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Thân gởi các gia đình: 

Chào mừng các bạn vào năm học 2017-18 ở Học khu Thống nhất Oakland (OUSD)! Đối với các bạn nào 
vào OUSD lần đầu – thì chúng tôi cám ơn các bạn đã giao phó con các bạn cho chúng tôi chăm sóc. Đó 
là một trách nhiệm lớn lao và một trách nhiệm mà chúng tôi không hề coi nhẹ. Còn đối với những gia 
đình mà đã ở trong OUSD rồi thì tôi rất biết ơn các bạn đã tiếp tục tín nhiệm và hợp tác khi chúng tôi cố 
gắng xây dựng một Học khu Cộng đồng với đầy đủ dịch vụ, chuẩn bị cho mỗi học sinh thành công ở đại 
học, nghề nghiệp và cộng  đồng. 

Năm hoc này sẽ là năm đầu tiên tôi làm giám đốc Học khu nhưng tôi không lạ lẫm với thành phố 
Oakland hay học khu này. Tôi sinh ra và lớn lên từ Đông Oakland, theo học các trường Montclair 
Elementary và Montera Middle và đã làm việc như là một nhà giáo dục ở OUSD. Tôi bắt đầu sự nghiệp 
là một giáo viên, rồi hiệu phó và hiệu trưởng và rồi phục vụ trong nhiều vai trò quản trị bao gồm Giám 
đốc Mạng lưới trường học và gần đây nhất là Phó giám đốc tạm thời của học khu. Tôi được vinh dự có 
cơ hội dẫn dắt các nhà giáo dục OUSD, phục vụ thanh thiếu niên ngay đây trong thành phố quê nhà của 
tôi. 

Tôi biết chúng tôi phải làm việc trước khi mọi học sinh trên toàn học khu đạt được tiềm năng đầy đủ 
của các em. Là một người gốc Oakland, tôi đã thấy trực tiếp sức mạnh của cộng đồng này và sự cống 
hiến của các nhà giáo dục chúng tôi. Bây giờ là lúc để chuyển ý định tốt của chúng ta thành kết quả 
mạnh mẽ. Cùng nhau, chúng ta có thể biến đổi OUSD từ một khu học chánh có những lãnh vực cải tiến 
và thành công thành một học khu được biết đến với sự xuất sắc nhất quán và công bằng, truyền thông 
minh bạch và trung thực, và các trường học chất lượng trong mọi khu phố. 

Tất cả chúng ta phải thực sự cùng nhau làm việc để hỗ trợ học tập, cảm xúc và xã hội mà mọi học sinh 
đều xứng đáng. Năm nay, tôi khuyến khích các bạn tham gia nhiều hơn vào việc học của con các bạn - 
cho dù đó là hỗ trợ bài vở sau giờ học, hoạt động tình nguyện trong lớp học hay tham gia các cuộc họp 
cấp học khu. 

Xin viếng thăm website của chúng tôi ở www.ousd.org để biết thêm thông tin và kết nối với chúng tôi 
trên phương tiện truyền thông @ OUSDNews. Đây sẽ là một năm học tuyệt vời! 

Trân trọng, 
 
 
 
 

Kyla Johnson-Trammell, Giám đốc 
Học khu Thống nhất Oakland 

http://www.ousd.org/
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TRIỂN VỌNG TÀI CHÍNH 
Năm học 2017-18 tiếp tục sự khôi phục tài trợ cho các học khu trong khắp tiểu bang California sau Đại Suy Thoái. 
Mô hình tài trợ mới cho giáo dục Mẫu Giáo-Lớp 12 - Thể Thức Tài Trợ Kiểm Soát Địa Phương (Local Control 
Funding Formula, LCFF) - đã tăng tài trợ mỗi học sinh trong mấy năm qua. Tài trợ bổ sung được cấp cho các học 
khu dựa trên số học sinh có thu nhập thấp, là Người Học Tiếng Anh (ELL), hoặc Thanh Thiếu Niên Bảo Trợ. Cùng 
với thể thức tài trợ này, mỗi học Khu phải phát triển Kế Hoạch Giải Trình Trách Nhiệm Kiểm Soát Địa Phương 
(Local Control Accountability Plan, LCAP) đặt ra các mục tiêu và chuyển hướng chi tiêu cho các hoạt động sẽ cải 
thiện kết quả cho học sinh. (Xem phần LCFF & LCAP bên dưới). 

OUSD sẽ nhận được nhiều lợi ích từ LCFF dựa trên số lớn học sinh được đại diện bởi các phân loại tài trợ. Hiện 
nay, khoảng 77 phần trăm học sinh của chúng tôi là đủ điều kiện. Để đảm bảo rằng tài trợ của chúng tôi được tối 
đa hóa, điều cần thiết là phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc phải hợp tác với chúng tôi để thực hiện 
những việc sau đây: 

1) ghi danh và đăng ký học sinh trong các trường của chúng tôi; thêm học sinh trong các trường OUSD tức là 
thêm tiền cho các trường OUSD 
2) điền và nộp mẫu đơn Đăng Ký Ăn Trưa Miễn Phí & Giảm Giá hoặc mẫu đơn LCFF; các mẫu này giúp học khu 
nhận thêm tài trợ. 
3) bảo đảm con bạn tới trường hàng ngày. Chuyên cần mối ngày được dùng để tính tiền tài trợ của tiểu bang. 

Hội Đồng Quản Trị Oakland đã thông qua Chính Sách 3150 về ngân sách quy định: 
1) phân bổ và chi tiêu các nguồn lực tài chính của OUSD điều chỉnh theo thành tích không ngừng cải thiện về 
chất lượng trường học và kết quả của học sinh; 
2) phân bổ các nguồn lực tài chính của OUSD cho các trường sẽ được tối đa hóa; 
3) phân bổ các nguồn lực tài chính của OUSD phải phù hợp với các nhu cầu khác nhau của học sinh và điều kiện 
của khu vực; 
4) các đội ngũ điều hành trường học phải được trao quyền lập ngân sách và chi tiêu các nguồn lực tài chính cho 
các trường; và, 
5) công chúng phải có khả năng tiếp cận kịp thời đối với thông tin quản lý tài chính chính xác, toàn diện và dễ 
hiểu của OUSD ở cấp trường học, cấp phòng và toàn Học Khu. 

Cuối cùng, Giám đốc Học khu của chúng ta thiết lập một Ủy ban Tư vấn Ngân sách Học khu (DBAC) để hổ trợ 
mọi người quan tâm giáo dục trong việc tìm hiểu và thi hành chính sách mới về ngân sách. Muốn xem tất cả 
ngân sách trường cho năm học 2016-17 và tài liệu về tài chính các năm trước, xin viếng website của chúng tôi 
tại: www.ousd.org/fiscaltransparency. 

LCFF và LCAP 
Vào tháng 6, 2013, một điều luật mới về tài chính học đường đã được ký bởi Thống Đốc Jerry Brown, quy định 
một mô hình tài trợ mới được gọi là Thể Thức Tài Trợ Kiểm Soát Địa Phương (LCFF). 
LCFF thay đổi đáng kể thể thức tài trợ cho các học khu; nó là một công thức dựa trên bình đẳng. LCFF xác định 
ba loại học sinh cần được tài trợ hơn: 
1) học sinh nào đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá, 2) học sinh nào là Người Học Tiếng Anh, và 3) 
Thanh Thiếu Niên con nuôi. 

Ngoài ra, Hội đồng giáo dục tiểu bang đã chấp thuận phát triển một hệ thống trách nhiệm giải trình tiểu bang 
mới mà nó bổ sung cho các ưu tiên của tiểu bang LCFF, và chú tâm vào một loạt các biện pháp hơn là chỉ số học 
hành đơn độc được dùng trong quá khứ. Những biện pháp bao gồm những biểu hiện cho học hành, tiến bộ Anh 
ngữ của học sinh học Anh ngữ, vắng mặt kinh niên, đuổi học, tốt nghiệp và sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. 
Việc chuyển tiếp tới hệ thống trách nhiệm tiểu bang mới là một quy trình dài hạn mà Bảng điều khiển 
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mới của tiểu bang sẽ xuất bản trong tháng ba 2017 cho Học hành, tiến bộ học Anh ngữ, đuổi học và tốt nghiệp.. 
LCAP là bảng tường thuật về cách mà chúng tôi sẽ giải quyết các hố cách biệt thành tựu của học sinh chúng ta.. 

Là một phần của LCFF, các học khu, các phòng giáo dục của quận và các trường công đặc cách phải phát triển, áp 
dụng, và hàng năm cập nhật một Kế Hoạch Giải Trình Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP) ba năm, kể 
từ ngày 1 tháng 7, 2014, sử dụng mẫu được Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang California (SBE) áp dụng, và dựa trên ý 
kiến đóng góp đáng kể của cộng đồng. 

LCAP phải xác định các mục tiêu hàng năm, các hoạt động cụ thể và dịch vụ phải chi tiêu, và đánh giá tiến bộ cho 
các nhóm học sinh thiểu số ở nhiều chỉ báo hiệu quả hoạt động, bao gồm thành tích học tập của học sinh, môi 
trường học đường, khả năng tiếp cận của học sinh với một chương trình học đa dạng, và sự tham gia của phụ 
huynh. Các học khu và các trường bán công phải thu thập ý kiến của phụ huynh và công chúng trong quá trình 
phát triển, chỉnh sửa và cập nhật LCAP. Muốn biết thêm chi tiết, xin viếng www.ousd.org/LCAP. 

Miễn Chương trình CORE 
Trong hơn một thập niên, mỗi tiểu bang và mỗi học Khu phải  tham gia luật liên bang và một hệ thống giải  
trình trách nhiệm được gọi là “Quan Tâm Tới Mọi Trẻ Em” (No Child Left Behind). Trong năm 2013-2014, Học 
Khu Thống Nhất Oakland (OUSD) và bảy học khu khác của California – tất cả là học khu thành viên của CORE 
(California Organization to Reform Education) đã được Bộ Giáo dục Hoa kỳ miễn thực hiện một hệ thống giải 
trình trách nhiệm thay thế mà chúng tôi gọi là Hệ Thống Cải Thiện Chất Lượng Trường Học. Hệ Thống Cải Thiện 
Chất Lượng Trường Học CORE. Hệ thống này là một phương án tổng thể về cải thiện trường học, hệ thống này sẽ 
tăng cường những nỗ lực của học khu chúng tôi nhằm chuẩn bị tốt hơn cho học sinh vào đại học và nghề nghiệp. 

Với sự chấp thuận của Chính phủ liên bang về Đạo Luật Thành Công Mỗi Học Sinh (ESSA), sự miễn trừ của liên 
bang đối với NCLB đang bị sa lầy cho sáu học khu vẫn còn được bảo vệ bởi sự miễn trừ CORE (Oakland, San 
Francisco, Los Angeles, Fresno, Santa Ana, và Long Beach) . Theo ESSA, California đang áp dụng hệ thống giải 
trình trách nhiệm giải trình đa cấp cho tất cả các trường được tài trợ công khai trong tiểu bang hay bán công. 
Hệ thống California mới này phù hợp với Công thức Hỗ trợ Tài chính Địa phương và nhằm mục đích đóng những 
khoảng trống về thành tích và cải thiện kết quả giáo dục cho tất cả học sinh. Bắt đầu từ năm học 2017-18, OUSD 
và năm học khu khác của California tiếp tục theo chương trình NCLB CORE liên bang sẽ được đưa vào hệ thống 
giải trình trách nhiệm mới của tiểu bang. 

TẬP TRUNG CHUẨN BỊ VÀO ĐẠI HỌC, NGHỀ NGHIỆP VÀ PHỤC 
VỤ CỘNG ĐỒNG 
Ở OUSD chúng tôi cam kết cung cấp giảng dạy, học trình, kinh nghiệm và hổ trợ cần thiết để chuẩn bị cho mỗi trẻ 
sẵn sàng cho đại học, nghề nghiệp và cộng đồng. Muốn biến mục tiêu đó thành hiện thực, chúng tôi dùng các 
phương pháp để bảo đảm học sinh đạt các thông thạo. “Một vài ví dụ của các phương pháp này thì được liệt kê 
trong hướng dẫn này cùng với những cách mà quý vị có thể giúp đỡ ở nhà”. Muốn tìm kiếm các bước khác mà 
trường đang sử dụng để giúp học sinh đạt các mục tiêu này, quý vị hãy nói chuyện với hiệu trưởng, giáo viên, cố 
vấn hay thành viên khác của trường. Còn đối với việc mô tả các kiến thức, kỹ năng và ý niệm học sinh phải nắm 
vững ở mỗi cấp lớp, hãy xem các Tiêu chuẩn nội dung của California ở www.cde.ca.gov/be/st/ss. 
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CÁC HƯỚNG DẪN CHO PHỤ 
HUYNH 
Để bảo đàm con quý vị nhận được một nền giáo dục 
tốt, quý vị cần một số thông tin – tỷ như cách ghi 
danh cho con học trường nào thì đúng cho cháu, 
làm sao hổ trợ con cái học hành từ ngày đầu tiên 
vào Mẫu giáo tới ngày cuối cùng của trung học cấp 
ba, làm sao để tham gia việc làm ra quyết định ở 
trường, ảnh hưởng tới học hành và ngay cả làm sao 
tạo ra chính sách và các ưu tiên cho Học khu. Những 
trang này có những hướng dẫn và những cách thức 
để giúp quý vị từng bước trên con đường tìm hiểu. 
Ngoài ra, tất cả chính sách của hội đồng giáo dục và 
điều lệ hành chánh có thề được xem trên mạng ở 
www,ousd.org. 

GHI DANH VÀ ĐĂNG KÝ 
Phụ huynh nào cũng muốn con mình theo học 
trường mà chúng có thể phát triễn mạnh cả thể chất 
lẫn nhân cách. Để khuyến khích quý vị tìm chỗ thích 
hợp cho con mình, Học khu cho phép học sinh xin 
học bất cứ trường nào trong học khu. Đồng thời, 
phụ huynh phải lưu ý rằng quyết định ghi danh dựa 
trên luật pháp và chính sách của Hội đồng giáo dục 
Oakand bao gồm ưu tiên ghi danh cho anh chị en 
đã theo học một trường rồi và cho những trẻ sống 
trong khu vực của mỗi trường. Mục tiêu của thực 
hành ghi danh tự do là bảo đảm mọi gia đình có cơ 
hội đồng đều học được các trường có năng xuất cao 
trong khắp thành phố 

Đánh Giá Các Lựa Chọn Của Quý Vị 
Có nhiều hướng dẫn để giúp quý vị tìm hiểu và so 
sánh các trường trong học khu,bao gồm các cuốn 
the Oakland School Finder, the School Performance 
Framework và the Options Enrollment Guide, tất cả 
những cuốn này đều có thể coi ở www.ousd.org/ 
enroll. Tham dự Hội chợ Chọn trường, các buổi tiếp 
phụ huynh ở trường và đi tham quan khuôn viên 
trường cũng là những cách tốt để biết được nhiều 
cộng đồng học hành khác nhau 

 
Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải 
Trình Của Nhà Trường 
TheMục đích của Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải 
Trình Của Nhà Trường (School Accountability Report 
Card, SARC) theo yêu cầu của tiểu bang và liên bang 
là cung cấp thông tin cụ thể cho phụ huynh và cộng 
đồng về từng trường công lập. Mặc dù thiết kế của 
SARC là khác nhau tùy trường, mỗi báo cáo bắt đầu 
bằng hồ sơ cung cấp thông tin cơ bản về trường đó, 
học sinh của nó, và nhiệm vụ, mục tiêu và thành tựu 
của trường đó. Đối với các trường có 15 phần trăm 
học sinh trở lên có cùng ngôn ngữ không phải tiếng 
Anh, SARC phải được dịch sang ngôn ngữ đó. Mọi 
SARC bắt buộc phải có thông tin sau đây: 
• dữ liệu nhân khẩu 
• thông tin về sự an toàn và môi trường học tập của 

nhà trường 
• dữ liệu thành tựu của học sinh 
• tỉ lệ giảm tỷ lệ bỏ học 
• sỉ số lớp học 
• thông tin về giáo viên có sư phạm và bổ nhiệm• tài 

liệu giảng dạy và sách giáo khoa, kể cả lưu hành 
chất lượng và đủ tài liệu cho mỗi học sinh. 

• thông tin chuẩn bị sau trung học 
• dữ liệu tài chính và chi tiêu cho mỗi học sinh 
• tỉ lệ tốt nghiệp (ở cấp trung học) 
• tỉ lệ đình chỉ và đuổi học 
• tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đủ điều kiện theo học tại 

các hệ thống UC và Tiểu bang California 
• số khóa học xếp lớp nâng cao theo môn học 
• thông tin liên hệ để biết các cơ hội cho phụ huynh 

tham gia 

Xem SARC dành cho các trường OUSD trực tuyến tại 
www.ousd.org/sarc. Phụ huynh có thể nhận được 
bản sao của SARC khi yêu cầu tại cơ sở nhà trường. 
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Đo lường Chất lượng trường 
Khung Hiệu suất của Trường (SPF), có sẵn tại 
OaklandSPF.org, là cách đo lường của OUSD về mức 
độ mà mỗi trường đang thực hiện hàng năm. SPF 
giống như một tờ báo cáo cho mỗi trường học, giúp 
tập trung vào các điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải 
tiến theo mục tiêu. Nó cho thấy: 

● Cách trường học phục vụ đứa trẻ toàn bộ dùng 
các biện pháp học hành và môi trường/văn hóa 
● Ảnh hưởng của mỗi trường về tăng trưởng so với 
năm trước cho mọi biện pháp. 
● Bình đẳng thành quả bằng cách nêu bật thành tích 
của các nhóm học sinh chưa được phục vụ đủ. 
● Coi xem học sinh có đi đúng đường để thành công 
ở đại học, nghề nghiệp và cộng đồng. 

Ngoài việc chia sẻ thông tin về học sinh tiến bộ trong 
các đánh giá môn Ngữ văn và toán, nó cũng bao 
gồm thông tin về đuổi học, chuyên cần, việc học 
hành tình cảm xã hội của học sinh; cách nào mà học 
sinh, phụ huynh và nhân viên cảm nghĩ về cộng đồng 
trường và nhiều thứ nữa. Hãy xem nó ở 
OaklandSPF.org. 

Quyền được biết của Phụ huynh 
Phụ huynh có quyền yêu cầu và được cung cấp 
thông tin sau đây về năng lực của giáo viên đứng lớp 
của con quý vị: 
1. Giáo viên có đáp ứng các tiêu chí về bằng cấp và 
giấy phép của Tiểu Bang đối với trình độ cấp lớp và 
lĩnh vực môn học mà giáo viên phụ trách hay không. 
2. Giáo viên có dạy trong trường hợp khẩn cấp hoặc 
tình trạng tạm thời khác qua đó được miễn áp dụng 
các tiêu chí về năng lực hoặc giấy phép của Tiểu 
Bang. 
3. Chuyên ngành bằng tú tài của giáo viên và chứng 
nhận tốt nghiệp hay bằng cấp khác của giáo viên, và 
lĩnh vực của chứng nhận hay bằng cấp đó. 
4. Học sinh có được cung cấp các dịch vụ bởi các trợ 
lý chuyên gia và, nếu có, bằng cấp của họ. 

Phụ huynh cũng phải được cung cấp: 
1. Thông tin về mức thành tích của học sinh ở từng 
bài thi đánh giá học tập của Tiểu Bang theo quy định 
của 34 Quy Định Của Liên Bang Mục 200.2. 

Bất cứ khi nào mà một học sinh theo học một 
trường có thành tích thấp trong danh sách ghi danh 
mở như giám đốc giảng dạy công lập xác nhận, thì 
học sinh đó có thể xin chuyển qua trường khác trong 

hay ngoài học khu nếu như trường xin chuyển tới 
có chỉ số thành tích cao hơn. Học khu có trường 
trên danh sách phải thông báo phụ huynh.giám hộ 
ở trường đó vào ngày hay trước ngày khai trường 
về lựa chọn chuyển trường. Thông tin liên quan tới 
tiến trình nộp đơn và hạn chót có thể lấy bằng cách 
liên lạc với Trung tâm ghi danh học sinh ở enroll@ 
ousd.org hay bằng cách viếng www.ousd.org/enroll. 
EDUCATION CODE 48350-48361.. 

NHỮNG THÁNG CHỦ YẾU ĐỂ GHI 
DANH 
Tháng Tám: Đăng ký 
Tháng Mười hai - Tháng giêng-:Thời gian ghi danh 
mở 
Tháng Ba:Thông báo những việc làm của trường 
bằng thư 
Tháng Ba-Tháng Tư: Gia đình xác nhận víệc làm mới 
của họ ở trường. 

Kiểm lại với www.ousd.org/enroll cho ngày hay có 
sự thay đổi 

Quy trình nộp đơn 
Trong thời kỳ ghi danh mở chọn trường, tất cả học 
sinh vào Mẫu giáo, trung học cấp hai và cấp ba, phải 
nộp đơn theo học một trường trong mùa Thu ngay 
cả đó là một trường trong khu vực. Thời gian cho ghi 
danh mở bắt đầu vào tháng Mười hai và thường kết 
thúc vào cuối tháng giêng (kiểm tra với www.ousd. 
org/enroll để biết ngày giờ cụ thể). 

Các yêu cầu thuyên chuyển tới các trường khác 
trong học khu trong mùa Thu cũng được chấp nhận 
trong thời kỳ ghi danh mở này. Học sinh nào đã ghi 
danh một trường thì không cần phải nộp đơn lại 
mỗi năm để tiếp tục theo học trường đó.. 

Ghi Danh Mẫu Giáo, Sơ Trung, và 
Trung Học 
Trong thời kỳ ghi danh mở mọi học sinh có thể làm 
đơn trên mạng, Ngoài ra, các tờ đơn in cho mẫu giáo 
cũng có thể lấy trong bất cứ trường nào trong OUSD 
hay tại Trung tâm ghi danh học sinh và gởi trả về bất 
cứ địa điểm nào cùng với những giấy tờ kèm theo. 
Học sinh lớp năm và lớp tám đã theo học trường 
của OUSD năm trước sẽ được cấp đơn cho cá nhân 
để cho trường trung học. Phụ huynh phải gởi trả 
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đơn đã điền đầy đủ về cho trường hiện tại nếu như 
các em không làm đơn trên mạng.. 

Học Sinh Mới Ghi Danh và Học Sinh 
Chuyển Trường 
Trung tâm chào đón OUSD có thể giúp quý vị đi suốt 
quá trình ghi danh cho dù con quý vị có là mới tinh 
hôm nay hay học sinh cũ trở lại trường, trờ về từ 
một trường tư, trường bán công hay thuyên chuyển 
từ một trường của thành phố hay học khu khác. Văn 
phòng nằm ở 746 Grand Avenue và ở 1125 69th 
Avenue. Có chuyên gia xếp chỗ từ 8 a.m. tới 2 p.m. 
thứ Hai tới thứ Sáu hay bằng hẹn trước cho học 
sinh mà có tiếng nói ở nhà không phải là tiếng Anh. 
Không có học sinh nào sẽ bị từ chối ghi danh vì công 
dân thật sự hay nhận thấy hay tình trạng cư trú. 
Muốn biết thêm chi tiết hay để lấy hẹn hãy liên lạc 
với Văn phòng ghi danh ở 510-273-1600, hay email 
cho enroll@ousd.org. 

Phụ huynh của học sinh mới ghi danh và học sinh 
trường tư, bán công hay trường ngoài học khu phải 
mang theo các giấy tờ sau đây khi ghi danh học 
sinh:: 
1. Xác minh nơi cư trú: Học sinh phải có ba trong 
những giấy tờ sau đây với tên và địa chỉ của phụ 
huynh hay giám hộ: 

• Một hóa đơn tiện ích có ghi ngày nội trong 45 
ngày: (ví dụ PG&E, EBMUD, cable, v.v.). 

• Cả giấy đăng ký lẫn bảo hiểm xe hơi với địa chỉ 
rõ ràng. Hai giấy này phải đi với nhau 

• Hợp đồng bảo hiểm nhà ở hoặc nhà thuê. 
• Hợp đồng thuê nhà với giấy tờ của chủ sở hữu. 
• Văn bản thuế tài sản Giấy thuế tài sản hiện tại 

của Văn phòng thu thuế  của Hạt Alameda. 
• Thư chính thức của Dịch vụ xã hội / Cơ quan 

chính quyền trong vòng 45 ngày với ngày và địa 
chỉ viết rõ ràng. 

Dành cho gia đình thuyên chuyển mà thôi: Gia đình 
thuyên chuyển là gia đình cư ngụ tại địa chỉ không 
cố định như khách sạn, nhà bạn bè bà con, nơi ẩn 
trú, xe hơi hay những ai mà chuyển tiếp giữa những 
nơi cư trú thường trực. Các gia đình chuyển tiếp thì 
không thể xuất trình bằng chứng cư trú vĩnh viễn, 
họ có thể tới văn phòng Transitional Students and 
Families tại 746 Grand Avenue để được xác nhận 
chỗ ở và giúp đỡ. 

2. Giấy xác nhận tuổi (học sinh mới): Gia đình có 
thể cung cấp một giấy khai sinh (được ưa chuộng 
hơn) để xác minh tuổi học sinh. Các giấy xác minh 
tuổi khác là: chứng nhận làm lễ rửa tội, thông 
hành,chứng nhận di dân, hồ sơ sanh tại bịnh viện, 
hồ sơ Kinh thánh hay bản khai có tuyên thệ của phụ 
huynh/giám hộ. Những giấy tờ này chỉ được dùng 
để xác nhận tuổi cho mục đích ghi danh mà thôi. 
3. Giấy xác nhận cấp lớp (Lớp 2-12): Gia đình cần 
phải cung cấp một học bạ, giấy lên lớp hay phiếu 
báo điểm mới nhất để xác minh cấp lớp. 
4. Xác minh thông tin nhận dạng: giấy phép lái xe 
California hoặc Thẻ Căn Cước California chính thức 
của Sở Xe Cơ Giới (DMV) hoặc Hộ Chiếu của phụ 
huynh, người giám hộ hoặc người chăm sóc, cùng 
với giấy tờ dưới hình thức Giấy Khai Sinh, giấy tờ về 
quyền giám hộ hoặc giấy tờ của tòa phải được sử 
dụng để xác minh quyền giám hộ. 

Học Khu có quyền yêu cầu bất kỳ giấy tờ chứng minh 
nơi cư trú bổ sung nếu cần. 
Các trường hợp chuyển từ trường này sang trường 
khác trong OUSD trong năm học được giới hạn ở 
các vấn đề sức khỏe và sự an toàn có ghi nhận và ở 
các gia đình nào phải đi một quãng đường đáng kể 
từ trường hiện tại của mình. Yêu cầu chuyển trường 
nào phát sinh từ khiếu nại hay các vấn đề tại trường 
sẽ được xem xét bởi giám đốc Mạng Lưới hoặc phó 
giám đốc mạng lưới và bởi các nhà quản lý của nhà 
trường. Ở cấp sơ trung và trung học, các trường 
hợp chuyển trường do có thay đổi địa chỉ là rất hạn 
chế, và thường chỉ được phép ở kỳ nghỉ học kỳ nếu 
còn chỗ EDUCATION CODE SECTIONS 48980 (H), 
48980 (I); ADMINISTRATIVE REGULATION 5111.1, 
5116.1; BOARD POLICY 5116.1, BP 5117. XEM PHỤ 
LỤC ĐỂ BIẾT TOÀN BỘ VĂN BẢN CỦA NHỮNG 
CHÁNH SÁCH NÀY. 
EDUCATION CODE SECTIONS 48980 (H), 48980 (I); 
ADMINISTRATIVE REGULATION 5111.1, 5116.1; 
BOARD POLICY 5116.1, BP 5117. SEE THE APPENDIX FOR THE 
FULL TEXT OF THESE POLICIES. 

Chuyển Trường Trong Học Khu 
Luật của tiểu bang đòi hỏi rằng học sinh phải có 
phép cho rời học khu cũ trước khi các em được thu 
nhận vào một học khu khác. Thuyên chuyển thường 
được phép vì công ăn việc làm, giữ trẻ hay tiếp tục 
cùng trường cho dù học sinh đó không sống trong 
thành phố học khu đó nữa. Các gia đình nào muốn 
vào OUSD phải mang theo giấy phép cho thuyên 
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chuyển từ học khu địa phương cùng với các tài liệu 
hổ trợ yêu cầu. Gia đình nào muốn ra khỏi OUSD tới 
một học khu khác phải mang theo tài liệu hổ trợ cho 
yêu cầu của mình, Còn muốn rời OUSD để tới một 
học khu khác thì cũng phải có tài liệu chứng minh, ví 
dụ như một cùi giấy trả lương cho một yêu cầu dựa 
trên việc làm mang tới cho Trung tâm chào đón học 
sinh OUSD. 
Nếu OUSD là học khu nơi cư trú, thì thuyên chuyển 
qua một học khu khác sẽ được phép, nếu đứa trẻ 
có cha mẹ làm việc toàn thời gian trong quân ngũ, 
sẽ nhận được chấp thuận thuyên chuyển từ học khu 
ghi danh. 
EDUCATION CODE SECTION 46600. 

Các yêu cầu về thuyên chuyển thường tốn 15 ngày 
để xem xét và thông báo cho gia đình biết quyết 
định. Các quyết định liên quan tới việc làm có thể 
xem xét ngay. 

Thu Nhận và Kháng cáo 
Học sinh sẽ được tuyển vào các trường mình chọn 
nếu còn chỗ. Nếu có nhiều đương đơn hơn chỗ 
trống, một loạt các ưu tiên dựa trên chính sách của 
Hội Đồng Giáo Dục OUSD và luật pháp tiểu bang và 
liên bang được sử dụng để quyết định tuyển sinh. 
Hội Đồng sẽ xem xét chính sách này hàng năm—vui 
lòng tham khảo www.ousd.k12.ca.us/enroll để biết 
các tiêu chí cập nhật. 
Đơn nộp trễ được giải quyết theo thứ tự nhận đơn, 
và học sinh được chỉ định trên cơ sở còn chỗ trống 
sau khi cân nhắc chỗ trống, trình độ cấp lớp, anh chị 
em, và nơi cư trú. Nếu chúng tôi không thể đáp ứng 
con quý vị tại bất kỳ trường trường nào quý vị chọn, 
hoặc nếu quý vị không nộp đơn cho con mình, con 
quý vị sẽ được chỉ định vào một trường có chỗ trống 
gần nhà quý vị nhất. Có thể kháng nghị các quyết 
định chỉ định trường với Trung Tâm Chào đón Học 
Sinh. Chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng các ưu 
tiên và sẽ hợp tác với quý vị để tìm trường phù hợp 
nhất cho con quý vị trong khả năng cho phép. 
Xin liên lạc Trung tâm chào đón OUSD ở 510-273- 
1600 nếu quý vị có câu hỏi gì về chính sách thu 
nhận. Văn phòng nằm tại số 746 Grand Avenue và 
1125  69th Avenue. 
BOARD POLICIES 5116.1, 5117, 
ADMINISTRATIVE REGULATION 5116.1 

Đăng ký 
Quý vị phải xác nhận VÀ đăng ký học sinh của mình 
tại trường đã phân định để giữ chỗ của mình. Gia 
đình của học sinh đã có phân định chỗ học phải liên 
lạc trường đã phân định để xác nhận chỗ học và giữ 
chỗ một khi học sinh đã nhận được thư phân định 
chỗ. Xin ghi nhận ngày hết hạn của xác nhận trong 
thư. Nếu không xác nhận trước ngày hết hạn thì con 
quý vị có thể bị mất chỗ. Các xác nhận diễn ra trong 
tháng Ba hay như ngày ghi trong thư phân định 
trường. Trường tiểu học, trung học cấp hai và cấp ba 
thường tổ chức đăng ký và định hướng vào tháng 
Tám. Thư phân định chỗ học của quý vị có ghi các 
thông tin liên lạc của nhà trường. 

GIÁO DỤC TRẺ THƠ (ECE) 
Phòng Giáo Dục Tuổi Thơ của OUSD (ECE) cung cấp 
các chương trình giáo dục đầu đời chất lượng cao 
giúp chuẩn bị cho học sinh thành công ở mẫu giáo 
và sau đó bằng cách cung cấp cho học sinh chương 
trình học thích hợp về mặt phát triển, văn hóa, và 
ngôn ngữ. Chương trình học gồm có giảng dạy về 
kỹ năng đọc viết, toán, khoa học, nghệ thuật, phát 
triển thể chất, phát triển xã hội/tình cảm đầu đời và 
bắt nguồn từ Các Nền Tảng Học Tập Cấp Nhà Trẻ của 
California. Mục tiêu của chúng tôi là chú ý đến cá 
nhân từng học sinh, điều này đóng vai trò thiết yếu 
trong những năm đầu đời, một chương trình học 
hấp dẫn và một môi trường an toàn, tạo điều kiện 
trong đó học sinh có thể phát triển. 

ECE đã hãnh diện phục vụ các gia đình nhiều thế 
hệ, hoạt động theo các yêu cầu của liên bang, tiểu 
bang và địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn 
Luật California Code of Regulations, Titles 5 và 22 và 
California Code of Education. 

ECE phấn khởi thông báo một giải pháp học phí 
trong các lớp Nhà Trẻ và các Chương trình cho Trẻ 
tuổi đi học như là một giải pháp mới cho phụ huynh 
của năm học này. Nếu quý vị muốn biết thêm chi 
tiết thì xin liên lạc với Trung tâm Ghi danh ECE số 
273-1590. 

Các Chương Trình Nhà Trẻ và Trẻ Ở 
Tuổi Đi Học ở OUSD 
Hiện có 29 Nhà Trẻ và Địa điểm cho Trẻ ở độ tuổi đi 
học khắp thành phố Oakland: 
• 26 lớp nhà trẻ cả ngày 
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• 29 lớp nhà trẻ nửa ngày (buổi sáng) 
• 27  lớp nhà trẻ nửa ngày (buổi chiều) 
• 10 lớp dành cho trẻ em ở tuổi đi học 

Chương trình Nhà Trẻ (PreK) 
Các chương trình vườn trẻ Ba giờ và Trọn ngày của 
chúng tôi nhằm hổ trợ tối ưu việc học hành và phát 
triển của mỗi trẻ qua học hành trải nghiệm và tìm 
tòi. Chương trình Vườn trẻ Giáo dục trẻ thơ của 
OUSD có ý cống hiến cho học sinh và gia đình một 
sự chuyển tiếp liền lạc từ vườn trẻ tới Mẫu giáo 
chuyển tiếp hay Mẫu giáo bằng cách thực hiện 
những cách giảng dạy phát triển thích hợp, đáp ứng 
nhu cầu những em nhỏ học hỏi sớm nhất trên cơ 
bản khác nhau và cá nhân. Học trình trước mẫu giáo 
của chúng tôi, Ngày trọng đại cho PreK thì ăn khớp 
với Nền tảng học tập Vườn trẻ California. Ngày trọng 
đại cho PreK được phát triển với kinh nghiệm và sự 
rành mạch của các nhà nghiên cứu và thực hành 
được quốc gia công nhận. Học trình vườn trẻ này 
phản ảnh nghiên cứu và thực hành hay nhất về cách 
thức trẻ nhỏ học tập và phát triển. 

Chương Trình Dành Cho Trẻ Em Ở 
Tuổi Đi Học 
Trẻ em ở tuổi đi học nhận được những kinh nghiệm 
lôi cuốn, thực tiễn được trình bày trong một môi 
trường ngoài giờ có tổ chức và tạo điều kiện, nhằm 
mục đích bổ sung cho số giờ giảng dạy trong trường 
truyền thống. Chương trình ngoài giờ của chúng tôi 
giúp học sinh tự tin và cải thiện sự thành công của 
các em trong học tập. Chúng tôi nỗ lực nâng cao 
thành tích học tập bằng cách điều chỉnh các tiêu 
chuẩn, chương trình học, hoạt động giảng dạy và 
đánh giá để đáp ứng các mục tiêu của Học Khu cho 
tất cả học sinh để đọc, viết, giao tiếp, và tính toán ở 
trình độ cấp lớp khi kết thúc lớp ba. 

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình tuổi đi học 
của OUSD và tìm hiểu thêm về quy trình nộp đơn, 
xin liên hệ Văn phòng ghi danh và xét tính hợp lệ 
vườn trẻ của chúng tôi ở 510-273-1590. 

Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (TK) 
Mẫu giáo chuyển tiếp là một giải pháp khác của 
chương trình giáo dục trẻ thơ mà học sinh và gia 
đình có thể tiếp cận ở Học khu. Mẫu giáo chuyển 
tiếp thì có sẵn cho mọi học sinh lên 5 tuổi giữa ngày 
2 tháng 9 và ngày 2 tháng 12 trong năm học bình 

thường và là một lớp trọn ngày. Mẫu giáo chuyển 
tiếp được dạy bởi một giáo viên có sư phạm, dạy 
nhiều môn ở California, cống hiến một học trình dựa 
trên thăm hỏi, đáp ứng phát triển nhằm để hổ trợ 
các nhu cầu học tập , tri thức, vật chất, tình cảm, xã 
hôi của những trẻ 4-5 tuổi. Điều kiện duy nhất mà 
Mẫu giáo chuyển tiếp đòi hỏi là điều kiện tuổi tác, 
đó là học sinh phải lên 5 thời gian giữa 2 tháng 9 
and  2 tháng 12. 

OUSD có các chương trình TK ở 44 trường tiểu học 
sau đây: 

Acorn Woodland, Allendale, Bella Vista, Bridges 
Academy, Brookfield, Burckhalter, Carl B. Munck, 
Community United, East Oakland Pride, Emerson, 
Encompass, Esperanza, Franklin, Fred T. Korematsu, 
Fruitvale, Futures, Garfield, Glenview, Global 
Family, Grass Valley, Greenleaf, Hoover, Horace 
Mann, Howard, La Escuelita, Lafayette, Laurel, 
Lincoln, Madison Park Lower Campus, Manzanita 
Community, Manzanita SEED, Markham, Martin 
Luther King Jr., Melrose, Montclair, New Highland 
Academy, Parker, PLACE @ Prescott, Reach Academy, 
RISE Community School, Sankofa Academy, Sequoia, 
Thornhill. 

*Đối với năm học 2017-2018 , Mẫu giáo chuyển tiếp 
mở rộng sẽ có ở những trường sau đây cho trẻ lên 
năm giữa ngày 2 tháng 12 và ngày 2 tháng 3: : PLACE 
@ Prescott, La Escuelita, Reach Academy và Carl B. 
Munck. 

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình mẫu giáo 
chuyển tiếp OUSD và quy trình nộp đơn thì xin viếng 
www.ousd.org/tk hay liên lạc với Trung tâm Chào 
đón học sinh ở 273-1600. 

HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG 
(LÀM SAO QUÝ VỊ CÓ THỂ THAM 
GIA) 
Nghiên cứu cho thấy rằng học sinh học tốt hơn—và 
các trường đạt hiệu quả hoạt động chung cao hơn—
khi các gia đình tham gia việc giáo dục của con mình. 
Bằng cách tích cực tham gia, quý vị có thể có ảnh 
hưởng tích cực đối với việc học của con mình và 
cũng giúp nhà trường nâng cao thành tích học tập 
của tất cả học sinh. 

Sự tham gia của phụ huynh có thể có nhiều hình 
thức, từ việc hiểu được con mình đang học gì để 
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quý vị có thể giúp đỡ ở nhà, đến việc hoạt động tình 
nguyện tại trường, đến việc hợp tác với nhân viên 
nhà trường hoặc Học Khu trong những cải thiện 
quy mô lớn. Nó có ảnh hưởng lớn nhất đối với việc 
nâng cao thành tích khi tập trung vào việc học của 
học sinh, mặc dù các hình thức tham gia khác là vô 
giá để tạo ra môi trường học đường tích cực, hiệu 
quả cao hơn tại văn phòng nhà trường, và nhiều lợi 
ích khác. Cuối cùng, chúng tôi muốn phụ huynh và 
những người chăm sóc khác cùng có trách nhiệm đối 
với các trường của chúng tôi để cùng nhau chúng ta 
có thể giúp tất cả học sinh được thành công và khỏe 
mạnh khi trưởng thành. 

Hỗ Trợ Việc Học Của Con Quý Vị 
Việc tham gia bắt đầu bằng việc tìm hiểu con quý 
vị phải học gì. Khi quý vị hiểu được yêu cầu là gì và 
có liên lạc thường xuyên với giáo viên, quý vị có thể 
giúp theo dõi và hỗ trợ sự tiến bộ của con mình—và 
tìm kiếm sự hỗ trợ thêm nếu cần. Hướng dẫn dành 
cho phụ huynh về Các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung 
của Tiểu Bang thì có sẵn ở www.corestandards.org/ 
what-parents-should-know/ và các hoạt động với 
balô cho K-5 thì có sẵn ở www.ousdfamilytoolkit. 
org/. 

Tham Dự Đêm Sinh Hoạt Đi Học Lại 
Mỗi trường có ít nhất một Đêm Sinh Hoạt Đi Học 
Lại vào đầu năm học để phụ huynh gặp gỡ giáo viên 
của con mình và phụ huynh của các học sinh khác, 
tìm hiểu về chương trình học và những kỳ vọng của 
lớp học, và tìm hiểu cách phụ huynh có thể giúp đỡ 
bằng cách nào. Đây là cơ hội rất hay để phụ huynh 
tham quan trường học, nhận thông tin liên lạc của 
giáo viên, và nhận thông tin về các tiêu chuẩn theo 
trình độ cấp lớp mà con quý vị phải đạt được ở mỗi 
môn học. . 

Tham gia Hội nghị Phụ huynh-giáo 
chức 
Hãy tận dụng các buổi họp thường kỳ của Phụ 
huynh-giáo chức trong năm học để xem xét việc học 
tập của con mình, thảo luận thành tựu học hành của 
cháu, nhu cầu cá nhân và mục tiêu cá nhân cho năm 
học và trao đổi cách giúp con mình học ở nhà. 

