nh phỏng vâ ́n va ̀ hiểu học 
sinh ơ ̉ một trươ ̀ng cho ca ́c vâ ́n đề không liên quan tơ ́i trươ ̀ng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ca ́c trươ ̀ng hơ ̣p gia ̉m nhẹ sẽ bao gồm nhưng không giơ ̉i ha ̣n, nhân viên 
va ̀o cơ sơ ̉ trươ ̀ng trong khi “đuổi nóng” một nghi can hay tiến ha ̀nh điều tra 
một ba ̉n châ ́t nghiêm trọng hay tội pha ̣m hay để điều tra la ̣m dụng trẻ hay 
để đa ́p ư ́ng một khâ ̉n câ ́p hay tội pha ̣m xa ̉y ra trên ta ̀i sa ̉n của trươ ̀ng.  
4. ĐỊA ĐIÊ ̉M BẮT GIƯ ̃, SƯ ̣ RIÊNG TƯ CU ̉A HO ̣C SINH VA ̀ XEM XE ́T 

KHUNG CA ̉NH KHUÔN VIÊN 
 

Một địa điểm tư nhân ngoa ̀i tâ ̀m mắt va ̀ nghe đươ ̣c của ca ́c học sinh kha ́c 
pha ̉i đươ ̣c sắp xếp để bắt giư ̃ một học sinh, khi na ̀o có thể đươ ̣c, nó sẽ giúp 
tra ́nh sư ̣ xâm nhâ ̣p của riêng tư học sinh la ̀m nguy hiểm tơ ́i an toa ̀n va ̀ 
phúc lơ ̣i của như ̃ng học sinh kha ́c va ̀ gây huyên na ́o thêm cho khuôn viên 
trươ ̀ng.  
5. HUÂ ́N LUYÊ ̣N VA ̀ PHÂN PHÔ ́I CHÍNH SA ́CH 
 
Trong vòng 3 tha ́ng kể tư ̀ khi chính sa ́ch na ̀y đươ ̣c thông qua, OUSD sẽ 
ba ̉o đa ̉m thông ba ́o chính sa ́ch cho mọi nhân viên trươ ̀ng va ̀ OSPD sẽ đa ̉m 
ba ̉o chính sa ́ch sẽ phân phối cho tâ ́t ca ̉ ca ̉nh sa ́t trươ ̀ng học va ̀ huâ ́n luyện 
về ca ́ch thi ha ̀nh chính sa ́ch na ̀y một lâ ̀n trong môt năm.  
OUSD cũng sẽ ba ̉o đa ̉m rằng chính sa ́ch na ̀y đươ ̣c phân phối tơ ́i mọi 
trươ ̀ng.   
5/28/14 
APPENDIX V: BP 5145.14 - Theo do ̃i va ̀ Gia ̉m bơ ́t liên la ̣c Ngươ ̀i thư ̀a 
ha ̀nh luâ ̣t pha ́p va ̀ bâ ́t bơ ́ ho ̣c sinh: Tra ́ch nhiê ̣m OSPD va ̀ Ra ̀ng buô ̣c 
1. MU�C	  TIÊU	  VÀ	  KẾ	  HOA�CH	  HÀNH	  ĐÔ�NG 
Mục tiêu của Học Khu Thống Nhất Oakland (“OUSD”) là (1) để giảm thiểu 
tiếp xúc ngươ ̀i thiểu số không cân xứng với cảnh sát và hệ thống tư pháp vị 
thành niên và (2) để giảm tỷ lệ bắt giữ và tra ́t hâ ̀u tòa dựa trên trường học 
trong khi duy trì một môi trường học an toàn. 
Trong phạm vi tồn tại ca ́ch biệt như vậy, Sở Cảnh sát Trường Oakland 
(“OSPD”) sẽ đặt ra các mục tiêu để giảm chênh lệch và xây dựng kế hoạch 
hành động để đạt được các mục tiêu đó, bao gồm nhưng không giới hạn 
việc đào tạo cán bộ về các chủ đề như khuynh hướng tiềm ẩn , phát triển 
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trẻ em và năng lực văn hóa. OSPD cũng sẽ xác định bất kỳ dịch vụ hoặc 
tài nguyên nào cần thiết từ OUSD để hỗ trợ học sinh có nhiều địa chỉ liên 
hệ thực thi pháp luật và giảm số liên lạc đó 
2. THEO DO ̃I SÔ ́ LIÊ ̣U VA ̀ XEM XE ́T CÔNG KHAI 
Mục đích của đoa ̣n na ̀y la ̀: 
● “Vi	  pha�m	  liên	  quan	  tơ ́i	  trươ ̀ng”	  đươ�c	  đi�nh	  nghĩa	  là	  vi	  pha�m	  tô�i	  