Thường Xuyên Trao Đổi với Giáo 
Viên 
Quý vị không phải chờ họp phụ huynh - giáo viên 

hay chờ đến khi có phiếu điểm trước khi trao đổi 
với phụ huynh. Việc giữ liên lạc thường xuyên có 
thể cho quý vị biết những lĩnh vực vấn đề có thể có 
trước khi trở nên nghiêm trọng. Bất kỳ khi nào điểm 
số của con quý vị giảm sút, hãy yêu cầu gặp gỡ để 
thảo luận về những lý do có thể có và các cách thức 
mà quý vị, con quý vị, và giáo viên có thể cùng nhau 
nâng cao điểm số. Giáo viên cũng thường giới thiệu 
những cuốn sách mà con quý vị có thể thích đọc 
hoặc những tài liệu hỗ trợ học tập bổ sung. 

Tham Gia Các Buổi Thăm Nhà 
Ở một số trường, giáo viên đến thăm nhà học sinh 
để phát triển các mối liên hệ và quan hệ tin tưởng 
nhau với gia đình. Nếu quý vị quan tâm, hãy liên hệ 
với hiệu trưởng về việc tham gia chương trình của 
nhà trường hoặc về việc lập ra một chương trình 

Thường Xuyên Trao Đổi với Con 
Quý Vị 
Hãy cho thấy rằng quý vị đánh giá cao việc học bằng 
cách lập thói quen trao đổi về việc học: Hỏi tình  
hình học tập của con quý vị ở trường, con quý vị 
đang học gì, có gì khó khăn, và con quý vị thích gì và 
không thích gì. 

Tham Quan Trường 
Chúng tôi khuyến khích phụ huynh đến tham quan 
trường để hiểu hơn về trải nghiệm học tập của con 
mình. Để đảm bảo sự an toàn của tất cả học sinh, tất 
cả khách tham quan—bao gồm phụ huynh—trước 
tiên phải lấy thẻ khách tham quan từ phòng hiệu 
trưởng. Chúng tôi hoan nghênh khách tham quan 
miễn là họ không làm ảnh hưởng môi trường học 
tập. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có thể 
hướng dẫn khách tham quan rời khỏi trường và 
không trở lại trong bảy ngày hoặc hơn nếu xác định 
rằng khách tham quan đã làm ảnh hưởng an ninh 
trật tự của nhà trường. 

Viếng thăm website của trường/ 
Đọc bản tin của trường 
Nhiều trường bây giờ có website và bản tin với 
những thông tin cho các hoạt động sắp tới, các cơ 
hội tình nguyện, hạn chót của Học khu và các thông 
tin khác. Mỗi trường có cách tiếp cận riêng. Hãy 
kiểm tra với hiệu trưởng hay phụ huynh, giáo viên 
của trường để biết thêm chi tiết.. 

11 
 

http://www.corestandards.org/


Cẩm nang Hướng dẫn Học sinh và Gia đình 2017-18 
 

 

Điện thọại và Nhắn tin Email từ 
OUSD 
OUSD dùng SchoolMessenger, một hệ thống ghi 
âm điện thoại và/hay nhắn tin email, để liên lạc 
với gia đình về những hoạt động trong cộng đồng 
trường và khắp học khu. Trong trường hợp khẩn 
cấp SchoolMessenger cũng được dùng để cung cấp 
thông tin đúng lúc cho phụ huynh và người chăm 
sóc trẻ. 

Gia đình sẽ nhận được bản tin nhắn điện thoại theo 
số ghi trong đơn ghi danh của học sinh. Xin nghe cẩn 
thận những lần gọi điện thoai này vì nó có những 
thông tin quan trọng về giáo dục con em.. 

Quý vị có thể giúp trường và học khu của mình liên 
lạc hữu hiệu bằng cách bảo đảm văn phòng trường 
có địa chì email cập nhật và số điện thoại của gia 
đình. 

Hãy kết nối với OUSD 
Hãy viếng www.ousd.org để biết tin mới và để đăng 
ký bản tin của học khu và các bản tin mới ra của 
OUSD. OUSD cũng hoạt động trong phương tiện 
truyền thông. Hãy tìm chúng tôi ở facebook, twitter, 
instagram và youtube ở @ousdnews! 

Vận Động Cải Thiện Trường Học 
Mỗi trường học luôn có thể cải thiện, và có nhiều cơ 
hội để phụ huynh hợp tác với giáo viên, nhân viên, 
học sinh, và các thành viên cộng đồng về các vấn đề 
và dự án khác nhau. Cho dù quý vị đang hoạt động 
như một cộng đồng học đường để cải thiện thành 
tích của một nhóm phụ học sinh cụ thể, hay quý vị 
đang vận động cải thiện cơ sở vật chất, bắt đầu một 
chương trình ngoài giờ, hay lập một khu vườn trong 
trường, hãy bắt đầu bằng cách trao đổi với hiệu 
trưởng, hoặc một nhà lãnh đạo phụ huynh khác 
tham gia PTSA, Hội Đồng Cơ Sở Trường, Nhóm Phụ 
Huynh Lãnh Đạo, hay nhóm khác . 

Khung sườn Hiệu xuất trường (SPF), có sẵn ở 
OaklandSPF.org, là một nơi tuyệt hảo để bắt đầu tìm 
hiểu thêm về cách thức mà trường hoạt động trên 
nhiều biện pháp và cho nhiều nhóm học sinh khác 
nhau. Bằng cách xem xét mặt mạnh và mặt yếu của 
trường, quý vị có thể hướng nổ lực của mình đến 
mục tiêu tốt hơn để có ảnh hưởng lớn nhất. Tìm 
hiểu thêm ở OaklandSPF.org. 

CÁC ỦY BAN TRONG TRƯỜNG 
Sự tham gia rộng rãi của phụ huynh trong các hội 
đồng quyết định đường lối và sự tài trợ của nhà 
trường là rất quan trọng để đảm bảo rằng nhu cầu 
của tất cả học sinh đều được đại diện. Sau đây là 
một số ví dụ về các nhóm hỗ trợ và/hoặc phụ trách 
mà quý vị có thể tham gia tại trường: 

• Hội đồng nhà trường (SSC) A Một hội đồng 
trường phải được thiết lập ở trường nào có nhận 
tài trợ của tiểu bang hay liên bang cho việc cải tiến 
chương trình và các nhóm học sinh trong mục tiêu. 
Những thành viên được bầu lên của SSC đại diện 
cho phụ huynh, học sinh và thành viên cộng đồng và 
nhân viên trường trong việc cai quản trường. Theo 
luật của tiểu bang, SSC phải giám sát ngân sách tài 
trợ theo loại của trường và sự phát triển và theo dõi 
Kế hoạch Thành tựu học sinh (SPSA). Hãy liên hệ với 
hiệu trưởng của quý vị để tham gia SSC của trường 
quý vị. 

• Tiểu ban Học viên Anh ngữ ở trường (SELLS) 
Một tiểu ban học viên Anh ngữ ở trường hay SELLS 
phải được thành lập ở những trường có hơn 20 
học sinh học Anh ngữ (ELL’s) để bảo đảm rằng phụ 
huynh và giám hộ của những học sinh đó có thể cố 
vấn cho Hội đồng trường và toàn thể cộng đồng 
trường về cách nào để hổ trợ tốt nhất nhu cầu 
của họ, nhất là qua sự phát triển của Kế hoạch cho 
thành tựu học sinh(SPSA). Đa số của thành viên tiểu 
ban này phải là phụ huynh hay giám hộ học viên Anh 
ngữ được bầu lên bởi các phụ huynh của ELL đồng 
bạn.Muốn biết thêm chi tiết về vai trò của SELLS 
xem trang 56 của www.ousd.org/ellmasterplan. 

• Ủy ban Tư vấn Giáo dục đặc biệt (SPEAC) Một số 
trường có SPEAC bao gồm phụ huynh, giám hộ, học 
sinh, giáo viên và những nhân viên khác mong muốn 
giải quyết nhu cầu của học sinh và gia đình của giáo 
dục đặc biệt trong cộng đồng trường. Ủy ban này 
cũng cố vấn hội đồng trường và nhân viên trường về 
cách hổ trợ tốt nhất các học sinh khuyết tật mà đang 
nhận giáo dục đặc biệt và cố vấn về sự phát triển 
một chương trình bao gồm toàn trường. Nếu trường 
quý vị hiện chưa có một SPEAC và quý vị muốn lập 
một tổ chức như vậy,hãy nói chuyện với hiệu trưởng 
và tham dự buổi họp hàng tháng của Ủy ban tư vấn 
cho giáo dục đặc biệt để hổ trợ thêm.. 

• Phụ huynh của học sinh gốc Phi châu (PCAD) 
Một số trường có PCADs tổ chức cho phụ huynh 
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và thành viên cộng đồng làm việc về những vấn đề 
liên quan tới bình đẳng giáo dục cho học sinh gốc 
Phi châu. Họ  hổ trợ các chương trình toàn trường 
về bình đẳng và đáp ứng văn hóa cho những học 
sinh đó. Nếu trường quý vị hiện chưa có một PCAD 
và quý vị muốn lập một tổ chức như vậy,hãy nói 
chuyện với hiệu trưởng và liên lạc với nhân viên phụ 
trách Thành tựu Nam sinh Mỹ gốc Phi châu (www. 
ousd.org/aama) và nữ sinh Mỹ gốc Phi châu và nhân 
viên của Thành tựu của Thiếu nữ (www.ousd.org/ 
aagywa) để hổ trợ thêm.. 

• Nhóm Phụ Huynh Lãnh Đạo (PLT) Một số trường 
có các PLT gồm có các đại diện của phụ huynh từ 
từng lớp, họ cùng nêu lên các quan ngại và vấn 
đề của phụ huynh. Nếu trường của quý vị hiện tại 
không có PLT và quý vị muốn bắt đầu một tổ chức 
PLT, hãy trao đổi với hiệu trưởng. 

• Hội Phụ Huynh-Giáo Viên (PTA), hay Hội Phụ 
Huynh - Giáo Viên - Học Sinh (PTSA) Các hoạt động 
có thể khác nhau tùy nhóm, nhưng các trường nơi 
các nhóm này hoạt động thường tổ chức các hoạt 
động tình nguyện và quyên tiền cho các dự án vì lợi 
ích toàn trường. Một số cũng xuất bản thư thông 
báo, cung cấp các cơ hội giáo dục dành cho người 
lớn, tài trợ cho các lớp hoạt động rèn luyện, và các 
hoạt động khác. Liên lạc với văn phòng trường để 
biết thêm chi tiết về gia nhập hội PTA hay PTSA. Nếu 
quý vị muốn lập một hội PTA tại trường, hãy liên 
hệ với PTA Học Khu Peralta theo số 670-4109 hoặc 
www.peraltadistrictpta.org. Tổ chức này giám sát 
mọi hội PTA và PTSA tại Quận Alameda. 

CÁC ỦY BAN CỦA HỌC  KHU 
Cũng như sự tham gia rộng rãi của phụ huynh trong 
việc lãnh đạo tại trường, điều không kém quan trọng 
trong toàn Học Khu là phải đảm bảo nhu cầu của 
các cộng đồng học đường khác nhau và ý kiến của 
phụ huynh được đưa vào các quyết định của Học 
Khu. Các nhà lãnh đạo phụ huynh phục vụ trong Hội 
Đồng Cố Vấn Cộng Đồng (CAC) về Giáo Dục Đặc Biệt, 
và Hội Đồng Cố Vấn Phụ Huynh và Học Sinh về Kế 
Hoạch Giải Trình Trách Nhiệm Kiểm Soát Địa Phương 
(LCAP), Ủy ban Tư vấn học sinh và phụ huynh, Tiểu 
ban học viên Anh ngữ cho LCAP (DELLS), hay là Ủy 
ban Tư vấn Con nuôi. 

• Kế hoạch Trách nhiệm Kiểm soát địa phương 
(LCAP) Ủy ban Tư vấn Học sinh và Phụ huynh 
(PSAC) Ủy ban nảy bao gồm 28 phụ huynh và 9 học 

sinh thành viên được bầu, đại diện cho bảy phiếu 
bầu cử tri của OUSD. Ủy ban tổ chức bảy cuộc họp 
công khai để nghiên cứu số liệu thành quả của học 
sinh và xem xét những hoạt động liên quan và đầu 
tư cho việc phát triển Kế hoạch Trách nhiệm và Kiểm 
soát địa phương. Ủy ban khuyến nghị để xem xét bởi 
Hội đồng giáo dục trong tháng Năm và Sáu mỗi năm. 
Các khuyến nghị đó có ảnh hưởng ngân sách hàng 
năm. Những khuyến nghị đó có ảnh hưởng vào ngân 
sách hàng năm của học khu,. Muốn thêm chi tiết, xin 
viếng www.ousd.org/lcap hay gọi số 879-8605. 

• Tiểu ban Học viên Anh ngữ của học khu (DELLS) 
Tiểu ban này bao gồm 13 thành viên đại diện cho 
thành viên, tượng trưng cho các học khu cử tri đoàn 
của học khu  trong LCAP.   PSAC tổ chức bốn buổi 
họp công khai để nghiên cứu và khuyến nghị gia tốc 
thành tựu học hành của học viên Anh ngữ qua LCAP. 
Muốn biết thêm về DELLS, xem trang 57 của 
www.ousd.org/ellmasterplan. 

• Ủy ban Tư vấn cộng đồng (CAC) cho Giáo dục đặc 
biệt The CAC là một ủy ban bao gồm phụ huynh, nhà 
giáo dục,học sinh và người lớn khuyết tật, đại diện 
cho cơ quan công, tư và những người khác quan 
tâm tới nhu cầu của người khuyết tật. Mỗi một Lãnh 
vực kế hoạch địa phương giáo dục đặc biệt (SELPA) 
thì cần phải lập một CAC. The CAC cố vấn ban quản 
trị địa phương và nhân viên học khu về Kế hoạch địa 
phương cho giáo dục đặc biệt, ưu tiên hàng năm, 
giáo dục cha mẹ và các hoạt động liên quan tới giáo 
dục đặc biệt khác. Nó cũng cố vấn ủy ban tư vấn 
học sinh và phụ huynh LCAP (PSAC) về sự phát triển 
các chương trình bình đẳng bao gồm ở mức độ địa 
phương và trường học. Muốn thêm chi tiết xin gọi 
879-8366. 

• Nhóm Tư vấn Trẻ con nuôi Được thiết lập vào mùa 
Xuân 2016 với 16 thành viên gồm có học sinh con 
nuôi, học sinh tốt nghiệp, cha mẹ nuôi, người chăm 
sóc trẻ, nhân viên hổ trợ trẻ con nuôi, hổ trợ viên và 
những người khác. Nhóm này tổ chức bốn buổi họp 
và cho những khuyến cáo để cải tiến thành quả của 
trẻ con nuôi.. 

• Ủy ban Tư vấn dinh dưỡng (NAC) giúp quyết định 
kế họạch cải tiến chương trình thực phẩm thực hiện 
bởi Dịch vụ Dinh dưỡng. Công việc được hướng dẫn 
bởi Chính sách Sức khỏe của học khu. Dịch vụ Dinh 
dưỡng mời phụ huynh, học sinh, giáo viên, hiệu 
trưởng, tổ chức cộng đồng và những người quan 
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tâm khác tham gia những buổi họp này. Nếu quan 
tâm thì xin liên lạc với Dịch vụ Dinh Dưỡng số 
434-3335. 

Các Cơ hội khác 
• Diễn đàn Phụ huynh Giám đốc học khu Những 
lãnh đạo nhân viên OUSD và thành viên của LCAP 
Ủy ban tư vấn Học sinh và Phụ huynh (PSAC) thu 
thập ý kiến phản hồi của cộng đồng về sáng kiến và 
chương trình bao gồm trong LCAP. Diễn đàn Phụ 
huynh Giám đốc thì ăn khớp với sáu mục tiêu của 
LCAP và hổ trợ vai trò tư vấn của LCAP PSAC. 

• Nói chuyện với Hội đồng giáo dục Hội đồng quản 
trị của OUSD thường gọi là Board of Education, là 
một bộ phận làm ra chính sách được bầu lên của 
Học khu. Hội đồng này tổ chức các buổi họp thường 
kỳ một tháng hai lần. Các buổi họp mở cửa công 
khai cho công chúng. Muốn biết lịch trình và các 
thông tin khác vè hội đồng, thì xin viếng 
www.ousd.org/boe. 

• Tất cả bhững buổi họp thường kỳ của Ban giáo dục 
đầu được truyền hình trực tiếp trên KDOL TV của 
học khu (Comcast cable channel 27, UVerse cable 
channel 99) và phát hình lại hai lần một tuần—cụ 
thể là thứ Sáu lúc 6 p.m. và Chủ nhật lúc 4 p.m. Quý 
vị có thể kiểm lại lịch trình cho KDOL trên mạng ở 
www.ousd.org/KDOL. Hầu hết các buổi họp của ban 
giáo dục và các buổi họp của các cơ quan lập pháp 
khác đều được diễn ra và đạt tới qua 
www.ousd.org/boe. 

• Nhóm Tổ chức Cộng đồng Nhiều phụ huynh tham 
gia tổ chức cộng đồng với các nhóm ngoài OUSD, 
làm việc với nhiều vấn đề cải tiến trường học, ví 
dụ như tài trợ các trường công, sự thích đáng của 
các cơ sở trường và sự an toàn và chất lượng của 
trường trong những khu vực đặc biệt. Một vài 
nhóm tổ chức cộng đồng giáo dục địa phương bao 
gồm Oakland Community Organizations, Parent 
Leadership Action Network, East Bay Asian Youth 
Center, và West Oakland Parent Leadership Action 
Network. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 879-8605. 

Tình nguyện làm việc trong trường 
của con quý vị 
The Ban Giáo Dục khuyến khích phụ huynh / người 
giám hộ và các thành viên khác trong cộng đồng 
chia sẻ thời gian, kiến thức và khả năng với học sinh. 
Sự trợ giúp tình nguyện trong các trường học làm 
phong phú thêm chương trình giáo dục, tăng cường 
giám sát của học sinh và đóng góp vào sự an toàn 
của trường học đồng thời tăng cường mối quan 
hệ của nhà trường với cộng đồng. Hội Đồng cũng 
khuyến khích các thành viên trong cộng đồng phục 
vụ như những người cố vấn cung cấp hỗ trợ và động 
lực cho học sinh. CHÍNH SÁCH HỘI ĐỒNG OUSD, BP 
1240, Quan hệ Cộng đồng, Hỗ trợ tình nguyện viên, 
Luật Giáo dục số 49024, 49406. 

Tất cả các tình nguyện viên sẽ liên lạc thường xuyên 
hoặc kéo dài (thường là từ 3 lần trở lên) với học sinh 
phải trải qua một cuộc thử lao (TB) - một phương 
cách dùng để ghi lại và đánh giá các triệu chứng TB 
của cá nhân và các yếu tố nguy cơ, nếu có. Nếu đánh 
giá cho thấy các yếu tố nguy cơ, tình nguyện viên 
phải trải qua và vượt qua một thử nghiệm lao trước 
khi tình nguyện. 

Ngoài ra, những tình nguyện viên làm việc với học 
sinh mà không có mặt nhân viên thì ngay lập tức cần 
phải hoàn thành một thủ tục làm sạch trước tình 
nguyện khác (yêu cầu phải có Giấy Chứng Nhận do 
Ủy ban Sư phạm của Giáo Viên hoặc bằng dấu vân 
tay cho cả SởTư pháp California và FBI). Bạn sẽ được 
trao một huy hiệu để đeo. (Cấp mức độ thông qua 
này là cần thiết cho các nhiệm vụ như: lái xe cho 
một chuyến đi thực địa, đi kèm hổ trợ một chuyến 
đi trường qua đêm, làm việc với từng học sinh.) 

Vui lòng bắt đầu thủ tục thông qua tối thiểu một 
tháng trước khi bạn cần giấy chứng nhận để hoàn 
thành. Ví dụ: nếu bạn dự định làm tình nguyện cho 
chuyến đi thực địa (như lái xe cho học sinh trong xe 
của bạn hoặc tham gia chuyến đi thực tế qua đêm), 
bạn phải bắt đầu kiểm tra sàng lọc một tháng trước 
chuyến đi thực địa của bạn để hoàn thành đúng 
thời gian . Kết quả xét nghiệm nói chung có hiệu quả 
trong bốn năm và kết quả về dấu vân tay thường có 
hiệu lực miễn là bạn là một tình nguyện viên năng 
động. 

 
Bước đầu tiên để đăng ký trên mạng: 
www.oaklandschoolvolunteers.com 
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Sau khi đăng ký trực tuyến, bạn sẽ nhận được email 
xác nhận tự động cung cấp hướng dẫn chi tiết để 
hoàn thành các yêu cầu tại chỗ (vui lòng kiểm tra 
thư mục spam nếu bạn không nhìn thấy nó ngay sau 
khi hoàn thành). Vui lòng chỉ nhấp vào nút "gửi" một 
lần, có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn 
thành việc gửi. Việc kiểm tra sức khỏe tình nguyện 
viên được chi trả qua Quỹ Giáo dục Công cộng 
Oakland (www.oaklandedfund.org). Thông tin thanh 
toán của bạn được giữ kín và sẽ không được chia sẻ 
với bất kỳ tổ chức bên ngoài nào. 

Nếu bạn không có truy cập internet, liên hệ với Điều 
phối viên Chương trình Quỹ Giáo dục Công cộng 
Oakland ở số 221-6968 x 708 để đăng ký qua điện 
thoại và tìm hiểu về các yêu cầu tại chỗ. Hỗ trợ tình 
nguyện viên đa ngôn ngữ có sẵn bằng tiếng Hoa (chỉ 
nói và viết bằng tiếng Tây Ban Nha), và hỗ trợ các 
ngôn ngữ khác có thể được phối hợp theo yêu cầu. 

Đối với bất kỳ câu hỏi nào về hoạt động tình nguyện 
tại các trường học Oakland, hãy liên hệ Điều phối 
viên Chương trình Quỹ Giáo dục Công Oakland, Lilly 
Smith: lilly@oaklandedfund.org hoặc 221-6968 x 
708. 

Đối với bất kỳ câu hỏi nào về hoạt động tình nguyện 
tại các trường học Oakland, hãy liên hệ Điều phối 
viên Chương trình Quỹ Giáo dục Công Oakland, Lilly 
Smith: lilly@oaklandedfund.org hoặc 221-6968 x 
708. 

PHIẾU BÁO ĐIỂM, KIỂM TRA VÀ 
ĐÁNH GIÁ HỌC SINH 
Khi chúng tôi quyết định chuẩn bị cho học sinh tốt 
nghiệp trung học bằng những khóa học và điểm số 
cần thiết để vào đại học, chúng tôi cần phải đảm 
bảo rằng chúng tôi đang xây dựng một nền tảng sẽ 
giúp các em hoàn thành đại học thành công. Phiếu 
điểm và các bài thi đánh giá và kiểm tra chuẩn hóa 
là thước đo sự vững chắc của nền tảng đó. Phần này 
giải thích về điểm số và kết quả kiểm tra gì là cần 
thiết để học sinh lên lớp, cũng như để tốt nghiệp 
trung học và đủ điều kiện vào đại học. 

Phiếu Báo Điểm 
OTất cả học sinh OUSD đều nhận được phiếu điểm 
đánh giá thành tích học tập của các em. Học sinh 
mẫu giáo-lớp 5 nhận được phiếu điểm theo tiêu 
chuẩn thay vì điểm chữ. Học sinh sơ trung và trung 
học nhận được điểm chữ vào cuối mỗi học kỳ và 

cũng có sáu “kỳ chấm điểm,” hay các khoảng thời 
gian chấm điểm, trong năm. 

Phiếu Báo Điểm Tiểu học 
Ở Mẫu Giáo–lớp 5, học sinh nhận được phiếu điểm 
ba lần mỗi năm, thường kết hợp với họp phụ huynh- 
giáo viên. Phiếu điểm cho từng cấp lớp được cung 
cấp trực tuyến và sau đó được in ra theo Các Tiêu 
Chuẩn Cốt Lõi Chung bắt buộc của Tiểu Bang mà 
học sinh phải đáp ứng khi kết thúc năm học. Mỗi ba 
tháng, giáo viên sẽ cho biết mức thành thạo của con 
quý vị đối với các tiêu chuẩn đó, dùng thang điểm từ 
1 đến 5 

(1 = rất dưới căn bản, 2 = dưới căn bản, 3 = gần đạt 
trình độ cấp lớp, 4 = thành thạo, và 5 = nâng cao). 
Quý vị cũng sẽ thấy các dấu cộng, dấu kiểm, và dấu 
trừ cho biết thành tích của con mình ở các kỹ năng 
toán và ngôn ngữ cụ thể, các môn khác, thói quen 
học tập, và các kỹ năng xã hội. Ngoài ra, quý vị sẽ 
thấy số lần đi trễ hay nghỉ học. 

Các phiếu điểm này cho thấy chính xác những kỹ 
năng và kiến thức gì con quý vị phải thành thạo 
trong năm học, những kỹ năng và kiến thức gì con 
quý vị đã học, và cần phải cải thiện ở lĩnh vực gì. Nói 
chung, học sinh tiểu học nào “gần đạt trình độ cấp 
lớp” trở lên ở môn toán và Ngữ Văn Anh, như được 
cho biết trên phiếu điểm và các bài kiểm tra chuẩn 
hóa, sẽ lên lớp. 

Phiếu Điểm Trung học Cấp Hai và 
Cấp Ba 
Con quý vị sẽ nhận được điểm chữ đối với mỗi lớp 
ở cấp hai và cấp ba trung học. Điểm số trong ba kỳ 
chấm điểm ở mỗi học kỳ sẽ quyết định điểm của học 
kỳ, và chỉ có các điểm đó trở thành một phần của 
học bạ dài hạn của học sinh, được gọi là bảng điểm. 
Mỗi phiếu điểm trong sáu phiếu điểm này cũng cho 
biết số lần đi trễ, nghỉ học và thói quen học tập. Số 
tín chỉ nhận được trong mỗi khóa học đuọc cho biết 
ở cuối học kỳ và sẽ được ghi vào bảng điểm của học 
sinh. 

Con của quý vị phải cố gắng đạt được một điểm “C” 
trở lên trong mỗi khóa học (toán, tiếng Anh, khoa 
học, các môn xã hội, ngôn ngữ thế giới, nghệ thuật 
trực quan hoặc nghệ thuật trình diễn), vì điểm này 
sẽ cho con quý vị một điểm GPA là 2.0 trở lên và 
giúp con quý vị đủ điều kiện vào một Đại Học của 
Tiểu Bang California. Để đủ điều kiện vào Đại Học 
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California, con quý vị phải có điểm GPA chung là 3.0 
trở lên, có nghĩa là hầu hết điểm của con quý vị phải 
là B hoặc A. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là 
học sinh có được tín chỉ ở trung học khi các em đậu 
một lớp, và con quý vị phải có được khoảng 60 tín 
chỉ mỗi năm để đạt được tổng số tín chỉ cần thiết 
để tốt nghiệp (230) trong bốn năm trung học. Nếu 
con quý vị không đậu một lớp hoặc nhận được một 
điểm chữ là “D”, chúng tôi khuyến khích quý vị nên 
liên hệ với tư vấn viên, hiệu phó hoặc hiệu trưởng 
của con quý vị để tìm hiểu con quý vị có thể học bù 
và đảm bảo có thể tốt nghiệp bằng cách nào. 

Kiểm tra Học sinh toàn Học khu 
Học sinh lấy các đánh giá đặc biệt của trường và học 
khu trong các lãnh vực nội dung cốt lõi để đo lường 
tiến bộ nắm vững cấp độ lớp của các em. Hãy làm 
việc với giáo viên của con quý vị để duyệt kết quả và 
nhận ra các kỹ năng ưu tiên nhất và những ý tưởng 
để tiếp tục làm việc với con mình ở nhà. 

Kết hợp với điểm, các trường dùng các đánh giá 
khác nhau để đo lường việc học tập của học sinh, 
quyết định lớp học trong các lớp có nội dung chủ 
yếu và có những quyết định về tốt nghiệp và lên lớp. 

Kiểm tra Học sinh toàn tiểu bang 
Mỗi mùa Xuân, tiểu bang yêu cầu học sinh các lớp 
3-8 và 11 lấy một kiểm tra hay nhiều hơn để đo 
lường trình độ thành thạo cấp lớp trong môn Anh 
ngữ-Ngữ văn (ELA), Toán và Khoa học. Hầu hết học 
sinh đều phải lấy các kỳ thi tiểu bang này, kể cả học 
sinh đang học Anh ngữ và học sinh khuyết tật. Ngoài 
ra, một số học sinh còn phải lấy kiểm tra thể lực và/ 
hay kiểm tra thành thạo Anh ngữ của tiểu bang cho 
học sinh đang học Anh ngữ. 

Đánh giá Học lực và Tiến bộ của học sinh ở California 
hay còn gọi là CAASPP, là một chương trình kiểm tra 
học hành của tiểu bang. CAASPP là một hệ thống 
nhằm cung cấp thông tin để có thể theo dõi tiến 
bộ của học sinh và bảo đảm rằng mọi học sinh sẽ 
rời trung học sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. 
CAASPP bao gồm các kiểm tra ứng dụng vi tính vào 
môn Ngữ văn ELA, toán cũng như môn Khoa học. 
Quý vị và con quý vị có thể xem kiểm tra thực hành 
trên mạng ở trang mạng của California Department 
of Education (CDE) Smarter Balanced Practice Test ở 
www.caaspp.org. Chọn ‘Practice and Training Tests’ 
và rồi chọn ‘Student Interface Practice and Training 

Tests.’ Ký tên đăng nhập như là một người khách 
sử dụng. Nếu quý vị muốn thêm các thông tin trắc 
nghiệm xin viếng Parent/Student tab of the CDE 
CAASPP Web page ở www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/. 

Cha mẹ và người giám hộ có quyền được xin miễn 
cho con mình tham gia cuộc đánh giá CAASPP. Bộ 
Luật Tiêu Chuẩn California, Mục 5, Đoạn 852 cho 
phép phụ huynh hoặc người giám hộ nộp cho nhà 
trường một văn bản yêu cầu xin miễn cho con của 
mình khỏi bất kỳ hoặc tất cả các phần của bất kỳ bài 
thi nào được cung cấp theo Bộ Luật Giáo Dục Mục 
60640 cho năm học. Nếu phụ huynh hoặc người 
giám hộ nộp đơn xin miễn sau khi kiểm tra đã bắt 
đầu, bất kỳ bài kiểm tra nào đã hoàn thành trước khi 
nộp yêu cầu sẽ được chấm điểm và kết quả báo cáo 
cho phụ huynh hoặc người giám hộ và sẽ được ghi 
vào hồ sơ của học sinh. Xin lưu ý, luật liên bang yêu 
cầu tất cả học sinh được đánh giá và các quỹ tài trợ 
có thể có nguy cơ nếu nhà trường không có 95 phần 
trăm học sinh được kiểm tra. Nếu bạn có thắc mắc 
hoặc quan ngại về sự tham gia của con bạn, hãy liên 
hệ với hiệu trưởng. 

Năm nay, CAASPP cho mùa xuân năm 2018 bao gồm 
ba cuộc đánh giá đầu tiên của năm cuộc đánh giá 
của tiểu bang sau đây: 

1. Kiểm tra Tích Lũy (SBAC) Tất cả học sinh trong các 
lớp 3-8 và11 sẽ tham gia các kiểm tra mùa Xuân 
2018 SBAC cho cả hai môn Ngữ văn và toán. Các 
kiểm tra này được tổ chức trên mạng trong tháng 
Tư và Năm và mỗi kiểm tra sẽ tốn từ ba tới bốn giờ 
để hoàn thành. Việc tham gia kiểm tra được giữ kín 
và điểm số của học sinh sẽ không bị ảnh hưởng. Học 
sinh trong lớp 11 có thể dùng những kiểm tra SBAC 
này để được theo chương trình Early Assessment 
Program (EAP). Điểm số của học sinh sẽ được gởi về 
nhà mủa Thu 2018. 

Chương trình Đánh giá Sớm iđược hoàn toàn nằm 
trong kết luận của SBAC lần đầu tiên trong năm nay. 
EAP là nỗ lực hợp tác giữa nhà nước, Đại học bang 
California (CSU) và Cao đẳng Cộng đồng California 
(CCC). Chương trình được thành lập để cung cấp 
cơ hội cho học sinh đo lường sự sẵn sàng cho Anh 
ngữ và Toán ở bậc đại học vào năm học gần cuối cấp 
của các em và tạo điều kiện cho các em nâng cao kỹ 
năng của mình trong năm cuối cấp. EAP tiết kiệm 
thời gian và tiền bạc nếu học sinh hội đủ điều kiện 
các em sẽ không phải học lớp sửa điểm ở đại học. 
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Xin lưu ý, các học sinh sau đây sẽ không tham gia 
SBAC: 

• Học sinh lớp K-2, 9-10 và 12 

• Những Người Học Anh Ngữ đang ở trong 12 tháng 
đầu tiên theo học một trường học ở Hoa Kỳ sẽ 
không lấy phần ELA của kỳ kiểm tra, nhưng sẽ học 
Toán. 

• Học sinh với các IEP cho thấy các em lấy CAA do 
những khuyết tật nhận thức đáng kể 

2. Kiểm tra Khoa học California (CAST) Kiểm tra 
thực địa Học sinh các lớp 5 và 8, cũng như học sinh 
trung học trong lớp 10, 11 hay 12 lấy kiểm tra CAST 
trên mạng cho môn Khoa học. Bài kiểm tra sẽ gồm 
có các câu hỏi gián đoạn và một công việc thao tác 
đòi hỏi học sinh giải một loạt các vấn đề phức tạp. 
Được biết là hiện giờ chưa có báo cáo điểm. The 
CAST sẽ được thực hiện đầy đủ trong mùa Xuân 
2019. 

3. Đánh giá thay thế của California (CAA) Học sinh 
các lớp 3-8 và 11 mà có khuyết tật đáng kể về nhận 
thức và không thể lấy kiểm tra SBAC thì sẽ lấy CAA 
ELA và Toán. Các kiểm tra này đươc tổ chức trên 
mạng trong tháng Tư và Năm và mỗi kiểm tra sẽ tốn 
một giờ để làm. Việc tham gia được giữ kín và điểm 
số của học sinh không bị ảnh hưởng. Điểm của học 
sinh sẽ được gởi bằng thư về nhà trong Mùa Thu 
2018. 

Như năm ngoái, học sinh các lớp 5, 8, cũng như học 
sinh trung học lớp 10, 11 và 12 sẽ tham gia trong 
năm hai với viết chì và giấy bài Kiểm tra thí điểm 
CAA cho môn Khoa học.Thí điểm này cũng chia sẻ 
với thời gian kỳ kiểm tra tháng Tư-Năm như kiểm tra 
ELA và Toán. Tuy nhiên các kiểm tra thí điểm này sẽ 
ngấn hơn nhiều nhằm giúp những người soạn bài thi 
làm tốt hơn công việc biên soạn test trước khi đem 
ra thực hành toàn bộ. Tốn khoảng một giờ để làm 
bài kiểm tra. Học sinh sẽ không nhận được điểm. 
Việc tham gia thì được giữ kín và điểm của con quý 
vị sẽ không bị ảnh hưởng. The CAA sẽ trở thành 
chính thức trong mùa Xuân 2020. 

Ngoài ra, học sinh có thể tham gia một trong những 
kiểm tra không phải--CAASPP của tiểu bang sau đây: 

4. Kiểm Tra Thể Lực (PFT) Tất cả học sinh lớp 5, 7 
và 9 sẽ tham gia PFT vào tháng 2-tháng 3 hàng năm. 
Học sinh được đánh giá trong sáu lĩnh vực thể lực 
sau đây: Khả năng nhịp điệu, cấu tạo cơ thể, lực chịu 

và sức bền của bụng, lực chịu và tính linh hoạt của 
thân, lực chịu và sức bền của phần trên cơ thể, và 
tính linh hoạt chung 

5. Kiểm tra Thông thạo Anh ngữ (ELP) TLuật tiểu 
bang và liên bang đòi hỏi học khu tổ chức một kiểm 
tra tiểu bang của ELP cho học sinh hợp lệ trong 
mẫu giáo (hay là năm thứ nhất của chương trình 
mẫu giáo hai năm, đôi khi gọi là"mẫu giáo chuyển 
tiếp - transitional kindergarten") cho tới lớp mười 
hai(TK-12). 

Kiểm tra tiểu bang ELP này phục vụ ba mục đích 
chính: 

• Nhận diện ngay những học sinh có đủ điều kiện 
của ELP để phân loại các em là Thông thạo Anh ngữ 
(ELs) 

• Đánh giá hàng năm của ELP cho thấy tiến bộ trong 
việc học Anh ngữ 

• Phục vụ như là một biểu tượng chủ chốt nếu một 
học sinh có đủ điều kiện để tái phân loại.. 

California đang ở trong một quá trình chuyển tiếp từ 
Kiểm tra Phát triển Anh ngữ California (CELDT) qua 
Đánh giá Thành thạo Anh ngữcho California (ELPAC). 
The CELDT sẽ tiếp tục được tổ chức cho tới khi the 
ELPAC trở thành chính thức hoạt động. The ELPAC 
thì ăn khớp với các Tiêu chuẩn Phát triển Anh ngữ 
của 2012.. 

• Kiểm tra sơ khởi sẽ vẫn là CELDT cho năm học này. 
Kiểm tra sơ khởi mới ELPAC sẽ trở thành chính thức 
hoạt động năm tới 2018-19. 

• Ngoài ra, kiểm tra hàng năm sẽ không còn là 
CELDT tổ chức hàng năm trong tháng 9-10. Thay vào 
đó, năm nay kiểm tra ELPAC mới sẽ chính thức hoạt 
động trong tháng 1 – tháng 2.. 

Hãy nhớ rằng nếu quý vị có câu hỏi về các đánh giá 
của California, thì xin nói chuyện với giáo viên của 
con quý vị hay hiệu trưởng.. 

CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN LỚP VÀ 
TỐT NGHIỆP 
Học sinh tại Oakland được lên lớp khi các em thể 
hiện sự thành thạo ở các lĩnh vực môn học chính 
ở từng cấp lớp. Điều quan trọng là học sinh phải 
đi học hàng ngày để có thể tiếp cận nội dung càng 
nhiều càng tốt. Học sinh nào không đậu bốn môn 
cốt lõi ở sơ trung sẽ không được tham dự lễ lên lớp, 
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nhưng sẽ được phép lên trung học. 

Tham khảo www.ousd.org để biết chính sách cập 
nhật của Hội Đồng Quản Trị về các yêu cầu lên lớp và 
lưu ban đối với cấp tiểu học và trung học. 

 

Lên Lớp và Tốt Nghiệp Trung Học 
Học sinh trung học phải đáp ứng bốn yêu cầu tối 
thiểu sau đây để tốt nghiệp: 

• 230 tín chỉ trong các môn bắt buộc 
(khóa học học kỳ = 5 tín chỉ, khóa học cả năm = 10 
tín chỉ) 

• Điểm trung bình (GPA) là 2.0 
• Hoàn thành dự án cuối cấp (do trường quyết định 

điều kiện) 

Học sinh mà rớt các khóa học cần cho tốt nghiệp thì 
phải theo học các chương trình Sau giờ học, học hè 
hay học lại các khoá học trong học kỳ tới. Hầu hết 
các trường có các lựa chọn thay thế để học bù các 
lớp như phục hồi tín chỉ, học độc lập hay chương 
trình phục hồi tín chỉ trên mạng.. 

Hiệu lực cho năm học 2016-17, học sinh sẽ tiến bộ 
qua các cấp lớp bằng cách cho thấy sự tăng trưởng 
trong học tập và hội đủ các tiêu chuẩn thành tựu 
cấp lớp. Học sinh sẽ được xếp vào các lớp thích hợp 
dựa trên số tín chỉ kiếm được mỗi năm trong lớp 
9-12. Theo đó, con số tối thiểu tín chỉ phải có trong 
mỗi cấp lớp để được lên lớp, dựa trên yêu cầu 230 
tín chỉ để tốt nghiệp. 

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

Ban giám hiệu trường có thể cho một học sinh lên 
lớp bất cứ lúc nào trong năm học khi học sinh này 
đã kiếm đủ số tín chỉ tối thiểu cần cho tiến lên cấp 
lớp kế tiếp . 

Hầu hết các trường đại học bốn năm yêu cầu học 
sinh phải có thành tích cao hơn các yêu cầu tốt 
nghiệp của OUSD. Để đủ điều kiện làm đơn vào 
Đại Học California (UC) hoặc Đại Học Tiểu Bang 
California (CSU), học sinh phải đáp ứng các yêu cầu 
“a–g” bằng cách đạt một điểm C trở lên trong một 
số khóa học cụ thể (xem bảng bên dưới). Điều rất 
quan trọng là phải theo dõi tiến bộ của con quý vị 
trong việc đáp ứng các yêu cầu “a-g” để đủ điều kiện 
vào đại học. 

Xếp Lớp học cao cấp & Bằng tú tài quốc tế 
Học sinh có thể ghi danh vào lớp học cao cấp (AP) và 
lấy kỳ thi AP quốc gia. Học sinh nào đạt một điểm số 
3, 4, hay 5 trong kỳ thi AP thì có thể đạt tín chỉ đại 
học. 

Xếp Lớp học cao cấp & Lệ phí thi Bằng tú tài quốc 
tế 
Học sinh trung học cấp ba hợp lệ có thể nhận trợ 
giúp tài chính từ học khu để trả toàn bộ hay một 
phần các tổn phí của kỳ thi xếp lớp cao cấp hay lệ 
phí thi bằng tú tài quốc tế. Xin liên lạc với trường 
của mình để có thêm thông tinEDUCATION CODE 
Section 52242 

Kỳ thi Thông thạo Trung học cấp ba California 
(CHSPE) 
5 CCR 11523 - đòi hỏi hiệu trưởng một trường có 
lớp 11 và 12 phân phối thông báo giải thích kỳ thi 
Thông thạo Trung học cấp ba theo EC 48412. Thông 
báo phải được làm kịp lúc để cho học sinh nào quan 
tâm hoàn tất các yêu cầu đăng ký cho kỳ thi mùa 
Thu.. 

Kỳ thi Thông thạo Trung học cấp ba California 
(CHSPE) là một kỳ thi tự nguyện đánh giá trình độ 
thông thạo trong các kỹ năng cơ bản về đọc, viết,và 
toán dạy trong các trường công. Học sinh nào đậu 
kỳ thi CHSPE thì được Ban Giáo dục tiểu bang cấp 
cho một chứng chỉ Thông thạo. Một học sinh mà có 
chứng chỉ thông thạo này rồi có thể rời trung học 
cấp ba sớm với sự xác nhận chấp thuận của cha mẹ 
hay giám hộ. Tuy nhiên chứng chỉ thông thạo này 
không tương đương với việc hoàn tất mọi khóa học 
có trong tốt nghiệp bình thường cấp ba. Muốn biết 
thêm chi tiết, bao gồm ngày tổ chức thi và hạn chót 
đăng ký, hãy viếng website sau đây:: http://www. 
chspe.net/. 

 
Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp 

Chương trình Giáo dục Kỹ thuật nghề nghiệp (CTE) 
prepare chuẩn bị cho học sinh vào lực lượng lao 
động đầy tính cạnh tranh ngày nay. Cac khóa học 
CTE hổ trợ các Tiêu chuẩn ốt lõi thông thường của 
California và Các Tiêu chuẩn học trình Kiểu mẫu CTE 
, chuẩn bị cho học sinh có kinh nghiệm thành công 
ở trung học, các chọn lựa sau trung học và thế giới 
làm việc. Các lớp CTE được xây dựng quanh chương 
trình Học hành (POS) liên quan tới một chuỗi các 
khóa học nhiều năm, không trùng lập, hổ trợ và kết 
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hợp kiến thức học hành cốt lõi với Các Tiêu chuẩn 
học trình mẫu CTE đặc biệt. Các khóa học này bắt 
đầu ở trung học và dẫn tới các khóa học sau trung 
học mà đỉnh cao nhất chứng chỉ được công nhận, 
sư phạm haybằng cấp. Muốn biết thêm chi tiết, xin 
viếng: www.ousd.org/linkedlearning hay www.cde. 
ca.gov/ci/ct. 

Tất cả học sinh OUSD sẽ họp với tư vấn trong khi học 
lớp 9 để vạch ra một khóa học đáp ứng các yêu cầu 
A-G , các yêu cầu tốt nghiệp và thúc đẩy tài năng và 
sở thích của học sinh. Học sinh sẽ chọn con đường 
học hành kết nối, nó cung cấp cho học sinh sở thích 
và sự liên quan và sẽ cung cấp một loạt các khóa 
học CTE, hổ trợ cho sự sẵn sàng cho đại học, nghề 
nghiệp và cộng đồng.. 

Vào thời điểm ấn hành này, những yêu cầu về tốt 
nghiệp đang được xem xét lại. Muốn biết thông tin 
cập nhật nhất, xin viếng www.ousd.org. 
EDUCATION CODE SECTIONS 48980 (K); BOARD POLICY 6141.5, 
ADMINISTRATIVE REGULATION 6141.5. EDUCATION CODE 
SECTIONS 51229, 48980(L); BOARD POLICIES 6143, 6146.1; 
ADMINISTRATIVE REGULATION 6146.1 

 
Ghi danh vào khóa học mà không có nội dung Giáo 
dục hay hoàn tất thỏa đáng khóa học trước kia 

Beginning Bắt đầu từ năm học 2016-17 , Education 
Code Sections 51228.1 và 51228.2 cấm học khu xếp 
một học sinh trong lớp 9-12 học “khóa học nào mà 
không có nội dung giáo dục” trong hơn một tuần 
lễ trong một học kỳ, hay một khóa học mà trước 
đây chưa hoàn tất thỏa đáng trừ phi thõa mãn một 
số điều kiện, kể cả sự đồng ý của cha mẹ bằng văn 
bản.. 

Luật này không áp dụng cho các trường thay thế, 
các trường học ban ngày của cộng đồng, các trường 
trung học tiếp tục, các trường cơ hội ghi danh đôi 
trong đại học cộng đồng, các chương trình trung 
học ban đêm, học tập độc lập, vừa học vừa làm hay 
giáo dục kinh nghiệm việc làm và các khóa học khác 
cho phép trong Education Code 51700-51879.9 (ví 
dụ:Lớp dịch vụ cộng đồng, khóa học bằng thư, dạy 
lái xe,v.v). 

Khiếu nại nào về một học sinh bị xếp vô một lớp mà 
vi phạm những luật này có thể được xử lý qua Thủ 
tục khiếu nại đồng nhất 
EDUCATION  CODE Section 51228.3, 5 CCR 4600-4687. 

Chương trình Cấp Tiền Cal Grant 
Cho tới ngày 1 tháng Giêng của một học sihh lớp 11 
thì một học khu hay trường bán công phải gởi văn 
bản thông báo tới từng học sinh lớp 11 và tới một 
học sinh dưới 18 tuổi,phụ huynh/giám hộ của học 
sinh này rằng học sinh này sẽ đương nhiên được 
xem là ứng viên Cal Grant trừ phi học sinh này không 
nhận giúp đỡ. Hạn chót từ chối là không ít hơn 30 
ngày kể từ ngày thông báo. Cho tới khi một học sinh 
được 18 tuổi, chỉ có phụ huynh/giám hộ mới có 
quyền từ chối.. 

Một khi học sinh 18 tuổi trở lên, chỉ có học sinh 
có thể tự lựa chọn và nếu trước khi kết thúc thời 
gian thông báo, học sinh có thể chọn lựa quyết 
định trước của cha mẹ / người giám hộ để chọn 
không tham gia. Thông báo phải cho biết khi nào thì 
trường trung học đầu tiên sẽ gửi điểm trung bình 
cho Ủy ban Trợ giúp Học Sinh và thời hạn nộp hồ sơ 
vào ngày 1 tháng 10. Luật GIÁO DỤC 69432.9 -CE 
69432.9 

Cal Grant là tiền cho học đại học mà không phải 
trả lại. Để hội đủ điều kiện, học sinh phải đạt được 
các yêu cầu về tính đủ điều kiện và tài chính cũng 
như các yêu cầu về điểm trung bình tối thiểu (GPA). 
Cal Grants có thể được sử dụng tại bất kỳ Đại học 
California, California State University hoặc California 
Community College. Một số trường cao đẳng hoặc 
trường kỹ thuật độc lập và nghề nghiệp tại California 
cũng nhận Cal Grants. Để giúp học sinh nộp đơn xin 
trợ cấp tài chánh, tất cả học sinh lớp 12 sẽ tự động 
được coi là đương đơn của Cal Grant và mỗi điểm 
GPA của học sinh lớp 12 sẽ được nộp cho Ủy ban Trợ 
giúp Học Sinh California (CASC) chậm nhất là ngày 
1 tháng 10 của mỗi năm học bởi một quan chức 
trường học hoặc khu học chánh. Một học sinh, hoặc 
phụ huynh / người giám hộ của một học sinh dưới 
18 tuổi, có thể điền vào một mẫu để cho biết rằng 
em không muốn cho trường gửi điện tử CASC điểm 
trung bình của học sinh. 

 
Miễn yêu cầu tốt nghiệp địa phương của Trẻ con 
nuôi 
Thanh thiếu niên con nuôi và vô gia cư được phép 
có các quyền về giáo dục, chẳng hạn như: ghi danh 
ngay, ở lại trường học, ghi danh vào trường phổ 
thông địa phương, tín chỉ một phần, tốt nghiệp với 
các yêu cầu tối thiểu của tiểu bang và có thể được 
miễn năm năm khỏi các yêu cầu tốt nghiệp tại địa 
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Completion of Senior Project 

Graduates must also earn a 2.0 Grade Point Average (GPA) 
and complete a Senior Project. 

 

phương, Tài nguyên, dịch vụ và các hoạt động ngoại 
khóa. Một cơ quan giáo dục địa phương phải cung 
cấp biện pháp khắc phục cho học sinh bị ảnh hưởng 
theo Các Thủ tục Khiếu nại Thống nhất, bao gồm 
thông tin về miễn các yêu cầu tốt nghiệp tại địa  phương, nếu không được phép giáo dục ở trường 
trung học công lập 
EDCUATION CODE 48853, 49069, and 51225.2 

 
HƯỚNG DẪN TRÊN MẠNG CHO THU NHẬN VÀO UC 
VÀ CSU 

 
Các nguồn thông tin về yêu cầu tuyển sinh của Đại 

 Học California (UC) và Đại Học Tiểu Bang California 
(CSU) 
www.tinyurl.com/agcertifiedcourses 
Quý vị có thể tìm kiếm trường của con mình, và 
trang này liệt kê tất cả các khóa học được tổ chức  
bởi OUSD đã được chứng nhận là đáp ứng một 
trong các yêu cầu “a-g” 
www.universityofcalifornia.edu/admissions/ 
freshman/requirements  
Đây là một “địa điểm trọn gói” cung cấp mọi thông 
tin quý vị cần biết về các yêu cầu tuyển sinh của UC 
đối với sinh viên năm nhất. 
www.calstate.edu/admission 
Trang này cung cấp mọi yêu cầu tuyển sinh của CSU 
đối với sinh viên năm nhất.  
www.csumentor.edu/planning/high_school 
CSUMentor là một ‘cổng’ thông tin trực tuyến dành 
cho học sinh để giúp các em lập kế hoạch vào đại 
học trong thời gian còn học ở trung học. 
www.californiacolleges.edu 
Mỗi học sinh lớp 6-12 sẽ có cơ hội tạo ra một danh 
mục học sinh miễn phí để khám phá những sở thích 
và kỹ năng, theo dõi và theo dõi tiến bộ về việc tốt 
nghiệp và nhập học đại học, trường đại học và các 
lựa chọn nghề nghiệp, và tìm ra các lựa chọn hỗ trợ 
tài chính cho trường đại học. Học sinh, phụ huynh 
và gia đình có quyền truy cập vào công cụ trực tuyến 
này và có thể khám phá các lựa chọn bất cứ lúc nào 
thông qua web 

SUBJECT AREA OUSD GRADUATION AND “A---G” 
REQUIREMENTS FOR UC/CSU 
ADMISSION 

MEETS OR 
EXCEEDS UC/CSU 
ADMISSION 
REQUIREMENTS? 

a: Social Studies 30 credits (3 years); 1 year U.S. 
History, 1 year World History, ½ 
year American Government, ½ year 
Economics 

 
 
 

20 credits 
(2 years) 

b: English 40 credits (4 years) of college---prep 
English (English 1, 2, 3, 4, and/or AP 
English Language & AP English 
Literature). May include ELD 5 for 
10 credits 

 

 
40 credits 
(4 years) 

c: Math 30 credits (3 years); including 
Algebra, Geometry, and Advanced 
Algebra, or a higher course 

 
 
 

30 credits 
(3 years; 4 

recommended) 

d: Lab Science 30 credits (3 years), including 10 
credits of a biological science, 10 
credits of physical science, plus 10 
credits of an additional science 
course 

 
 
 

20 credits 
(2 years, 3 

recommended) 

e: Language other 
than English 

20 credits (2 years) of the same 
language 

 
 
 

20 credits 
(2 years) 

f: Visual and 
Performing Arts 

10 credits (1 year). Must be 1 year 
of the same VPA course (or within 
single arts discipline) 

 

 

g: College---Prep* 
Elective 

10 credits (1 year) of a year---long 
course 

 

 

Other Electives 40 credits (ex: leadership, 
journalism) 

------------------------------------ 

Physical Education 20 credits (2 years): P.E. or JROTC 
except where nonparticipation is 
authorized by the Education Code 
or Board of Education 

------------------------------------ 

Other 
Requirements 

2.0 Grade Point Average SAT or ACT Test 

 Completion of Senior Project/ 
Graduate Capstone Grades of “C” or 

higher in all “a---g” 
courses  

Passage of ELA & Math 

Total 230 Credits 15 courses 

Graduates must also earn a 2.0 Grade Point Average (GPA) 
and complete a Senior Capstone Project 

Beginning in 7th grade, parents will be notified in advance of career counseling, 
course selection, and pathways opportunities to promote sex equity and allow 

parents to participate in counseling sessions and decisions. 

* University of California Office of the President (UCOP) approves certain courses 
as “college---prep” level. See OUSD Doorways list for additional information: 

www.ucop.edu/doorways 
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HỖ TRỢ ĐỂ GIÚP HỌC SINH TỐT 
NGHIỆP 
Chứng chỉ GED là một thay thế cho bằng tốt nghiệp 
cho học sinh nào thiếu quá nhiều tín chỉ trung học. 
Các lớp cho chứng chỉ này có trong nhiều địa điểm 
khắp Oakland. Các chương trình chuẩn bị cho GED 
nằm tại trường trung học Dewey, Rudsdale và 
McClymonds. Các dịch vụ trắc nghiệm và đánh giá 
GED được cung cấp tại trường McClymonds. Muốn 
biết thêm chi tiết, hãy gọi Văn phòng giáo dục tráng 
niên số 273-2300. 

Phục hồi học tập thì thường là dành cho học sinh 
trung học đã nhận một điểm “D” hay “F” trong một 
môn học chính. Những khóa học này có thể dùng 
cho tín chỉ học tập để giúp học sinh tốt nghiệp 
đúng thởi gian. Phải có đơn mới được xét thu 
nhận và nó không phải là một bảo đảm ghi danh. 
Muốn biết thêm chi tiết xin viếng www.ousd.org/ 
summerlearning. 

Chương trình Tự Học là một lựa chọn giáo dục tự 
nguyện trong đó học sinh lớp 7 dến 12 tự học dưới 
sự giám sát chung của một giáo viên có năng lực. 
Mặc dù học sinh Tự Học sẽ học theo chương trình 
học do Học Khu áp dụng và đáp ứng các yêu cầu tốt 
nghiệp của Học Khu, chương trình Tự Học mang lại 
khả năng linh hoạt để đáp ứng các sở thích và cách 
học cá nhân. Để biết thêm thông tin vui lòng gọi cho 
chương trình Sojourner Truth Independent Study 
theo số 729-4308. 

Apex là một chương trình trên máy tính, cho phép 
học sinh lấy tín chỉ để tốt nghiệp bằng cách học và 
thi qua internet tại trường. Vui lòng trao đổi với hiệu 
trưởng hoặc tư vấn viên tại trường trung học của 
quý vị để biết thêm thông tin, hoặc để xác định Apex 
được tổ chức thế nào tại trường của quý vị. 

Chương trình Trường Thay Thế Chọn Lọc là các 
chương trình tự nguyện, được điều chỉnh để đáp 
ứng nhu cầu cá nhân của học sinh. Các trường thay 
thế cung cấp phương pháp giảng dạy mới và cách 
học mới trong xã hội đang thay đổi của chúng ta. 

• Trường Trung Học MetWest có tổ chức một 
chương trình dự bị đại học hiệu quả, có hoạt động 
học theo đề án và thực tập dành cho học sinh. Học 
sinh cũng tham dự các lớp tại trường Laney College. 
Để biết thêm thông tin, hãy gọi số 451-5902. 

• Emiliano Zapata Street Academy có mở một 
chương trình dự bị đại học mang tính cá nhân cao, 
dành riêng cho học sinh nào trước đây không đạt 
thành tích tốt tại trường. Để biết thêm thông tin, 
hãy gọi số 874-3630. 

• Trường Trung Học Quốc Tế Oakland có một chương 
trình kết hợp tiếng Anh dành cho học sinh nhập cư 
và tị nạn. Để biết thêm thông tin, hãy gọi số 597-
4287. 

• Chương trình Gateway to College tại trường Laney 
College là một chương trình được tổ chức tại trường 
Laney College hỗ trợ học sinh 16-20 tuổi nào đã bỏ 
học ở trung học. Chương trình này cung cấp điều 
kiện ghi danh kép cho học sinh nào muốn lấy bằng 
tốt nghiệp trung học trong khi học đồng thời để lấy 
bằng AA. Để biết thêm thông tin, hãy gọi số 986- 
6941. 

Các chương trình Giáo Dục Thường Xuyên được 
thiết kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh 17-19 tuổi 
có nguy cơ không tốt nghiệp. Các Trường Giáo Dục 
Thường Xuyên mang lại cơ hội cho học sinh lấy bằng 
tốt nghiệp trung học và/hoặc chuẩn bị vào đại học 
cộng đồng và đi làm. 

• Dewey High School, 874-3660 

• Rudsdale High School, 729-4303 

• Ralph J. Bunche High School, 874-3300 

Các Trường Cộng Đồng Ban Ngày dành cho học sinh 
bị đuổi học và học sinh được tòa hoặc cơ quan quản 
chế giới thiệu đến, cũng như học sinh nào có nguy 
cơ bị đuổi học. Chương trình này có sỉ số lớp học rất 
nhỏ, các dịch vụ quản lý hồ sơ và tư vấn, và cấu trúc 
điều chỉnh hành vi. Để biết thêm thông tin, hãy gọi 
531-6800. 

Chương trình Giảng Dạy Tại Gia và Trong Bệnh Viện 
được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh nào 
mất khả năng vì lý do y tế theo học tại các trường 
truyền thống hoặc các chương trình thay thế chẳng 
hạn như Tự Học. Sau khi có sự cho phép của một 
bác sĩ giám sát, một giáo viên có năng lực sẽ được 
chỉ định làm việc với học sinh hoặc ở nhà hoặc trong 
bệnh viện hoặc cơ sở y tế khác. Muốn biết thêm 
thông tin, gọi 597-4294. 

Muốn biết thêm chi tiết về Giáo dục Thay thế của 
OUSD, xin viếng www.ousd.org/alted. 
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Quyền Lợi và Trách Nhiệm 
Học Khu cam kết tạo ra và duy trì các cộng đồng học 
tập an toàn, tích cực, tạo điều kiện và truyền cảm 
hứng cho mọi học sinh đạt được sự xuất sắc trong 
học tập. Để đảm bảo rằng cả người lớn và trẻ em 
đều được đối xử tôn trọng, chúng tôi có các nội quy 
và quy định để giúp chúng ta hợp tác với nhau. Sau 
đây là một số nội quy và quy định đó. Trường hợp 
luật pháp quy định, các mục cụ thể của Bộ Luật Giáo 
Dục của tiểu bang, các chính sách của Hội Đồng Giáo 
Dục Oakland, hoặc các quy định khác của chính phủ 
hoặc được trích dẫn hoặc in đầy đủ. 
Trong toàn bộ Hướng Dẫn Dành Cho Phụ Huynh này, 
chữ “phụ huynh” có nghĩa là cả phụ huynh lẫn người 
giám hộ. 

CHUYÊN CẦN, VẮNG MẶT 
THƯỜNG XUYÊN, VÀ TRỐN HỌC 
Học sinh nào tỉnh táo và sẵn sàng học trong mỗi 
ngày học sẽ tận dụng hiệu quả nhất các cơ hội học 
tập dành cho mình. Đi học đều đặn là quan trọng để 
đảm bảo sự thành công của học sinh trong trường 
và ngoài xã hội. Sự chuyên cần của học sinh cũng 
góp phần vào nguồn lực của nhà trường, vì ngân 
sách của mỗi trường dựa vào tỉ lệ chuyên cần trung 
bình hàng ngày của trường đó so với năm trước. 
Nghỉ Học Triền Miên có nghĩa là học sinh nghỉ 10% 
số ngày học trở lên trong năm học. Nghỉ học thường 
xuyên gồm có cả nghỉ học có phép lẫn không phép. 
Mục tiêu chuyên cần của chúng tôi với tư cách một 
Học Khu Cộng Đồng Dịch Vụ Hoàn Chỉnh là như sau: 

1. Giảm tỉ lệ nghỉ học thường xuyên xuống 5% số 
học sinh tại một trường. 
2. 85% học sinh OUSD sẽ đi học 95% số ngày học 
mỗi năm. 
3. Các trường đạt Tỉ Lệ Chuyên Cần Trung Bình Hàng 
Ngày (ADA) là 98%. Học sinh bị xem là trốn học nếu 
học sinh nghỉ học ba ngày không phép trở lên và/ 
hoặc ba lần đi trễ quá 30 phút. 

Trách Nhiệm Pháp Lý của Phụ 
Huynh về Chuyên Cần 
Phụ huynh có trách nhiệm pháp lý đảm bảo rằng 
mỗi học sinh từ 6 đến 18 tuổi phải đi học trong toàn 
bộ năm học. Bất kỳ ai dưới 16 hay 17 tuổi có thể 
được phép ghi danh vào các lớp giáo dục thường 
xuyên (xem danh sách các chương trình giáo dục 
thay thế trong hướng dẫn này hay viếng 

22 
 



Cẩm nang Hướng dẫn Học sinh và Gia đình 2017-18 
 

 

www.ousd.org/alted.) Phụ huynh của các học sinh 
trốn học có thể bị quy trách nhiệm dân sự và hình sự 
đối với tình trạng trốn học của con mình. 
EDUCATION CODE SECTION 48293; PENAL CODE SECTION 270.1. 

Liên Lạc về Chuyên Cần 
Khi học sinh nghỉ học, phụ huynh phải gọi cho nhà 
trường mỗi ngày để xin phép. Các cuộc gọi tự động 
sẽ được thực hiện liên quan đến các trường hợp 
nghỉ học mà phụ huynh chưa xin phép. Thông báo 
được cung cấp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, 
tiếng Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Ả Rập, và tiếng 
Campuchia. 

Nghỉ học 
Vắng mặt ở trường chỉ được phép khi bị đau ốm, 
cách ly, hẹn gặp bác sĩ, đám tang của bà con gần, bồi 
thẩm, trãi qua thời gian với người bà con ruột là một 
người phục vụ tích cực trong quân ngũ, tham gia lễ 
nhập tịch của học sinh và một số lý do cá nhân có 
thể biện minh. Vắng mặt được xem như có phép khi 
hội đủ tiêu chuẩn do bang California thiết lập. Mọi 
sự vắng mặt khác được xem như không phép. Vắng 
mặt không phép được xem như trốn học. Muốn xem 
một văn bản đầy đủ của chính sách vắng mặt trong 
EDUCATION CODE SECTION 48205, bao gồm quyền 
lợi làm bù các bài vở và kiểm tra, hãy xem Phụ lục G. 
EDUCATION CODE SECTIONS 46014, 48205, 48980 (J); BOARD 
POLICIES 5113, 6154; ADMINISTRATIVE REGULATIONS 5113, 
6154 

Theo luật, thì học sinh có thể nhận một số dịch vụ y 
tế mà không cần cha mẹ hay giám hộ đồng ý.Thẫm 
quyền nhà trường có thể cho phép học sinh vắng 
mặt vì có những dịch vụ y tế kín đáo này. Những 
trường hợp kín đáo như vậy, giới chức thẫm quyền 
nhà trường  không được tiết lộ bản chất của sự vắng 
mặt cho phụ huynh hay giám hộ biết.EDUCATION CODE 
SECTION 46010.1 

Nghỉ học có phép và/hoặc không phép có thể ảnh 
hưởng đến tình hình học tập của học sinh và có thể 
dẫn đến không nhận được tín chỉ cho một khóa học 
ở lớp 6-12. 
EDUCATION CODE SECTION 49067 

Học Sinh Đi Học Trễ 
Học sinh nào đến lớp sau chuông reo sẽ bị xem là đi 
trễ. 

Học sinh đi học trễ, nhất là ở cấp trung học có thể 
phải tham dự cấm túc sau giờ học hay ngày cuối 

tuần. Học sinh nào đi trễ 30 phút không có lý do 
chính đáng ba hay nhiều lần hơn thì bị xem là trốn 
học. Học sinh thường xuyên tới trường trễ có thể bị 
loại ra khỏi các hoạt động ngoại khóa, bao gồm cặp 
bạn đi chơi, thể thao và lễ tốt nghiệp và/hay bị giới 
thiệu tới SARB là hội đồng xét duyệt trốn học. 

Hậu Quả Của Trốn Học 
Phụ huynh sẽ nhận được một Thông báo đầu tiên 
về Trốn học (NOT) qua thơ từ học khu cảnh báo cho 
phụ huynh biết sự trốn học sơ khởi của con mình. 
Thơ này  được gởi một khi học sinh bị ghi ba lần 
vắng mặt không xin phép hay xác nhận hay đi học 
trễ hơn 30 phút ba lần hay kết hợp cả hai thứ. Phụ 
huynh nào nhận được một thư NOT có thể bị mời 
tới họp với đội xem xét chuyên cần học sinh (SART) 
được tổ chức ở trường cùng với nhân viên trường. 
Một hợp đồng chuyên cần được ký ở buổi họp này. 
Nếu hợp đồng này sau đó bị vi phạm thì trường có 
thể giới thiệu học sinh này tới Hội đồng xét duyệt 
trốn học (SARB) để xét xử. Nếu việc chuyên cần vẫn 
không tiến bộ, SARB có thể giới thiệu phụ huynh và/ 
hay học sinh tới Biện lý để truy tố và/hay định đoạt 
vấn đề. 
EDUCATION CODE SECTIONS 48260, 48263, 48263.5; PENAL 
CODE SECTION 270.1 

Thu Hồi Học Sinh Trốn Học 
Học sinh nào ở bên ngoài trường trong giờ học mà 
không có thẻ hay giấy phép hợp lệ có thể bị sĩ quan 
bảo an đưa đến trường của mình. Trốn học là hành 
vi vi phạm nghiêm trọng và có thể dẫn đến khiếu nại 
hình sự đối với phụ huynh nào không tuân thủ yêu 
cầu chuyên cần của tiểu bang 
EDUCATION CODE SECTION 48260, PENAL CODE SECTION 270.1; 
BOARD POLICY 5113.1 

Tiền sẽ bị mất khi học sinh vắng mặt. Tài trợ trường 
dựa vào sĩ số chuyên cần trung bình hàng ngày của 
học sinh vào năm học trước. Ngay cả học sinh vắng 
mặt có phép, trường vẫn bị mất tiền.. 

Lịch Học Hàng Ngày 
Mỗi trường có lịch hàng ngày riêng. Tham khảo ý 
kiến của văn phòng chính tại trường của con quý vị 
để biết lịch khi nào bắt đầu và kết thúc giờ học 

Ngày Học Tối Thiểu 
Vào các ngày học tối thiểu học sinh được tan học 
sớm khoảng một giờ so với bình thường để giáo 
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viên có thể lập kế hoạch hoặc tổ chức họp phụ 
huynh. Ngày học tối thiểu thường được tổ chức vào 
thứ Tư, nhưng ngày giờ khác nhau tùy trường. Hãy 
đảm bảo tìm hiểu lịch ngày học tối thiểu của trường 
của quý vị. 
Điều rất quan trọng là phụ huynh của học sinh tiểu 
học phải bố trí đón con mình sớm. Nhân viên nhà 
trường sẽ không có mặt để giám sát 
BOARD POLICY 6111 

 

Đóng Cửa và Mở Cửa Khuôn viên 
trường trong Giờ Ăn Trưa 
Các trường trung học sau đây đóng cửa trường 
trong giờ ăn trưa, có nghĩa là học sinh ở lại 
trong trường để ăn trưa: Castlemont, Fremont, 
McClymonds, Madison Park, Dewey, Bunche, 
Oakland High, Oakland International, Life, CCPA, 
Skyline, và Rudsdale. 

Oakland Tech và MetWest cho phép học sinh rời 
khỏi sân trường trong giờ ăn trưa. Tất cả học sinh 
rời khỏi trường phải trở lại trước khi kết thúc giờ ăn 
trưa. Ngoại trừ cho học sinh MetWest vốn là thực 
tập sinh và không trở lại trường sau giờ ăn trưa. Học 
khu hoặc bất kỳ cán bộ hay nhân viên nào của Học 
Khu sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành 
vi hay sự an toàn của bất kỳ học sinh nào rời khỏi 
sân trường trong giờ ăn trưa mở cửa. Vui lòng liên 
hệ với trường trung học của con quý vị để biết chính 
sách ăn trưaEDUCATION CODE SECTION 44808.5 
EDUCATION CODE SECTION 44808.5 

 

CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG VÀ 
KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
Ban Giáo dục mong muốn cung cấp một môi trường 
học tập an toàn cho phép mọi học sinh đạt bình 
đẳng và cơ hội trong các chương trình hổ trợ giáo 
dục và học hành của học khu. Mục tiêu của chúng 
tôi là tạo ra một môi trường học tập mang tính hỗ 
trợ và tạo điều kiện trong mọi trường học, ở đó mọi 
học sinh, phụ huynh, giáo viên, hiệu trưởng, và cán 
bộ nhân viên khác đều được đối xử tôn trọng 

Chính Sách Cấm Phân Biệt Đối Xử/ 
Quấy Rối 
OUSD ngăn cấm kỳ thị bất hợp pháp (như là quấy 
nhiễu kỳ thị, đe dọa hay bắt nạt) đối với bất kỳ học 
sinh, nhân viên hay người nào khác tham gia các 
chương trình và hoạt động của học khu, bao gồm 

nhưng không giới hạn, các chương trình hay hoạt 
động được tài trợ trực tiếp bởi trợ giúp tiểu bang 
hay liên bang hay nhận giúp đỡ, dựa trên các đặc 
tính nhấn thấy hay thật sự của một người về củng 
tộc, sắc tộc, màu da, tổ tiên, quốc tịch, nguôn gốc 
dân tộc, nhóm sắc tộc, tuổi tác, tôn giáo, hôn nhân, 
có thai, hay tình trạng có con, khuyết tật thể chất 
hay tâm thần, tình dục, khuynh hướng tình dục, 
giới tính,biểu lộ giới tính hay thông tin di truyền 
hay bất kỳ đặc tính nào có ghi trong Education Code 
200 or 220, Government Code 11135, hay Penal 
Code 422.55, Section 504 Of The Rehabilitation 
Act, The Americans With Disabilities Act và Title 
IX, hay dựa trên sự liên hệ của người đó với một 
người hay nhóm với một hay nhiều đặc tính nhận 
thấy hay thực sư (5 CCR 4610). Mẫu đơn khiếu nại 
có sẵn ở trường học, trên mạng ở www.ousd.org/ 
ombudsperson hay là ở Văn phòng của Thanh tra, 
nằm tại 1000 Broadway, Suite 150, Oakland, 94607. 
Muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi 879-4281. BOARD 
POLICY 0410. 

Ban Giáo dục cũng ngăn cấm hành vi hay hành động 
trả thù đối với người nộp đơn khiếu nại, khai hay 
tham gia tiến trình khiếu nại của Học khu.. 

Hội Đồng Quản Trị công nhận rằng Học Khu có trách 
nhiệm đảm bảo rằng học khu phải tuân thủ các điều 
luật và quy định của tiểu bang và liên bang điều 
chỉnh các chương trình giáo dục. Ngoài ra, Hội Đồng 
Quản Trị phải đảm bảo cơ hội bình đẳng đối với tất 
cả học sinh trong hoạt động tuyển sinh và tiếp cận 
các khóa học, các chương trình hướng dẫn và tư 
vấn, các chương trình thể thao, các thủ tục kiểm tra, 
giáo dục hướng nghiệp và các hoạt động khác. 

Chính Sách về Chuyển Giới 
Luật pháp California cấm phân biệt đối xử dựa trên 
giới tính trong các trường công lập. 
Các Quy Định của California định nghĩa “giới tính” là: 
“giới tính thực hay giới tính được nhận biết của một 
người và bao gồm danh tính được nhận biết, hình 
thức hay hành vi của một người, cho dù danh tính, 
hình thức, hay hành vi đó là khác với danh tính, hình 
thức, hay hành vi thường đi với giới tính của một 
người lúc mới sinh.” 

Chính sách này nhằm tư vấn cho nhân viên và ban 
quản lý nhà trường về các vấn đề học sinh chuyển 
giới và học sinh không phù hợp giới tính bình 
thường nhằm tạo ra một môi trường học tập an 
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toàn cho tất cả học sinh, và để đảm bảo rằng mọi 
học sinh đều có thể tiếp cận bình đẳng mọi thành 
phần của chương trình giáo dục của Học Khu. 
Các trường phải thực hiện Chính Sách này như sau: 

• Tên/Đại Từ: Học sinh phải có quyền được gọi bằng 
tên hoặc đại từ tương ứng với xác định giới tính 
của các em, được khẳng định riêng và nhất quán tại 
trường. 

• Hồ sơ chính thức: Học Khu phải thay đổi hồ sơ 
chính thức của học sinh để phản ánh sự thay đổi 
trong tên hoặc giới tính hợp pháp sau khi nhận được 
các giấy tờ chứng minh rằng tên và/hoặc giới tính 
hợp pháp đó đã được thay đổi tuân theo các yêu 
cầu pháp luật của California. 

• Khả Năng Tiếp Cận Phòng Vệ Sinh: Học sinh phải 
có quyền sử dụng phòng vệ sinh phù hợp với xác 
định giới tính của các em một cách nhất quán tại 
trường. 

• Khả Năng Tiếp Cận Phòng Tủ Khóa: Không được 
bắt buộc học sinh chuyển giới sử dụng phòng tủ 
khóa theo giới tính của các em lúc mới sinh. 

• Thể Thao và Lớp Thể Hình: Không được từ chối 
cho học sinh chuyển giới có cơ hội tham gia các hoạt 
động thể thao và tập thể hình. 

• Quy Định Về Quần Áo: Học sinh phải có quyền ăn 
mặc theo xác định giới tính của các em, được khẳng 
định riêng và nhất quán tại trường, trong giới hạn 
của quy định về quần áo được áp dụng tại trường 
của các em. 

• Phân Cách Theo Giới Tính ở Các Khu Vực Khác: 
Quy tắc chung là, trong bất kỳ trường hợp nào trong 
đó học sinh được tách ra theo giới tính trong các 
hoạt động của nhà trường, học sinh phải được phép 
tham gia theo xác định giới tính của các em, được 
khẳng định riêng và nhất quán tại trường 

Các mẫu khiếu nại có sẵn ở các trường, ở trên mạng 
www.ousd.org/ombudsperson và ở Văn phòng 
thanh tra nằm tại 1000 Broadway, tầng 1, Suite 150, 
Oakland, CA 94607. Muốn biết thêm chi tiết, gọi 
879-4281. 
BOARD POLICIES 0410, 4030, 5145.3. 

Sự Tự Do Bày Tỏ Ý Kiến 
Tất cả học sinh có quyền tự do ngôn luận và tự do 
báo chí trong môi trường học đường, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở quyền sử dụng các bản tin; 

phân phát các tài liệu in hoặc đơn thỉnh nguyện; đeo 
nút, thẻ, hoặc phù hiệu khác; và quyền bày tỏ ý kiến 
trong các ấn phẩm chính thức, cho dù các ấn phẩm 
này có được hỗ trợ tài chính từ nhà trường hay bằng 
cách sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường hay 
không. Sự bày tỏ ý kiến bị cấm là nội dung tục tĩu, 
phỉ báng, hoặc bôi nhọ; hoặc kích động học sinh có 
hành vi phi pháp trong khuôn viên nhà trường hoặc 
vi phạm các quy định hợp pháp của nhà trường, bao 
gồm chính sách cấm phân biệt đối 
EDUCATION CODE SECTION 48907 

Quấy Rối Tình Dục 
*Vào lúc in ấn phẩm này, chính sách về quấy rối 
tình dục của Học khu được Ban Giáo dục duyệt lại. 
Theo sau cập nhật, chính sách về quấy rối tình dục 
bản mới thì có sẵn trong website của Học khu www. 
ousd.org nầm dưới đề mục Board Policies. Chính 
sách này cũng có sẵn ở trường học và ở văn phòng 
Thanh tra.. 

Quấy nhiễu tình dục bị luật Liên bang và tiểu bang và 
chính sách học khu ngăn cấm. Quấy nhiễu tình dục 
là những tấn công tình dục không mong muốn, yêu 
cầu ân huệ tình dục hay những liên hệ bằng lời nói, 
bằng mắt hay cơ thể có tính cách tình dục mà  nó 
làm cho tình trạng học hành bị ảnh hưởng hay phạm 
vào khả năng học tập của một học sinh hay tạo ra 
một môi trường làm việc hay học hành thù địch, 
tổn thương hay đe dọa. Ví dụ các loại hành vi mà 
bị ngăn cấm trong học khu mà, có thể tạo nên quấy 
nhiễu tình dục bao gồm nhưng không giới hạn, nhìn 
trộm, tán tỉnh hay đề nghị, nói xấu trong tính dục, 
đặc tính, lạm dụng lời nói, phát biểu phạm nhân 
cách hay mô tả hạ giá tính dục, bình luận bằng lời 
nói về thân thể của một cá nhân hay trò chuyện cá 
nhân quá đáng, đùa giởn tính dục, biểu chương, ghi 
chú, câu chuyện, hình vẽ, hình chụp, cử chỉ tục tĩu 
hay hình ảnh máy vi tính tạo ra có bản chất tính dục, 
loan truyền tin đồn tính dục, chọc ghẹo hay nhận 
xét tính dục về học sinh ghi danh trong một lớp toàn 
là một giới tính. Xoa bóp, nắm, giữ, mơn trớn, vuốt 
ve, chãi chuốt thân thể, đụng chạm thân thể hay áo 
quần một cách tính dục, ngăn cản hay chận những di 
chuyển can thiệp vào họat động nhà trường khi tiến 
tới một cá nhân trên cơ bản tính dục.Trưng bày các 
vật gợi ý tình dục, tấn công tình dục, bạo hành tình 
dục, ép buộc tình dục. 

Học sinh nào cảm thấy mình bị quấy nhiễu tình dục 
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bởi học sinh hay nhân viên học khu phải báo cáo sự 
việc cho hiệu trưởng hay người lớn 

Các mẫu khiếu nại thì có sẵn ở trường học, trên 
mạng ở www.ousd.org/ombudsperson hay ở văn 
phòng thanh tra số 1000 Broadway, Suite 150, 
Oakland, 94607. Muốn biết thêm chi tiết, gọi 879- 
4281. 
BOARD POLICY 5145.7, ADMINISTRATIVE REGULATION 5145.7, 
EDUCATION CODE SECTIONS 231.5, 48980 (G). 

Xin xem Phụ lục để biết trọn văn bản của hai chính 
sách đầu tiên. Đối với chính sách giài quyết vấn đề 
quấy nhiễu tình dục của nhân viên, hãy xemBOARD 
POLICIES 4119.11, 4219.11, 4319.11; AND ADMINISTRATIVE 
REGULATIONS 4119.11, 4219.11, 4319.11. 

Xin Phép Miễn Giải Phẫu Động Vật 
Học sinh nào vì lý do đạo đức, phản đối việc giải 
phẫu hoặc xâm hại khác hay hủy hoại động vật có 
thể xin miễn thực hành giải phẫu, miễn là sự phản 
đối đó có xác nhận của phụ huynh. Giáo viên có thể 
làm việc với học sinh để phát triển và nhất trí về một 
đề án thay thế. Học sinh sẽ không bị phân biệt đối 
xử dựa trên quyết định này 
EDUCATION CODE SECTIONS 32255–32255.6, BOARD POLICY 
5145.8, ADMINISTRATIVE REGULATION 5145.8 

Cấm Tuyển mộ vào một tổ chức 
Học sinh và những người khác trong trường bị cấm 
không được tham gia hay toan tính tham gia vào 
tuyển mộ cho một tổ chức.EC 48900(q). 

Cấm việc Thu học phí 
Trường học không được đòi học sinh trả học phí, ký 
thác hay những tổn phí khác để tham dự các hoạt 
động giáo dục, bao gồm các hoạt động ngoại khóa 
trừ phi được luật pháp cho phép cụ thể. Việc xin xỏ 
trao tặng tình nguyện thì vẫn cho phép. Các khiếu 
nại về học phí có thể gởi tới Văn phòng Thanh tra 
qua quy trình Khiếu nại đồng nhất. Muốn biết thêm 
chi tiết,Muốn biết thêm chi tiết, xin xem Thủ túc 
khiếu nại đồng nhất trong Cẩm nang này.. 
BOARD POLICY 3260; ADMINISTRATIVE REGULATION 3260. 

Giáo dục Trẻ Vô gia cư 
Mọi cơ quan giáo dục địa phương đều phải chỉ định 
một người liên lạc vô gia cư để đảm bảo cha mẹ 
của học sinh vô gia cư được thông báo về các cơ hội 
giáo dục và liên quan sẵn có cho con của họ và được 
cung cấp những cơ hội có ý nghĩa để tham gia vào 
việc giáo dục con cái của họ. Thanh thiếu niên không 

người đi kèm, chẳng hạn như cha mẹ thiếu niên 
không sống với cha mẹ / người giám hộ của họ hoặc 
học sinh đã chạy trốn hoặc đã bị đẩy ra khỏi nhà của 
họ, có quyền tiếp cận với các quyền này. 
Thông báo có thể giải quyết: 

1. Liên lạc thông tin liên lạc. 

2. Các trường hợp đủ điều kiện (ví dụ: sống trong 
nhà tạm trú, nhà trọ, khách sạn, nhà ở hoặc căn hộ 
với nhiều gia đình vì khó khăn hoặc mất mát về kinh 
tế, trong một tòa nhà bỏ hoang, trong xe hơi, tại 
khu cắm trại, hoặc trên Đường phố, chăm sóc nuôi 
dưỡng tạm thời hoặc với người lớn không phải là 
cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn, trong nhà ở 
không chuẩn, hoặc với bạn bè hoặc gia đình bởi vì 
bạn là một thanh niên chạy trốn, không có người di 
cư hoặc người di cư). 

3. Quyền được đăng ký học ngay tại trường gốc 
hoặc trường nơi cư trú hiện tại mà không có bằng 
chứng cư trú, hồ sơ chủng ngừa hoặc kết quả kiểm 
tra da lao, hồ sơ trường học, hoặc giấy tờ giám hộ 
hợp pháp. 

4. Quyền được học hành và các dịch vụ khác (ví dụ: 
tham gia đầy đủ vào tất cả các hoạt động và chương 
trình học tập của trẻ em đủ điều kiện, đủ điều kiện 
để nhận các chương trình dinh dưỡng, nhận dịch 
vụ chuyên chở và liên lạc với người liên lạc để giải 
quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình ghi 
danh) . 