pha�m	  xa�y	  ra	  hay	  xuất	  phát	  trong	  mô�t	  trươ ̀ng	  cu�a	  ho�c	  khu	  trong	  giơ ̀	  
thươ ̀ng	  thươ ̀ng	  mơ�	  cư�a	  cho	  công	  chúng	  hay	  ho�c	  sinh	  cho	  công	  viê�c	  
liên	  quan	  tơ ́i	  trươ ̀ng.	   

● “Đi�a	  điê�m	  trươ ̀ng	  ho�c”	  đươ�c	  đi�nh	  nghĩa	  là	  tài	  sa�n	  mà	  trên	  đó	  
trươ ̀ng	  to�a	  la�c.	  Nó	  cũng	  bao	  gồm	  bất	  cư ́	  đi�a	  điê�m	  nào	  mà	  có	  mô�t	  
hoa�t	  đô�ng	  do	  trươ ̀ng	  ba�o	  trơ�	  xa�y	  ra.	   

● 	  “Ho�c	  sinh”	  là	  nói	  tơ ́i	  như ̃ng	  ho�c	  sinh	  ghi	  danh	  trong	  trươ ̀ng	  công	  lâ�p	  
OUSD	  (chư ́	  không	  pha�i	  trươ ̀ng	  tư	  hay	  bán	  công). 

OSPD sẽ cung câ ́p cho Hội đồng gia ́o dục OUSD (“BOE”), trê cơ ba ̉n hai 
năm một lâ ̀n,ca ́c thông tin trong (A) tơ ́i (D) liên quan tơ ́i:  
(A) Số học sinh bị bâ ́t bơ ́: 

(1) Bơ ̉i OSPD trên sân trươ ̀ng OUSD vì như ̃ng vi 
pha ̣m liên quan trươ ̀ng 

(2) Bơ ̉i OSPD trên sân trươ ̀ng OUSD vì như ̃ng vi 
pha ̣m không liên quan trươ ̀ng. 

(3) Bơ ̉i OSPD ngoa ̀i sân trươ ̀ng OUSD vì như ̃ng vi 
pha ̣m liên quan tơ ́i trươ ̀ng. 
(B) Số lâ ̀n OSPD xuâ ́t ra một tra ́t hâ ̀u tòa cho một học sinh. 
(C) Số lâ ̀n ma ̀ OSPD đươ ̣c gọi tơ ́i trươ ̉ng của OUSD va ̀ loa ̣i gọi (ví dụ: 

xâm nhâ ̣p, quâ ̣y pha ́, ba ̣o ha ̀nh, có vũ khí). 
(D)    Khiếu na ̣i: Một tóm tắt ca ́c khiếu na ̣i nộp chống la ̣i nhân viên OSPD 

chiếu theo Chính sa ́ch khiếu na ̣i của OUSD (Châ ́p thuâ ̣n nga ̀y June 
27, 2012), trong hình thư ́c va ̀ ca ́ch ma ̀ chính sa ́ch đó yêu câ ̀u. 

Như ̃ng số liệu như thế trong (A) - (B) sẽ đươ ̣c ta ́ch ra bơ ̉i vi pha ̣m, tuổi ta ́c, 
dân tộc, chủng tộc, giơ ́i tính va ̀ coi thư ̉ học sinh đó có kế hoa ̣ch IEP hay 
Section 504 bị bắt hay đòi hâ ̀u tòa.   
Ca ́c số liệu trong phâ ̀n (C), ơ ̉ trên, sẽ đươ ̣c ba ́o ca ́o lâ ̀n đâ ̀u tiên trong mùa 
hè 2015.  
Y ́ nghĩa của nhóm thiểu số không cân đối liên la ̣c vơ ́i nhân viên ca ̉nh sa ́t 
theo dư ̃ liệu lươ ̀ng trươ ́c, sẽ ba ́o va ̀ a ̉nh hươ ̉ng sư ̣ pha ́t triển của kế hoa ̣ch 
ha ̀nh động dư ̣ tính trong Section I ơ ̉ trên. OSPD sẽ cung câ ́p cho Hội đồng 
Gia ́o dục bâ ̃t ky ̀ kế hoa ̣ch ha ̀nh động na ̀o trên cơ ba ̉n hai năm một lâ ̀n.  
3. KY ̉ LUÂ ̣T HO ̣C SINH:  GIA ̉M LIÊN HÊ ̣ GIƠ ́I THƯ ̀A HA ̀NH PHA ́P 