5. Quyền được thông báo về khả năng tốt nghiệp 
trong vòng bốn năm với yêu cầu giảm bớt của tiểu 
bang, nếu học sinh vô gia cư được chuyển trường 
sau năm thứ hai của trường trung học thì thiếu tín 
chỉ và sẽ không thể tốt nghiệp đúng thời với các yêu 
cầu của học khu. 

6. Quyền để học khu chấp nhận tín chỉ một phần 
cho các khóa học đã được học sinh vô gia cư hoàn 
thành thỏa đáng. Thông báo về quyền giáo dục của 
trẻ em vô gia cư phải được phổ biến ở những nơi 
trẻ em nhận các dịch vụ, chẳng hạn như trường học, 
nhà nghỉ và bếp ăn. 
42 US 11432, EDCUATION CODE 48853, 49069, 51225.1 and 
51225.2 

Học sinh cho con bú 
Học khu sẽ cung cấp chỗ hợp lý cho một học sinh 
đang cho con bú trong một khuôn viên trường để 
bơm sữa mẹ, cho con bú sữa mẹ hoặc giải quyết các 
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nhu cầu khác liên quan đến việc cho con bú. 

Những tiện nghi hợp lý này bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở: tiếp cận với một phòng riêng và an toàn, 
trừ phòng vệ sinh, để bơm sữa mẹ hoặc cho con bú 
sữa mẹ; Cho phép đưa vào khuôn viên của trường 
bất cứ thiết bị nào được sử dụng để bơm  sữa mẹ 
và tiếp cận nguồn điện cho thiết bị đó; Truy cập vào 
một nơi để lưu trữ an toàn sữa mẹ đã bơm; Và một 
khoảng thời gian hợp lý để đáp ứng nhu cầu bơm 
sữa mẹ hoặc nuôi con bằng sữa mẹ. Không có học 
sinh nào cho con bú phải chịu một khoản phạt học 
tập do việc sử dụng của cô, trong suốt ngày học, về 
những tiện nghi hợp lý này. MÃ SỐ GIÁO DỤC 222 

GIÁO DỤC CHO HỌC SINH ĐANG 
HỌC ANH NGỮ 
I. Thời biểu cho học sinh học Anh ngữ và Thông báo 
cho Phụ huynh 

1. Đánh giá sơ khởi 
Khi ghi danh lần đầu cho Học Khu, bất kỳ học sinh 
nào mà liệt kê một ngôn ngữ khác tiếng Anh trong 
ba câu hỏi đầu tiên của Khảo sát Ngôn ngữ Gia đình 
sẽ được đánh giá hai lần để xác định trình độ thông 
thạo ngôn ngữ: 

• For Trong năm 2017-18, Kỳ Thi Phát Triển Anh Ngữ 
California (CELDT). Sau đó, Đánh giá Thành thạo 
Tiếng Anh cho California (ELPAC) 

• Kiểm tra Ngôn Ngữ Chính 
Những đánh giá này sẽ được thực hiện trong vòng 
30 ngày kể từ ngày đầu tiên của ngày học, tại Trung 
Tâm Chào Mừng của Học Sinh hoặc tại trường. 

 
2. Thông báo Phụ Huynh Sơ khởi và Xếp Chương 
trình 
Dựa trên kết quả thẩm định, trong vòng 20 ngày kể 
từ ngày hoàn thành các kỳ thi, Học Khu sẽ thông 
báo cho phụ huynh thông qua Thư Thông báo Phụ 
huynh về việc xếp lớp của con em họ trong Chương 
Trình Tăng Tốc Anh Ngữ (ELAP) hoặc một chương 
trình khác như Ngôn Ngữ Đôi, nếu phụ huynh chọn 
Chương trình đó. 
Thư Thông Báo Phụ Huynh sẽ bằng tiếng Anh và 
bằng ngôn ngữ chính của phụ huynh và sẽ bao gồm: 
• Their Điểm thi của con em và lý do đánh giá của 
con mình 
• Mô tả các chương trình giảng dạy và cách thức 

chúng sẽ giúp học sinh trở nên thông thạo tiếng Anh 
• Thông tin về yêu cầu xin miễn từ vị trí chương 
trình, bao gồm cả yêu cầu một chương trình song 
ngữ (xem phần dưới đây: CHUẨN BỊ XÁC ĐỊNH VÀ 
QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH XÂY DỰNG) 
• Thông tin về quyền của cha mẹ tham gia vào các 
ủy ban cố vấn của trường và khu học chánh 
• Quy trình ra khỏi chương trình giảng dạy 
• Tỉ lệ chuyển tiếp của học sinh sang tiếng Anh và tỷ 
lệ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp cho học sinh ELL. 

Mỗi học sinh được xác định là một Người Học Anh 
Ngữ (ELL) trong OUSD được cung cấp sự phát triển 
và hướng dẫn tiếng Anh để cung cấp cho em ấy 
quyền tiếp cận bình đẳng vào chương trình học cốt 
lõi. Tất cả các chương trình của chúng tôi dành cho 
Người Học Tiếng Anh được thiết kế để đảm bảo rằng 
Học sinh đang học tiếng Anh tiến bộ nhanh chóng về 
trình độ thông thạo tiếng Anh học thuật và các tiêu 
chuẩn nội dung cấp lớp. Điều này phù hợp với Kế 
Hoạch Tổng Thể Oakland cho Các Học Sinh Học Anh 
Ngữ, các quy định của liên bang và tiểu bang và các 
yêu cầu pháp lý. 

Các chương trình Ngôn Ngữ Hai của chúng tôi cho 
phép học sinh của chúng tôi có cơ hội để học các nội 
dung học thuật bằng hai thứ tiếng và trở nên song 
ngữ và song song. Các chương trình Người mới đến 
Mỹ của chúng tôi cung cấp một môi trường an toàn 
và chào 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 các chương trình này, vui lòng 
truy cập vào trang web của Học viên Anh ngữ và Văn 
phòng Thành tựu Đa ngôn ngữ: http://www.ousd. 
org/ellma 

Phụ huynh có thể lấy thêm thông tin về các chương 
trình giảng dạy tại Trung Tâm Chào Mừng của Học 
Sinh, trong thời gian ghi danh mở, trong khi xác 
nhận ghi danh, hoặc trong khi xác nhận ý định trở 
lại. 

3. Thư Thông báo hàng nâm của phụ huynh 
Trong mùa Thu, phụ huynh học viên Anh ngữ sẽ 
nhận đượcmột thư thông báo phụ huynh hàng năm 
với những thông tin liệt kê ở trên mục đích là báo 
cho phụ huynh việc xếp chỗ chương trình giảng dạy 
và dịch vụ của con họ là học sinh đang học Anh ngữ 
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II. Tái Phân loại và Quyền chọn Chương trình giảng 
dạy của Phụ huynh 

1. Phụ huynh có quyền từ chối không nhận một sộ 
dịch vụ dành cho học viên Anh ngữ và yêu cầu thụ 
đắc một chương trình ngôn ngữ trong học khu mà 
thích hợp với con mình nhất. 

2. PaGiải pháp Chương trình song ngư/Song nữ đôi 
Phu huynh co thể yêu cầu một yêu cầu song ngữ cho 
con họ 

Nếu phụ huynh của 20 hay nhiếu học sinh hơn nói 
cùng thứ tiếng trong một cấp lớp cùng trường hay 
30 phụ huynh/giám hộ cùng trường, cùng ngôn ngữ 
yêu cầu một chương trình ngôn ngữ thay thế thì 
trường sẽ cung cấp chương trình đó tới mức có thể 
được.. 

Muốn biết thêm thông tin hay giúp đỡ, hãy liên lạc 
với hiệu trưởng hay Trung tâm chào đón học sinh số 
273-1600. 

3. Các bài Kiểm Tra Trình Độ Thông thạo Thường 
Hàng năm Dành Cho Tất cả học sinh Ell. Các học 
sinh đã được phân loại là Những Người Học Tiếng 
Anh sẽ tham dự Đánh giá Thành thạo Anh ngữ 
cho California (ELPAC) hàng năm vào mùa xuân tại 
trường. 

Học sinh ELL phải tiếp tục học ELPAC hàng năm cho 
đến khi được phân loại lại thành Trình Độ Thông 
Thạo Tiếng Anh. 

4. Phân loại lại Ells Để được phân loại lại là thông 
thạo tiếng Anh, học sinh phải đáp ứng các tiêu chí 
nhất định. Tiến bộ về phía trước, hầu hết hoặc tất cả 
các tiêu chí tái phân loại sẽ dựa trên thành tích của 
học sinh trên ELPAC. Tại thời điểm công bố, tiêu chí 
phân loại lại đang được sửa đổi; Thông tin cập nhật 
sẽ có sẵn trực tuyến tại www.ousd.org/ellma, tại các 
trường học, và tại Trung tâm Chào mừng Học Sinh 
ngay khi có sẵn. 

 
Dịch Vụ Phiên Dịch 
Học Khu có chính sách quy định, ở mức độ khả thi 
cao nhất, người học tiếng Anh và phụ huynh nào nói 
các ngôn ngữ không phải tiếng Anh sẽ được cung 
cấp các dịch vụ phiên dịch và thông dịch khi cần. 

Bản dịch phải được cung cấp như sau: 

• Các tài liệu toàn học khu phải được dịch bất kỳ khi 
nào có 15 phần trăm học sinh trở lên trong Học Khu 
nói một ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh. 

• Các tài liệu “phổ quát” nhất định phải được dịch 
sang các ngôn ngữ bổ sung như mô tả trong Quy 
Định Hành Chính 5124. 
• Các tài liệu toàn trường phải được dịch bất kỳ khi 
nào có 15 phần trăm học sinh trở lên trong trường 
nói một ngôn ngữ chính không phải tiêng Anh. 
• Các tài liệu theo học sinh cụ thể được gửi cho phụ 
huynh hoặc người giám hộ về con họ phải được dịch 
sang một ngôn ngữ mà phụ huynh hoặc người giám 
hộ có thể hiểu, bất kể tỉ lệ học sinh trong trường học 
Học Khu nói ngôn ngữ đó là bao nhiêu. 
Các dịch vụ thông dịch phải được cung cấp như sau: 
• Dịch vụ thông dịch phải được cung cấp khi cần 
thiết để cho phép phụ huynh và người giám hộ 
tham gia các hoạt động ở cấp trường và cấp Học Khu 
chẳng hạn như các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị 
hoặc Các Hội Đồng Cơ Sở Trường. 
• Dịch vụ thông dịch cũng phải được cung cấp để 
cho phép phụ huynh và người giám hộ hiểu được 
các nội dung liên lạc cụ thể với nhân viên về con họ, 
bao gồm các nội dung liên lạc liên quan đến việc kỷ 
luật, tiến bộ học tập, và các dịch vụ giáo dục đặc biệt 
của học sinh. 

Chỉ được dùng học sinh làm thông dịch viên trong 
trường hợp khẩn cấp hoặc trong các nội dung liên 
lạc không chính thức khi không có nguy cơ lộ thông 
tin mật. 

• Xin liên lạc Quản lý chương trình số 510-879-8898 
nếu có câu hỏi. 

• Phụ huynh và người giám hộ có thể yêu cầu các 
dịch vụ biên dịch hoặc thông dịch bằng cách nộp 
“Mẫu Đơn Yêu Cầu Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Chính của Phụ 
Huynh” cho một nhà quản lý của trường ít nhất hai 
tuần trước khi cần các dịch vụ đó. 

Giáo Dục Đặc Biệt 
The Ban Giáo dục đặc biệt của học khu được trang 
bị với nhân viên có chứng chỉ, hành chánh và quản 
trị để hổ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt. Học khu 
cung cấp giáo dục công lập thích hợp và miễn phí 
trong môi trường ít giới hạn nhất cho học sinh tuổi 
từ 3 tới 21 những em có đủ điều kiện cho Giáo dục 
đặc biệt và các Dịch vụ liên hệ. Một danh sách đầy 
đủ các dịch vụ thì có sẵn cho học sinh khuyết tật.. 

Bao gồm: • Bịnh Tự kỷ • Mù-Điếc • Khiếm Nhỉ • Xáo 
trộn Xúc cảm (ED) • Khuyết tật y khoa (EMD) • Nghe 
khó (HH) • Khuyết tật tri thức (ID) • Nhiều khuyết 
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tật (MD) • Suy yếu về chỉnh hình (OI) • Suy yếu khác 
về sức khỏe (OHI) • Khuyết tật học hành đặc biệt 
(SLD) • Suy yếu ngôn ngữ hay nói năng (SLI)• Chấn 
thương óc(TBI) • Suy yếu thị giác kể cả mù lòa. 

Tiến trình xác nhận 
Students Học sinh sẽ hợp lệ cho Giáo dục đặc biệt 
khi việc xem xét các đánh giá bởi đội IEP kết quả là 
có quyết định rằng học sinh đó có một khuyết tật 
ảnh hưởng bất lợi tới thành tích học tập và không 
thể sửa đổi nếu không có giáo dục đặc biệt hay các 
dịch vụ liên hệ. Học sinh có thể được đề nghị trắc 
nghiệm bởi một phụ huynh, giáo viên, nhân viên 
khác của trườnghay cá nhân của các đội sau, dựa 
trên tuổi học sinh. 

• Từ sinh ra tới 5 tuổi – Đội chẩn đoán em bé/nhà 
trẻ 

• Học sinh tuổi đi học theo học trường công Oakland 
– Chuyên gia hướng dẫn ở trường theo học 

Phụ huynh nào nghi ngờ con mình có nhu cầu đặc 
biệt có thể yêu cầu, qua hiệu trưởng, một đánh giá 
cho việc hợp lệ cho dịch vụ giáo dục đặc biệt. Các 
bản đánh giá giáo dục đặc biệt này được tiến hành 
bởi nhân viên có năng lực của học khu trong vòng 60 
ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý đánh giá 
chính thức của phụ huynh. Một bản báo cáo bằng 
văn bản về kết quả kiểm tra được chia sẻ với phụ 
huynh tại một buổi họp Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân 
(IEP). Bản đánh giá này phải xác định bất kỳ khuyết 
tật nghi ngờ nào, bất kỳ tác dụng bất lợi nào đối với 
thành tích của học sinh (ví dụ như thành tích thấp), 
và bất kỳ phạm vi nhu cầu nào. Sử dụng thông tin 
này, nhóm IEP sẽ xác định điều kiện tham gia, mục 
tiêu cho chương trình giáo dục và một chương trình 
hoặc dịch vụ giáo dục đặc biệt thích hợp cho học 
sinh. 

Các Chương Trình và Dịch Vụ 
Mỗi trường công ở Oakland đều có một chương 
trình chuyên gia hướng dẫn (RSP). Một chuyên gia 
hướng dẫn là một người lo hồ sơ để giới thiệu và 
cung cấp dịch vụ cho học sinh nào cần nhiều hơn 
nửa ngày giúp đỡ giáo dục đặc biệt. Đối với học sinh 
cần giảng dạy rất đặc biệt (suy yếu về thính giác, thị 
giác, tự kỷ, v.v.), Học khu có Lớp học Đặc biệt ban 
ngày (SDC) và chương trình tình cảm bị xáo trộn (ED) 
ở mọi cấp lớp trong học khu. 

Nhiều học sinh nhận giáo dục đặc biệt cần các dịch 
vụ liên quan trong một hay nhiều lãnh vực để hưởng 
lợi từ chương trình giáo dục. Một vài dịch vụ này 
là nói năng và ngôn ngữ, giảng dạy định hướng và 
di chuyển, chữa trị nghề nghiệp và vật lý, kỹ thuật 
trợ giúp, giáo dục cơ thể đáp ứng và đọc chữ mù. 
Nhiều thông tin liên quan tới tính hợp lệ của học 
sinh, quyền của phụ huynh và an toàn thủ tục và các 
chương trình thì có sẵn khi yêu cầu bằng cách liên 
hệ Ban Giáo dục đặc biệt ở số 874-8154. Văn phòng 
thì ở 1000 Broadway, Suite 300, Oakland. 
Học khu cung cấp dịch vụ vận chuyển như thẻ xe 
buýt cho học sinh của Giáo dục đặc biệt như là một 
phần của hồ sơ IEP của các em. Hãy gọi Ban Giáo 
dục đặc biệt số 874-8154 để biết thêm thông tin. 

 

CÁC THỦ TỤC KHIẾU NẠI 
Thủ tục Khiếu nại đồng nhất 
The Học khu Oakland có trách nhiệm chính là bảo 
đảm thi hành các luật liên bang và tiểu bang và điều 
lệ và đã thiết lập thủ tục để giải quyết các việc coi 
như là kỳ thị không hợp pháp, quấy nhiễu, đe dọa 
và bắt nạt và khiếu nại được cho là vi phạm luật của 
tiểu bang và liên bang, chi phối các chương trình 
giáo dục, các yêu cầu pháp lý liên quan tới việc thi 
hành kế hoạch trách nhiệm địa phương vàviệc tính 
học phí học sinh bất hợp pháp. 
Học khu khuyến khích giải quyết không chính thức, 
sớm sủa các khiếu nại ở mức độ trường khi nào có 
thể được. Xin liên hệ với hiệu trưởng hay giám đốc 
mạng lưới nếu quý vị có gì quan ngại. Nếu khiếu nại 
không giải quyết được hay liên quan tới một hay 
nhiều vấn đề có trong thủ tục Khiếu nại đồng nhất 
(UCP), thì một văn bản viết có thể nộp cho Thanh 
tra của học khu nằm tại 1000 Broadway, Suite 150, 
Oakland, CA 94607. Muốn biết thêm thông tin xin 
gọi (510) 879-4281 hay gởi một fax cho (510) 879- 
3678. Một danh sách các khu vực trong phạm vi thủ 
tục khiếu nại đồng nhất sẽ bao gồm trong Chính 
sach học khu 1312.3 v35 Thủ tục khiếu nại đồng 
nhất. 

Học khu sẽ điều tra mọi cáo buộc về kỳ thị bất hợp 
pháp, quấy nhiễu, đe dọa hay bắt nạt đối với bất 
kỳ học sinh nào, nhân viên hay người nào khác mà 
tham gia các chương trình hay hoạt động của học 
khu bao gồm nhưng không giới hạn, những chương 
trình hay hoạt động được tiểu bang tài trợ hay giúp 
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đỡ, dựa trên đặc tính nhận thấy hay thực sự của 
người đó về chủng tộc hay sắc tộc, màu da,tổ tiôn, 
quốc tịch, nguồn gốc quốc tịch, nhóm sắc tộc,nhận 
diện, tuổi tác, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, thai 
nghén hay có con, khuyết tất cơ thể hay tâm thần, 
tình dục, khuynh hướng tình dục, giới tính, nhận 
diện giới tính,biểu lộ giới tính, thông tin về gien hay 
bất cứ đặc tính nào khác có trong, Education Code 
200 và 220, Government Code section 11135, hay 
Penal Code section 422.55hay bình đẳng hay phù 
hợp với Title IX,hay dựa trên sự liên hệ của người đó 
với một người hay nhóm người với một hay nhiều 
đặc tínhnhận thấy hay thực sự. Nhân viên trường 
sẽ tiến hành các bước can thiệp ngay,khi an toàn và 
khi người đó chứng kiến một hành động kỳ thị, quấy 
nhiễu, đe dọa hay bắt nạt. 

Học khu ngăn cấm bất cứ hình thức trả đủa nào đối 
với người khiếu nại hay tham gia tiến trình khiếu nại. 
Việc thsm gia tiến trình khiếu nại không ảnh hưởng 
cách nào tới tình trạng, điểm hay công tác được giao 
của người khiếu nại.. 

OUSD cam kết duy trì một môi trường làm việc và 
học hành không có quấy nhiễu tình dục. Quấy nhiễu 
tính dục là những tấn công tình dục không mong 
muốn, những yêu cầu về ân huệ tình dục hay liên 
hệ cơ thể hay bằng lời hay bằng mắt của bản chất 
tình dục được thực hiện trong điều kiện học hành 
hay làm việc hay là nó can thiệp vào khả năng học 
hành của học sinh hay là tạo nên một môi trường 
làm việc hay học hành thương tổn, đe dọa hay thù 
địch. Học sinh nào tham gia quấy rối tình dục có 
thể bị kỷ luật kể cả đuổi học. Một nhân viên mà cho 
phép, tham gia hay không báo cáo quấy rối tình dục 
sẽ bị kỷ luật kể cả đuổi việc. BOARD POLICY 5145.7 
(Students) 

*Vào thời gian in ấn này, chính sách của học khu về 
quấy nhiễu tình dục đang được Ban Giáo dục duyệt 
lại trong trường hợp cập nhật chính sách, thì bản 
hiện thời của chính sách quấy rối tình dục của học 
khu sẽ có sẵn trên mạng của học khu www. ousd.org 
dưới mục Board Policies . Chính sách cũng có ở các 
trường học và ở Văn phòng Thanh tra Học khu 
BOARD POLICY 4119.11 (Personnel). 

Các khiếu nài cho rằng có kỳ thị, quấy nhiễu, đe dọa 
hay bắt nạt phải được nộp trong vòng sáu (6) tháng 
kể từ ngày cho rằng có kỳ thị, quấy nhiễu, đe dọa 
hay bắt nạt xảy ra hay từ ngày người khiếu nại đầu 

tiên biết các sự kiên cho rằng có kỳ thị, quấy nhiễu, 
đe dọa hay bắt nạt, trừ phi thời gian nộp khiếu nại 
được giám đốc học khu hay người chỉ định gia hạn.. 

Thủ tục khiếu nại đồng nhất cũng sẽ được dùng để 
giải quyết khiếu nại cho rằng không tuân hành luật 
của liên bang và/hay tiểu bang về Giáo dục Tráng 
niên, Giáo dục Sau giờ học và An toàn, Giáo dục 
Hướng nghiệp nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục Da 
đỏ Mỹ và các Đánh giá chương trình giáo dục tuổi 
thơ, Giáo dục Song ngữ, Chương trình xét duyệt và 
trợ giúp đồng bạn ở California cho giáo viên, Huấn 
luyện và giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, Phát triển 
và Chăm sóc Trẻ, Dinh dưỡng trẻ, Giáo dục Bù trừ, 
Trợ giúp theo loại ngân sách Ghi danh các khóa học 
không có nội dung giáo dục hay khóa học đã hoàn 
tất thõa đáng trước kia, Trợ giúp ảnh hưởng kinh 
tế, Giáo dục trẻ con nuôi và vô gia cư, Đạio luật Mỗi 
học sinh thành công (ESSA) /Không Trẻ nào bị bỏ 
quên (NCLB), Kế hoạch trách nhiệm kiểm soát địa 
phương (bao gồm trường bán công như mô tả trong 
EC 47606.5 & 47607.3), Giáo dục Di dân, Biên bản 
rèn luyện thân thể, Lệ phí học sinh, Sửa đổi hợp lý 
cho học sinh cho con bú, Trung tâm và chương trình 
hướng nghiệp vùng, Kế hoạh an toàn trường, Giáo 
dục đqc biệt, Nhà Trẻ Tiểu bang và Giáo dục Ngăn 
ngừa Sử dụng thuốc lá (TUPE) 

Lệ phí Học sinh 
Học sinh ghi danh trường công lập sẽ không bị đòi 
trả học phí vì đã tham gia một hoạt động giáo dục. 
Một học phí bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả 
những điều sau đây: (1.) Một học phí tính vào học 
sinh như một điều kiện đăng ký lớp học hay như là 
một điều kiện để tham gia một lớp hay một hoạt 
động ngoại khóa, bất kể là lớp học hay hoạt động đó 
là nhiệm ý hay bắt buộc hay là để lấy tín chỉ. (2.) Một 
tiền gởi an toàn hay tiền thanh toán khác mà học 
sinh phải trả để có một khóa, tủ khóa, sách, dụng 
cụ máy móc lớp, dụng cụ âm nhạc, áo quần hay vật 
liệu hay thiết bị khác. (3.) Một sự mua sắm mà học 
sinh phải làm để có vật liệu, tiếp liệu, thiết bị hay áo 
quần liên quan tới một hoạt động giáo dục. 

Một khiếu nại lệ phí học sinh phải nộp không trễ 
hơn một năm kể từ ngày được cho là vi phạm. Các 
khiếu nại không thi hành luật liên quan tới học phí 
được nộp trước tiên cho hiệu trưởng của trường.. 
Khiếu nại về học phí hay LCAP có thể nộp ẩn danh 
nếu người khiếu nại cung cấp bằng chứng hay thông 
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tin để hổ trợ một cáo buộc. 

Trẻ Con nuôi và Trẻ vô gia cư 
Một trẻ con nuôi sẽ nhận được thông tin về quyền 
giáo dục liên quan tới việc xếp lớp của em, ghi danh 
và rời trường cũng như trách nhiệm của người liên 
lạc học khu cho trẻ để bảo đảm và tạo dễ dàng các 
yêu cầu này và để giúp học sinh này bảo đảm thuyên 
chuyển đúng cách các tín chỉ, hồ sơ và điểm khi học 
sinh này thuyên chuyển giữa các trường hay giữa 
học khu này với học khu khác.. 

Một học sinh con nuôi hay vô gia cư mà thuyên 
chuyển vào một trung học cấp ba của học khu hay 
giữa các trường trung học trong học khu sẽ được 
thông báo trách nhiệm của học khu để: (1.) Chấp 
nhận kết quả khóa học hay một phần của khóa học 
mà học sinh này đã hoàn tất thõa đáng trong một 
trường công khác, trường của tòa án thiếu niên hay 
trường không thuộc công lập khác và cấp tín chỉ trọn 
hay một phần (2) Không đòi hỏi học sinh này học lại 
một khóa học mà em đã hoàn tất thõa đáng trong 
một trường công khác, trường của tòa án thiếu niên 
hay trường không thuộc công lập khác và (3) Nếu 
học sinh này đã hoàn tất năm thứ hai ở trung học 
cấp ba trước khi thuyên chuyển, thì cung cấp cho 
học sinh này thông tin vềkhóa học ở học khuvà các 
yêu cầu tốt nghiệp của Ban Giáo dục mà em này có 
thể được miễn trừ theo EDUCATION CODE 51225.1 

Các khiếu nại sẽ được điều tra và một quyết định 
bằng văn bản hay báo cáo sẽ được gởi cho người 
khiếu nại trong vòng sáu mươi (60) ngày trên lịch 
kể từ ngày nhận được khiếu nại. Thời hạn (60) ngày 
có thể gia hạn vằng văn bản thỏa thuận của người 
khiếu nại. Nhân viên học khu chịu trách nhiệm điều 
tra khiếu nại sẽ tiến hành và hoàn tất điểu tra theo 
California Code of Regulations (CCR) đoạn4680-4687 
và theocác thủ tục địa phương của CCR 4621. 

Người khiếu nại có quyền kháng cáo Quyết định của 
Học Khu cho Bộ Giáo Dục California (CDE) bằng cách 
nộp đơn khiếu nại trong vòng 15 ngày sau khi nhận 
được Quyết định của Học Khu. Kháng cáo phải bao 
gồm một bản sao của đơn khiếu nại nộp cho Học 
khu và một bản sao Quyết Định của Học Khu. 

Các biện pháp pháp luật dân sự có thể có sẵn theo 
luật phân biệt đối xử, sách nhiễu, hăm dọa hoặc 
bắt nạt của tiểu bang hoặc liên bang, nếu có. Trong 
những trường hợp thích hợp, bạn có thể khiếu nại 

theo Bộ luật Giáo dục số 262.3. Người khiếu nại có 
thể theo đuổi các biện pháp pháp luật dân sự sẵn 
có nằm ngoài thủ tục khiếu nại của Học Khu. Người 
khiếu nại có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ trung tâm hòa 
giải hoặc các luật sư về lợi ích công cộng / tư nhân. 
Các biện pháp pháp luật dân sự có thể được áp đặt 
bởi tòa án bao gồm, nhưng không giới hạn, các lệnh 
cấm và lệnh hạn chế. 

Một bản chính sách của Ban giáo dục 1312.3: Thủ 
tục khiếu nại đồng nhất thì có sẵn miễn phí. Người 
nào bị khuết tật hay không thể viết khiếu nại thì có 
thể nhận giúp đỡ từ hiệu trưởng hay người chỉ định 
hay gọiVăn phòng thanh tra giúp.. 

Chính sách và Điều lệ hành chánh của Thủ tục Khiếu 
nại đồng nhất của học khu sẽ được niêm yết trong 
mọi trường và văn phòng của học khu, kể cả phòng 
nghỉ của nhân viên và phòng họp của chính quyền 
học sinh. Nếu 15 phần trăm học sinh hay nhiều hơn 
ghi danh trong một trường nào của học khu mà nói 
cùng một thứ tiếng mẹ đẻ khác hơn tiếng Anh thì 
các chính sách, điều lệ, mẫu đơn và thông báo liên 
quan tới Thủ tục khiếu nại đồng nhất phải được dịch 
ra thứ tiếng đó. (Education Code 234.1, 48985). 

Trừ khiếu nại về học phí là có thể nộp trong vòng 
một (1) năm kể từ ngày cho là vi phạm còn tất cả 
những khiếu nại đồng nhất khác thì phải nộp không 
quá sáu (6) tháng sau khi được cho là xảy ra. 
Mẫu đơn khiếu nại thì có sẵn ở văn phòng thanh tra 
nằm tại 1000 Broadway, Suite 150, Oakland, 94607 
và trên mạng ở www.ousd.org/ombudsperson. 

*Vào thời điểm bản này in ấn thì Thủ tục khiếu nại 
ồng nhất của học khu đang chờ Ban Giáo dục duyệt 
lại. Nếu các chính sách được cập nhật, thì bản cập 
nhật sẽ có ở trên mạng học khu: www.ousd.org dưới 
đề mục Board Policies , và có ở Văn phòng Thanh tra 
và ở các trường học.. 

Các Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại 
Thống Nhất Williams 
Học khu sẽ làm theo các thủ tục khiếu nại đồng nhất 
Williams chỉ cho các khiếu nại liên quan tới việc đủ 
tài liệu học tập, cơ sở trường không an toàn hay 
không sạch sẽ, thiếu vắng giáo viên hay bổ nhiệm 
sai. 

(1.) Phải có đầy đủ sách giáo khoa và tài liệu giảng 
dạy. Để có đầy đủ sách giáo khoa và tài liệu giảng 
dạy, mỗi học sinh, bao gồm người học tiếng Anh, 
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phải có một cuốn sách giáo khoa hay tài liệu giảng 
dạy, hoặc cả hai, để sử dụng trong lớp và mang về 
nhà. 

(2.) Cơ sở vật chất của nhà trường phải sạch sẽ, an 
toàn, và được duy trì ở điều kiện tốt. 

(3.) Giáo viên không được vắng mặt hay chỉ định sai. 
Phải có một giáo viên được chỉ định cho mỗi lớp và 
không được có một loạt các giáo viên dạy thế hay 
các giáo viên tạm thời khác. Giáo viên phải có sư 
phạm thích hợp để đứng lớp, bao gồm chứng nhận 
cần thiết để dạy cho người học tiếng Anh, nếu có. 

Vắng mặt giáo viên có nghĩa là một vị trí chưa chỉ 
định một nhân viên có chứng nhận vào đầu năm 
phụ trách cả năm hoặc, nếu vị trí đó là phụ trách 
một khóa học một học kỳ, một vị trí chưa chỉ 
định một nhân viên có chứng nhận vào đầu học 
kỳ để phụ trách cả học kỳ . EDUCATION CODE 
35186 

Chỉ định sai có nghĩa là bố trí cho một nhân viên 
có chứng nhận vào một vị trí giảng dạy hay dịch vụ 
mà nhân viên đó không có chứng nhận được pháp 
luật công nhận hoặc bố trí một nhân viên có chứng 
nhận vào vị trí giảng dạy hoặc dịch vụ mà nhân 
viên đó không được pháp luật cho phép nắm giữ. 
EDUCATION CODE 35186 

4. Học sinh bao gồm học sinh học Anh ngữ mà đã 
không đậu một hay cả hai phần kỳ thi ra trường 
trung học cấp ba vào cuối lớp 12 được cung cấp cơ 
hội học tập và dịch vụ cho tới hai năm liên tiếp sau 
khi hoàn tất  lớp 12. 

Tất cả Khiếu Nại Thống Nhất Williams sẽ được điều 
tra trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày làm việc. Chỉ 
có thể kháng nghị về các quan ngại về cơ sở vật chất 
ở điều kiện không an toàn cho Giám Đốc Giáo Dục 
Công Lập của Tiểu Bang.. 

Có thể nhận đơn khiếu nại tại văn phòng nhà 
trường, văn phòng học khu, hoặc tải xuống từ trang 
web của học khu tại www.ousd.org/ombudsperson. 
Bạn cũng có thể tải xuống một bản khiếu nại của 
Ban Giáo dục California từ website sau đây.: www. 
cde.ca.gov/re/cp/uc/. Văn phòng thanh tra nằm tại 
1000 Broadway, Suite 150, Oakland, 94607. Muốn 
biết thêm chi tiết xin gọi 879-4281 hay gởi fax tới 
879- 3678. ADMINISTRATIVE REGULATION 1312.4 

Các Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại 
Ban Cảnh Sát Học Đường Oakland 
(OSPD) 
Các thủ tục giải quyết khiếu nại của Ban Cảnh Sát 
Học Đường Oakland (OSPD) có thể được sử dụng 
để báo cáo các trường hợp trong đó một người cho 
rằng một sĩ quan hay nhân viên đã không đối xử 
thích hợp với người khiếu nại hay một người khác. 
Mẫu đơn khiếu nại được cung cấp ở các văn phòng 
chính của các trường, tại Phòng Thanh Tra (1000 
Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607), và trực 
tuyến tại www.ousd.org/ombudsperson. 
OSPD nằm tại địa chỉ 1011 Union Street, Oakland, 
CA 94607, điện thoại 874-7777, fax 874-7787, email: 
police@ousd.org. Muốn biết thêm chi tiết xin viếng 
www.ousd.org/policeservices. 

Dịch Vụ Tư Pháp Phục Hồi Không 
Có Tại Trường 
Các thành viên của cộng đồng học đường có thể nộp 
khiếu nại cho Phòng Thanh Tra nếu dịch vụ tư pháp 
phục hồi không có tại trường và không có các biện 
pháp thay thế cho kỷ luật. Khiếu nại phải được điều 
tra trong vòng 90 ngày.. 

Học Sinh Khuyết Tật Thân Thể 
hoặc Tâm Thần 
OUSD cấm phân biệt đối xử và quấy rối trong bất kỳ 
chương trình hay hoạt động nào dựa trên khuyết tật 
tâm thần hoặc thân thể. Phụ huynh hoặc học sinh 
nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại về điều kiện tham 
gia, điều chỉnh chương trình, hoặc các biện pháp 
điều chỉnh dành cho người khuyết tật tâm thần hoặc 
thân thể nên liên hệ với người quản lý trường học 
của con mình hoặc Ban Giáo dục đặc biệt số 874- 
8154 BOARD POLICY 6164.4 

SECTION 504 CỦA ĐẠO LUẬT PHỤC 
HỒI NĂM 1973 
Dịch vụ Mục 504/Sửa đổi Hợp lý là một phần của 
một điều luật của Hoa Kỳ quy định các trường phải 
đáp ứng nhu cầu giáo dục của học sinh khuyết tật ở 
mức đầy đủ như mức đáp ứng nhu cầu giáo dục của 
học sinh nào không có khuyết tật (hoặc các trường 
phải cho học sinh khuyết tật có cơ hội nhận được lợi 
ích từ các chương trình, dịch vụ, và hoạt động của 
nhà trường giống như học sinh không bị khuyết tật). 
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Nếu học sinh khuyết tật đáp ứng các yêu cầu nhất 
định, nhà trường có thể lập Kế Hoạch 504 cho học 
sinh. Kế Hoạch 504 cho biết nhà trường sẽ làm gì 
để giúp đảm bảo rằng nhu cầu giáo dục cá nhân của 
học sinh khuyết tật được đáp ứng. Để có Kế Hoạch 
504, học sinh phải đáp ứng cả hai yêu cầu này: 

1. Học sinh phải bị suy giảm chức năng thể chất hoặc 
tâm thần làm ảnh hưởng đến việc học hay tham gia 
các chương trình hay hoạt động của nhà trường. 

2. Sự suy giảm chức năng của học sinh phải làm hạn 
chế đáng kể ít nhất một “hoạt động đời sống quan 
trọng.” 

 
Những câu hỏi thường gặp về Mục 
504 
“HOẠT ĐỘNG ĐỜI SỐNG QUAN TRỌNG” LÀ GÌ? 
“Các hoạt động đời sống quan trọng” bao gồm 
những việc như nhìn, nghe, ăn, ngủ, hô hấp, nói, đi 
lại, suy nghĩ, học tập và làm việc. “Các hoạt động đời 
sống quan trọng” cũng bao gồm hoạt động của các 
chức năng quan trọng của cơ thể chẳng hạn như sự 
tăng trưởng bình thường của tế bào; hệ miễn dịch; 
và các chức năng ruột, bàng quang, nội tiết, thần 
kinh và tuần hoàn. 

Một số ví dụ về những khuyết tật có thể làm hạn chế 
đáng kể một hoạt động đời sống quan trọng là gì? 

• Rối Loạn Thiếu Chú Ý • Ung thư • Bệnh Suyễn Mạn 
Tính • Xơ Nang • Bệnh tiểu đường  • Khuyết tật 
thân thể • Rối Loạn Co Giật • Dị Ứng Nghiêm Trọng 
• Thiếu Máu Hồng Cầu Liềm • Tàn tật tạm thời 

TÔI CÓ THỂ YÊU CẦU CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU 
CHỈNH CHO CON TÔI BẰNG CÁCH NÀO? 
Để bắt đầu, hãy trao đổi với Điều Phối Viên 504 tại 
trường của con quý vị (hãy gọi cho văn phòng tại 
trường của con quý vị và yêu cầu được gặp Điều 
Phối Viên 504). Điều Phối Viên 504 của nhà trường 
sẽ giúp quý vị điền giấy tờ yêu cầu Đánh Giá 504 để 
xem con quý vị có đáp ứng các yêu cầu để có một Kế 
Hoạch 504. hay không. Điều Phối Viên 504 sẽ xem 
xét yêu cầu của quý vị về Đánh Giá 504 và trả lời quý 
vị trong vòng 15 ngày 

AI QUYẾT ĐỊNH LIỆU CON TÔI CÓ NHẬN ĐƯỢC 
CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH HAY KHÔNG? 
Trong quá trình Đánh Giá 504, Điều Phối Viên 504 
nhà trường sẽ thu thập thông tin từ quý vị, bao gồm 
bất kỳ giấy tờ văn bản nào về con quý vị mà quý vị 
muốn chia sẻ, học bạ của con quý vị, và cán bộ nhân 
viên nhà trường nào biết nhu cầu của con quý vị. 
Cán bộ nhân viên nhà trường cũng có thể bố trí tiến 
hành kiểm tra để hiểu hơn về các nhu cầu giáo dục 
của con quý vị. 

Bước tiếp theo là tổ chức một cuộc họp nhóm 504 
để xem xét tất cả thông tin về nhu cầu của con quý 
vị và quyết định xem con quý vị có đáp ứng các yêu 
cầu để có một Kế Hoạch 504 hay không. Cuộc họp 
này sẽ gồm có quý vị, Điều Phối Viên 504 của nhà 
trường, giáo viên của con quý vị, và cán bộ nhân 
viên khác của nhà trường là những người làm việc 
với con quý vị, chẳng hạn như tư vấn viên nhà 
trường hay y tá nhà trường. Nếu con quý vị đáp ứng 
các yêu cầu này, nhóm sẽ lập một Kế Hoạch 504 cho 
con quý vị trong cuộc họp. 

 
NHỮNG VÍ DỤ VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH 
CÓ THỂ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG MỘT KẾ 
HOẠCH THEO MỤC 504 LÀ GÌ? 
• Chỗ ngồi trước lớp 
• Lập một kế hoạch hỗ trợ hành vi 
• Điều chỉnh về kiểm tra 
• Các hình thức tài liệu học thay thế 
• Cho thêm thời gian để làm bài tập về nhà 

 
PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ CÓ NHỮNG 
QUYỀN LỢI GÌ THEO MỤC 504? 
Là phụ huynh hay giám hộ, quý vị có quyền: 

• yêu cầu cán bộ nhân viên nhà trường cân nhắc liệu 
con quý vị có thể cần một Kế Hoạch 504, dựa trên 
thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. 

• nhận mọi thông tin bằng ngôn ngữ bản xứ của quý 
vị theo phương thức liên lạc chính của quý vị.kiểm 
tra mọi hồ sơ về Kế Hoạch 504 của con quý vị hoặc 
yêu cầu một Kế Hoạch 504. 

• được thông báo trước về các biện pháp nhà 
trường có kế hoạch thực hiện liên quan đến Kế 
Hoạch 504 của con quý vị hoặc yêu cầu một Kế 
Hoạch 504. 

• yêu cầu thường xuyên xem xét và đánh giá Kế 
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Hoạch 504 của con quý vị. Quý vị có quyền được 
thông báo trước khi có bất kỳ thay đổi lớn nào đối 
với các dịch vụ. 

• một buổi điều trần bất thiên vị (điều trần công 
bằng) nếu quý vị không đồng ý với một quyết định 
hoặc với hành động mà nhà trường có kế hoạch 
thực hiện. Quý vị có quyền có luật sư tại buổi điều 
trần nếu quý vị muốn. 

• kháng nghị quyết định nếu quý vị có một buổi điều 
trần và quý vị không đồng ý với quyết định của cán 
bộ tổ chức điều trần. 

 

KHIẾU NẠI MỤC 504 ĐƯỢC LẬP BẰNG CÁCH 
NÀO? 
Chúng tôi khuyến khích giải quyết tại trường địa 
phương. Tuy nhiên, nếu không thể giải quyết khiếu 
nại, quý vị có thể nộp khiếu nại văn bản cho Điều 
Phối Viên 504 của Học Khu thông qua Thanh Tra 
Học Khu. Vui lòng lưu ý rằng khiếu nại nói chung 
phải được nộp cho Thanh Tra trong vòng sáu tháng 
kể từ ngày xảy ra sự việc. Có thể lấy mẫu đơn khiếu 
nại tại các cơ sở trường học, trang web của Học 
Khu ở www.ousd.org/ombudsperson và tại Phòng 
Thanh Tra nằm tại địa chỉ 1000 Broadway, Suite 680, 
Oakland, CA 94607. Số điện thoại là 879-4281, fax 
879-3678, và quý vị có thể email cho Thanh Tra tại: 
gabriel.valenzuela@ousd.org. 

TÔI CÓ THỂ TÌM THÊM THÔNG TIN HOẶC HỖ 
TRỢ Ở ĐÂU? 
Hãy hỏi thêm thông tin ở trường của con quý vị hay 
là liên hệ: Dr.Babara Parker, Điều phối viên Dịch vụ 
Y tế/Điều phối viên chương trình 504 của Học khu 
tại 1000 Broadway, Oakland 94607. Địa chỉ email là 
504@ousd.org và số điện thoại là 879-2742 BOARD 
POLICY 6164.6 

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
Chủng ngừa 
Luật pháp tiểu bang quy định rằng mọi học sinh phải 
được tiêm chủng như sau để đăng ký học. Trình 
danh sách này cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe của quý vị để đảm bảo con quý vị đã được 
tiêm chủng cần thiết. Để biết thông tin về các phòng 
khám miễn phí, hãy gọi cho dự án Alameda County 
Immunization Project theo số 267-3230. 

Hãy hỏi thêm thông tin ở trường học của con mình 

hay liên lạc với Dịch vụ Y tế ở  Health Services: 
healthservices@ousd.org hay là 879-2742. 

Các Yêu cầu cho Vườn Trẻ: 
• Polio Bại liệt - 3 liều 
• Bạch Hầu, Ho G 

và Uốn Ván (DPT) - 4 liều 
• Sởi, Quai Bị, Rubella (MMR) - 1 liều được tiêm vào 

hoặc sau sinh nhật lần đầu của trẻ 
• Viêm màng não loại B (Hib) - 1 liều được tiêm vào 

hoặc sau sinh nhật lần đầu của trẻ 
• Viêm gan B - 3 liều 
• Thủy đậu (đậu mùa) - 1 liều hoặc giấy tờ xác nhận 

đã mắc thủy đậu của nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe 

Các yêu cầu đối với học sinh  TK/mẫu giáo–lớp 12 

• Bại liệt 
– 4 liều đáp ứng yêu cầu hoặc 
– 3 liều đối với học sinh 4–6 tuổi nếu ít nhất 1 liều 
đã được tiêm vào hoặc sau sinh nhật lần 4 hoặc 
– 3 liều đáp ứng yêu cầu đối với học sinh 7–17 
tuổi nếu 1 liều đã được tiêm vào hoặc sau sinh 
nhật lần 2 

• Bạch Hầu, Ho Gà, và Uốn Ván (DPT) 
– 5 liều đáp ứng yêu cầu hoặc 
– 4 liều đáp ứng yêu cầu đối với học sinh 4-6 tuổi 
nếu 1 liều đã được tiêm vào hoặc sau sinh nhật 
lần 4 hoặc 
– 3 liều đáp ứng yêu cầu đối với học sinh 7–17 
tuổi nếu 1 liều đã được tiêm vào hoặc sau sinh 
nhật lần 2 
– Ho gà (Tdap): 1 liều được tiêm sau sinh nhật lần 
7 là bắt buộc đối với học sinh lớp 7 và học sinh 
mới đến Học Khu ở lớp 8-12. 

• Sởi, Quai Bị, Rubella (MMR) 
– 2 liều đáp ứng yêu cầu; cả hai phải được tiêm 
vào hoặc sau 

sinh nhật đầu tiên (một liều có thể chỉ là vắc-xin sởi; 
1 liều phải là MMR) 
• Viêm gan B 

– 3 liều đáp ứng yêu cầu hoặc 
– 2 liều theo công thức 2 liều đáp ứng yêu cầu đối 
với học sinh 11–15 tuổi (phải được ghi nhận là 
công thức 2 liều vắc-xin Viêm Gan B) 

• Thủy đậu (đậu mùa) 
– 1 liều bắt buộc ở mẫu giáo đến lớp 6 (năm học 
2010-2011) hoặc học sinh dưới 13 tuổi vào một 
trường học California lần đầu tiên hoặc 
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– Không yêu cầu nếu bác sĩ hoặc phòng mạch đã ghi 
nhận trên phiếu tiêm chủng của học sinh là “đã 
mắc bệnh” 
HEALTH AND SAFETY CODES 120325-120380; EDUCATION 
CODE SECTIONS 48216, 49403; BOARD POLICY 5141.31 

Miễn trừ Cá nhân/Tôn giáo 
SB277:  Bắt đầu từ  ngày 1 tháng Giêng, 2016: 
Phụ huynh hay giám hộ của bất cứ trường hay cơ sở 
chăm sóc trẻ nào, công hay tư, sẽ không còn được 
nộp đơn xin miễn trừ vì tôn giáo/cá bhân cho việc 
chích ngừa bắt buộc hiện nay. 

Miễn trừ tôn giáo/cá nhân (PBEs) trong hồ sơ cho 
một học sinh hiện ghi danh trong một trường OUSD 
hay cơ sở chăm sóc trẻ trước ngày 1 tháng Giêng, 
2016 thì vẫn hiệu lực cho tới khi học sinh ghi danh 
cho giai đoạn lớp kế tiếp, cụ thể là ở Mẫu giáo 
chuyển tiếp (TK)/Mẫu giáo(K) hay lớp 7. 

Một PBE có giá trị trong hồ sơ trước ngày 1 tháng 
giêng, 2016 ở: 

• Cơ sở Vườn trẻ sẽ còn giá trị cho tới khi trẻ vào 
TK/K tới lớp 6. Trước khi ghi danh vào TK/K tới lớp 
6, đứa trẻ phải bắt đầu nhận mọi yêu cầu về chủng 
ngừa bắt buộc hiện nay. 

• Vào bất cứ lớp nào từ TK/K tới lớp 6 sẽ có hiệu 
lực cho tới khi trẻ học xong lớp 6.  Trước khi ghi 
danh vào lớp 7 đứa trẻ phải bắt đầu nhận tất cả mọi 
chủng ngừa bắt buộc hiện nay. 

• Vào bất cứ lớp nào từ lớp 7 tới lớp 12 sẽ vẫn có giá 
trị tới lớp 12. 

Miễn trừ Y tế 
Phụ huynh hay giám hộ phái nộp một văn bản từ 
một bác sĩ y khoa có giấy phép (M.D.) haybác sĩ Nắn 
xương (D.O.) nói rằng: 

• Tình trạng cơ thể hay y tế của đứa trẻ có vấn đề 
nên chích ngừa bắt buộc không được nói tới. 

• Loại vaccine nào được miễn (phải mang chứng từ 
loại  vaccines đã nhận). 

• Sự miễn trừ y tế này là vĩnh viễn hay tạm thời. 

• Nếu tạm thời miễn trừ thì khi nào trẻ có thể nhận 
vaccine. 

Khám Sức khỏe 
Giấy tờ chứng minh khám sức khỏe là bắt buộc để 
ghi danh vào mẫu giáo và lớp một. Đợt khám này 
phải được hoàn tất 12 tháng trở xuống trước khi vào 

mẫu giáo. Học sinh sắp vào lớp 1 phải khám không 
sớm hơn 18 tháng trước khi vào lớp 1 và không quá 
90 ngày sau khi vào lớp 1. 

Mẫu Báo Cáo Khám Sức Khỏe Để Nhập Học được 
cung cấp tại tất cả các trường tiểu học. Nó có trong 
gói thông tin đăng ký mẫu giáo. 

Nếu phụ huynh muốn con mình được miễn khám 
sức khỏe, họ phải ký tên vào giấy miễn. Để biết 
thông tin về cách được khám sức khỏe miễn phí để 
nhập học, hãy gọi cho Phòng Thanh Toán của Sở Y 
Tế Quận Alameda theo số 888-604-4636. 
CALIFORNIA HEALTH AND SAFETY CODES 124085, 124040; 
EDUCATION CODE SECTION 49451; BOARD POLICY 5141.3 

Khán Răng 
Khám răng là bắt buộc 12 tháng trở xuống trước khi 
vào mẫu giáo hoặc lớp 1 hoặc trước ngày 31 tháng 5 
của năm học đầu tiên, dùng mẫu đơn do nhà trường 
cung cấp. Để tìm một nhà cung cấp dịch vụ nha khoa 
có chấp nhận bảo hiểm Medi- Cal/Denti-Cal, hãy 
gọi số (800) 322-6384; đối với chương trình Healthy 
Families, hãy gọi số (800) 880-5305. Nếu con quý vị 
không có bảo hiểm, hãy gọi cho Phòng Thanh Toán 
của Sở Y Tế Quận Alameda theo số 888-604-4636 
EDUCATION CODE SECTION 49452.8 

Học sinh sẽ có cơ hội được chữa trị bằng chất 
fluoride hay chất chống sâu răng khác cho mỗi học 
sinh nếu phụ huynh, giám hộ hay học sinh có đủ 
điều kiện nộp một thư nêu sự chữa trị muốn có. 

Khám Kiểm tra 
Khám kiểm tra thị giác và thính giác được tiến hành 
sau khi lần đầu vào một trường học của California 
và một lần mỗi ba năm sau đó cho đến khi học sinh 
hoàn thành lớp 10. 
EDUCATION CODE SECTIONS 49452, 49455 

Học khu có thể khám cho mỗi nữ sinh trong lớp 7 và 
mỗi nam sinh trong lớp 8 về tình trạng gọi là vẹo cột 
sống.. 

Thuốc men 
Nếu con quý vị cần dùng thuốc trong ngày học, theo 
toa của một nhà cung cấp dịch vụ y tế có giấy phép, 
nhân viên nhà trường chỉ có thể giúp học sinh khi có 
một mẫu đơn Ủy Quyền Cho Dùng Thuốc đã điền và 
ký, được lưu tại trường.Thuốc men phải đựng trong 
chai lọ nguyên thủy. 
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Trách Nhiệm của Phụ Huynh/ 
Người Giám Hộ 
Phụ huynh/người giám hộ của bất kỳ học sinh nào 
cần dùng thuốc trong ngày học có trách nhiệm: 
1. Cung cấp thông tin cập nhật trên phiếu liên hệ 
khẩn cấp của học sinh mỗi năm và bất kỳ khi nào có 
thay đổi. 

2. Mỗi năm, cung cấp yêu cầu bằng văn bản của phụ 
huynh/người giám hộ và chỉ định của nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền. Ngoài 
ra, phụ huynh/người giám hộ phải cung cấp chỉ định 
của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ủy 
quyền mới nếu thuốc, liều dùng, tần suất cho dùng, 
hoặc lý do cho dùng có thay đổi. 

3. Nếu học sinh có chế độ dùng thuốc liên tục để 
điều trị một bệnh trạng không theo cơn, thông báo 
cho y tá nhà trường hoặc nhân viên được chỉ định 
khác về thuốc đang sử dụng, liều lượng hiện tại, 
và tên của bác sĩ giám sát. Với sự đồng ý của phụ 
huynh/người giám hộ của học sinh, y tá nhà trường 
có thể liên lạc với bác sĩ và có thể tham khảo ý kiến 
của nhân sự nhà trường về các tác dụng có thể có 
của thuốc đối với hành vi thể chất, trí tuệ và xã hội 
của học sinh, cũng như các dấu hiệu và triệu chứng 
có thể có về hành vi của các tác dụng phụ, thiếu liều, 
hoặc quá liều. 

4. Nếu học sinh bị động kinh, thông báo cho hiệu 
trưởng hoặc người được chỉ định bất kỳ khi nào học 
sinh đã dùng thuốc chống co giật khẩn cấp trong 
vòng bốn giờ trước ngày học. EDUCATION CODE 
49414.7 

5. Cung cấp thuốc trong lọ đựng gốc, có dán nhãn 
thích hợp cùng với hướng dẫn của nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe được phép. Đối với thuốc 
theo toa hoặc theo chỉ định, vật đựng cũng phải có 
ghi tên và số điện thoại của nhà thuốc tây, mã số  
học sinh, và tên và số điện thoại của nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe được phép 

6. Nếu phụ huynh/người giám hộ muốn con mình 
mang theo thuốc hít trị bệnh suyễn tự dùng hoặc 
epinephrine tự tiêm theo toa (Epi Pen), mỗi năm 
học phải cung cấp một mẫu đơn Cho Phép Mang 
Theo và Tự Dùng Thuốc đã điền và mẫu Ủy Quyền 
Cho Dùng Thuốc đã điền. 

Chỉ định thuốc phải được điền mỗi năm và khi có 
bất kỳ thay đổi nào với chỉ định thuốc. Có thể tìm 

thấy các mẫu đơn này trên mạng tại www. Ousd. 
org/healthforms, hoặc tại từng trường. Phụ huynh 
của bất kỳ học sinh nào có chế độ dùng thuốc liên 
tục phải cung cấp thông tin này trên phiếu liên hệ 
khẩn cấp và thông báo cho y tá nhà trường hoặc 
nhân sự nhà trường được chỉ định về thuốc được sử 
dụng, liều lượng hiện tại, và tên của nhà cung cấp 
dịch vụ y tế của học sinh. 
EDUCATION CODE SECTIONS 49423, 49480; BOARD POLICY 
5141.21, ADMINISTRATIVE REGULATION 5141.21 

Bất kỳ khi nào có thể, thuốc chống co giật khẩn cấp 
sẽ được cho dùng bởi y tá nhà trường hoặc y tá 
hướng nghiệp có giấy phép, đã được đào tạo cách 
cho dùng. Tuy nhiên, nhân viên nhà trường đã qua 
đào tạo, không có chuyên môn y tế, có thể tình 
nguyện hỗ trợ y tế khẩn cấp, bao gồm cho dùng 
thuốc chống co giật, cho học sinh bị động kinh lên 
cơn co giật khi không có y tá. Y tá nhà trường và 
nhân viên chỉ định khác của nhà trường sẽ cho dùng 
thuốc tuân theo quy định của pháp luật, chính sách 
của Hội Đồng Quản Trị, và quy định hành chính và 
sẽ được bảo vệ trách nhiệm pháp lý thích hợpđào 
tạo cách cho dùng. Tuy nhiên, nhân viên nhà trường 
đã qua đào tạo, không có chuyên môn y tế, có thể 
tình nguyện hỗ trợ y tế khẩn cấp, bao gồm cho 
dùng thuốc chống co giật, cho học sinh bị động kinh 
lên cơn co giật khi không có y tá. Y tá nhà trường 
và nhân viên chỉ định khác của nhà trường sẽ cho 
dùng thuốc tuân theo quy định của pháp luật, chính 
sách của Hội Đồng Quản Trị, và quy định hành chính 
và sẽ được bảo vệ trách nhiệm pháp lý thích hợp. 
BP 5141.21; AR 5141.21; EDUCATION CODE 49414, 49423, 
749414.7; 5 CCR 600. 

Học Sinh Mắc Bệnh Mãn Tính 
Phụ huynh của học sinh mắc bệnh mãn tính nên 
thông báo cho nhà trường. Một kế hoạch chăm sóc 
sức khỏe sẽ được lập bởi y tá nhà trường hoặc nhân 
viên chỉ định của nhà trường cùng với gia đình và 
nhà cung cấp dịch vụ y tế. Để giúp chúng tôi hỗ trợ 
con quý vị hiệu quả hơn, vui lòng cung cấp thông tin 
cập nhật y tế bằng văn bản cho nhà trường về tình 
trạng sức khỏe của con quý vị, các loại thuốc của con 
quý vị, và thông tin liên hệ của bác sĩ nhi khoa của 
con quý vị. Chúng tôi khuyến khích quý vị thông báo 
cho trường của con quý vị bất kỳ khi nào quý vị thay 
đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc người liên hệ khẩn 
cấp. Ngoài ra, chúng tôi khuyến cáo như sau trong 
trường hợp khẩn cấp: 
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• Provide Cung cấp một nguồn thuốc ba ngày cho 
trường của con quý vị theo chỉ định của nhà cung 
cấp dịch vụ y tế của con quý vị dùng mẫu đơn Ủy 
Quyền Cho Dùng Thuốc (có tại mỗi trường). 

• Cung cấp nguồn thiết bị y tế ba ngày để thực hiện 
thủ tục y tế của con quý vị (ống phun, ống thông, 
ống cấp thức ăn qua dạ dày). 

• Cung cấp nguồn thức ăn ba ngày theo chế độ ăn 
đặc biệt cho con quý vị. 

Vui lòng gửi y lệnh, thuốc, dụng cụ và/hoặc thức ăn 
hiện tại cho văn phòng nhà trường trong vòng một 
tuần. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về các biện 
pháp chuẩn bị ứng phó khẩn cấp cho con mình, vui 
lòng liên hệ với trường học của con quý vị 

Đồng ý Đối Với Các Dịch Vụ Y Tế 
Luật pháp tiểu bang California cho phép học 
sinh tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau đây 
có hoặc không có sự đồng ý của phụ huynh: 

• Chẩn đoán và điều trị các bệnh lây qua đường tình 
dục hoặc các bệnh truyền nhiễm hoặc lây lan cần 
phải báo cáo cho các quan chức y tế địa phương (12 
tuổi trở lên). 

• Thử thai, thuốc ngừa thai (bao gồm bao cao su 
cho tất cả học sinh trung học, và một số học sinh sơ 
trung ở những trường hợp nhất định, có yêu cầu) 
và giới thiệu đến dịch vụ tư vấn về lựa chọn mang 
thai và chăm sóc tiền sản (trẻ vị thành niên bất kỳ độ 
tuổi nào). 

• Tư vấn về sức khỏe tâm thần và lạm dụng dược 
chất (12 tuổi trở lên có thể đồng ý nhưng phải thông 
báo cho phụ huynh ở hầu hết các trường hợp) 

• Tư vấn, chẩn đoán và điều trị lạm dụng rượu và 
dược chất (12 tuổi trở lên, nhưng phụ huynh phải 
được thông báo hầu hết mọi lúc). CALIFORNIA 
FAMILY CODE SECTIONS 6920-6929 

Trẻ vị thành niên nào sử dụng các phòng khám hoặc 
phòng y tá tại trường của Học Khu sẽ được cung cấp 
các dịch vụ bảo mật khi được luật pháp tiểu bang 
cho phép. Mặc dù chúng tôi ưu tiên có sự tham 
gia của phụ huynh, ưu tiên của trẻ vị thành niên sẽ 
được tôn trọng trừ trong các trường hợp sau đây: 

• các tình huống khẩn cấp khi có nguy hiểm trước 
mắt đối với tính mạng 

• nguy cơ tự tử 

• nguy cơ giết người 

• các vấn đề về ngược đãi thân thể, tình dục, tình 
cảm, hoặc ngược đãi khác đối với trẻ em 

Ghi Danh Chương Trình Chăm Sóc 
Sức Khỏe Miễn Phí và Giá Rẻ 
Trung tâm Hướng dẫn Gia đình Trung ương OUSD 
(CFRC) hiện đang giúp các gia đình đăng ký bảo 
hiểm sức khỏe miễn phí và chi phí thấp, bao gồm cả 
chương trình Medi-Cal và HealthPAC, cũng như lợi 
ích dịch vụ xã hội khác như CalFresh (tem phiếu thực 
phẩm). Trong thời gian ghi danh, gia đình cũng có 
thể được ký kết hỗ trợ tối đa cho Covered California 
và các chương trình y tế của Kaiser trẻ em. Công dân 
Hoa Kỳ không phải là một điều kiện cho tất cả các 
chương trình. Những gia đình nào có thắc mắc hoặc 
muốn giúp đỡ nộp đơn có thể liên hệ với Trung tâm 

OUSD Trung Family Resource (CFRC) tại 273-1516. 
Các gia đình cũng được hoan nghênh ghé vào các 
Trung tâm Gia Đình Trung ương nằm ở Khuôn viên 
Lakeview (746 Grand Ave). Giờ vào là 9-1 hàng ngày. 
Các gia đình cũng có thể kiểm tra các trang web để 
biết thêm thông tin và để xem họ có đủ điều kiện 
cho Medi-Cal, chương trình Medicaid của tiểu bang 
phục vụ các gia đình có thu nhập thấp www.ousd. 
org/healthinsurance. Nếu bạn quan tâm trong việc 
đem một sự hoạt động ghi danh chăm sóc y tế vào 
trường học của bạn, xin vui lòng gọi 510-273-1514 
để biết thêm thông tin. 

Để giúp các gia đình duy trì bảo hiểm sức khỏe và 
các chương trình phúc lợi công khác, Cơ Quan Dịch 
Vụ Xã Hội Alamada có thể chia sẻ những thông tin 
nhất định với OUSD, chẳng hạn như các ngày gia 
hạn. OUSD có thể liên hệ với các gia đình có nguy cơ 
mất bảo hiểm để hỗ trợ quy trình gia hạn 

Chí trên đầu 
Học sinh sẽ không bị đuổi học nếu các em có chí rận, 
vì chí không phải là bệnh và không mang bệnh; học 
sinh có chícũng không phải nghỉ ở nhà. Các trường 
hợp nghỉ học không cần thiết có thể làm ảnh hưởng 
tiêu cực đến khả năng học tập và thành công của 
học sinh. Tuy nhiên, chí có lây lan,và chúng chủ yếu 
lây qua tiếp xúc trực tiếp đầu với đầu. Trường học 
không phải là nơi thường lây lan chí, và chí không 
biết bay, nhảy hay bơi. Nón mũ không được thấy là 
làm lây chấy rận, và chúng thường không lây bởi việc 
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dùng chung lược hoặc đồ cột tóc. 

Nghiên cứu cho thấy rằng việc sàng lọc chí rận ở các 
trường không làm giảm tỉ lệ mắc chí, do đó tại OUSD 
không còn tiến hành sàng lọc nữa. Nếu phụ huynh 
hoặc nhân viên cho rằng học sinh có chí, họ nên liên 
hệ với Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe. Học sinh nào 
có chấy rận sẽ được đưa về nhà vào cuối ngày cùng 
với thông tin cho phụ huynh về cách kiểm soát chí 
và giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe của học sinh để được hỗ trợ. Nhân viên phải 
bảo vệ quyền riêng tư của học sinh nào được xác 
định là có chí. Để biết thêm thông tin về chí và cách 
điều trị chí, vui lòng liên hệ văn phòng nhà trường 
hoặc gọi cho Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe theo 
số 273-1510. 
BOARD POLICY 5141.33, ADMINISTRATIVE REGULATION 5141.33 

Cho Nghỉ Học Vì Bị Bệnh 
Học sinh có thể được cho về nhà nếu các em được 
cho là mắc một bệnh truyền nhiễm hay lây lan đã 
nhận biết. Nhà trường sẽ gọi cho phụ huynh, người 
giám hộ, hoặc người được ủy quyền trong trường 
hợp khẩn cấp để đưa học sinh bị bệnh về nhà. 
HEALTH & SAFETY CODE SECTIONS 120335, 120365; EDUCATION 
CODE SECTION 49451 

Cho nghỉ học 
Giám đốc học khu có thể cho nghỉ học đối với 
học sinh nào chưa được tiêm chủng đúng cách, 
bị bệnh truyền nhiễm hoặc lây lan, và/hoặc 
học sinh nào tạo ra nguy cơ rõ ràng và hiện tại 
đối với tính mạng, sự an toàn hoặc sức khỏe 
của một học sinh hay nhân viên nhà trường.. 
ADMINISTRATIVE REGULATION 5112.2 

 

Giảng Dạy Ở Nhà/Bệnh Viện Đối 
Với Học Sinh Khuyết Tật Tạm 
Thời 
Một khi mà bác sĩ thích hợp đã chứng nhận một học 
sinh không thể tham dự học bình thường hay các 
lớp thay thế do khuyết tật tạm thời cho một thời 
gian dài thì phụ huynh có thể yêu cầu giảng dạy tại 
nhà/bịnh viện bằng cách nộp đơn cho hiệu trưởng 
trường. Để biết chi tiết hãy gọi 597-4294. 
EDUCATION CODE SECTION 48206.3, ADMINISTRATIVE 
REGULATION 6183 

Nếu con quý vị nhập viện bên ngoài Oakland và quý 
vị là cư dân Oakland, con quý vị có quyền nhận dịch 
vụ giáo dục công từ học khu mà cơ sở nằm ở đó. 

EDUCATION CODE SECTION 48207, ADMINISTRATIVE  
REGULATION 6183 

Nếu rơi vào trường hợp này, phụ huynh có trách 
nhiệm thông báo và yêu cầu dịch vụ từ học khu nơi 
có bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe điều trị 
nội trú khác. 
EDUCATION CODE SECTION 48208, ADMINISTRATIVE 
REGULATION 6183 

Học khu không có thuốc lá và ma 
túy 
Mọi sản phẩm về thuốc lá, bao gồm thuốc lá điện 
tử, dụng cụ hút vaping, thuốc lá có mùi vị, xì gà, và 
thuốc lá không khói, đều bi cấm trong cơ sở và xe 
cộ của học khu. Việc cấm này áp dụng cho mọi nhân 
viên, học sinh, khách viếng và những người khác ở 
trường hay hoạt động của trường hay hoạt động 
thể thao và trong các tài sản do học khu làm chủ hay 
thuê mướn. Sở hữu, dùng hay bán ma túy, rượu hay 
chất quốc cấm khác thì bị cấm và thực thi nghiêm 
nhặt trong mọi hoạt động của trường. 

Bữa ăn và Dinh dưỡng 
Thực đơn 
Mọi thực đơn bữa ăn cho học sinh thì có trên mạng 
ở www.ousd.org/mealmenus. Thực đơn được cập 
nhật hàng tháng.. 

Các Bữa ăn 
Để biết thông tin cập nhật nhất về giá các bữa ăn 
của học sinh xin viếng www.ousd.org/nutrition. 

Học sinh có thể trả tiền cho các bữa ăn trong nhà ăn 
bằng tiên mặt hay ngân phiếu. Phụ huynh cũng có 
thể trả qua mạng bằng cách đăng ký một tài khoảng 
miễn phí tại myschoolbucks.com. Xem số kết dư và 
tiền xài cho bữa ăn, thanh toán tự động theo lịch 
trình và thanh toán bất kỳ khi nào, bất cứ đâu trên 
máy điện thoại di động. App trên Điện thoại thông 
minh thì miễn phí và tiện lợi.. 

Các Bữa ăn Miễn phí/giá hạ 
Học sinh của gia đình thu nhập bằng hay dưới mức 
ghi trong Thang điều kiện của Liên bang thì hợp lệ 
cho các bữa ăn miễn phi hay giá bớt. Các điều kiện 
và đơn thì có sẵn trong các trường. Muốn thêm chi 
tiết, hãy gọi Dịch vụ Dinh dưỡng số 434-3334. 
EDUCATION CODE SECTIONS 49510– 49520, BOARD POLICY 3553, 
ADMINISTRATIVE REGULATION 3553  
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Đơn xin bữa ăn thì quan trọng cho trường và gia 
đình vì qua quy trình nạp đơn: 

1. The Học khu & nhà trường sẽ đủ điều kiện nhận 
hàng triệu Mỹ kim trong quỹ tài trợ Liên bang & tiểu 
bang. 

2. Học sinh thì có đủ điều kiện nhận các bữa ăn dinh 
dưỡng miễn phí hay giá hạ.. 

3. Học sinh có thể có đủ điều kiộn cho xếp lớp cao 
cấp giá  hạ và kiểm tra SAT. 

4. Học sinh có thể hợp lệ cho chương trình Sau giờ 
học miễn phí. 

5. Giáo viên có thể miễn trả nợ vay sinh viên khi họ 
làm việc trong trường có phục vụ học sinh nhận bữa 
ăn miễn phí hay giá hạ. 

Phụ huynh không cần phải có số an sinh xã hội để 
nộp đơn và thông tin cung cấp trên đơn được giữ 
kín. Phụ huynh cũng có thê nộp đơn trên mạng ở 
www.ousd.org/nutrition. 

Các Mẫu Công thức Tài trợ Kiểm 
soát địa phương (LCFF) 
Dựa trên đáp ứng các bậc cao cho số phần trăm của 
học sinh mà hợp lệ cho bữa ăn miễn phí hay giá hạ, 
một vài trường là trường Điều khoản 2 hay là Điều 
khoản hợp lệ cộng đồng(CEP) . Những trường này 
phục vụ mọi học sinh các bữa ăn miễn phí bất kể thu 
nhập của gia đình. Trường. Provision 2 & CEP không 
có thu đơn xin bữa ăn của trường.. 

Các phụ huynh có con theo học các trường Provision 
2 & CEP thì cần phải điền mẫu LCFF . Mẫu LCFF 
quyết định học sinh nào hội đủ điều kiện thu nhập 
như là một quy trình thay thế để hoàn tất đơn xin 
bữa ăn. Sự tính toán tài trợ LCFF không phải là lý do 
duy nhất mà yêu cầu này có, những đơn này thì cũng 
quan trọng cho nhữg lý do sau: 

• Hổ trợ theo dõi chính xác thành tựu học hành của 
các nhóm học sinh thiểu số thiệt thòi về tình cảm xã 
hội. 

● Gia tăng tài trợ cho các học khu dựa trên số phần 
trăm học sinh có thu nhập thấp, trẻ con nuôi và học 
sinh đang học Anh ngữ.. 

Muốn tìm ra coi trường bạn có phải là trường 
Provision 2 hay CEP, hãy gọi Nutrition Services số 
434-3334. Muốn tìm hiểu thêm về LCFF, xin viếng 
www.ousd.org/LCFF. 

Bữa ăn điểm tâm đại trà 
Tất cả học sinh ở trường trong chương trình điểm 
tâm được ăn sáng miễn phí. Hãy hỏi trường bạn về 
giải pháp điểm tâm.. 

• Cổ điển – Điểm tâm trong Phòng ăn trước giờ học.. 

• Điểm tâm cơ hội thứ hai – Điểm tâm được phục 
vụ trong Phòng ăn sau khi giờ học bắt đầu nhưng 
TRƯỚC 10:00 am. Giờ các bữa ăn được hiệu trưởng 
định và thường là trong giờ nghỉ giải lao buổi sáng.. 

• Điểm tâm trong lớp học – Điểm tâm được giao tới 
lớp học ngay sau khi chuông reo lần thứ nhất.. 

• Grab N’ Go (ở vài trường trung học)- Học sinh lấy 
các gói ăn sáng tại các địa điểm trong khuôn viên 
trường và ăn trước giờ học hay ăn trong lớp.. 

Bữa ăn cho học sinh có Nhu cầu 
đặc biệt 
Tất cả những người bảo trợ các chương trình dinh 
dưỡng trẻ thì phải cung cấp bữa ăn cho trẻ khuyết 
tật với các nhu cầu ăn kiêng khi dọn thức ăn.. 

Trẻ khuyết tật cần bữa ăn đặc biệt 
Bất cứ lúc nào mà một trẻ khuyết tật không thể ăn 
uống một hay nhiều thực phẩm, thì chúng tôi phải 
có giấy chứng nhận bởi bác sĩ. Một văn bản y khoa 
phải có những điều sau:: 

• Khuyết tật và lời giải thích tại sao khuyết tật giới 
hạn chế độ ăn uống của trẻ. 

• Hoạt động quan trọng trong đời bị ảnh hưởng bởi 
khuyết tật. 

• Thực phẩm hay lựa chọn thức ăn phải bỏ đi hay 
thay thế. 

Trẻ với nhu cầu ăn kiêng 
Đối với trẻ có dị ứng thức ăn hay không chịu được 
thức ăn nào mà có giấy bác sĩ chứng nhận thì chúng 
tôi sẽ thay thế thức ăn khác. Còn đối với những trẻ 
không có khuyết tật thì giấy chứng nhận phải bao 
gồm: 

• Một xác nhận về nhu cầu y khoa hay chế độ ăn 
kiêng đặc biệt khác làm giới hạn chế độ ăn uống của 
trẻ.. 

• Thực phẩm mà cần bỏ và thực phẩm có thể thay 
thế trong chế độ ăn kiêng của trẻ này. 

Mẫu đơn yêu cầu này thì có sẵn trong văn phòng 
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Dịch vụ Dinh dưỡng hay trên mạng ở www.ousd. 
org/specialmeals. 

Gởi thư. Email hay fax văn bản y khoa đã điền và 
ký tên cho y tá trường hay Điều phối viên Dịch vụ Y 
tế, Barbara Parker ở Health Services Department, 
1000 Broadway, Suite 150, Oakland, CA 94607 hay 
barbara.parker@ousd.org. 

Thực đơn mà đáp ứng mô tả chế độ ăn uống của 
trẻ và/hay sửa đổi cấu trúc sẽ được triển khai. Nhân 
viên Dịch vụ dinh dưỡng sẽ được huấn luyện về cách 
thức chuẩn bị các bữa ăn đặc biệt này.. 

Để biết thêm chi tiết về dị ứng cho các bữa ăn của 
OUSD, xin liên lạc với Amy Glodde, Menu Planner, ở 
amy.glodde@ousd.org. 

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG 
Chính sách về Khỏe mạn 
Chính sách Vệ sinh của OUSD đã được Hội đồng 
Giáo dục sửa đổi vào năm 2014. Nó bao gồm Bộ 
Luật Giáo Dục Tiểu Bang và các hướng dẫn của 
OUSD về: Dinh dưỡng, Vườn trường, Thể dục và 
Hoạt động thể chất, Giáo dục Sức khoẻ toàn diện, 
Môi trường học đường Tích cực, Môi trường Thể 
thao lành mạnh, Và Điều phối Dịch vụ Y tế và Nhân 
viên Y tế. 

Một lĩnh vực quan trọng của chính sách này là   
hướng dẫn về thực phẩm được bán hoặc phục vụ tại 
các trường học để làm cho các trường học của OUSD 
trở nên lành mạnh. Ngoài ra, có nhiều chương trình 
và hoạt động ở trường học, cộng đồng và cấp huyện 
cung cấp các cơ hội chăm sóc sức khoẻ và sức khoẻ 
để được hỗ trợ và tham gia. Để biết thêm thông 
tin, vui lòng truy cập www.ousd.org/schoolwellness 
hoặc liên hệ với Điều Phối Viên Wellness tại 
health@ousd.org hoặc 879-2612. Xin vui lòng xem 
mục Trường học Cộng đồng OUSD trong Cuốn Cẩm 
nang này để có thêm nguồn lực. CHÍNH SÁCH HỘI 
ĐỒNG 5030 

Các Khảo sát 
OUSD sử dụng ba kháo sát hàng năm để giúp đo 
lường sức khỏa và an khang của trường chúng ta: 

• Khảo sát Trẻ khỏe mạnh ở California (CHKS), cho 
học sinh 

• Khảo sát Phụ huynh các trường ở California cho 

phụ huynh 

• Khảo sát khung cảnh trường ở California cho hiệu 
trưởng, giáo viên và nhân viên trường 

Kết quả của khảo sát hướng dẫn cải tiến khung cảnh 
trường và các điều kiện học hành cũng như sự tham 
gia của học sinh và phụ huynh.Nó giúp cải tiến chất 
lượng sức khỏe và an khang, dịch vụ học sinh và gia 
đình và các chương trình phát triển trẻ trong các 
trường cộng đồng có đủ dịch vụ mới nổi của chúng 
ta. Sửa chữa trường, cơ hội và hổ trợ phát triển, an 
toàn, bạo động và quấy nhiễu, sử dụng ma túy và 
sức khỏe tâm thần và cơ thể là một vài lãnh vực chủ 
chốt có trong khảo sát. Muốn biết thêm về các khảo 
sát này, xin gọi 273-1592 hay viếng www.ousd.org/ 
chks 

Khảo sát Trẻ khỏe mạnh ở 
California 
Mọi học sinh trong các lớp 5-12 đều lấy Khảo sát trẻ 
khỏe mạnh ở California.trong tháng Hai. Cần cha 
mẹ đồng ý cho trẻ dưới 12 tuổi. Trước khi làm khảo 
sát, cha mẹ sẽ nhận được một văn bản thông báo 
cho phép xem xét các câu hỏi của khảo sát. 

Khảo sát Phụ huynh các trường ở 
California 
Khảo sát này thu thập thông tin dùng để phát huy 
môi trường học hành khẳng định, sự tham gia của 
phụ huynh cũng như thành tựu của học sinh, sức 
khỏe và hạnh phúc.Khảo sát ngắn này ăn khớp với 
nội dung của các khảo sát của nhân viên để so sánh. 
Nó có dịch ra trong nhiều ngôn ngữ: Anh ngữ, Tây 
Ban Nha, Tagalog của Phi Luật Tân, Việt ngữ, Hoa, 
Ả rập, Hmông, Khờme, Đại hàn, Lào, Nga, Ukraine, 
Farsi, Đức, Hebrew, Hindi của Ấn độ, Nhật, Punjabi, 
Samoa, Somali, Urdu, Western Armenian, Bồ Đào 
Nha ở Âu châu và Bề Đào Nha của Ba Tây.Chúng tôi 
hy vọng rằng tất cả phụ huynh các trường công ở 
Oakland sẽ nói lên tiếng nói của mình bằng cách 
tham gia khảo sát này và ảnh hưởng lên các chương 
trình, chính sách và lề lối của trường và học khu 
bằng cách chia sẻ các quan sát và kinh nghiệm của 
mình.. 

Chất Thạch miên trong trường học 
Học khu triển khai kế hoạch Quản lý và Hoạt động 
để loại bỏ khoáng chất độc hại mà học sinh, giáo 
viên, công nhân, những thợ thuyền khác và khách 
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tới trường tiếp xúc. Quý vị có thể xem kế hoạch 
Quản lý và Hoạt động của một trường trong văn 
phòng hiệu trưởng, trong giờ làm việc bình thường. 
Hãy gọi Environmental, Health and Safety Office số 
535-2723 nếu quý vị có gì hỏi thêm. 

Thông báo Sử dụng Thuốc Trừ sâu 
hàng năm 
Học khu đã thông qua một chính sách Quản lý sâu 
rầy phối hợp (IPM) , Board Policy No. 3511.2, nó 
giới hạn chặt chẻ hơn việc sử dụng thuốc trừ sâu. 
Chính sách bao gồm thông báo phụ huynh/giám hộ 
và nhân viên việc sử dụng thuốc.. Muốn xem chính 
sách Quản lý sâu rầy phối hợp của học khu thì xin 
viếng www.ousd.org/environmentalhealth. 

Trong năm học, có thể cần phun thuốc ở các trường 
khác nhau kể cả trường của con quý vị. Nhân viên 
sẽ không phun thuốc trong giờ học. Phun thuốc sẽ 
được tiến hành trong ngày nghỉ lễ hay kỳ nghĩ dài 
ngày trong năm học.. 

Các bảng hiệu sẽ được niêm yết 72 giờ trước khi 
dùng thuốc ở mỗi trường phải phun xịt.Phụ huynh/ 
giám hộ hay nhân viên có thể yêu cầu được thông 
báo trước việc phun thuốc ở trường. Những người 
ghi trong sổ đăng ký trường sẽ được thông báo ít 
nhất 72 giờ trước khi dùng thuốc. Ngay cả khi quý vị 
đã đăng ký trong những năm học trước, xin điền 
mẫu đơn yêu cầu thông báo dùng thuốc có trong 
cuốn cẩm nang này hay trên mạng ở www.ousd. 
org/pesticideform. Đơn đã điền xong phải nộp cho 
văn phòng trường của quý vị nếu quý vị muốn được 
thông bạo khi thuốc được phun ở trường của quý 
vị.. 

Xin xem danh sách thuốc trừ sâu trong cuốn cẩm 
nang này đã được chấp thuận sử dụng ở các trường 
học khu năm học này 

Quý vị có thể tìm thêm thông tin liên quan tới các 
thuốc trừ sâu này và việc sử dụng thuốc ở trang 
mạng của Ban Quy định thuốc trừ sâu California tại 
www.cdpr.ca.gov. 