LUÂ ̣T  
Như ̃ng nha ̀ qua ̉n ly ́ OUSD  có tra ́ch nhiệm chính la ̀ ba ̉o đa ̉m thi ha ̀nh luâ ̣t 
lệ va ̀ chính sa ́ch của trươ ̀ng. Không có nhân viên ca ̉nh sa ́t trươ ̀ng hay nhân 
viên an ninh trươ ̀ng na ̀o la ̣i có thể ha ̀nh động như một ngươ ̀i thi ha ̀nh ky ̉ 
luâ ̣t của trươ ̀ngThi ha ̀nh ky ̉ luâ ̣t học sinh không pha ̉i la ̀ tra ́ch nhiệm của 
ca ̉nh sa ́t ơ ̉ trươ ̀ng hay nhân viên an ninh của trươ ̀ng.   
Đối vơ ́i như ̃ng can pha ̣m như ̃ng lỗi nhỏ trong trươ ̀ng như sơ ̉ hư ̃u rươ ̣u hay 
câ ̀n sa hay ca ̉i va ̃ nhau, thì nhân viên ca ̉nh sa ́t trươ ̀ng sẽ dùng mọi ca ́ch 
như câ ́p một giâ ́y ca ̉nh ba ́o, nhắc nhơ ̉ hay tư vâ ́n va ̀ giơ ́i thiệu tơ ́i phục vụ 
cộng đồng, công ly ́ phục hồi hay hòa gia ̉i. OUSD sẽ pha ́t triển một ma trâ ̣n 
cho sư ̣ việc va ̀ theo dõi việc dùng ca ́c ca ́ch đó. 
4. BẮT GIƯ ̃ HAY TRIÊ ̣U TÂ ̣P TRONG KHUÔN VIÊN TRƯƠ ̀NG  
Trong một nổ lư ̣c gia ̉m thiểu gia ́n đoa ̣n môi trươ ̀ng học ha ̀nh, nhân viên 
OSPD sẽ xem xét sư ̣ hơ ̣p ly ́ trong việc bắt giư ̃ hay triệu tâ ̣p một học sinh tư ̀ 
trong lơ ́p. Khi xem xét như vâ ̣y thì nhân viên ca ̉nh sa ́t sẽ xem xét như ̃ng 
điều sau đây: 
● Việc bắt bơ ́ hay triệu tâ ̣p có đa ́p ư ́ng đối vơ ́i can pha ̣m lỗi liên quan 

tơ ́i trươ ̀ng;  
● Tính châ ́t nghiêm trọng của vi pha ̣m; 
● Có sư ̣ đe dọa rõ ra ̀ng tơ ́i an toa ̀n công cộng không; 
● Ca ́c yêu câ ̀u của liên bang hay tiểu bang; 
● Nhân viên có kha ̉ năng hoa ̀n tâ ́t việc bắt giư ̃ bằng ca ́ch kha ́c không. 
 
Nếu việc bắt giư ̃ không có như ̃ng xem xét hơ ̣p ly ́ kể trên thì việc bắt giư ̃ 
hay triệu tâ ̣p học sinh pha ̉i đươ ̣c thư ̣c hiện ơ ̉ một thơ ̀i gian  / chỗ kha ́c. 
Trường hợp khẩn cấp vắng mặt, các viên chức OSPD nên phối hợp với các 
viên chức được chỉ định (ví dụ, hiệu trưởng hoặc hiệu phó) nếu, sau khi 
tính đến tính hợp lý của việc bắt giữ như đã nêu ở trên, họ xác định là cần 
thiết bắt giữ tại trường. 
Một địa điểm riêng tư xa tâ ̀m mắt và tâ ̀m nghe của các học sinh khác nên 
được sắp xếp để bắt giữ học sinh, khi thực hiện được, giúp tránh sự xâm 
phạm quyền riêng tư của học sinh, gây nguy hiểm cho sự an toàn và phúc 
lợi của các học sinh khác va ̀ quâ ̣y pha ́ thêm khuôn viên trươ ̀ng. 
5. NHÂN VIÊN CA ̉NH SA ́T VA ̀O KHUÔN VIÊN TRƯƠ ̀NG 

Trường hợp khẩn cấp vắng mặt, các viên chức OSPD sẽ thông ba ́o viên 
chư ́c nha ̀ trươ ̀ng (ví dụ: hiệu trươ ̉ng, hiệu phó) về sư ̣ có mặt của họ va ̀/hay 
mục đích khi họ va ̀o khuôn viên trươ ̀ng. 
6. BẮT GIƯ ̃ VA ̀ HO ̉I CUNG MÔ ̣T NGHI CAN HO ̣C SINH 
OSPD sẽ tuân theo Luâ ̣t Welfare and Institutions Code Section 627, nó đòi 
hỏi, trong số nhiều thư ́ kha ́c, rằng khi một nhân viên  đem một trẻ vị tha ̀nh 
niên tơ ́i một nhân viên qua ̉n chế ơ ̉ tòa thiếu niên hay tơ ́i một nơi giam giư ̃ 
kha ́c thì chiếu theo Division 2, Phâ ̀n 1, Chương 2, Điều 1 của Luâ ̣t Welfare 
and Institutions Code, thì nhân viên đó pha ̉i dùng ca ́c biện pha ́p tư ́c thơ ̀i để 
thông ba ́o cho cha mẹ, gia ́m hộ hay ngươ ̀i ba ̀ con có tra ́ch nhiệm của trẻ vị 
tha ̀nh niên đó rằng trẻ đó bị giam va ̀ địa điểm giam. Điều khoa ̉n na ̀y không 
a ́p dụng khi đư ́a trẻ bị giam giư ̃ như một na ̣n nhân nghi ngơ ̀ của la ̣m dụng 
trẻ hay chiếu theo Section 305 của Luâ ̣t Welfare & Institutions. 
Tình tiết gia ̉m nhẹ vắng mặt, ca ̉nh sa ́t sẽ tra ́nh phỏng vân va ̀ hiểu rõ học 
sinh ơ ̉ một trươ ̀ng cho ca ́c vâ ́n đề không liên quan tơ ́i trươ ̀ng. Ca ́c tình tiết 
gỉa ̉m nhẹ sẽ bao gồm nhưng không giơ ́i ha ̣n, nhân viên va ̀o cơ sơ ̉ trươ ̀ng 
trong “theo đuổi nóng” một nghi can, hay đang điều tra một tính châ ́t 
nghiêm trọng của một tội a ́c hay để cho một điều tra la ̣m dụng trẻ hay để 
đa ́p ư ́ng một khâ ̉n câ ́p hay tội pha ̣m đang xa ̉y ra trên ta ̀i sa ̉n trươ ̀ng.  
Giơ ́i chư ́c thi ha ̀nh luâ ̣t pha ́p sẽ cố gắng hết sư ́c để xư ̉ ly ́ ca ́c vâ ́n đề liên 
quan tơ ́i thư ̀a ha ̀nh pha ́p luâ ̣t ơ ̉ bên ngoa ̀i trươ ̀ng không liên quan tơ ́i 
trươ ̀ng.  
Ngay trước khi đặt câu hỏi cho một học sinh đang bị giam giữ, các viên 
chức OSPD sẽ tư vấn cho học sinh của việc khiếu nại Miranda. Viên chức 
OSPD sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo học sinh hiểu đầy đủ về khiếu nại 
của Miranda, bao gồm kiểm tra sự hiểu biết và giải thích bất kỳ điều khoản 
nào có thể hoặc không có ý nghĩa đối với học sinh, và gọi Miranda bằng 
ngôn ngữ chính của học sinh nếu không phải là tiếng Anh. Nếu học sinh 
quyết định tiếp tục trả lời các câu hỏi sau khi Miranda khiếu nại, cảnh sát 
sẽ nói với vị thành niên rằng họ có thể có cha mẹ / người giám hộ có mặt 
trước và trong khi thẩm vấn và họ có thể quyết định đợi cha mẹ trước khi 
thẩm vấn bắt đầu. Một yêu cầu của một học sinh để có một phụ huynh / 
người giám hộ hiện tại có thể được giải thích bởi các tòa án như là một sự 
đổi mới của quyền của học sinh để giữ im lặng. 
Mọi thắc mắc OSPD của một học sinh đang bị giam giữ sẽ được tiến hành 
bằng ngôn ngữ thích hợp với độ tuổi và để đảm bảo rằng học sinh hiểu 
được viên chức OSPD, nếu học sinh quyết định trả lời các câu hỏi hoặc 
cung cấp thông tin.  
7. HUÂ ́N LUYÊ ̣N VA ̀ PHÂN PHÔ ́I CHÍNH SA ́CH 
Trong vòng ba tha ́ng sau khi thông qua chính sa ́ch na ̀y, OUSD sẽ ba ̉o 
đa ̉m rằng nó đươ ̣c phân phối cho mọi nhân viên trươ ̀ng va ̀ Ban ca ̉nh sa ́t 
trươ ̀ng sẽ ba ̉o đa ̉m nó đươ ̣c phân phối cho mọi nhân viên ca ̉nh sa ́t trươ ̀ng 
va ̀ sẽ có huâ ́n luyện ít nhâ ́t hai năm một lâ ̀n.  
5/28/14 
APPENDIX W: BP 5124 Liên la ̣c vơ ́i Phu ̣ huynh/Gia ́m hô ̣; Dịch vu ̣ Dịch 
thuâ ̣t va ̀ Thông ngôn 
Vì phụ huynh/gia ́m hộ có quyền đươ ̣c thông ba ́o về tha ̀nh qua ̉ học tâ ̣p của 
con mình va ̀ có thể dùng thông tin na ̀y để hổ trơ ̣ học sinh học ha ̀nh, Hội 
đồng qua ̉n trị khuyến khích liên la ̣c thươ ̀ng xuyên vơ ́i phụ huynh/gia ́m hộ 
về tiến bộ của học sinh. Hiệu trươ ̉ng va ̀ gia ́o viên có thể liên la ̣c bằng họp, 
ba ̉n tin của lơ ́p, thư, điện thoa ̣i hay phụ huynh/gia ́m hộ viếng thăm trươ ̀ng. 
(cf. 1250 – Kha ́ch thăm trươ ̀ng/Ngươ ̀i ngoa ̀i) 
(cf. 6020 – Sư ̣ tham gia của Phụ huynh) 
Như la ̀ một phâ ̀n của liên la ̣c na ̀y, gia ́o viên sẽ gơ ̉i ba ́o ca ́o tiến bộ cho phụ 
huynh/gia ́m hộ vơ ̣i khoa ̉ng ca ́ch đều đặn va ̀ sẽ khuyến khích phụ 
huynh/gia ́m hộ liên la ̣c bâ ́t cư ́ quan nga ̣i na ̀o cho gia ́o viên. Ngoa ̀i ra, học 
khu sẽ gơ ̉i cho phụ huynh/gia ́m hộ mọi thông ba ́o ma ̀ luâ ̣t pha ́p yêu câ ̀u. 
(cf. 5113 – Vắng mặt va ̀ Xin phép) 
(cf. 5121 – Điểm/Đa ́nh gia ́ Tha ̀nh tư ̣u học sinh) 
(cf. 5145.6 – Thông ba ́o Phụ huynh) 
(cf. 6146.1 – Điều kiện tốt nghiệp câ ́p Ba) 
(cf. 6146.5 – Tiểu học/Điều kiện tốt nghiệp câ ́p hai) 
(cf. 6162.5 – Đa ́nh gia ́ Học sinh) 
Gia ́m đốc Học khu hay ngươ ̀i chỉ định sẽ ba ̉o đa ̉m ca ́c phương tiện liên la ̣c 
thích hơ ̣p đươ ̣c tha ̀nh lâ ̣p bâ ́t cư ́ khi na ̀o vị na ̀y biết rằng vì ly ́ do gì đó, phụ 
huynh/gia ́m hộ có thể không hiểu văn ba ̉n thông tin tư ̀ trươ ̀ng hay nói năng 
trong cuộc họp liên quan tơ ́i chương trình của học sinh, ,đa ́nh gia ́, tiến bộ 
hay hoa ̣t động của trươ ̀ng. 
Như câ ̀n thiết, Gia ́m đốc Học khu hay ngươ ̀i chỉ định sẽ dùng ngươ ̀i thông 
ngôn, la ̀ ngươ ̀i có đâ ̀y đủ năng lư ̣c trong phương pha ́p liên la ̣c đặc biệt cho 
liên la ̣c hư ̃u hiệu vơ ́i phụ huynh/gia ́m hộ khuyết tâ ̣t. . 
Chính sách của Học khu, ở mức tối đa có thể thực hiện và phù hợp với luật 
pháp, rằng người học tiếng Anh và phụ huynh nói ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Anh được cung cấp dịch vụ phiên dịch và dịch thuật, khi cần thiết. 
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Dịch vụ phiên dịch cho phép các gia đình có nguồn gốc ngôn ngữ khác 
tham gia đầy đủ vào việc giáo dục con cái của họ bằng cách tiếp nhận 
thông tin liên lạc chất lượng cao, tương đương với thông tin liên lạc được 
cung cấp bằng tiếng Anh cho các gia đình khác.   
Bắt	  đầu	  trong	  năm	  2014-‐15,	  Ho�c	  khu	  sẽ	  bao	  gồm	  trong	  cuốn	  Parent	  Guide,	  mô�t	  
toát	  yếu	  phần	  di�ch	  thuâ�t	  cu�a	  ho�c	  khu	  và	  hươ ́ng	  dẫn	  gia�ng	  gia�i	  và	  gia�i	  
thích	  cách	  lấy	  các	  di�ch	  vu�	  này.. 
 