Name of Pesticide ............................................... Active Ingredient 
ACTIVE GRANULAR ANT BAIT FRM. 1 ...................................................................... ABAMECTIN B1 

BORID................................................................................................................. ORTHOBORIC ACID 

DELTADUST INSECTICIDE ........................................................................................ DELTAMETHRIN 

EMPO 20 WP POWER PAK ........................................................................................... CYFLUTHRIN 

GOPHER GETTER TYPE I ............................................................................................... STRYCHNINE 

MAXFORCE....................................................................................................... HYDRAMETHYLNON 

PRECOR 2000 PREMISE SPRAY II ........................................................ METHOPRENE/PERMETHRIN 

ROUND UP .............................................................................GLYHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 

STINGER WASP..................................................PYRENTHERINS/PIPERONYL BUTOXIDE/CARBARYL 

SURFLAN A.S. ....................................................................................................................ORYZALIN 

TALSAR CA GRANULAR.................................................................................................. BIFENTHRIN 

TEMPO 20 WP.............................................................................................................. CYFLUTHRIN 

TURF SUPREME 16---6---8 PLUS TRIMEC ................................... 2,4---DICHLOROPHENOXYACETIC ACID 

Chemical Name....................................................... Chemical Class 
BIO---WEED CORN GLUTEN MEAL............................................................................. NOT AVAILABLE 

CASTOR OIL ............................................................................................................OIL --- VEGETABLE 

CEDAR LEAF OIL ......................................................................................................OIL – ESSENTIAL 

CINNAMON .................................................................................................................... BOTANICAL 

CINNAMON OIL.......................................................................................................OIL – ESSENTIAL 

CITRIC ACID ............................................................................................................. NOT AVAILABLE 

CLOVE OIL ...............................................................................................................OIL – ESSENTIAL 

CLOVES, CRUSHED ......................................................................................................... BOTANICAL 

CORN GLUTEN MEAL ............................................................................................ OIL – VEGETABLE 

CORN OIL .............................................................................................................. OIL – VEGETABLE 

COTTONSEED OIL.................................................................................................. OIL – VEGETABLE 

DRAX ANT KILL GEL BORIC ACID ............................................................................. NOT AVAILABLE 

DRIED BLOOD .......................................................................................................ANIMAL DERIVED 

EUGENOL ....................................................................................................................... BOTANICAL 

GARLIC ........................................................................................................................... BOTANICAL 

GERANIOL ...................................................................................................................... BOTANICAL 

GROUND SESAME PLANT .............................................................................................. BOTANICAL 

LAURYL SULFATE SALTS ........................................................................................................... SOAP 

LINSEED OIL, BOILED ............................................................................................ OIL – VEGETABLE 

MALIC ACID ............................................................................................................... UNCLASSIFIED 

MINT HERBS .................................................................................................................. BOTANICAL 

MOSQUITO DUNKS BACILLUS THURINGIENSIS ...................................................... NOT AVAILABLE 

NEU 1165M SLUG AND SNAIL BAIT IRON PHOSPHATE .......................................... NOT AVAILABLE 

OIL OF CEDARWOOD ..................................................................................................... BOTANICAL 

OIL OF CITRONELLA ................................................................................................ OIL – ESSENTIAL 

OIL OF GERANIUM.................................................................................................. OIL – ESSENTIAL 

OIL OF LEMONGRASS ............................................................................................. OIL – ESSENTIAL 

OIL OF LINSEED..................................................................................................... OIL – VEGETABLE 

OIL OF PEPPERMINT ............................................................................................... OIL – ESSENTIAL 

OIL OF ROSEMARY .................................................................................................. OIL – ESSENTIAL 

OIL OF THYME......................................................................................................... OIL – ESSENTIAL 

OILS, CEDARWOOD, TEXAN ........................................................................................... BOTANICAL 

PEPPERMINT.................................................................................................................. BOTANICAL 

PHENYLETHYL  PROPIONATE .......................................................................................... BOTANICAL 

POTASSIUM LAURYL SULFATE ................................................................................................. SOAP 

POTASSIUM SORBATE ............................................................................................ NOT AVAILABLE 

PUTRESCENT WHOLE EGG SOLIDS .......................................................................ANIMAL DERIVED 

RED CEDAR CHIPS ................................................................................................... NOT AVAILABLE 

ROSEMARY .................................................................................................................... BOTANICAL 

SESAME OIL .......................................................................................................... OIL – VEGETABLE 

SODIUM CHLORIDE........................................................................................................ INORGANIC 

SODIUM LAURYL SULFATE ....................................................................................................... SOAP 

SOYBEAN OIL ........................................................................................................ OIL – VEGETABLE 

SUNCIDE ..............................................................................................................ORANGE EXTRACT 
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AN TOÀN 
An toàn Thẻ Khẩn cấp 
Thẻ này chứa đựng thông tin quan trọng khi chúng 
tôi cần liên lạc với quý vị trong khi khẩn cấp hay tai 
họa. Vào lúc bắt đầu tựu trường mỗi mùa Thu, cha 
mẹ được yêu cầu điền mẫu này Xin nhớ cập nhật các 
thông tin trong năm học nếu sở làm việc của quý vị, 
điện thoại hay địa chỉ nhà thay đổi. Quý vị có thể lấy 
một thẻ này ở văn phòng trường.. 

Kế hoạch an toàn 
Mỗi trường phải báo cáo về tình trạng của kế hoạch 
an toàn trường học của mình, bao gồm mô tả các 
yếu tố chính của nó trong Báo cáo Tổng Quát Hàng 
Năm (SARC). Ban quy hoạch phải tổ chức một cuộc 
họp công khai để cho phép các thành viên của công 
chúng có cơ hội bày tỏ ý kiến về kế hoạch trường 
học. Ban quy hoạch sẽ thông báo cho người và tổ 
chức cụ thể. Khiếu nại về việc không tuân thủ các 
yêu cầu quy hoạch an toàn trường học có thể được 
nộp cho Bộ Giáo dục Tiểu bang theo Thủ tục Khiếu 
nại Thống nhất (UCP). 

Kế hoạch thiên tai 
Nếu thiên tai xảy ra trong giờ học, trường sẽ không 
được cho học sinh về nếu không có sự đồng ý 
của Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định. 
Học sinh sẽ vẫn dưới sự giám sát của cơ quan nhà 
trường cho đến khi được thả cho cha mẹ hoặc 
người đại diện trước khi được ủy quyền của họ. 
Kiểm tra với hiệu trưởng để biết chi tiết về kế hoạch 
khắc phục thiên tai của trường. Hãy làm quen với kế 
hoạch và thảo luận với con bạn về cách bạn sẽ liên 
lạc sau một trận động đất lớn hoặc thiên tai khác. 
Phụ huynh cũng được yêu cầu hoàn thành Mẫu 
Khẩn cấp và Mẫu Trận động đất / Tai họa của Học 
sinh. Trẻ em sẽ được trả tự do cho các người được 
liệt kê trong Thẻ Khẩn cấp và / hoặc Mẫu Động đất / 
Tai họa của Học Sinh. Thẻ Khẩn cấp và Mẫu Động đất 
/ Động đất ở trường được giữ cho hợp thời và chính 
xác. Hãy đảm bảo cập nhật thông tin trong năm học 
nếu địa điểm làm việc, số điện thoại, hoặc địa chỉ 
nhà của bạn thay đổi. Bạn có thể lấy thẻ trong văn 
phòng trường học của bạn. 

An Toàn Cháy và Động Đất 
Hệ thống điện thoại nhanh chóng trở nên quá tải 
trong trường hợp khẩn cấp, vì vậy xin đừng cố gọi 

điện thoại cho trường trong trường hợp khẩn cấp. 
Thay vào đó, hãy đến trường hoặc gửi một người 
được liệt kê trong Thẻ Khẩn cấp của bạn để nhận 
con của bạn. Kiểm tra đài phát thanh và truyền hình 
địa phương của bạn để biết thông tin trong khi xảy 
ra thiên tai và trường hợp khẩn cấp. Các cuộc tập 
chống lửa và động đất được tổ chức thường xuyên 
ở tất cả các trường học. Xin hãy khuyến khích con 
quý vị thực hành những buổi tập này một cách có 
trách nhiệm và tuân theo tất cả các thủ tục mà các 
viên chức trường yêu cầu 

Tai nạn, thương tích, dịch vụ y tế 
và bệnh viện, bảo hiểm 
Nếu một tai nạn xảy ra ở trường, thì sẽ được cấp 
cứu cho thương tích nhẹ và bố mẹ được thông báo. 
Trong những trường hợp yêu cầu xe cứu thương, 
trước tiên hãy cố gắng liên lạc với phụ huynh có tên 
trong thẻ khẩn cấp của con em quý vị. Từ ngày 1 
tháng 7 năm 2016, tất cả học sinh OUSD bị tai nạn 
trong các hoạt động được trường học hoặc trường 
bảo trợ đều được bảo hiểm tai nạn hạn chế theo 
chính sách bảo hiểm học sinh của khu học chánh và 
chính sách bảo hiểm học sinh về tai họa. Những lợi 
ích này là tự động; Gia đình không cần nộp đơn để 
được bảo hiểm nhưng có những hạn chế. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ousd.org/ 
riskmanagement hoặc liên hệ với Văn phòng Quản lý 
Rủi ro theo số 879-1612 
EDUCATION CODE SECTION 49472, BOARD POLICY 5143 

 

Trách nhiệm của Phụ huynh Đưa 
rước con ở trường 
Phụ huynh chịu trách nhiệm đưa rước con tới 
trường và về nhà an toàn. Phụ huynh chịu trách 
nhiệm giữ trẻ trước và sau giờ học. Đưa con tới 
trường hay để con ở trường quá lâu sau khi bãi học 
khi không có nhân viên giám sát có thể được xem 
như xao nhãng và có thể đem lại hậu quả gởi tới 
Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em hay Ban Cảnh sát Oakland. 
Xin liên hệ trường quý vị để biết thông tin về 
chương trình chăm sóc trẻ trước và sau giờ học. 

Nuôi giữ Trẻ/Lệnh của Tòa Án/ 
Lệnh Cấm 
Nhân viên học khu sẽ tuân thủ lệnh giữ trẻ và lệnh 
cấm chừng nào mà lệnh này không đi ngược với 
các yêu cầu đạo luật giáo dục của tiểu bang hay 
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liên bang hay các nhiệm vụ theo luật định khác áp 
đặt lên học khu. Xin nộp hay gởi các bản án lệnh 
cho trường và/hay trung tâm chăm sóc trẻ của mỗi 
học sinh có ghi tên trong án lệnh và cũng gởi cho 
học khu Oakland, Văn phòng tổng tư vấn, 1000 
Broadway, Oakland, 94607. Phụ huynh phải xác 
nhận nhân viên nhận được hồ sơ bằng cách kiểm tra 
với giáo viên của con mình hay hiệu trưởng.. 

Học sinh với Nhu cầu Chăm sóc Sức 
khỏe đặc biệt 
Học sinh mà có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc 
biệt phải có dự phòng thuốc men, thiết bị hay tiếp 
liệu theo mình hay để ở trường. Những học sinh đó 
hay giáo viên của các em phải chuẩn bị mang thêm 
thuốc men hay tiếp liệu nếu có lệnh di tản khỏi 
trường Học sinh phải có một thẻ Khẩn cấp cá nhân 
mô tả các nhu cầu đặc biệt của các em. Thẻ phải 
liệt kê thông tin như: khuyết tật, thuốc men và liệu 
lượng thời gian dùng, giới hạn di chuyển, nhu cầu 
người phục vụ, dị ứng và y sĩ chính. Học sinh mắt 
kém hay khiếm thị phải có thêm gậy ở trường ngay 
cả khi các em có Chó dẫn đường.. 

Thông báo Người vi phạm tình dục 
Phụ huynh có thể xác định kẻ vi phạm tình dục đã 
đăng ký bằng cách viếng www.meganslaw.ca.gov để 
lùng khu vực địa lý quan tâm của chúng hay là liên 
lạc trực tiếp cơ quan luật pháp địa phương của quý 
vị để biết thêm thông tin. Phụ huynh cũng có thể gọi 
dịch vụ cành sát học khu số 874-7777. 

THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ SỰ RIÊNG 
TƯ 
Lấy thông tin cá nhân, quyền lợi truyền thông và 
trách nhiệm và việc học sinh dùng internet thì phải 
theo những quy định sau đây.. 

Quyền của Phụ huynh về Hồ sơ của Học sinh 
The Đạo luật về quyền giáo dục và quyền riêng tư 
của gia đình năm 1974 (20 USC SECTION 1232G) 
và Bộ luật Giáo dục California Phần 49063 yêu cầu 
Học khu phải thông báo cho phụ huynh biết rằng họ 
và những người khác được luật pháp cho phép có 
quyền kiểm tra và xem xét bất kỳ hồ sơ nào và dữ 
liệu liên quan đến học sinh. Học khu không cho phép 
truy cập vào các hồ sơ này cho những người không 
được ủy quyền. Tham khảo Quy chế Hành chính 
5125 và 5125.1 để biết thêm thông tin. 
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Toàn quyền truy cập hồ sơ của học sinh sẽ được cấp 
cho: 

(1) cha mẹ của học sinh 17 tuổi và nhỏ hơn, 
(2) cha mẹ của học sinh từ 18 tuổi trở lên nếu học 
sinh là người phụ thuộc vào mục đích thuế và hồ sơ 
cần thiết cho mục đích giáo dục hợp pháp; 
(3) học sinh từ 18 tuổi trở lên hoặc học sinh ghi 
danh vào một cơ sở giáo dục sau trung học; 
(4) học sinh từ 14 tuổi trở lên được xác định là 
thanh thiếu niên vô gia cư và không có người đi 
kèm; 
(5) cá nhân đã hoàn thành và ký một Bản khai Chứng 
nhận của Người chăm sóc. 

Cha mẹ có quyền kiểm tra và xem xét mọi hồ sơ và 
dữ liệu của trường liên quan đến con chưa thành 
niên. Nhà trường sẽ làm cho các tài liệu này có sẵn 
để kiểm tra không trễ hơn năm ngày học kể từ ngày 
yêu cầu. Phụ huynh có thể yêu cầu một đại diện của 
Học Khu giải thích các hồ sơ. MÃ SỐ GIÁO DỤC MỤC 
49069 

Phụ huynh của cựu học sinh có thể lấy tới hai bản 
học bạ của con mình miễn phí. . EDUCATION CODE 
SECTION 49065. Nếu sao các hồ sơ học sinh khác thì 
có thể bị tính lệ phí.. 

Sau khi kiểm tra và xem xét, phụ huynh mà có quyền 
nuôi giữ con có thể không thừa nhận nội dung của 
hồ sơ học sinh. Xem Administrative Regulation 
5125.3 để biết thêm thông tin. 

Phụ huynh mà có quyền nuôi giữ con có thể đồng ý 
bằng văn bản cho việc tiết lộ hồ sơ con mình cho bất 
kỳ ai hay cơ quan nào trừ khi việc tiết lộ không có sự 
đồng ý được pháp luật cho phép. EDUCATION CODE 
SECTION 49061, 49063 

Học khu sẽ nổ lực thông báo trước cho phụ huynh 
việc tiết lộ thông tin học sinh chiếu theo Trát hầu tòa 
hay lệnh của tòa. EDUCATION CODE SECTION 49076, 
49077 

Lợi ích giáo dục chính đáng là lợi ích của bất kỳ  
viên chức, nhân viên, nhà thầu, nhà tư vấn nào của 
trường, có trách nhiệm, phận sự hoặc nghĩa vụ hợp 
đồng với khu học chánh, dù là thường lệ hay do 
hoàn cảnh đặc biệt, đòi hỏi phải có hồ sơ học sinh . 
Các viên chức nhà trường và nhân viên là các viên 
chức hay nhân viên có trách nhiệm và nghĩa vụ đối 
với khu học chánh, dù là thường lệ hay do hoàn 
cảnh đặc biệt, đòi hỏi họ phải có hồ sơ học sinh. 

Nhà thầu hoặc tư vấn là bất cứ ai có hợp đồng bằng 
văn bản chính thức hoặc hợp đồng với khu học 
chánh về việc cung cấp các dịch vụ hoặc các chức 
năng do khu học chánh thuê ngoài khu học chánh. 
Nhà thầu hoặc tư vấn sẽ không bao gồm một tình 
nguyện viên hoặc một bên khác. MÃ SỐ GIÁO DỤC 
49076 

Vui lòng liên hệ với hiệu trưởng và AR 5125 và AR 
5125.1 để biết thêm thông tin về vị trí và loại hồ 
sơ; Các loại thông tin được giữ lại; Người chịu trách 
nhiệm về hồ sơ; Thông tin danh mục; Tiếp cận của 
người khác; Xem xét và thách thức của hồ sơ. Khi 
một học sinh ghi danh hoặc tìm kiếm hoặc dự định 
ghi danh vào một khu học chánh mới, hồ sơ sẽ được 
chuyển tiếp theo yêu cầu của khu học chánh mới 
trong vòng mười ngày học. Tại thời điểm chuyển 
giao, phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện có thể 
xem xét, nhận bản sao (với mức phí hợp lý) và / 
hoặc không nhận hồ sơ. 

Nếu bạn tin rằng khu học chánh không tuân thủ các 
quy định của liên bang liên quan đến bảo mật, bạn 
có thể nộp đơn khiếu nại với Bộ Giáo dục Hoa Kỳ 
(20 USC §1232g). 

Tiết lộ Thông tin cá nhân và Thông 
tin Danh bạ 
Quyền giáo dục gia đình và Đạo luật riêng tư 
(FERPA), một luật của liên bang, đòi hỏi rằng OUSD, 
với một số ngoại lệ, phải có văn bản đồng ý của quý 
vị trước khi tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận 
diện được từ hồ sơ giáo dục của con quý vị. Tuy 
nhiên OUSD có thể tiết lộ “thông tin danh bạ” thích 
hợp mà không cần văn bản đồng ý, trừ phi quý vị 
đã cho OUSD biết điều trái ngược theo thủ tục của 
OUSD. Mục đích chính của thông tin danh bạ là cho 
phép OUSD bao gồm thông tin từ hồ sơ giáo dục của 
con quý vị trong một số ấn phẩm của trường. Các ví 
dụ bao gồm: 
• Một bích chương cho thấy vai trò của con quý vị 
trong một vở kịch; 
• Kỷ yếu hàng năm; 
• Bảng danh dự hay danh sách công nhận khác; 
• Chương trình tốt nghiệp, và 
• Các tờ hoạt động thể thao, như cho đô vật, cho 
thấy cân nặng và chiều cao của thành viên trong 
đội.. 
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Thông tin Danh bạ là thông tin mà thường được xem 
là vô hại và không xâm phạm riêng tư nếu bị tiết 
lộ nên có thể tiết lộ cho các tổ chức bên ngoài mà 
không cân văn bản đồng ý trước của phụ huynh. Các 
tổ chức bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn 
các công ty chế tạo nhẫn của lớp hay xuất bản kỹ 
yếu. Nó cũng có thể bao gồm các chủ nhân hợp lệ, 
người tuyển học sinh của đại học và các ủy ban học 
sinh-phụ huynh-giáo viên.. 

Ngoài ra, hai luật của liên bang đòi hỏi các cơ quan 
giáo dục địa phương (LEAs) nhận sự giúp đỡ theo 
Đạo luật Elementary and Secondary Education Act 
1965, như đã tu chính (ESEA) cung cấp cho người 
tuyển mộ quân sự, các thông tin sau đây – danh 
sách tên, điện thoại, địa chỉ – trừ phi phụ huynh đã 
báo cho LEA là họ không muốn thông tin của con họ 
bị tiết lộ mà không có đồng ý của họ bằng văn bản.. 
[Ghi chú:  Những luật này là Đoạn 9528 của ESEA 
(20 U.S.C. § 7908) và 10 U.S.C. § 503(c).] Phụ huynh 
có thể từ chối yêu cầu này bằng cách điền vào phần 
mẫu Miễn trừ quân sự có trong tập hồ sơ đăng ký và 
gởi mẫu về cho trường trước ngày thứ Sáu đầu tiên 
trong tháng 9. Sau ngày đó, thông tin sẽ được tiết lộ 
cho giới quân sự theo yêu cầu trừ phi và cho tới khi 
phụ huynh/giám hộ gởi trả mẫu Miễn quân sự và nó 
có ý kiến của trường. Yêu cầu miễn quân sự thường 
tốn ít nhất hai tuần để nạp tài liệu và xử lý.. 

Nếu quý vị không muốn OUSD tiết lộ bất cứ loại 
thông tin nào dưới đây được ghi là thông tin danh 
bạ trong hồ sơ giáo dục của con quý vị mà không có 
sợ đồng ý bằng văn bản trước của quý vị thì quý vị 
phải điền mẫu từ chối Decline Release of Directory 
information có trong tập đăng ký trước ngày thứ Sáu 
đầu tiên trong tháng 9.. 

Học khu đã chỉ định những thông tin sau đây là 
thông tin danh bạ:: 
• Tên học sinh 
• Địa chỉ 
• Điện thoại 
• Địa chỉ Email 
• Ngày sinh 
• Ngành học chính 
• Ngày theo học 
• Cấp lớp 
• Tham gia các thể thao và hoạt động được chính 

thức công nhận 
• Cân nặng và chiều cao của thành viên đoàn lực sĩ 
• Bằng cấp, bảng danh dự và giải thưởng nhận được 
• Cơ quan giáo dục hay học viện theo học gần đây 

nhất 
• Số ID của học sinh, ID của người sử dụng hay số 

nhận diện cá nhân khác dùng để liên lạc trong hệ 
thống điện tử nhưng chỉ khi người nhận diện 
không thể được dùng để truy cập hồ sơ giáo dục 
trừ phi được dùng kết nối với một hay nhiều yếu 
tố mà nó chứng thực lý lịch của người sử dụng như 
một số PIN, mật khẩu hay yếu tố khác được biết 
hay sở hữu bởi người sử dụng có thẫm quyền. 

• Một số ID của học sinh hay số nhận diện cá nhân 
khác được trình bày trên thẻ ID học sinh nhưng chỉ 
khi người nhận diện không thể được dùng để truy 
cập hồ sơ giáo dục trừ phi được dùng kết nối với 
một hay nhiều yếu tố mà nó chứng thực lý lịch của 
người sử dụng như một số PIN, mật khẩu hay yốu 
tố khác được biết hay sở hữu bởi người sử dụng 
có thẫm quyền. 

Muốn biết thêm chi tiết xin viếng US Department of 
Education website. 

Học khu cũng có thể tiết lộ hình ảnh của con quý vị 
trừ phi quý vị từ chối cho tiết lộ vào ngày thứ Sáu 
đầu tiên trong tháng 9 (xem mẫu từ chối Opt out 
Form re Images có trong cuốn cẩm nang này). 
FERPA, Education Code 49061, 49073 OUSD AR 5125.1 

Kiểm tra về Tín ngưỡng cá nhân 
Trừ khi phụ huynh của học sinh được thông báo 
trước bằng văn bản và cho phép bằng văn bản, học 
sinh sẽ không bị thẩm vấn về các cuộc điều tra hoặc 
kiểm tra về niềm tin cá nhân hay các thực tiễn cá 
nhân của các em hoặc của cha mẹ về chính trị hoặc 
các tổ chức chính trị; Các vấn đề tâm thần hoặc tâm 
lý; hành vi hoặc quan điểm tình dục; hành vi bất hợp 
pháp, chống xã hội, tự buộc tội hoặc hạ thấp phẩm 
giá; phê bình đánh giá những người khác là họ hàng 
gần gũi; các mối quan hệ đặc quyền hoặc tương tự 
được công nhận hợp pháp, chẳng hạn như các luật 
sư, bác sĩ và mục sư, thực hành tôn giáo, liên kết, 
hoặc niềm tin; hoặc thu nhập (ngoài những điều luật 
pháp yêu cầu để xác định điều kiện tham gia chương 
trình hoặc nhận trợ cấp tài chính theo chương trình 
đó. MỤC ĐÍCH GIÁO DƯ 5NG 51513; 20 USC 1232H. 
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Internet 
Tất cả học sinh và phụ huynh đều phải đọc Chính 
sách giáo dục của OUSD 6163.4 và Quy định hành 
chính 6163.4 về Internet An toàn và Học sinh Sử 
dụng kỹ thuật và ký Tở Chấp nhận sử dụng kỹ 
thuật OUSD’s Acceptable Use of Technology 
Agreement and Consent Form (xem Board Policy 
6163.4 và AR 6163.4 trong Phụ lục). 

Mẫu Thỏa hiệp và Đồng ý được phân phối lúc đăng 
ký và phải được điền vào và nộp cho trường. OUSD 
có thể cung cấp trương mục email để bổ sung cho 
các chương trình học tập.. 

Internet và các nguồn lực trên mạng khác, kể cả 
trương mục email của học sinh, cung cấp bởi học 
khu là những đặc ân có thể thu hồi lại, nhằm hổ 
trợ chương trình giáo dục và học hành xa hơn của 
học sinh. Học sinh không được truy cập, niêm yết, 
nộp, xuất bản hay trưng bày vấn đề hay tài liệu có 
hại, đe dọa, tục tiểu, quấy phá hay cho thấy tính 
dục cấu thành sách nhiễu hay gièm pha người khác 
như chính sách không kỳ thị mà Học khu ngăn cấm. 
Ngoài ra, học sinh bị cấm truy cập các trương mục 
trên mạng của học sinh khác hay nhân viên.. 

Bắt nạt như định nghĩa trong Education Code 
Section 48900(r), sẽ không được dung thứ và là 
cơ sở cho biện pháp kỷ luật cho tới và bao gồm 
đuổi học hay trục xuất. Bắt nạt bao gồm bắt nạt 
trên mạng (gọi là “cyberbullying” và “cyber sexual 
bullying”). Vấn đề có hại bao gồm điều mà một 
người trung bình mô tả là gây tổn thương như lõa 
thể, cư xử tính dục và thiếu giá trị khoa học, chính 
trị, mỹ thuật, văn chương nghiêm túc cho trẻ vị 
thành niên. Hiệu trưởng ở trường của học sinh này 
sẽ quyết định coi người dùng internet có vi phạm 
điều nào trong những điều trên không. Hiệu trưởng 
có thể thu hồi hay ngưng không cho học sinh truy 
cập internet ở trường bất cứ lúc nào. Quyết định 
của hiệu trưởng hay người đại diện là chung cuộc. 
Việc sử dụng không thích đáng tài nguyên kỹ thuật 
vi phạm chính sách hay quy định của học khu có thể 
mang lại biện pháp kỷ luật va/hay pháp lý. Học sinh 
sẽ được dạy có hành vi thích hợp trên mạng bao 
gồm tương tác với người khác trên website và trong 
phòng chat, ý thức bắt nạt trên mạng và đáp ứng.. 
BOARD POLICY 6163.4. 

Thể thao thi đua 
Bắt đầu từ năm học 2015 - 2016 và mỗi năm sau 
đó, mỗi trường tiểu học và trung học công lập, kể cả 
trường bán công mà có thi đua thể thao thì sẽ chuẩn 
bị các thông tin sau đây vào cuối năm học: 

1. Tổng số ghi danh của trường, xếp theo giới tính.. 
2. Số học sinh ghi danh ở trường mà tham gia vào 
các tranh đua thể thao, xếp theo giới tính.. 
3. Số đội nam và đội nữ xếp theo thể thao và theo 
mức tranh đua.. 

Trường sẽ làm cho cách thông tin này được biết tới 
bằng cách niêm yết nó lên website của trường . Nếu 
trường không có website riêng thì trường có thể 
nộp thông tin cho trực điện thoại học khu hay bán 
công để niêm yết thông tin lên website của học khu 
hay của người trực; thông tin sẽ được phân tách 
bởi trường. Thể thao thi đua có nghĩa là thể thao 
có huấn luyện viên, có tổ chức quản trị, tập huấn 
và tranh đua theo mùa và thi đua là mục tiêu chính 
EDUCATION CODE 221.9 

Tường thuật báo chí 
Là một chính sách, Học khu cố gắng tạo điều kiện 
cho các báo cáo về các hoạt động của trường mà 
không gây nguy hiểm cho quá trình học tập hay sự 
riêng tư của học sinh và nhân viên. Tất cả các yêu 
cầu truyền thông phải được phối hợp thông qua Văn 
phòng Truyền thông hoặc địa điểm trường học, và 
phóng viên, nhiếp ảnh gia, và tất cả những du khách 
khác phải kiểm tra tại văn phòng phía trước khi vào 
một trường học. Sự cho phép của phụ huynh đối với 
các phóng viên để phỏng vấn hoặc chụp hình học 
sinh không bắt buộc, nhưng phụ huynh có thể điền 
vào Mẫu Phiếu Chọn Từ chối Phương Tiện truyền 
thông nếu muốn con của họ không được chụp ảnh 
hoặc quay phim. Mẫu Opt-Out trong cuốn cẩm 
nang này cũng có sẵn trực tuyến tại www.ousd.org/ 
familyresources. Bất cứ khi nào có thể, giáo viên 
và hiệu trưởng sẽ thông báo cho cha mẹ trước các 
cuộc phỏng vấn theo lịch trình. CHÍNH SÁCH HỘI 
ĐỒNG 1112 

Phân phát các Tài liệu ở Trường 
học 
Việc phân phối tờ bướm và các tài liệu khác cho học 
sinh hoặc nhân viên qua các trường phải được Văn 
phòng Thông tin phê duyệt trước tiên. Theo chính 
sách phân phối của Học Khu, tất cả các tài liệu này 
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phải hỗ trợ giáo dục học sinh và không có tính chất 
tôn giáo, chính trị hoặc thương mại. Tài liệu được 
chấp thuận sẽ có dấu ấn ghi nhận rằng nó đã đáp 
ứng các yêu cầu chính sách của Học Khu. Để biết chi 
tiết, hãy gọi 879-8200 x6 hoặc truy cập www.ousd. 
org/flyerdistribution. Các ấn phẩm của các tổ chức 
giáo chức-phụ huynh được miễn trừ khỏi chính sách 
này. 

Chụp hình của Trường 
Hiệu trường của trường quý vị chịu trách nhiệm cho 
việc sắp xếp chụp ảnh chuyên nghiệp cho lớp của 
con quý vị cũng như hình của cá nhân con quý vị. Xin 
liên lạc với hiệu trưởng để biết thêm thông tin.. 

Yêu cầu hồ sơ học khu 
Công chúng có thể yêu cầu truy cập vào các hồ sơ 
hiện tại không bảo mật của Học khu. Yêu cầu phải 
được lập thành văn bản và gửi qua email, gửi qua 
đường bưu điện, fax hoặc gửi bằng tay đến Phòng 
Truyền thông, đặt tại 1000 Broadway, Suite 680, 
Oakland, 94607. Các yêu cầu được gửi qua email 
được ưu tiên hơn. Vui lòng gửi email yêu cầu tới 
publicrecords@ousd.org. Nếu bạn gửi yêu cầu hồ 
sơ của mình qua các phương tiện khác, vui lòng xác 
nhận việc nhận với publicrecords@ousd.org. Học 
khu sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 10 ngày làm 
việc xác nhận nhận được yêu cầu của bạn, yêu cầu 
làm rõ nếu cần thiết và đưa cho bạn một khung thời 
gian trong đó nó sẽ cung cấp thông tin nếu nó không 
có sẵn. Bạn sẽ được yêu cầu bao gồm chi phí sao 
chép hồ sơ. Trước khi bạn đưa ra yêu cầu, hãy kiểm 
tra trước trên trang web của Học khu tại www.ousd. 
org hoặc gọi Phòng Truyền thông ở số 879-8200 x6 
(Văn phòng Giám sát viên) để xem thông tin có sẵn 
không. 

NGOẠI HÌNH VÀ TÀI SẢN CÁ NHÂN 
Theo mục tiêu của Học khu cung cấp cộng đồng học 
đường an toàn và tôn trọng, học sinh phải ăn mặc 
và có hạnh kiểm theo cách cho thấy độ nghiêm túc 
thỏa đáng trong môi trường học hành.. 

Ăn Mặc và Chãi chuốt 
Phù hợp với BOARD POLICY 5132, học sinh OUSD 
phải tuân theo hướng dẫn cho ăn mặc và chãi chuốt 
ở mọi hoạt động bình thường ở trường. Có hướng 
dẫn hiện thời cho giày dép, chữ viết trên áo, hình 
ảnh và huy hiệu trên mọi đồ vật cá nhân, nón và các 

loại đội trên đầu. Về chính sách của trường về đồng 
phục và/hay giới hạn về áo quần liên quan tới băng 
đảng, hãy nói chuyện với hiệu trưởng.. 

Học sinh có thể mặc áo quần che nắng trong ngày 
học khi ở ngoài trời và có thể dùng kem chống nắng 
mà không cần toa hay giấy của bác sĩ.. 

Tài sản cá nhân 
Chúng tôi không khuyến khích học sinh mặc áo 
quần đắt tiền hay mang nữ trang và mang những đồ 
vật mắc tiền tới trường. Học khu không chịu trách 
nhiệm cho tài sản cá nhân bị mất của học sinh.. 

Điện thoại di động và thiết bị điện 
tử khác 
Học sinh bị cấm dùng trong lớp điện thoại di động, 
máy nhắn tin, và thiết bị điện tử khác. Những thiết 
bị cấm này có thể bị tịch thu từ học sinh và giữ tới 
cuối tiết học, ngày học hay cuối hoạt động.. 
BOARD POLICY 5131 

KHUNG CẢNH TRƯỜNG HỌC VÀ KỶ 
LUẬT 
Mỗi học sinh có quyền học tập trong một môi 
trường học hành an ninh và an toàn. BOARD POLICY 
5144 kêu gọi sử dụng các tiếp cận phục hồi, ngăn 
ngừa và tích cực đối với việc quản lý hạnh kiểm học 
sinh hầu giảm thiểu nhu cầu kỷ luật và tối đa hóa giờ 
giảng dạy cho mỗi học sinh, Các bản chính sách và 
thủ tục xử lý học sinh và kỷ luật thì có sẵn ở www. 
ousd.org/discipline. BOARD POLICIES 5144, 5144.1; 
ADMINISTRATIVE REGULATIONS 5144, 5144.1, 
5144.2. 

Mỗi giáo viên sẽ bắt học sinh chịu trách nhiệm cho 
hạnh kiểm của mình trên đường đi tới và trên khuôn 
viên nhà trường, kể cả sân chơi và sân trường. 
EDUCATION CODE 44807 

Học sinh phải tuân theo quy định của trường, nghe 
lời mọi chỉ dẫn, chăm chỉ trong học tập, tôn trọng 
giáo viên và những người khác và kềm chế ngôn ngữ 
tục tĩu không tốt đẹp. 5 CCR 300. 

Khiếu nại về việc thi hành các chính sách kỷ luật của 
học khu có thể làm với văn phòng Thanh tra nằm tại 
1000 Broadway, Suite 150, Oakland, 94607, phone: 
879-4281, fax: 879-3678. 
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Kế hoạch Giải quyết tự nguyện 
giữa Học khu và Văn phòng Quyền 
Dân sự (OCR) 
Vào thứ Năm, 27 tháng 9, 2012, the Oakland Board 
of Education đã thông qua một Kế hoạch Giải quyết 
tự nguyện (VRP) với Bộ Giáo dục Hoa kỳ, Văn phòng 
Dân quyền (OCR), để giải quyết vấn đề kỷ luật không 
cân đối của OUSD  đối với học sinh Mỹ gốc Phi 
châu.. OCR đã xướng lên một cuộc xem xét về tuân 
hành để xem coi học khu có kỷ luật học sinh Mỹ gốc 
Phi châu có khe khắt hơn học sinh da trắng không. 
Kết quả là một thỏa hiệp có hai giai đoạn bao phủ 
các năm học từ 2012-13 tới 2016-17. 

Quyết định này được thực hiện để công nhận sáng 
kiến của Học khu ưu tiên hóa các thành quả cải tiến 
cho nam sinh da đen kể từ năm 2010, khi OUSD tạo 
nên Văn phòng Thành quả Nam sinh Mỹ gốc Phi 
châu (AAMA). Cụ thể là AAMA và các sáng kiến của 
học khu để giải quyết vấn đề mất cân đối bao gồm: 
• Phát triển các trường cộng đồng đủ dịch vụ mà 
cùng với học hành chất lượng, cung cấp các dịch vụ 
trọn gói và chú ý tới nhu cầu tình cảm xã hội của học 
sinh. 
• Xem xét và phát huy các lề lối tốt nhất của quốc 
gia cho việc giảm thiểu các vụ đuổi học không cân 
đối, có tính cách chủng tộc. 
• Chú trọng việc giảm thiểu “chống đối” như là một 
cơ bản cho đuổi học.. 
• Bác bỏ các chiến lược không dung thứ như là phản 
tác dụng . 
• Áp dụng các nguyên tắc CÔNG LY Phục hồi làm 
thay đổi cách tiếp cận từ kỷ luật hình phạt tới thực 
hành phục hồi nhấn mạnh đến sửa chữa sự tai hại 
gây ra và hổ trợ người có trách nhiệm cung cấp sửa 
đổi người bị hại. 
• Giới thiệu Can thiệp Tính tình khẳng định và các 
Chiến lược để dạy và củng cố các yêu cầu tính tình 
khẳng định toàn học khi mà nó công bằng và áp 
dụng cho tất cả học sinh trong mọi văn cảnh. . 

Muốn tìm hiểu thêm về các kết quả và các bước mà 
OUSD đã làm để giải quyết kỷ luật không cân đối, 
hãy xem bản ghi nhớ 2015 memo này và 
www.ousd.org/aama. 

Cơ sở cho việc dùng Biện pháp kỷ 
luật 
Những hành động sau đây—cho dù xảy ra trong 
sân trường, trong giờ ăn trưa hay ngoài khuôn viên 
trường, nếu như nó gây ra một sự gián đoạn hoạt 
động của trường một cách đáng kể—thì có thể 
mang lại biện pháp kỷ luật.: 

• Gây ra, toan tính gây ra, hay đe dọa gây ra thương 
tích cho người khác 
• Cố tình dùng vũ lực hay bạo động lên ngưởi khác, 
trừ trường hợp tự vệ 
• Sở hữu, bán hay cung cấp súng ống, dao, chất nổ 
hay vật dụng nguy hiểm khác. 
• Sở hữu bất hợp pháp, sử dụng, bán hay cung cấp 
hay bị ảnh hưởng bởi ma túy,thức uống có cồn hay 
làm say nào. 
• Cho bất hợp pháp, sắp xếp hay thương thảo để 
bán ma túy, rượu và rồi bán, giao hàng hay cung cấp 
ma túy cho người khác hay bán, giao hàng hay cung 
cấp cho một người chất hay tài liệu khác và trình bày 
nó như là chất quốc cấm hay rượu hay chất làm say.. 
• Phạm tội hay toan phạm tôi cướp bóc hay tống 
tiền 
• Gây ra hay toan tính gây ra thiệt hại cho tài sản 
trường hay tài sản tư nhân 
• Ăn cắp hay toan tính ăn cắp tài sản trường hay của 
tư nhân. 
• Sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá hoặc các sản phẩm 
nicotin, bao gồm nhưng không giới hạn đối với 
thuốc lá, xì gà, xì gà thu nhỏ, thuốc lá điếu, thuốc lá 
không khói, thuốc mỡ, nhai và trầu, trừ khi được kê 
đơn. 
• Thực hiện hành vi khiêu dâm hoặc tham gia vào 
thói quen thô tục hoặc tục tĩu. 
• Mua, bán, hoặc thương lượng bất hợp pháp để 
bán bất cứ vật dụng ma túy nào. 
• Gây rối các hoạt động của trường hoặc bằng cách 
khác cố tình thách thức thẩm quyền hợp lệ của 
người giám sát, giáo viên, cán bộ quản lý, cán bộ nhà 
trường hoặc nhân viên khác của trường tham gia 
thực hiện nhiệm vụ của mình. 
• Biết mà vẫn nhận tài sản học đường bị đánh cắp 
hoặc tài sản cá nhân. 
• Có một khẩu súng giả (cái gì đó có thể làm một 
người bình thường kết luận rằng vật đó là súng). 
• Cam kết hoặc cố tình xâm phạm tình dục hoặc bạo 
động tình dục. 
• Quấy rối, đe dọa, hoặc hăm dọa một học sinh là 
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người chứng nhân phàn nàn. 
Nhân chứng trong một vụ kiện kỷ luật của học sinh 
nhằm mục đích ngăn cản học sinh làm nhân chứng, 
trả thù học sinh làm nhân chứng, hoặc cả hai. 
• Dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12, gây quấy 
rối tình dục. 
• Dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12, tham gia, 
gây ra, cố gắng, hoặc 
đe doạ gây ra bạo lực vì ganh ghét. 
• Đối với học sinh từ lớp 4 đến lớp 12, cố ý gây rối, 
Đe dọa hoặc đe dọa đối với nhân viên của học khu 
hoặc một học sinh khác đủ nghiêm trọng để làm 
gián đoạn công việc học của học sinh, tạo ra rối loạn 
đáng kể, xâm phạm quyền của học sinh bằng cách 
tạo ra một môi trường giáo dục hăm dọa hoặc thù 
địch. 
• Tham gia vào, hoặc cố gắng tham gia vào việc ghê 
tởm. 
• Đe dọa khủng bố đối với cán bộ trường học hoặc 
tài sản của nhà trường. 
• Bán, đàm phán bán hoặc bán bất hợp pháp Thuốc 
kê toa Soma. 
• Giúp đỡ và hỗ trợ, như được định nghĩa trong Mục 
31 của Bộ luật hình sự, 
Gây ra hoặc cố gắng gây thương tích cơ thể cho 
người khác. 
• Tham gia vào một hành vi bắt nạt theo quy định 
trong Luật Giáo dục Đoạn 48900 (r), bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở, bắt nạt hành vi bằng hành 
vi điện tử, hướng đến đối tượng học sinh hoặc nhân 
viên nhà trường. 

EDUCATION CODE SECTIONS 48900, 48900.2–48900.4, 
48900.7, 48915 

Quyền được xét xử công bằng 
Tất cả nhân viên nhà trường đều phải đối xử mọi 
học sinh một cách nhất quán, công bằng và bình 
đẳng và bảo đảm xét xử công bằng cho tất cả học 
sinh, Phụ huynh và học sinh có quyền: 

• Được thông báo các chính sách và luật lệ chi phối 
hạnh kiểm và kỷ luật học sinh. 
• Được thông báo các cáo buộc hạnh kiểm và chứng 
cớ làm nền tảng cho những cáo buộc đó. 
• Trình bày các sự kiện về phía mình và các chứng cớ 
hổ trợ hay lời khai cho hiệu trưởng trước khi bị kỷ 
luật trừ phi hiệu trưởng coi đây là trường hợp khẩn 
cấp. 
• Có một cuộc họp với nhân viên trường.. 
• Được thông báo trước về bắt cứ cuộc điều trần kỷ 

luật nào. 
• Trát đòi nhân chứng, và hẩu tòa và được có đại 
diện trong vụ điều trần kỷ luật. 
• Kháng cáo quyết định việc cho nghỉ học cho Ban 
Giáo dục Alameda County trong vòng 30 ngày.. 

Biện pháp kỷ luật 
Các học sinh mà thấy có bất kỳ hành vi sai trái nào 
được liệt kê là "căn cứ để kỷ luật" (nói ở trên) có thể 
bị đình chỉ, chuyển sang trường cơ hội hay tiếp tục 
học (xem chương trình Giáo dục Thay thế) hoặc bị 
trục xuất khỏi trường sau một buổi điều trần. Điều 
này bao gồm những học sinh theo học chương trình 
giáo dục đặc biệt hoặc nhận các dịch vụ giáo dục 
theo Mục 504. 