Ngoài	  các	  yêu	  cầu	  pháp	  lý	  để	  cung	  cấp	  dịch	  vụ	  phiên	  dịch,	  bất	  kỳ	  tài	  liệu	  nào	  về	  
một	  học	  sinh	  cụ	  thể	  được	  gửi	  cho	  phụ	  huynh	  hoặc	  giám	  hộ,	  bao	  gồm	  các	  tài	  liệu	  
liên	  quan	  đến	  các	  hoạt	  động	  liên	  quan	  đến	  trường,	  chẳng	  hạn	  như	  chuyến	  đi	  
thực	  địa,	  hoạt	  động	  sau	  giờ	  học,	  kiểm	  tra	  và	  thông	  tin	  liên	  quan	  đến	  an	  toàn	  
được	  dịch	  sang	  ngôn	  ngữ	  mà	  phụ	  huynh	  có	  thể	  hiểu	  được,	  bất	  kể	  phần	  trăm	  học	  
sinh	  trong	  trường	  hay	  Học	  Khu	  nói	  ngôn	  ngữ	  đó.	  Hiệu	  trưởng	  hoặc	  người	  được	  
chỉ	  định	  có	  trách	  nhiệm	  sắp	  xếp	  các	  bản	  dịch	  đó	  với	  sự	  hỗ	  trợ	  của	  Đơn	  vị	  dịch	  
thuật	  của	  Học	  khu,	  nếu	  cần. 
 