Năm hành động sẽ dẫn đến việc đình chỉ học tập 
ngay lập tức và đề nghị trục xuất nếu một học sinh 
phạm tội ở trường hoặc tại một hoạt động của 
trường: 

1. Sở hữu, bán, hoặc trang bị vũ khí 
2. Trao một con dao cho người khác 
3. Bán một chất quốc cấm 
4. Phạm tội hoặc cố tình tấn công tình dục hoặc bạo 

hành 
5. Có chất nổ 
EDUCATION CODE SECTION 48915 

Đối với các hành động khác, OUSD hỗ trợ các biện 
pháp khác để đình chỉ và trục xuất. Các giải pháp 
như vậy có thể giải quyết các nguyên nhân có thể 
xảy ra của hành vi, bao gồm các mục tiêu sai lầm 
và nhu cầu chưa được đáp ứng của học sinh. Trong 
một số trường hợp, những lựa chọn này có thể bao 
gồm việc bồi thường cho những người bị ảnh hưởng 
hoặc bị tổn hại do hành vi. Một số lựa chọn thay 
thế được sử dụng bởi các trường học của OUSD bao 
gồm: 

• Thực tiễn phục hồi công lý, chẳng hạn như các 
chu kỳ hỗ trợ và trách nhiệm giải trình 
• Trường học vào thứ bảy 
• Thuyên chuyển cơ hội 
• Các hệ thống trách nhiệm giải trình giống như Tòa 
án Thanh niên McCullum 
• Các chương trình giải quyết xung đột 
• Hoạt động dịch vụ cộng đồng 
• Hợp đồng hành vi 
• Thăm viếng và / hoặc các cuộc hội thảo với các 
thành viên trong gia đình 
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• Đình chỉ học nhưng vẫn ở trong trường 
• Mất đặc quyền 
• Thay đổi lịch trình 

Nếu bạn có thêm thắc mắc về kỷ luật, vui lòng 
liên hệ với trường của bạn hoặc Attendance and 
Discipline Support Services tại 879-2347. CHÍNH 
SÁCH CỦA Hội đồng 5142, 5144.1, 5145.12 

Kỷ luật bởi gíáo viên 
Nếu dùng các cách thức khác để sửa chữa hành vi 
dưới mục “cơ sở cho biện pháp kỷ luật”, thì một giáo 
viên có thể: 

• Ngưng học sinh học trong lớp cho ngày đó và ngày 
hôm sau—Việc này không đưa tới việc đuổi ra khỏi 
trường 
• Giữ học sinh sau khi tan học không quá một giờ 
sau bãi học 
• Giới thiệu học sinh tới ban giám hiệu 
• Yêu cầu bằng thư cha mẹ học sinh tham dự hội 
nghị với giáo viên liên quan tới việc ngưng học. 
EDUCATION CODE SECTION 48910 

Việc sử dụng hình phạt cọp rằng (về thể xác) bị cấm 
đoán ở trong mọi trường công lập Oakland.. 

Liên hệ cảnh sát 
Khi học sinh bị buộc tội đã vi phạm luật pháp, các 
viên chức nhà trường có trách nhiệm liên lạc và báo 
cáo vụ việc cho cảnh sát. Các tình huống có yêu cầu 
liên lạc với cảnh sát bao gồm các cuộc tấn công vật 
chất vào học sinh hay nhân viên; Học sinh hoặc 
những người khác có súng hoặc vũ khí khác; Đe dọa 
bạo lực bởi bất cứ ai; Và sở hữu hoặc bán thuốc. 
Một khi tình huống được báo cáo, trách nhiệm của 
sở cảnh sát là quyết định có nên điều tra hay không. 

Cảnh sát Phỏng vấn Học sinh 
Cảnh sát viên có thể hỏi cung một học sinh ở trường 
liên quan đến việc điều tra của họ về vấn đề liên 
quan đến trường học hoặc một vụ nghi ngờ lạm 
dụng hoặc tấn công tình dục trẻ em hoặc trong 
trường hợp khẩn cấp. Các viên chức nhà trường sẽ 
triệu tập học sinh đến văn phòng để phỏng vấn. Khi 
một học sinh bị bắt, các viên chức nhà trường phải 
nói ngay với phụ huynh / người giám hộ, trừ phi 
học sinh đó có thể là nạn nhân của sự ngược đãi trẻ 
em. Nếu một học sinh bị cảnh sát bắt giữ và thẩm 
vấn, ngoài lời cảnh báo của Miranda, cảnh sát phải 
nói với học sinh rằng học sinh đó có thể có một phụ 

huynh hiện diện và có thể đợi cho đến khi cha mẹ có 
mặt trước khi bắt đầu thẩm vấn. Ngoài ra, nhân viên 
của trường phải ngay lập tức liên lạc với cha mẹ để 
có được sự chấp thuận bằng miệng để cho phép bất 
kỳ nghi vấn nào của cảnh sát đối với học sinh, trừ khi 
đứa trẻ đó là nghi ngờ là nạn nhân của sự ngược đãi 
trẻ em. Nếu phụ huynh yêu cầu học sinh không bị 
thẩm vấn cho đến khi em có thể có mặt, học sinh sẽ 
không được mang tới cảnh sát để hỏi cung cho đến 
khi bố mẹ có mặt. 
BOARD POLICY 5145.11, 5145.13 AND 5145.14 

Đuổi học cảnh cáo 
Một học sinh có thể bị loại khỏi các hoạt động học 
đường thường xuyên cho đến năm ngày học một 
lần và không quá 20 ngày học trong bất kỳ năm học 
nào. Nếu một học sinh ghi danh hoặc được chuyển 
sang một trường học phổ thông khác, một trường 
học hoặc lớp học cơ hội, hoặc một trường học hoặc 
lớp học tiếp theo, học sinh có thể không bị đuổi khỏi 
trường trong hơn 30 ngày trong bất kỳ năm học nào. 
Cha mẹ phải được thông báo bằng văn bản bằng 
tiếng mẹ đẻ về các lý do đình chỉ học. Mã số Giáo 
dục mục 48903 

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, học sinh sẽ 
không còn bị đình chỉ học vì vi phạm MÃ GIÁO DỤC 
48900 (k). 

Học sinh bị tạm ngưng học có thể không có mặt tại 
bất kỳ tài sản của nhà trường hoặc tham dự bất cứ 
hoạt động nào của trường, dù là tại cơ sở công cộng 
hay tư thục, trong suốt thời gian bị đuổi học. Học 
sinh được yêu cầu hoàn thành tất cả các bài tập và 
bài kiểm tra bị mất trong thời gian bị đình chỉ. Trừ 
trường hợp khẩn cấp, trước khi học sinh bị đình 
chỉ, em sẽ gặp một quản trị viên ở trường để thảo 
luận về hành vi sai trái và trình bày phía mình về vụ 
việc và bằng chứng để bào chữa. Việc đình chỉ và 
thời hạn đình chỉ sẽ được xác định trên cơ sở từng 
trường hợp với người quản lý áp đặt việc đình chỉ, 
có tính đến các tình huống giảm nhẹ hoặc tăng nặng 
và xem xét Kỷ luật Học sinh OUSD và Khung Can 
thiệp. 

Thuyên chuyển ngoài ý muốn 
Một học sinh có thể bị thuyên chuyển ngoài ý muốn 
tới một trường phổ thông khác hay tới một trường 
tiếp tục chỉ tuân theo khuyến cáo cho việc nghỉ học 
và sau vụ điều trần trước Hội đồng kỷ luật (DHP) của 
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học khu , phù hợp với các yêu cầu của Luất Giáo dục 
48918 và thông báo và thủ tục điều trần cho vụ đuổi 
học. DHP sẽ công nhận việc dùng tiếp cận tốt với 
hành vi của học sinh và tối đa hóa giờ học tập của 
mỗi học sinh. Một sự thuyên chuyển ngoài ý muốn 
tới một trường tiếp tục phải chiếu theo EDUCATION 
CODE 48432.5. BP 5144.1. 

Một luật mới cũng cho phép thuyên chuyển ngoài ý 
muốn một học sinh phạm tội ác nào đó hay tội nào 
bất cứ ghi danh vào cùng trường với nạn nhân của 
tội ác, miễn là một số điều kiện đã hội đủ và Ban 
Giáo dục đã thông qua một chính sách ở một buổi 
họp thường kỳ để thi hành quyền này như pháp luật 
đòi hỏi.. EDUCATION CODE Section 48929 

Khuyến cáo đuổi học bắt buộc 
Hiệu trưởng hay giám đốc học khu sẽ khuyến cao 
đuối học một học sinh vì vi phạm EDUCATION CODE 
SECTIONS 48900 (A)–(E), trừ phi hiệu trưởng hay 
giám đốc tìm thấy và báo cáo bằng văn bản cho Hội 
đồng kỷ luật (PDHP), rằng đuổi học thì không thích 
hợp do trường hợp đặc biệt của vấn đề. Một khi mà 
học sinh đã giới thiệu tới xét đuối học thì PDHP họp 
để nghe vấn đề và quyết định coi có nên khuyến 
cáo đuổi học tới giám đốc hay không. Học sinh và 
phụ huynh được thông báo quyền được xét xử công 
bằng.. Kết quả và khuyến cáo của PDHP được nộp 
cho giám đốc và Ban giáo dục để làm ra quyết định 
sau cùng. Một học sinh bị đuổi vẫn có quyền giáo 
dục và có thể được giới thiệu tớiVăn phòng Giáo dục 
Alameda County để hưởng dịch vụ đó. 

Đuổi học bắt buộc 
Trường hợp mà hiệu trưởng hay giám đốc quyết 
định rằng một học sinh đã phạm tội hành động nào 
sau đây trên sân trường hay trong một hoạt động 
ở sân trường thì học sinh đó phải bị ngưng học và 
khuyến cáo đuổi học:: (1) sở hữu, bán hay cung cấp 
súng; (2) khuơ dao hay vũ khí khác vào một người 
khác; (3) Bán bất hợp pháp hay giữ ma túy; (4) phạm 
tội hay toan phạm tội tấn công tình dục hay bạo 
hành tình dục như định nghĩa trong EDUCATION 
CODE SECTION 48900 (N); hay (5) sở hữu chất nổ. 

Trách nhiệm cho Thiệt hại và Mất 
mát 
Phụ huynh hay giám hộ của học sinh sẽ chịu trách 
nhiệm cho các thiệt hại gây ra cố tình bởi hành vi 

kém đạo đức của học sinh, bao gồm chết chóc, 
thương tích cho người hay thiệt hại tài sản. Phụ 
huynh cũng có thể bị trách nhiệm cho phần thưởng 
lên tới $10,000 cho việc  Học khu  truy tố thành 
công học sinh phạm tội . Phụ huynh hay giám hộ 
cũng chịu trách nhiệm cho sách giáo khoa, dụng cụ 
âm nhạc hay tài sản khác của trường mà học sinh 
mượn và không trả lại theo yêu cầu. Học khu có thể 
giữa lại điểm, bằng cấp hay học bạ của học sinh nào 
không chi trả thiệt hại nếu như cố tình gây thiệt hại 
hay cố tình từ chối trả lại tài sản cho trường. Học 
khu cung cấp xét xử công bằng theo luật giáo dục về 
đuổi học. Một chương trình làm việc tình nguyện có 
htể sắp xếp thay cho việc trả tiền cho các thiệt hại 
EDUCATION CODE SECTION 48904 

Việc Xóa bỏ Hồ sơ Kỷ luật Học sinh 
Theo một chính sách mới của Ban Giáo dục, học sinh 
có thể yêu cầu xóa bỏ việc bị nghỉ học trong hồ sơ 
học sinh. Việc này có thể giúp học sinh theo đuổi 
mục tiêu đại học và nghề nghiệp. Hồ sơ kỷ luật có 
thể xóa nếu: 

• Việc vi phạm của học sinh không liên quan tới bạo 
động hay ma túy (khác với cần sa). 
• Ba năm đã trôi qua kể từ khi học sinh này cư xử 
kém một cách nghiêm trọng. 
• Học sinh này có thể bày tỏ một mẫu hạnh kiểm tốt 
bằng cách nộp thơ giới thiệu hay tham khảo. 

Cách nộp đơn 

• Người học sinh phải điền vào và nộp một đơn .. 
• Văn phòng Dịch vụ Hổ trợ Kỷ luật và Chuyên cần sẽ 
xem xét đơn và thông báo cho học sinh một khi đơn 
được chấp thuận hay từ chối (việc này có thể tốn vài 
tháng). 
• Nếu đơn bị từ chối, học sinh phải đợi một năm sau 
mới được nộp đơn lại/ Xem BOARD POLICY and AR 
5144.3 
• Xin liên lạc với Attendance and Discipline Support 
Services nếu có câu hỏi về Chính sách xóa bỏ hồ sơ, 
số 879-2347. 
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Số điện thoại chính cho Ban ngành 
này là (510) 879-2700 

Mỗi trường OUSD là một "trường học 
cộng đồng đầy đủ dịch vụ." Điều này có 
nghĩa rằng tất cả các trường làm việc với 
các cộng đồng địa phương để cung cấp 
các chương trình và dịch vụ giúp làm cho 
các trường học và cộng đồng an toàn và 
lành mạnh cho học sinh, gia đình của các 
em, và những người khác. 

Bên cạnh việc giúp học sinh học tốt ở 
trường, các chương trình và dịch vụ giúp 
học sinh và gia đình luôn khỏe mạnh. 
Nhiều chương trình và dịch vụ này là một 
phần của Ban Communications & Student 
Services. Ban này gồm: 

• Sau giờ học 
• Chuyên cần & Dịch vụ Hổ trợ kỷ luật 
• Sức khỏe Tâm thần 
• Trung tâm Hướng dẫn gia đình trung ương 
• Hợp tác cộng đồng 
• Sức khỏe & An khang 
• Dịch vụ Y tế/Y tá trường 
• Trung tâm Công lý Thiếu niên/Trung tâm 

chuyển tiếp 
• Học hành Tình cảm và Xã hội 
• Y tá trường 
• Ban giúp đỡ Cộng đồng, học sinh và gia đình 
• Học hè 
• Học sinh &Gia đình chuyển tiếp 
Muốn nói chuyện với các dịch vụ học sinh này, 
hãy gọi so điện thọai chính của ngành này 
(510) 879-2700. 

• Bạn có thể tải xuống các mẫu về sức khỏe và 
thuốc men (tới mục Student and Families 
ở trên cùng, và rồi tới Health Resources 
& Information) 

• Bạn có thể tải xuống các mẫu về dinh dưỡng 
(tới mục Student and Families ở trên cùng rồi 
tới Meal Menus). 

• Trang chính cho Health and Wellness  là 
www.ousd.org/healthandwellness 

 

Sức khỏe và An khang 
Đối với những câu hỏi tổng quát về Sức khỏe và 
An khang ở OUSD: 
www.ousd.org/healthandwellness 
Hay là healthandwellness@ousd.org 

Các Dịch vụ Y tế: 
Nếu con bạn bị bịnh hay có nhu cầu về sức khỏe, 
hãy liên hệ: healthservices@ousd.org 
• Barbara Parker, Điều phối viên (510) 879-2357 
• Cheryl Burden, Quản lý chương 

trình (510) 879-2358 
• Paris Pryor, Quản lý chương trình (510) 879-2364 

Trung tâm Y tế Trường: 
Liên hệ Mara Larsen-Fleming, Giám đốc 
(510) 879-8486 hay (510) 684-6549 
(mara.larsen-fleming@ousd.org) 

Giáo dục Sức khỏe tình dục: 
Ilsa Bertolini, Quản lý chương trình 
(510) 879-4607 (ilsa.bertolini@ousd.org) 

Chương trình & Hổ trợ LGBTQ: 
Ilsa Bertolini, Quản lý chương trình 
(510) 879-4607 (ilsa.bertolini@ousd.org) 
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Sáng kiến Sức khỏe Tâm 
thần/Khung cảnh trường học: 
Barbara McClung, Giám đốc 
(Barbara.McClung@ousd.org) 
(415) 533-3709 
Đơn vị Sức khỏe Tâm thần (510) 879-2380 

 
 

Dịch vụ Dinh dưỡng: 
Jennifer LeBarre, Giám đốc điều hành 
(Jennifer.LeBarre@ousd.org) 
(510) 434-2250 

 

 
Học sinh con nuôi, học sinh di 
dân, học sinh tỵ nạn, ẩn náu và 
học sinh vô gia cư: 
Dịch vụ chúng tôi thay đổi cho mỗi nhóm và dựa 
trên nhu cầu cá nhân, cũng như trường, tuổi và 
ngôn ngữ của gia đình.Đơn vị Học sinh và Gia 
đình chuyển tiếp sẵn sàng để giúp đỡ: 

Chương trình Trẻ con nuôi: 
Jennifer Tam 
(Jennifer.tam@ousd.org) 
(510) 273-1682 

Chương trình học sinh tỵ nạn & 
nương náu: 
Nate Dunstan 
(Nathaniel.Dunstan@ousd.org) 
(510) 273-1661 

Chương trình McKinney 
Vento/Vô gia cư : 
Trish Anderson 
(trish.anderson@ousd.org) 
(510) 273-1682 

 Chương trình Trẻ không người đi 
kèm: 

Stephanie Noriega 
(stephanie.noriega@ousd.org) 
(510) 273-1663 

Giáo dục Rèn luyện thân thể: 
Don O’Connell, chuyên viên  
(don.oconnell@ousd.org) 
(925) 899-6539 

 
 

Chương trình Sau giờ học: 
Julia Ma, Điều phối viên 
(julia.ma@ousd.org) 
(510) 273 1542 

Chương trình Học hè: 
Julie McCalmont, Điều phối viên 
(julie.mccalmont@ousd.org) 
(510) 273-2709 

 
 

Nếu bạn muốn giúp đỡ hay tham 
gia ở trường con của bạn: 
Raquel Jimenez, 
Điều phối viên  Ban Family Engagement 
(raquel.jimenez@ousd.org) (510) 879-2747 

 
 

Chương trình vườn trường: 
Grey Kolevzon, Chuyên viên 
(grey.kolevzon@ousd.org) 
(510) 776-5556 
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HƯỚNG DẪN CHO GIA ĐÌNH 
Lấy bảo hiểm miễn phí hay giá hạ và tem 
phiếu thực phẩm 
Trung tâm Hướng dẫn Gia đình trung tâm của OUSD 
(CFRC) nằm tại Khuôn viên Lakeview ở 746 Grand 
Ave, Portable A. CFRC giúp tất cả các gia đình có 
hoàn cảnh, bất kể tình trạng nhập cư, nhận bảo 
hiểm y tế và dinh dưỡng. Gia đình có thể đăng 
ký chương trình Medi-Cal, CalFresh, HealthPAC, 
Covered California và Kaiser Child Health. Các gia 
đình được chào đón tại Ngân hàng Thực phẩm vào 
mỗi Thứ Hai vào tuần thứ hai và tư của tháng, từ 10 
giờ sáng đến 12 giờ trưa. CFRC cũng hỗ trợ các gia 
đình bằng cách giới thiệu cho các dịch vụ cần thiết, 
tổ chức các hội thảo và huấn luyện về các vấn đề 
mà gia đình Oakland phải đối mặt và giúp đỡ các gia 
đình tìm hiểu các sở ngành của OUSD và Alameda 
County. 

Để biết thêm thông tin, hãy gọi số 273-1516 hoặc 
ghé qua. Giờ làm việc là Thứ Hai và Thứ Năm 9 giờ 
sáng - 5 giờ chiều, hoặc Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu 
9 giờ sáng -1 giờ chiều. CFRC được phối hợp với 
Cơ quan Bảo vệ Trẻ em Cộng đồng OUSD và Hạt 
Alameda vùng Đông Vịnh. 

Medi-Cal đầy đủ hiện có cho mọi trẻ dưới 19 tuổi và 
hợp lệ các điều kiện về thu nhập, bất kể tình trạng di 
trú. 

 
Danh mục Hướng dẫn cộng đồng 
Oakland  cho Học sinh và Gia đình 
Hãy viếng www.ousd.org/ocrd và tìm thông tin về 
hàng trăm cơ sở cộng đồng ở Oakland và Alameda 
County (tìm bằng địa điểm, chữ chủ chốt, hay đề 
tài). Bảng danh mục liệt kê các cơ sở địa phương 
miễn phí hay giá hạ cho: 
• Hổ trợ khủng hoảng 
• Các dịch vụ y tế 
• Thực phẩm 
• Nơi trú ngụ và nhà cửa 
• Lạm dụng trẻ và ngăn ngừa bạo hành 
• Các dịch vụ pháp lý 
• Các chương trình giải trí và Sau giờ học của tuổi trẻ 
• Việc làm 
• Hổ trợ và dịch vụ cho người mới tới, nhập cư, tỵ 
nạn và lánh nạn 
• Dịch vụ cho kẻ trốn nhà, vô gia cư, trẻ con nuôi và 
được giải phóng 

• Dịch vụ hổ trợ LGBTQ 
Thư mục này là một dự án cộng đồng tham gia bảo 
trợ bởi OUSD. Chúng tôi mời các thành viên của 
cộng đồng của chúng tôi liệt kê các cơ sở mới trong 
thư mục này (tìm ô mà nói "add or edit resources") 

Giúp gia đình làm cho nhà cửa an toàn 
hơn và lành mạnh hơn 
Ban Alameda County Healthy Homes Department 
cung cấp dịch vụ để giúp làm cho nhà của bạn khỏe 
mạnh và an toàn hơn khỏi chì, sâu bệnh, những thứ 
gây ra dị ứng hay hen suyễn, té ngã, chấn thương, và 
các vấn đề nhà ở liên quan tới sức khỏe khác. 

Để có được sự giúp đỡ này, liên hệ với Ban Healthy 
Homes bằng cách gọi (510) 567-8280 hoặc tìm hiểu 
thêm tại website http://www.achhd.org. 

SỨC KHỎE VÀ AN KHANG 
Trẻ em bắt đầu đi học cần phải 
khám sức khỏe (khám cơ thể và khám răng) 
Yêu cầu khám cơ thể 
Học sinh cần được khám sức khỏe trước khi bắt đầu 
đi học 

• Nếu trẻ bắt đầu mẫu giáo thì việc khám cơ thể 
phải hoàn tất sau ngày 3 tháng 3, 2017 . (Nếu trẻ có 
khám cơ thể trước ngày 3 tháng 3, 2017 thì chúng sẽ 
cần một lần khám cơ thể nữa trước khi bắt đầu lớp 
1.) 
• Đối với trẻ bắt đầu lớp một và chúng không có học 
mẫu giáo, thì cũng phải có khám cơ thể sau ngày 2 
tháng 3, 2016. 

Hãy mang tờ báo cáo khám sức khỏe tới trường 
trước ngày khai trường, 21 tháng 8, 2017 Giữ một 
bản sao tài liệu cho chính mình. 

• Nếu trẻ bắt đầu mẫu giáo, chúng có thể khám răng 
một năm trước khi bắt đầu Mẫu giáo. 
• Nếu trẻ bắt đầu lớp Một và chúng không có học 
mẫu giáo thì chúng có thể đi khám răng sớm tới một 
năm trước khi bắt đầu lớp Một. 

Hãy mang giấy đã khám răng tới trường của con 
bạn. 

• Khi bạn tới nha sĩ hãy đem theo một mẫu báo cáo 
khám răng của trường để nha sĩ điền vào. (Nếu bạn 
cần một mẫu này, bạn có thể lấy một bản ở trường 
hay trên mạng.) 
• Hãy mang tờ chứng nhận khám răng tới văn phòng 
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trường con bạn vào ngày đầu tiên đi học, 21 tháng 
8, 2017 hay trước ngày 28 tháng 5, 2018, là ngày trễ 
nhất. 

Muốn đi học, mọi học sinh phải có một số chủng 
ngừa 
Tiêm chủng (còn gọi là chủng ngừa) giúp bảo vệ trẻ 
khỏi mắc bệnh hiểm nghèo. Phần này cho biết loại 
chủng ngừa nào nhà trường đòi hỏi. Nó cũng cho 
biết ở đâu có chủng ngừa miễn phí hay giá hạ. 

Chủng ngừa nào thì cần thiết? 
Muốn theo học, mọi học sinh từ mẫu giáo tới lớp 12 
phải có những chủng ngừa ghi dưới đây. 

• Chủng ngừa bại liệt (bảo vệ chống bại liệt, làm gây 
ra cơ bắp yếu và tê liệt). 
• Một chủng ngừa kết hợp gọi là “MMR” bảo vệ 
chống measles, mumps, and rubella (sỡi,quay bị và 
sỡi Đức) (rubella còn gọi là German measles). 
• Chủng ngừa viêm gan (bảo vệ chống viêm gan B, 
gây ra bệnh gan). 
• Chủng ngừa Varicella bảo vệ chống bịnh thủy đậu. 
• Một chủng ngừa kết hợp bảo vệ chống ho gà và 
hai bịnh khác, bạch hầu và uốn ván. Tên thuốc chủng 
ngừa này khác nhau tùy theo tuổi: 
◦ Đối với trẻ nhỏ, chủng ngừa này gọi là chủng 

ngừa “DTaP”. Còn trẻ lớn hơn và người lớn thì chủng 
ngừa này gọi là chủng ngừa “Tdap booster”. 
◦ (Những chữ cái trong “DTaP” và “Tdap” bao 

gồm một chữ “t” cho tetanus, một chữ “d” cho 
diphtheria, và một chữ “p” cho pertussis. Pertussis 
là tên y khoa cho bịnh ho gà). 
◦ Luật California đòi hỏi rằng tất cả học sinh vào 

hay thuyên chuyển vào lớp 7 tới 12 phải cho thấy là 
các em đã có chủng Tdap booster khi ít nhất là được 
7 tuổi (vào ngày hay sau ngày sinh nhật thứ bảy) 
◦ (Cũng có những yêu cầu về chủng ngừa và yêu 

cầu về khác về sức khỏe cho học sinh trong chương 
trình Early Childhood Education Program (tiền-mẫu 
giáo). Hãy coi lại chương trình này để biết chi tiết số 
(510) 273-1616) 

Ở tuổi nào thì học sinh cần những chủng ngừa này? 
Nó tùy theo loại chủng ngừa. Muốn tìm hiểu về 
tuổi nào thì chủng ngừa loại nào liệt kê ở trên thì 
viếng website về CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) tại http://www.cdc.gov/vaccines/ 
schedules/index.html. 

Hãy mang hồ sơ chủng ngừa tới trường của con 
quý vị 
Nếu quý vị không thể tìm thấy hồ sơ chủng ngừa của 
con quý vị, thì liên lạc với văn phòng bác sĩ hay bịnh 
viện và yêu cầu họ gởi fax hay bằng thư hồ sơ chủng 
ngừa của con quý vị trực tiếp tới trường. 

Hay là nếu con quý vị đã được chủng ngừa ở 
California, thì hãy nói chuyện với nhân viên trường 
hay y tá trường. Họ có thể tìm ra hồ sơ chủng 
ngừa của con quý vị trong hồ sơ điện tử do Bang 
Caliifornia lưu giữ. 

Chuyện gì xảy ra nếu học sinh không có những 
chủng ngừa bắt buộc? 
Những học sinh đó sẽ không được phép vào trường 
cho tới khi đã chích ngừa đủ theo yêu cầu (ngoại trừ 
được miễn trừ). 
Nếu con quý vị chưa có đủ các chủng ngừa yêu cầu, 
quý vị vẫn có thể ghi danh học cho con ở OUSD 
Student Assignment Center. 

• Tuy nhiên, cho tới khi con quý vị đã có đủ chủng 
ngừa thì quý vị không thể đăng ký con quý vị ở 
trường và con quý vị không thể vào trường. 
• Nếu quý vị có khó khăn khi tìm bác sĩ khám sức 
khỏe hay chủng ngừa thì hãy nói chuyện với nhân 
viên trường hay y tá trường. 

Quý vị có thể cho cháu chủng ngừa ở đâu (bất cứ 
tuổi nào)? 

• Muốn chủng ngừa, học sinh có thể viếng bác sĩ của 
mình hay một nhà chuyên môn khác về sức khỏe. 
• Nếu con quý vị có Medi-Cal hay hợp lệ cho Medi- 
Cal, thì hãy gọi 1-888-604-4636 hay viếng http://eziz. 
org/vfc/provider-locations/ 
•Nếu quý vị không có bảo hiểm y tế cho con mình 
thì quý vị có thể tìm thấy một danh sách bịnh viện 
ở http://www.acphd.org/media/394923/general- 
vaccination-clinics.pdf. 

Loại bỏ cúm ở trường cho trẻ từ Pre-K tới lớp 5. 

• Trở lại với mùa Thu này, chương trình Shoo the 
Flu sẽ cung cấp miễn phí vacxin cúm trong ngày học 
cho mọi học sinh vườn trẻ, tiểu học, giáo viên và 
nhân viên trong trường. Năm ngoái, y tá đã chích 
ngừa cho 8,732 học sinh và nhân viên miễn phí ở các 
trường khắp Oakland. 
• Xin viếng ShooTheFlu.org, hay liên lạc với Health 
Services ở HealthServices@ousd.org hay 
(510) 879-2742 để biết thêm chi tiết. 
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Kế hoạch 504 cho học sinh khuyết tật 
Section 504 là một phần của luật Mỹ ngăn cấm 
trường phân biệt đối xử đối với học sinh khuyết tật. 
Luật này cũng nói rằng trường học phải đáp ứng nhu 
cầu học hành của học sinh khuyết tật cũng như họ 
đáp ứng nhu cầu giáo dục của trẻ không có khuyết 
tật. 

Khi một học sinh khuyết tật có một kế hoạch 504, 
thì kế hoạch này nói về những gì nhà trường sẽ làm 
để bảo đảm đáp ứng được nhu cầu học hành của cá 
nhân học sinh đó. 

Muốn biết thêm chi tiết về 504 Plans, gọi 
(510) 879-2742 hay email 504@ousd.org. 

Học sinh có vấn đề sức khỏe như suyễn, 
tiểu đường, bịnh hồng cầu lưỡi liềm hay 
động kinh phải có một văn bản kế hoạch 
chăm sóc sức khỏe ở trường 
Con của quý vị có cần một “Kế hoạch chăm sóc sức 
khỏe cá nhân” không? 
Con quý vị có tình trạng sức khỏe mà đòi hỏi chăm 
sóc hàng ngày, thuốc men, hay có thể cần chăm sóc 
khẩn cấp trong những giờ học không? 

Nếu câu trả lời là có thì hãy nói chuyện ngay với y tá 
trường hay nhân viên trường 

• Họ sẽ đưa cho quý vị những mẫu sức khỏe của 
trường mà bác sĩ của con quý vị phải điền vào mỗi 
năm 
• Dùng thông tin từ mẫu sức khỏe của trường, y tá 
trường sẽ làm việc với quý vị để triển khai một Kế 
hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân cho nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe của con quý vị ở trường. 
• Tùy theo tình trạng của con quý vị, quý vị có thể 
cần làm nhiều kế hoạch chăm sóc sức khỏe. Ví dụ: 
con quý vị có thể cần một kế hoạch chăm sóc sức 
khỏe bao gồm nhu cầu sức khỏe hàng ngày và một 
kế hoạch khác chỉ dẫn nhân viên trường phải làm gì 
nếu có trình trạng khẩn cấp 

Phải làm gì nếu một học sinh cần dùng 
thuốc men ở trường hay trong chuyến 
đi dã ngoại 
Như giải thích trong đoạn này, tất cả thuốc men 
mang tới trường hay trong chuyến đi dã ngoại của 
trường thì đòi phải có lệnh của bác sĩ (điều này bao 
gồm thuốc men ngoài toa bác sĩ ). 

Nếu quý vị hoàn tất giấy tờ cần thiết thì y tá hay 

nhân viên có huấn luyện của trường có thể giúp 
con quý vị dùng thuốc trong lúc ở trong trường hay 
trong những chuyến đi dã ngoại. 

Nhà trường đòi hỏi cái gì? 
Nếu con quý vị cần dùng thuốc ở trường hay trong 
chuyến đi dã ngoại (kể cả những chuyến đi qua 
đêm), thì trường phải có một mẫu cho giúp thuốc 
men do bác sĩ của con quý vị và quý vị hay giám hộ 
ký tên. 

• Cho dù con quý vị có cần dùng thuốc mỗi ngày 
hay trong một thời gian ngắn, thì luật lệ dùng thuốc 
ở trường hay trong chuyến đi dã ngoại cũng giống 
nhau. 
• Những luật này áp dụng cho tất cả thuốc men 
theo toa bác sĩ (bao gồm inhalers, epi-pens và thuốc 
viên). 
• Những luật này cũng áp dụng cho tất cả thuốc men 
không theo toa bác sĩ (thuốc mua tự do trên quầy). 
Bao gồm thuốc ho, cảm, thuốc ngậm ho, thuốc nhỏ 
mắt và các thuốc khác mà quý vị có thể mua không 
cần toa. 
• Vào đầu năm học (hay bất cứ khi nào con quý vị 
cần dùng thuốc), thì quý vị hãy nói chuyện với y tá 
trường hay Ban Dịch vụ Sức khỏe ở số (510) 879- 
2742 để biết người ta đòi hỏi những gì. 
• Họ sẽ đưa cho quý vị các mẫu thuốc men ở trường 
mà quý vị và bác sĩ của con quý vị cần điền vào. 
• Quý vị cũng có thể tải xuống các mẫu thuốc men 
trường ở OUSD website. Viếng http://www.ousd. 
org, tới mục Student and Families ở đầu trang và rồi 
tới mục Health Resources & Information. 
• Bác sĩ phải nói rằng con quý vị cần dùng thuốc 
trong những giờ học (hay trong những chuyến đi dã 
ngoại). Phụ huynh hay giám hộ phải cho phép bằng 
văn bản trên cùng một mẫu mà bác sĩ đã điền. 
• Quý vị phải hoàn tất giấy tờ yêu cầu đó và trả về 
cho trường trước khi con quý vị cần dùng thuốc ở 
trường (hay trước khi chuyến đi dã ngoại bắt đầu). 
• Khi học sinh có nhu cầu liên tục dùng thuốc men 
thì các mẫu này phải điền lại mỗi năm.. 
• Thuốc men đem vô trường phải ở trong chai lọ 
nguyên thủy. Tên của con quý vị phải dán trên nhãn 
hiệu. 
• Khi thuốc men không còn cần nữa thì phụ huynh 
hay giám hộ phải lấy nó đi. Nếu thuốc được dùng 
hàng ngày thì phụ huynh hay giám hộ phải lấy nó về 
vào cuối năm học. 
• Trừ phi trường đã nhận các mẫu cho dùng thuốc 
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men do bác sĩ và phụ huynh hay giám hộ ký tên, còn 
không thì học sinh không được phép có thuốc men 
do toa bác sĩ hay không có toa ở trong trường. (Nếu 
có thì nhân viên trường sẽ lấy thuốc men đi và liên 
lạc với phụ huynh hay giám hộ.) 

Ai sẽ đưa thuốc cho học sinh? 

Bất cứ ai mà giao thuốc cho học sinh đều phải theo 
văn bản chỉ dẫn của bác sĩ. 

Y tá trường sẽ đưa thuốc cho con quý vị. Nếu không 
có mặt y tá thì một nhân viên trường do y tá huấn 
luyện sẽ giúp con quý vị dùng thuốc. Một vài thứ 
thuốc như insulin, thì chỉ có y tá mới có thể giúp. 

Nếu đó là một chuyến đi dã ngoại và quý vị đã nộp 
giấy phép cần thiết trước khi chuyến đi bắt đầu thì 
một nhân viên trường hay y tá đi theo chuyến đi sẽ 
được huấn luyện để giúp con quý vị dùng thuốc men 
trong chuyến đi.. 

 
Học sinh nào bị suyễn đều phải có ống 
hít “giảm bịnh nhanh” ở trường để 
dùng lúc khẩn cấp 
Nếu con quý vị được chẩn đoán là bị bịnh suyễn thì 
thì luôn luôn có thể phải chữa trị khẩn cấp –cho dù 
bịnh suyễn của con quý vị có được kiểm soát tốt. 

Những việc quý vị phải làm nếu con quý vị bị bịnh 
suyễn 
Để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, 
sau đây là những gì nhà trường đòi hỏi tất cả học 
sinh có bịnh suyễn phải làm:: 

• Bác sĩ phải điền vào mẫu Authorization for 
Medication – cho phép trợ giúp và dùng thuốc, cho 
con quý vị và nộp cho trường 

◦ Nếu quý vị cần một mẫu này, quý vị có thể lấy từ 
nhân viên trường hay y tá trường. 

◦ Quý vị cũng có thể tải xuống mẫu này của 
OUSD website ở http://www.ousd.org. Hãy 
tới mục Student and Families ở đầu trang và rồi 
tới Health Resources & Information. 

• Học sinh bị suyễn phải luôn luôn sẵn sàng có ống 
hít “giảm bịnh nhanh” ở trường. Nếu quý vị gặp khó 
khăn trong việc sắm thêm một ống hít cho con mình 
để giữ ở trường thì hãy nói chuyện với y tá trường 
hay nhân viên trường 

◦ Một ống hít “giảm bịnh nhanh” đôi khi được gọi 
là một ống hít “cấp cứu” 

◦ Đó là loại ống hít dùng cho giảm ho, khò khè và 

khó thở xảy ra trong thời gian suyễn “tấn công” 
(lên cơn suyễn). 

◦ Ống hít cấp cứu này đựng một thứ thuốc gọi là 
“albuterol.” Tên thông thường cho loại ống hít 
này là “Pro-Air” và “Ventolin.” 

Quý vị có muốn con quý vị mang theo ống hít 
cấp cứu ở trường không? 
Quý vị và bác sĩ phải quyết định xem con quý vị đã 
sẵn sàng chịu trách nhiệm mang theo một ống hít 
cấp cứu ở trường không. 

• Nếu quý vị đồng ý cho con mình mang ống hít vô 
trường thì quý vị phải cho phép trong mẫu cho phép 
dùng thuốc. 
• Nếu quý vị quyết định là không đồng ý cho con 
mình mang theo ống hít cấp cứu thì ống hít sẽ được 
lưu giữ trong tủ khóa trong phòng y tá hay văn 
phòng trường. 

 
Có một loại thuốc suyễn khác mà học sinh nên 
dùng ở nhà (học sinh không nên đem nó vào 
trường) 
Để giúp kiểm soát được bịnh suyễn và phòng ngừa 
những vấn đề về thở (lên cơn suyễn), các bác sĩ 
thường cho toa một loại thuốc gọi là “thuốc kềm 
chế suyễn dài hạn”. Thuốc này khác với ống hít cấp 
cứu: 
• Thuốc kềm chế suyễn dài hạn giúp phòng ngừa 
những vấn đề về hô hấp. Đó là loại thuốc mà người 
ta dùng hàng ngày ngay cả khi họ cảm thấy khỏe 
mạnh và không có vấn đề gì về hô hấp. 
• Những ví dụ về thuốc kềm chế suyễn dài hạn gồm 
có “Qvar” và “Flovent.” 

Học sinh nào mà dùng thuốc kềm chế suyễn dài hạn 
phải dùng nó ở nhà. Không được mang thuốc này 
vào trường, trừ phi đó là chuyến dã ngoại qua đêm 

Khi nào thì con quý vị nên ở nhà? 
• Khi cháu có vẻ bịnh 
• Nhìn cháu thấy xanh xao 
• Không thấy thoải mái tham gia các hoạt động của 
trường 
• Chảy mồ hôi (khi trời không nóng và đứa trẻ không 
chạy lòng vòng) 
• Bị sốt (100 độ Fahrenheit hay cao hơn) Trẻ phải ở 
nhà cho tới khi hết sốt ít nhất là 24 giờ mà không có 
dùng thuốc giảm sốt (Ví dụ: Tylenol hay Ibuprofen). 
• Ho hay nhảy mũi nhiều hơn thường lệ 
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• Ho có đàm 
• Mũi có đàm đặc, vàng hay xanh 
• Bị đau ở tai, cổ họng, đầu hay ngực 
• Bị ói mữa trong 12 giờ qua 
• Bị tiêu chảy 2 hay nhiều lần hơn trong 24 giờ qua 

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng 
trẻ bị bịnh ít khi thâu đạt cái gì khi đi học. Chúng ở 
nhà thì tốt hơn vì được chăm sóc cần thiết để lành 
bịnh và sớm trở lại trường. Giữ trẻ bịnh ở nhà cũng 
bảo vệ các trẻ khác, gia đình và nhân viên trường 
học khỏi lây nhiễm. 

LỜI NHẮC NHỞ: Nếu con quý vị cần dùng thuốc ở 
trường thì quý vị cần mang một giấy phép cùng 
thuốc do quý vị và bác sĩ ký tên cùng với thuốc có 
nhãn hiệu. 

Có câu hỏi về vấn đề sức khỏe hay thuốc men ở 
trường? 
Nuốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Barbara 
Parker, EdD, Điều phối viên, Health Services, hay 
là Cheryl Burden, RN, PHN, Quản lý chương trình, 
Nursing Services, số (510) 879-2742 hay bằng email 
cho HealthServices@ousd.org. 

Các Trung tâm Y Tế ở trường học 
OUSD hiện có 16 trung tâm y tế tại trường học. 
Ngoài việc chữa trị cho học sinh ghi danh trong học 
khu, một vài trung tâm còn mở cửa cho thành viên 
gia đình (cha mẹ, anh chị em) hay những thành viên 
khác của cộng đồng. 

Các dịch vụ có sẵn ở các trung tâm y tế trường thay 
đổi tùy trường 
Nói chung, các trung tâm y tế ở trường chúng tôi 
cung cấp những loại dịch vụ dưới đây. Vì các dịch 
vụ khác nhau tùy trường, quý vị sẽ cần phải gọi một 
trung tâm để biết họ có những dịch vụ nào. 

• Sơ cứu cho tai nạn hay thương tích 
• Khám sức khỏe tổng quát hay cho thể thao 
• Chủng ngừa (miễn dịch). 
• Khám và chữa trị răng. 
• Chẩn đoán và chữa trị các bịnh tật. 
• Tư vấn bịnh tâm thần. 
• Khám và chữa trị các bịnh về truyền nhiễn tình dục 
(STDs). 
• Giáo dục sức khỏe liên quan tới các đề tài như ăn 
uống lành mạnh, thể chất, tuổi dậy thì và sức khỏe 
tính dục. 
• Giúp đỡ đăng ký bảo hiểm y tế. (Muốn biết thêm 

chi tiết về mua bảo hiểm xem trang 3 của tập sách 
này.) 