Các	  dịch	  vụ	  thông	  dịch	  phải	  được	  cung	  cấp	  khi	  cần	  thiết	  để	  cho	  phép	  cha	  mẹ	  và	  
giám	  hộ	  tham	  gia	  vào	  trường	  học	  cũng	  như	  các	  chương	  trình	  và	  hoạt	  động	  trên	  
toàn	  Học	  khu,	  bao	  gồm	  nhưng	  không	  giới	  hạn: 
 
a. Ca ́c buổi họp của Hội đồng qua ̉n trị học khu 
b. Ca ́c buổi họp của U ̉y ban tư vâ ́n trươ ̀ng va ̀ học khu (Hội đồng nha ̀ 

trươ ̀ng, U ̉y ban tư vâ ́n học viên Anh ngư ̃, U ̉y ban tư vâ ́n Cộng đồng 
cho Gia ́o dục đặc biệt,v,v.) 

c. Ca ́c buổi họp thông tin cho phụ huynh va ̀ ca ́c hoa ̣t động 
d. Ca ́c buổi họp cho IEP 
e. Ca ́c buổi họp Dịch vụ gia đình ca ́ nhân (IFSP) 
f. Điều trâ ̀n về ky ̉ luâ ̣t 
g. Tâ ́t ca ̉ liên la ̣c liên quan tơ ́i giơ ́i thiệu đi, đa ́nh gia ́ hay xếp chổ học 

cho gia ́o dục đặc biệt bao gồm SST, IEP va ̀ ca ́c buổi họp của 
Section 504. 

 
Trẻ em sẽ không đươ ̣c la ̀m công việc dịch thuâ ̣t trư ̀ trươ ̀ng hơ ̣p khâ ̉n câ ́p. 
(cf. 0410 – Không ky ̀ thị trong ca ́c chương trình va ̀ hoa ̣t động của học khu) 
(cf. 6174 – Gia ́o dục cho học viên Anh ngư ̃) 
Gia ́m đốc Học khu hay ngươ ̀i chỉ định sẽ thiết lâ ̣p một thủ tục ma ̀ phụ 
huynh/gia ́m hộ qua đó có thể yêu câ ̀u một ngươ ̀i thông ngôn va ̀ sẽ thông 
ba ́o cho phụ huynh/gia ́m hộ thủ tục na ̀y.. 
Gia ́m đốc sẽ thiết lâ ̣p như ̃ng hươ ́ng dâ ̃n ha ̀nh cha ́nh để thi ha ̀nh đâ ̀y đủ 
chính sa ́ch na ̀y của Hội đồng. 
8/25/04; 10/9/13A 



 Học khu Thống nhâ Oakland 
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Gia ́o dục nghề nghiệp va ̀ Tra ́ng niên ............................................../oace 
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Thức đơn bữa ăn ............................................................................/menus 
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Năm học 2019-20: Ngày Tựu trường là 12 tháng 8, 2019
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1000 Broadway, Suite 680 
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Lịch Năm học 2018-19

Ngày 4 tháng 7 	 Ngày	lễ	Độc	lập	
Ngày	8	tháng	8		 Ngày	Phát	triển	Nghiệp	vụ
Ngày	9	tháng	8		 PD	ở	trường/	Ngày	Hợp	tác
Ngày	10	tháng	8		 Ngày	Làm	việc	của	Giáo	viên
Ngày	13	tháng	8		 Ngày	Tựu	trường	
Ngày	3	tháng	9		 Ngày	Lễ	Lao	động
Ngày	21	tháng	9		 Thời	kỳ	Tính	điểm	chấm	dứt
	 (Trung	học)	
Ngày	28	tháng	9		 Ngày	Phát	triển	Nghiệp	vụ 
Ngày	19	tháng	10	 Sinh	nhật	Tổng	thống	Lincoln	
Ngày	2	tháng	11	 Thời	kỳ	tính	điểm	Chấm	dứt
	 (Trung	học)
Ngày	9	tháng	11		 Thời	kỳ	Phiếu	báo	điểm	Chấm	dứt
	 (Tiểu	học)
Ngày	12	tháng	11		 Ngày	Lễ	Cựu	Chiến	binh
Ngày	19-23	tháng	11		 Kỳ	nghỉ	Tạ	ơn	
Ngày	21	tháng	12		 Học	kỳ	1	Kết	thúc	(Trung	học)
Ngày	24	–	31		tháng	12		 Kỳ	nghỉ	Đông
 

Ngày	1	–	4	tháng	1		 Kỳ	nghỉ	Đông
Ngày	21	tháng	1		 Ngày	Lễ	Martin	Luther	King,	Jr
Ngày	25	tháng	1		 Ngày	Phát	triển	Nghiệp	vụ	
Ngày	18	tháng	2		 Ngày	Lễ	Tổng	thống
Ngày	22		tháng	2		 Thời	kỳ	Tính	điểm	chấm	dứt
	 (Trung	học)	
Ngày	8	tháng	3		 Thời	kỳ	Phiếu	Báo	điểm	Chấm	dứt
	 (Tiểu	học)
Ngày	25-29	tháng	3	 Kỳ	nghỉ	Xuân	
Ngày	1	tháng	4		 Ngày	Lễ	Cesar	Chavez
Ngày	12	tháng	4		 Thời	kỳ	tính	điểm	chấm	dứt
	 (Trung	học)	
Ngày	27	tháng	5		 Ngày	Lễ	Chiến	sĩ	Trận	vong
Ngày 30 tháng 5 	 Ngày	Bãi	Trường/Chấm	dứt	Báo	cáo
	 Thời	kỳ	Báo	cáo	(Tiểu	học)	/
	 Học	kỳ	2	kết	thúc	(Trung	học)
Ngày	31	tháng	5		 Ngày	Làm	việc	của	Giáo	viên	
Ngày	7	tháng	6		 Học	hè	Ngày	Làm	việc	của	Giáo	viên
Ngày	10	tháng	6		 Học	hè	bắt	đầu	
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