Giúp đỡ học sinh và gia đình hưởng các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe mà họ cần 

• Các dịch vụ tại trung tâm y tế trường thì miễn phí 
(Nếu quý vị có Medi-Cal hay bảo hiểm sức khoẻ khác 
thì trung tâm y tế trường có thể tính tiền đối với 
hãng bảo hiểm của quý vị.) 
• Nếu một học sinh cần các dịch vụ y tế mà trung 
tâm không có thì nhân viên ở trung tâm sẽ tìm giúp 
một chỗ khác có dịch vụ học sinh cần. 
• Nếu trường của con quý vị không có trung tâm y tế 
và con quý vị hay gia đình cần chăm sóc sức khỏe thì 
quý vị hãy nói chuyện với nhân viên- y tá trường hay 
người điều phối giới thiệu. 

Muốn biết thêm chi tiết về trung tâm y tế ở trường, 
xin liên lạc với Mara Larsen-Fleming số (510) 879- 
8486 hay (510) 684-6549 (Mara.Larsen-Fleming@ 
ousd.org). 

Những trường nào thì có trung tâm y tế? 
Danh sách dưới đây cho biết các thông tin về 16 
trung tâm y tế tại trường. 

Muốn biết chi tiết về những dịch vụ nào họ có hay 
lấy hẹn thì hãy gọi trực tiếp trung tâm y tế mình 
muốn. 

Alliance Academy Middle School and Elmhurst 
Community Prep Middle School: 
Elmhurst/Alliance Health Center 

Trung tâm này dành cho tất cả học sinh những 
trường Rise Community School, New Highland 

Academy và REACH Academy. 1800 
98th Avenue 
Oakland, CA 94603 
8am-3pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 639-3287 and (510) 639-1479 

Bret Harte Middle School: 
Rising Harte Health Center 

Trung tâm này phục vụ học sinh Bret Harte 
Middle School ,gia đình và trẻ em tuổi 18-25 sống ở 
Alameda County. 

3800 Coolidge Avenue 
Oakland, CA 94602 
9am-5pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 485-5292 
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Castlemont High School Campus: 
Youth Uprising – Castlemont Health Center 

Trung tâm này dành cho thanh thiếu niên tuổi từ 
13 tới 24 sống ở Alameda County. 

8711 MacArthur Blvd., Suite A 
Oakland, CA 94605 
9am-4:30pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 428-3556 

Fremont High School Campus: 
Tiger Clinic 

Trung tâm này để cho học sinh Fremont High. 
4610 Foothill Blvd 
Oakland, CA 94601 
8:30am-4:30pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 434-2001 

Frick Middle School: 
Frick Health and Wellness Center 

Trung tâm này để cho học sinh Frick Middle 
School, Melrose Leadership Academy, Parker và East 
Oakland Pride. Bất cứ học sinh nào của OUSD đều có 
thể lấy hẹn để được phục vụ ở địa điểm này. 

2845 64th Avenue 
Oakland, CA 94605 
8:30am-3:30pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 639-3386 

Coliseum College Prep Academy and ROOTS 
International Academy Middle School: 
Havenscourt Health Center 

Trung tâm này để cho mọi học sinh CCPA và 
ROOTS. 

1390 66th Avenue 
Oakland, CA 94621 
8:30am-4:30pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 639-1981 

La Escuelita Education Center: 
Youth Heart Health Center 

Trung tâm này để cho các trẻ từ 3 tới 18 tuổi, bao 
gồm học sinh ở Dewey, La Escuelita và Met West. 

286 East 10th St 
Oakland, CA 94606 
8:30am-4:30pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 879-1568 

Madison Park Academy: 
Madison Health Center 

Trung tâm này cho học sinh ở Madison và gia đình, 
và cũng cho học sinh ở Lionel Wilson Prep Academy 

400 Capistrano Drive 
Oakland, CA 94603 
8:30am-5pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 636-4210 

McClymonds High School: 
Chappell Hayes Health Center 

Trung tâm này để cho trẻ từ 13 tới 24 sống ở 
Alameda County. 

2607 Myrtle Street 
Oakland, CA 94607 
8:30am-5pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 835-1393 

Oakland High School: 
Shop 55 Wellness Center 

Trung tâm này để cho học sinh Oakland High 
School. 

1023 MacArthur Blvd. 
Oakland, CA 94610 
7:30am-6pm Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 874-7152 

Oakland Technical High School, Oakland 
International High School and Street Academy: 
TechniClinic School Health Center 

Trung tâm này để cho tất cả học sinh những 
trường này. 

4351 Broadway Avenue 
Oakland, CA 94611 
8:30am-5:00pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 450-5421 

Roosevelt Middle School: 
Roosevelt Middle School Health Center 

Trung tâm này để cho học sinh Roosevelt và Tiểu 
học Garfield. 

1926 19th Avenue 
Oakland, CA 94606 
8:30am-4:30pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 535-2893 
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Skyline High School: 
Seven Generations Health Center 

Trung tâm này để cho học sinh Skyline. 
12250 Skyline Blvd. 
Oakland, CA 94619 
8am-4:30pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 531-5016 

United for Success Middle School & Life Academy 
High School: 
Seven Generations Health Center 

Trung tâm này để cho tất cả học sinh những 
trường này và gia đình các em. 

2101 35th Avenue 
Oakland, CA 94601 
8am-4:30pm, Thứ hai tới thứ Sáu 
(510) 436-3009 

Urban Promise Academy, WORLD/ACHIEVE Charter 
Schools: 
Hawthorne School Health Center 

Trung tâm này để cho tất cả trẻ tuổi từ 3 tới 18, 
bao gồm học sinh của Urban Promise Academy và 
các trường WORLD/ACHIEVE. 

1700 28th Avenue 
Oakland, CA 94601 
8:30am-4:30pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 535-6440 

West Oakland Middle School: 
West Oakland Middle School Health Center 

Trung tâm này để cho học sinh của những trường 
West Oakland Middle School, Lafayette Elementary, 
và MLKElementary. 

991 14th Street 
Oakland, CA 94607 
(H-Building on 12th Street side of school) 
8am-3pm, Thứ Hai tới thứ Sáu 
(510) 874-7272 

Giáo dục Y tế ở OUSD 
Sử dụng Thuốc lá và Ngăn ngừa (TUPE) 
OUSD có một chương trình gọi là "Tupe" giúp giảm 
bớt việc sử dụng thuốc lá và cần sa. Khi cha mẹ, giáo 
viên, hay nhân viên nhà trường lo ngại về một học 
sinh sử dụng thuốc lá hoặc cần sa, họ có thể cho 
chương trình Tupe biết. Chương trình Tupe sẽ cung 
cấp cho học sinh này nhiều buổi giáo dục sức khỏe 
cá nhân và kỹ năng sống 

Chương trình TUPE cũng bao gồm học trình ngăn 
ngừa ở lớp học cũng như hoạt động giáo dục sức 
khỏe giữa đồng bạn và đồng bạn. 
Hãy tìm hiểu về chương trình TUPE bằng cách liên 
lạc với Robert Dousa ở (925) 321-0818 hay bằng 
email (Robert.dousa@ousd.org). 

Hoặc bạn có thể nói chuyện với một giáo viên hoặc 
nhân viên trường để cho học sinh đó gặp một giáo 
viên Can thiệp Tupe. Tìm hiểu thêm tại 
www.ousd.org/tupe. 

Giáo dục Dinh dưỡng 
Hiện nay một vài trường OUSD tham gia Giáo dục 
dinh dưỡng và các Chương trình Giáo dục vườn 
trường. 

Thêm nhiều cơ hội về Giáo dục dinh dưỡng đang 
được triển khai. 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ 
wellness@ousd.org. 
Giáo dục Sức khỏe tình dục phổ thông 
OUSD cung cấp Giáo dục Sức khỏe Tình dục Phổ 
thông trong trường trung học cấp hai và ba theo luật 
định. Học trình Healthy Oakland Teens được triển 
khai cho học sinh Oakland, bao gồm các bài học về 
HIV/AIDS, STI, ngừa thai, liên hệ và giao tiốp lành 
mạnh. Các bài học  được giáo viên khoa học giảng 
dạy trong lớp 6 và 7 và giáo viên Khoa học và Anh 
ngữ trong cấp lớp 9. 

OUSD sẽ thông báo cho phụ huynh 2 tuần lễ trước 
khi học trình được dạy trong lớp. 
Phụ huynh có thể yêu cầu có một bản sao 
EDUCATION CODE CHAPTER 5.6, giải thích quyền lợi 
của quý vị về việc học sinh tham gia. Phụ huynh sẽ 
có cơ hội xem xét tài liệu giảng dạy. 
Phụ huynh có thể yêu cầu bằng văn bản để con mình 
không tham dự giảng dạy tình dục hay sức khỏe mà 
nó đi ngược lại với niềm tin tôn giáo. Quý vị có thể 
rút lại yêu cầu của mình bất cứ khi nào. 
EDUCATION CODE SECTIONS 51938, 51939, 51240; BOARD 
POLICY 6142.1; ADMINISTRATIVE REGULATION 6142.1 

Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với hiệu 
trưởng, giáo viên khoa học hay gọi Ilsa Bertolini, 
Quản lý chương trình, Sexual Health Education số 
510-879-4607 hay ilsa.bertolini@ousd.org 
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Chính sách An khang OUSD: 
Nó có ý nghĩa gì đối với bạn? 
Chính sách An khang của OUSD 
Ở OUSD, Các trường cộng đồng có đủ dịch vụ có 
nghĩa là mỗi trường làm việc với cộng đồng địa 
phương của mình để cung cấp các chương trình và 
dịch vụ mà giúp làm cho trường và cộng đồng thành 
một nơi an toàn và lành mạnh cho học sinh, gia đình 
và mọi người. 

Trong tháng 5 năm 2014, Hội Đồng Giáo Dục OUSD 
đã thông qua một chính sách An khang cập nhật và 
mở rộng hỗ trợ Trường học cộng đồng  có đủ dịch 
vụ của chúng tôi. Theo yêu cầu của Luật Healthy, 
Hunger-Free Kids của chính phủ liên bang, chính 
sách An khang nói về mục tiêu của chúng tôi và 
những gì chúng tôi đang làm để làm cho các trường 
học của chúng ta an toàn và lành mạnh cho tất cả 
học sinh và nhân viên. Chính sách này bao gồm học 
sinh Pre-K đến 12, trong đó có các chương trình sau 
giờ học. 

Chính sách An khang ảnh hưởng trường của con 
bạn như thế nào? 
Chính sách An khang bao gồm các lãnh vực như thực 
phẩm lành mạnh, giáo dục thể chất, giáo dục sức 
khỏe, môi trường học tập an toàn và tích cực, chăm 
sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội, bảo vệ môi trường, 
và nhiều thứ nữa. 

Khi một trường đi theo chính sách An khang, đây là 
một số trong những điều bạn sẽ thấy: 

Thực phẩm Lành mạnh: 

• Bữa ăn trưa và bữa ăn khác tại trường học (như 
ăn sáng và ăn nhẹ sau giờ học) đều lành mạnh, hấp 
dẫn, và đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng tốt. 
Càng nhiều càng tốt, các bữa ăn được làm từ thực 
phẩm của địa phương - từ người trồng và sản xuất ở 
California. 
• Nhà trường có thể có một chương trình vườn 
trường, nơi học sinh có thể làm việc với cây cối và 
tìm hiểu về thực phẩm lành mạnh. 
• Nhà trường có thể có một chợ sản phẩm hàng 
tuần, nơi các gia đình có thể mua thực phẩm đã 
được trồng trong khu vực địa phương của chúng ta 
• Nhà trường và gia đình đang đi theo hướng dẫn 
của học khu về thực phẩm lành mạnh tại các hoạt 
động của trường, lễ lạc, và gây quỹ. 

Học sinh tích cực rèn luyện thể chất 
•Trường cung cấp số lượng cần thiết giờ giấc của 
giáo dục thể chất (về các chi tiết, xem trang 3). Ngoài 
ra, nhà trường cung cấp những cách khác để học 
sinh hoạt động trong giờ nghỉ và sau giờ học. 

Khung cảnh trường an toàn và tích cực 
• Trường cảm thấy chào đón, an toàn và an ninh. 
Học sinh, nhân viên và gia đình cảm thấy an toàn và 
được tôn trọng. 
• Học sinh, gia đình và nhân viên có thể đi bộ và đi 
xe đạp đến trường một cách an toàn. 

Chăm sóc Sức khỏe và Giáo dục Sức khỏe: 
• Học sinh học về sức khỏe và dinh dưỡng. 
• Học sinh nhận được nhiều dịch vụ về sức khỏe và 
sức khỏe tâm thần, 
• Nhà trường để cho học sinh và gia đình biết về bảo 
hiểm y tế và các chương trình dịch vụ xã hội. Trường 
giúp đỡ việc đăng ký. 

Bảo vệ Môi trường 
• Để giảm thiểu phí phạm, trường tái chế và làm 
thành phân bón ác thức ăn thải ra. 

Làm sao Bạn có thể giúp đỡ? 
Dưới đây là những cách mà bạn có thể tình nguyện 
để giúp trường của con bạn được lành mạnh hơn 
và an toàn hơn. Nếu bạn muốn tình nguyện, hãy bắt 
đầu bằng cách hỏi ở trường bạn. Nếu bạn cần giúp 
đỡ, hãy liên lạc với wellness@ousd.org. 

• Gia nhập hội đồng an khang của trường bạn. 
• Hỗ trợ thức ăn lành mạnh ở trường. Ví dụ, bạn có 
thể tình nguyện giúp đỡ với quầy rau trong nhà ăn 
của trường. Bạn có thể giúp đỡ với chợ sản phẩm 
trường 
• Tình nguyện giúp với vườn trường. Nếu không có 
vườn tại trường của con bạn, bạn có thể giúp làm ra 
một cái vườn. 
• Thực hiện theo hướng dẫn của trường bằng cách 
đưa thức ăn lành mạnh đến các hoạt động lễ lạc của 
trường. Để biết thông tin về các hướng dẫn này, xem 
trang 9. 
• Nếu bạn đang tham gia gây quỹ cho các trường 
học, nhắc nhở những người khác rằng chính sách 
An khang không cho phép gây quỹ để bán kẹo hoặc 
thực phẩm không lành mạnh khác. 
• Giúp với Walk to School Day hay các chương 
trình khác mà hổ trợ những con đường an toàn tới 
trường. 
• Tình nguyện với chương trình Green Gloves của 
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trường làm công việc tái chế và làm phân bón. 

Trường giúp con bạn ăn tốt và giữ gìn sức khỏe 
Trường đang làm việc để thực phẩm lành mạnh có 
sẵn cho tất cả học sinh và đảm bảo rằng học sinh 
không bị đói. 

• Tất cả các trường phục vụ bữa trưa và hầu hết các 
trường có các chương trình cung cấp các bữa ăn bổ 
sung như bữa ăn sáng và ăn nhẹ. Một số trường học 
phục vụ bữa ăn tối cho các học sinh có đủ điều kiện. 
• Các bữa ăn tại trường học đáp ứng hoặc vượt 
quá tiêu chuẩn của tiểu bang và liên bang cho dinh 
dưỡng tốt. 
• Chính sách An khang bao gồm hướng dẫn thực 
phẩm để thúc đẩy sức khỏe tốt. Những hướng dẫn 
này giúp đảm bảo rằng thực phẩm và đồ uống lành 
mạnh được phục vụ tại hoạt động và lễ lạc của 
trường. Thực phẩm và đồ uống được bán bên ngoài 
chương trình bữa ăn, bao gồm cả những người bán 
với mục đích gây quỹ, phải đáp ứng các nguyên tắc 
dinh dưỡng và được sự chấp thuận của thẫm quyền 
nhà trường. 
• Trường cung cấp nước trong bữa ăn tại trường và 
làm cho nước có sẵn trong suốt ngày học và tại các 
hoạt động trường. 
• Trường giảng dạy học sinh về dinh dưỡng tốt. 
Trường cũng sử dụng nhiều cách khác nhau để 
khuyến khích ăn uống lành mạnh cho học sinh  và 
gia đình, chẳng hạn như có chợ sản phẩm và quầy sà 
lách tại các trường và có vườn trường. 
• Nếu bạn muốn giúp với các chương trình dinh 
dưỡng, hãy hỏi thông tin ở trường. 

Các trường dùng vườn trường như lớp học ngoài 
trời 

• Các chương trình vườn trường là một cách tuyệt 
vời để làm cho những người trẻ tuổi ăn các loại thực 
phẩm lành mạnh và tìm hiểu thông tin  quan trọng 
về dinh dưỡng. 
• Tại tất cả các cấp lớp, trường học đang sử dụng các 
vườn trường làm lớp học ngoài trời, nơi học sinh 
học nhiều môn—khoa học, toán, mỹ thuật, nấu ăn, 
và ngữ văn. 
• Nhiều trường đã có vườn trường và chính sách An 
khang kêu gọi mở rộng các chương trình giáo dục 
khu vườn trong học khu. Chính sách An khang bao 
gồm một chính sách thực vật mà có những hướng 
dẫn cho các khu vườn bao gồm các quy định về 
những gì có thể được trồng, sâu bệnh vườn và chất 
thải được quản lý như thế nào, v.v. 

• Nếu bạn muốn giúp chương trình vườn trường, xin 
hỏi thông tin ở trường hay email 
wellness@ousd.org. 

Các yêu cầu và chương trình ở trường giúp tất cả 
học sinh hoạt động 
• Nghiên cứu cho thấy rằng khi trẻ có thể chất phù 
hợp, các em chú ý hơn ở trường học, làm tốt hơn 
trong các kỳ thi tiểu bang, và ở lại trường lâu hơn. 
• Không tính giờ chơi, đây là bao nhiêu giáo dục thể 
chất nhận được: Trong các lớp 1-6, ít nhất 100 phút 
mỗi tuần; trong các lớp 7-12, ít nhất 200 phút mỗi 
tuần. Giáo dục thể chất phải được giảng dạy bởi một 
người có sư phạm giảng dạy. (Những yêu cầu này 
được thiết lập bởi Luật Giáo Dục California.) 
• Nếu học sinh có bịnh về thể chất, tâm thần, hoặc 
hạn chế khác về sức khỏe ảnh hưởng đến sự tham 
gia của các em trong giáo dục thể chất, Học khu sẽ 
tìm cách để thích ứng với các hoạt động và các thiết 
bị để các em có thể tham gia. 
• Kỳ thi Thể Dục California được thực hiện cho tất 
cả học sinh lớp 5, 7, và lớp 9. Mỗi mùa xuân, nhà 
trường cần tình nguyện viên để giúp kiểm tra thể 
dục. Nếu bạn muốn giúp đỡ với kiểm tra thể dục, hỏi 
tại trường. 

Muốn chú tâm học hành, học sinh phải có một 
khung cảnh trường an toàn và tích cực. 
• OUSD cam kết làm cho trường không có bắt nạt, 
phân biệt đối xử, và quấy rối tình dục. Chính sách 
An khang bao gồm các chính sách và chương trình 
nhằm giúp đảm bảo rằng trường học là nơi an toàn 
và tôn trọng cho việc học tập. 
• Thay vì đình chỉ học sinh học tập, chính sách An 
khang kêu gọi sử dụng các loại kỷ luật khác , bất cứ 
khi nào có thể, để lưu giữ  học sinh ở trong trường. 

Xây dựng chương trình để hổ trợ học sinh LGBTQ 
Ban Trường học cộng đồng cung cấp xây dựng cộng 
đồng và giáo dục phổ thông để đạt mục tiêu tổng 
thể là cung cấp một môi trường học tập hổ trợ và 
an toàn cho học sinh đồng tính, lưỡng tính, chuyển 
tính/không biết giới tính (LGBTQ). Các chương trình 
bao gồm: 
• Liên lạc viên LGBTQ 
• Phát triền chuyên môn cho giáo viên và nhân viên 
khác của trường 
• OUT cho huy hiệu an toàn của trường 
• Ngày của Hội Gay (GSA) 
• Giáo dục Sức khỏe tính dục 
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OUSD đang giúp học sinh và gia đình hưởng chăm 
sóc y tế và dịch vụ xã hội 
• OUSD đang giúp học sinh và gia đình hưởng chăm 
sóc y tế và dịch vụ xã hội. Ở một vài trung tâm, gia 
đình cũng có thểnhận được các dịch vụ này. 
• OUSD làm cho nó dễ dàng hơn cho học sinh, gia 
đình, và những người khác trong cộng đồng để ghi 
danh vào các chương trình bảo hiểm y tế và các 
dịch vụ xã hội. Quanh năm, Trung tâm hướng dẫn 
gia đình OUSD giúp người là cư dân của Alameda 
County được đăng ký bảo hiểm y tế và trợ cấp thực 
phẩm (để biết chi tiết, xin gọi (510) 273-1516). 
• OUSD có chương trình cung cấp dịch vụ y tế nào 
đó ở trường. Ví dụ, một chương trình mới được gọi 
là "Xua đuổi Cúm" cung cấp chủng ngừa cúm miễn 
phí ở trường cho lớp Pre-K đến lớp 5. 
• Với sự giúp đỡ từ các đối tác cộng đồng, OUSD 
cung cấp tư vấn và các dịch vụ sức khỏe tâm thần 
khác trong trường học. 
• OUSD đã kết nối mọi trường trung học với các 
trung tâm y tế tại trưởng gần bên hay các bệnh xá 
cộng đồng. Nếu trường quý vị không có một trung 
tâm y tế thì xin liên hệ điều phối viên trường của 
quý vị. 

OUSD đang làm việc để bảo vệ môi trường và giữ 
cho các tòa nhà và sân bãi được an toàn và lành 
mạnh 
• Để tăng cường an toàn, chính sách An khang đòi 
hỏi các trường phải có kế hoạch an toàn trường và 
các quy tắc an toàn của trường. 
• Với sự giúp đỡ từ các thành phố, các cơ quan 
quận, và những người khác, các trường học đang 
làm việc để đảm bảo rằng có những tuyến đường an 
toàn đến trường khi đi bộ và đi xe đạp. 
• Chương trình Green Gloves đang làm việc để 
làm giảm "dấu chân môi trường" của các trường ở 
Oakland. Green Gloves làm cho học sinh tham gia 
thực hành học tập và thực tế giải quyết vấn đề. Nó 
trao quyền cho học sinh, giúp bảo vệ sức khỏe của 
các em, và tiết kiệm nguồn lực và tiền bạc cho các 
trường học và cộng đồng của chúng ta. Nếu bạn 
muốn giúp với Green Gloves, hãy liên lạc với trường 
của con quý vị. 

OUSD chú ý tới sự An khang của nhân viên 
• Chính sách An khang kêu gọi cung cấp điều kiện 
làm việc an toàn và hỗ trợ cho nhân viên của chúng 
tôi 
• Nhân viên của chúng tôi là hình mẫu cho các học 
sinh của chúng tôi và là chìa khóa để cải thiện sức 
khỏe và phúc lợi của học sinh OUSD. 

OUSD làm gì để giúp con quý vị ăn tốt và 
khoẻ mạnh 
Chúng tôi phục vụ bữa ăn lành mạnh hơn. 

Chúng tôi phục vụ thức uống lành mạnh hơn. 
Tuyệt đối là không có nước ngọt và thức uống có 
đường. Chúng tôi phục vụ sữa (1% hay không chất 
béo) lấy từ bò không có dùng hormones hay kháng 
sinh. Chúng tôi dọn sữa chocola lượng đường thấp 
(không có chất fructose corn syrup cao) một tuần chỉ 
một lần. Chúng tôi không dọn sữa có hương vị trong 
các lớp Pre-K. 

Nước lã thì luôn luôn sẵn có. Chúng tôi làm cho học 
sinh lấy nước uống dễ dàng hơn bằng cách bỏ thêm 
vòi nước và trạm lấy nước. 

Thêm các hạt nguyên Mọi sản phẩm về hạt đều có 
ít nhất 51% nguyên hạt. 

Ít chất béo hơn. Chúng tôi loại bỏ chảo chiên xào 
sâu trong chất béo. Chúng tôi giới hạn chất béo 
trong các bữa ăn (hạ hay loại bỏ trans-fats và chất 
béo hydro hóa một phần). 

Ít muối hơn. Chúng tôi hạ lượng sodium trong các 
bữa ăn. 

Thêm trái cây và rau cải tươi: 
• Quầy sà lách trong hơn phân nửa trường. 
• Trái cây tươi dọn mỗi ngày ở bữa ăn sáng và trái 
cây và rau cải tươi dọn mỗi ngày ở bữa ăn trưa và 
bữa ăn tối 
• Với tiền tài trợ từ một quỹ cho “Rau trái tươi”, 
chúng tôi có thể cung cấp bữa ăn dặm rau trái tươi 
ở các trường có nhu cầu cao. Liên lạc Amy Glodde ở 
amy.glodde@ousd.org để biết thêm chi tiết. 
• Hầu hết rau trái của chúng tôi được trồng trong 
vòng 250 dặm của Oakland. (Mua tại địa phương giữ 
tiền cho kinh tế địa phương. Mỗi năm, OUSD tiêu 
hơn $3 triệu ở California cho thực phẩm và những 
thứ khác cần có để chuẩn bị và phục vụ bữa ăn ở 
trường.) 
• Có những thứ rau để chọn lựa suốt tuần (hãy tìm 
chữ “V” trong thực đơn trường). 

Vào “Những ngày thứ Năm California,” bữa ăn ở 
trường chỉ dùng thực phẩm địa phương mà thôi 
Mỗi thứ năm, tất cả các trường ở OUSD và các Trung 
tâm phát triển trẻ phục vụ bữa ăn tươi làm từ thực 
phẩm 100% địa phương – từ nông dân và nhà sản 
xuất California. 
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Thực đơn của chúng tôi ở trường dùng kế hoạch 
thực phẩm “My Plate” (đĩa ăn của tôi) cho việc ăn 
uống lành mạnh 
Kế hoạch thực phẩm My Plate phản ảnh nghiên cứu 
hiện tại và Dietary Guidelines for Americans (Hướng 
dẫn thức ăn kiêng cho người Mỹ) 2010. 

Như hình dưới đây cho thấy, theo kế hoạch My 
Plate, phân nửa thức ăn ở đĩa phải là rau trái. Nếu 
quý vị tuân theo các phần cho loại thực phẩm trong 
hình này, thì đó là cách dễ dàng để cắt giảm chất 
béo, muối và đường 

Nấu ăn cái gì? 
Muốn biết thực đơn trường, phân tách chất dinh 
dưỡng và tin tức thực phẩm của trường, hãy vào 
www.ousd.org/nutrition. 

Ở vài trường, chúng tôi mở rộng hơn là chỉ cung 
cấp bữa ăn trưa ở trường 
Học sinh mà bụng đói thì không thể tập trung vào 
bài vở được. Chúng tôi giúp các em bằng cách cho 
thêm nhiều loại bữa ăn trong nhiều trường. 

Trong những trường mà nhà ăn dọn bữa ăn sáng thì 
chúng tôi đã mở rộng phục vụ ăn sáng: 

• Những trường này có bữa ăn sáng miễn phí cho 
tất cả học sinh. Chúng tôi gọi nó là bữa ăn sáng “đại 
trà” vì nó miễn phí. 

• Một vài trường này cũng có bữa ăn sáng phụ. 
If Nếu học sinh đi học trễ và đói bụng thì các em 
vẫn có thể có “một cơ may thứ hai” để ăn sáng. Xin 
kiểm tra lại với nhân viên Phòng ăn để biết giờ giấc. 
Những trường khác thì có “điểm tâm trong lớp học”. 

• Bữa ăn tối ở trường. Nhiều học sinh theo chương 
trình Sau giờ học cần ăn thêm ngoài ăn dặm để chịu 
đựng tới hết ngày. Chương trình bữa ăn tối bắt đầu 
từ năm 2011 ở 13 trường và chúng tôi đang tính mở 
rộng nó. 

Chúng tôi đang “go green” (tái sinh, tiết kiệm năng 
lượng…) để bảo vệ môi trường 
Meal Dịch vụ bữa ăn ở OUSD thì không có chất 
styrofoam. Chúng tôi đang loại bỏ bộ muỗng nĩa và 
chúng tôi thí nghiệm với những máy phân phối khăn 
ăn và dụng cụ. 

Chúng tôi giảm bớt phung phí và rác trong nhà ăn và 
trong bếp. Chúng tôi giảm bớt dùng nước trong chai 
bằng cách làm cho nước có sẵn trong vòi nước và 
trạm nước..  Có những chương trình giảm nước, hệ 

thống phân loại và tặng thực phẩm ở phòng ăn của 
chúng tôi. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Quản 
lý Sustainability số (510) 290-4875. 

CÁC TRUNG TÂM 
Trung tâm Giáo dục, Nông trại giảng dạy và Nhà 
Bếp trung tâm, Trung tâm Giáo dục và Huấn luyện 
Giảng dạy, sẽ là trung tâm của mạng lưới chương 
trình thực phẩm trường học trên toàn học khu kết 
hợp các chương trình dinh dưỡng, giáo dục, và cộng 
đồng tại các trường học của OUSD, nhà bếp, khu 
vườn và tạo ra các thị trường. Tại nhà bếp trung tâm 
và quân nhu, học sinh sẽ theo dõi những người nấu 
ăn được đào tạo chuyên nghiệp trong công việc và 
xem làm thế nào để chuẩn bị khoảng 7 triệu bữa 
ăn mỗi năm cho 38.099 trẻ em đi học. Trang trại và 
nhà kính sẽ phục vụ như là một phòng thí nghiệm 
học tập, nơi học sinh sẽ trải nghiệm nông nghiệp đô 
thị một cách trực tiếp. Nhà bếp giảng dạy sẽ cung 
cấp các lớp học cho học sinh, nhân viên dịch vụ dinh 
dưỡng, và cộng đồng. Trung tâm Foster như một 
toàn thể sẽ phát triển Đại học và Hướng nghiệp 
Pathways, cho phép các chuyến dã ngoại và tua đi, 
đóng góp cho giáo dục STEM, mở rộng học tập / giáo 
dục người lớn và phát triển chuyên môn. 

Để tìm hiểu thêm vui lòng truy cập 
www.ousdthecenter.org. 

Hướng dẫn Thực phẩm Lành mạnh 
OUSD 
Dinh dưỡng tốt giúp trẻ phát triển và học hỏi. Trong 
tháng 5 năm 2014, Hội Đồng Giáo Dục OUSD đã 
thông qua một chính sách An khang sửa đổi và mở 
rộng đối với các học khu và trường. Chính sách này 
gồm Hướng dẫn thực phẩm lành mạnh sau đây 

Thực phẩm nào đáp ứng Hướng dẫn Thực phẩm 
lành mạnh? 
Thức ăn phải từ một trong những nhóm sau đây: 

• Trái cây 
• Rau – nhưng không phải khoai tây chiên hay rau 
cải chiên khác. 
• Bơ sữa – nhưng không phải bơ sữa nhiều chất béo. 
• Chất đạm – Ví dụ như các loại hạt,trứng, rau, 
phômai ít chất béo. 
• Thực phẩm nguyên hạt. Có nghĩa là hạt như lúa 
mì, ngô, gạo, lúa mạch, yến mạch, quinoa, và lúa 
mạch đen khi ăn "toàn bộ ", chẳng hạn như "100% 
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toàn bộ lúa mì." 
◦ Đọc nhãn hiệu thực phẩm và tìm những chữ như 
“brown rice,” “whole grain oats.” 
◦ Tìm thông tin trên nhãn cho biết bao nhiêu gram 
hạt nguyên hay mấy phần trăm hạt nguyên, như 
“100% whole wheat.” 
◦ Như trình bày trong ví dụ dưới đây, kiểm tra các 
thành phần để coi có phải thực phẩm nguyên hạt 
được liệt kê trước tiên: Đọc nhãn hiệu thực phẩm và 
tìm những chữ như “brown rice,” “whole grain oats.” 
◦ Tìm thông tin trên nhãn cho biết bao nhiêu gram 
hạt nguyên hay mấy phần trăm hạt nguyên, như 
“100% whole wheat.” 
◦ Như trình bày trong ví dụ dưới đây, kiểm tra các 
thành phần để coi có phải thực phẩm nguyên hạt 
được liệt kê trước tiên: Đọc nhãn hiệu thực phẩm và 
tìm những chữ như “brown rice,” “whole grain oats.” 
◦ Tìm thông tin trên nhãn cho biết bao nhiêu gram 
hạt nguyên hay mấy phần trăm hạt nguyên, như 
“100% whole wheat.” 

Thực phẩm nào thì KHÔNG tốt? 
• Kem,các loại kem pha trái cây 
• Chips, kể cả Flamin’ Cheetos, cheesy nachos, khoai 
tây chiên 
• Kẹo, bao gồm sôcôla, kẹo que, gum, and nho khô 
bọc sôcôla hay sữa chua (yogurt) 
• Thực phẩm nướng như bánh cupcakes, donuts, 
hay bánh bích quy 
• Thức uống có đường bao gồm nước ngọt và nước 
tăng lực 

Lời khuyên về đáp ứng Hướng dẫn thực phẩm lành 
mạnh 
Thay vì kem, kem pha trái cây, hãy thử những thứ 
lành mạnh hơn Yogurt (hầu hết mọi loại, kể cả Greek 
yogurt và yogurt trong ống) hay yogurt parfaits 
• 100% thỏi trái cây đông lạnh 
• Thỏi kẹo mềm (fudge) đông lạnh 
• Tách trái cây đóng gói trong 100% nước trái cây 
• Trái cây tươi như táo, dâu, dưa,v.v. 
• Bắp rang không có bơ 
• Tortilla chips với salsa 
• Rau cải sống với nước xốt chất béo thấp như 
hummus 
• Phômai giảm chất béo hay phômai giây 
Bánh quy hay bánh giòn nguyên hạt Thay vì khoai 
tây chiên, nachos, hay Cheetos, hãy thử các thứ lành 

mạnh hơn: 
• Bắp rang không có bơ 
• Tortilla chips với salsa 
• Rau cải sống với nước xốt chất béo thấp như 
hummus 
• Phômai giảm chất béo hay phômai giây 
• Bánh quy hay bánh giòn nguyên hạt 

Thay vì kẹo, hãy thử những thứ lành mạnh hơn: 
• Hầu hết các thỏi granola 
• Hột Almonds, hột điều, hay pistachios (nắm nhỏ) 
• Nho khô hay craisins (nắm nhỏ hay gói ăn dặm 
nhỏ) 
• kettle corn ít chất béo 

Thay vì bánh cupcakes, donuts, hay bích quy, hãy thử 
những thứ lành mạnh hơn: 
• Bánh muffins dâu xanh nguyên hạt 
• Bánh mì chuối zucchini  nguyên hạt 
• Các nguyên hạt khác nướng ít chất béo (như 
các món với nước xốt táo, plain yogurt , hay chuối 
nghiền thay vì chất béo như bơ và dầu) 

Thay vì thức uống có đường như nước ngọt hay 
nước tăng lực, hãy thử những thứ lành mạnh hơn: 
• Nước lã 
• Nước trái cây 100% 
• Sữa không chất béo hay sữa 1% 
• Sữa đậu nành 
• Nước lã 
• Nước trái cây 100% 
• Sữa không chất béo hay sữa 1% 
• Sữa đậu nành 
• Nước lã 
• Nước trái cây 100% 
• Sữa không chất béo hay sữa 1% 
• Sữa đậu nành 

 
Những điều cần biết về Hướng dẫn thực phẩm lành 
mạnh 

Nước ngọt và Kẹo: 
Không được dùng nước ngọt và kẹo ở các trường 
của OUSD. 

Thức ăn thức uống bày bán (gây quỹ, máy bán 
hàng, quầy ăn dặm): 
Thức ăn và đồ uống bán phải đáp ứng các Hướng 
dẫn Thực phẩm lành mạnh cho đến 06:00 giờ vào 
các ngày học. Bao gồm các loại thực phẩm và đồ 
uống được bán như là một phần của buổi quyên 
góp; các loại thực phẩm và đồ uống được bán ra từ 
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một máy bán hàng tự động, cửa hàng trường học, 
hoặc quán bar trường; và thực phẩm đã bán theo ý 
khách ở nhà ăn. 

Lễ lạc trong lớp hay trong trường: 
Lễ lạc ở trường phải đáp ứng các Hướng dẫn Thực 
phẩm lành mạnh. Trường có thể cho phép thực 
phẩm ngoài Hướng dẫn Thực phẩm lành mạnh, 
nhưng không có nhiều hơn một lần một tháng. 

Thức ăn thức uống ở các hoạt động trường: 
Khi thực phẩm hoặc đồ uống được phục vụ tại hoạt 
động của trường, lựa chọn lành mạnh phải được 
tuân theo. 

Còn phần thưởng và khích lệ thì sao? 
Thực phẩm  được sử dụng như một giải thưởng, 
khen thưởng (đối với những hành vi tốt, chuyên cần, 
v.v) phải đáp ứng các Hướng dẫn Thực phẩm lành 
mạnh. OUSD rất khuyến khích việc sử dụng các giải 
thưởng và giải thưởng mà không liên quan đến thực 
phẩm, chẳng hạn như có một hoạt động đặc biệt 
làm giải thưởng. 

*Đối với câu hỏi về Hướng dẫn, các ví dụ về phần 
thưởng lành mạnh, và các thông tin khác về tầm 
quan trọng của dinh dưỡng và hoạt động thể chất, 
vui lòng liên hệ với wellness@ousd.org. 

*Để biết thêm thông tin về các loại thực phẩm lành 
mạnh, an khang trường học, các nguồn lực, và các 
chương trình khác, vui lòng truy cập 
www.ousd.org/schoolwellness. 

 
Hãy đến mua sắm thực phẩm tươi ở 
chợ sản phẩm của trường 
Oakland Fresh là một mạng lưới gồm tới 20 chợ sản 
phẩm trường khắp học khu Oakland (OUSD), họ bán 
trái cây, rau củ, không thuốc trừ sâu, trồng hầu hết ở 
địa phương, trứng, cát loại hạt, mật ong và các thực 
phẩm lành mạnh khác ở trường công lập. Các sản 
phẩm được mua sắm từ các nông trại gia đình tại 
địa phương và các nhà phân phối sản phẩm và bán 
ra bởi phụ huynh và học sinh trong thời gian sau giờ 
học mỗituầở mỗi trường Chợ sản phẩm tươicủa 
trường ở Oakland mở cửa cho phụ huynh, học sinh, 
nhân viên và cư dân cộng đồng và một số chợ cũng 
nhận thẻ thực phẩm EBT. Mọi chợ sản phẩm trường 
đều có biểu diễn nấu ăn và nếm món ăn hàng táng, 
một chương trình thẻ mua sắm cho học sinh và một 
bộ đồ nghề bài học từ chợ tới lớp học cho giáo viên. 
Xin viếng www.ousd.org/oaklandfresh để biết thông 

tin về các điạ điểm đặc biệt. Nếu quý vị quan tâm 
tới việc tình nguyện ở trong chợ trường hay bắt đầu 
một chợ ở trường thì xin gọi (510) 434-3334, viếng 
www.ousd.org/nutrition hay email cho 
Alexandra.Emmott@ousd.org. 

Về địa điểm, ngày và giờ. Xin kiểm tra với trường 
hay trên mạng: 
www.ousd.org/nutrition 

 
Làm sao để nộp đơn xin bữa ăn trưa 
miễn phí hay giá hạ ở trường 
Chương trình bữa ăn trưa ở trường quốc gia là một 
chương trình của chính quyền liên bang giúp trả 
tiền các bữa ăn trưa lành mạnh cho học sinh. Nếu 
gia đình bạn đủ điều kiện về lợi tức thấp thì con bạn 
được hưởng bữa ăn trưa miễn phí hay với giá hạ. 

Muốn nộp đơn cho chương trình ăn trưa ở trường, 
quý vị lấy đơn ở trường hay trên mạng ở địa chỉ 
https://mealapps.ousd.org/. 

Hãy mang đơn đã điền tới văn phòng của trường 
con bạn học. 
• Xin chỉ điền một đơn cho gia đình quý vị. Nhớ ghi 
tất cả học sinh trong gia đình kể cả con nuôi. 
• Không có hạn chót nhưng tốt hơn là nên nộp càng 
sớm càng tốt. Có thể tốn tới 2 tuần cho việc cứu xét 
đơn. 

Nếu bạn cần giúp đỡ hay muốn coi đơn mình nộp 
đã đi tới đâu thì hãy gọi Nutrition Services số (510) 
434-3334. 

Làm sao để đòi bữa ăn đặc biệt cho con 
bạn 
Nếu con bạn cần một bữa ăn đặc biệt hay cần 
đồ ăn thay thế cho những món chung trong thực 
đơn thì bạn hãy lấy một mẫu ở trường gọi là The 
Medical Statement to Request Special Meals and/or 
Accommodations. (Mẫu y khoa yêu cầu bữa ăn đặc 
biệt). Bạn có thể lấy mẫu này ở văn phòng trường 
của con bạn hay trên mạng ở http://www.ousd.org/ 
specialmeals. 

Yêu cầu bác sĩ của con bạn điền vào mẫu và ký tên 
rồi trả lại mẫu đó cho nhà trường. 

Nhà ăn chỉ mở cửa trong thời gian theo lịch trình. 
Nếu con bạn cần thức ăn dặm cho lúc khẩn cấp thì 
bạn cần cung cấp thức ăn dặm. Muốn biết chi tiết 
phải làm cái gì hãy gọi Health Services số 
(510) 273-1510. 
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KHUNG CẢNH VÀ GIÁO HÓA 
TRƯỜNG 
Thông tin về Chính sách Khung cảnh 
trường học khẳng định của OUSD 
Chính sách Khung canh trường học khẳng định nói 
về sự quan trọng trong việc tạo nên một cộng đồng 
trường học quan tâm Một vài điều mà bạn sẽ thấy 
trong loaại trường này là sự quan hệ tôn trọng, kỳ 
vọng cao cho tất cả học sinh và cơ hội đềy ý nghĩa 
cho học sinh tham gia. Một khuung cảnh học đường 
khẳng định giúp học sinh học hành tốt hơn ở trong 
trường và lựa chọn tốt hơn. OUSD cam kết thực thi 
các loại kỷ luật để giữ học sinh trong trường, phát 
huy quan hệ chăm sóc, dạy trách nhiệm cho mình và 
cho người khạc và hổ trợ mọi học sinh. 
BOARD POLICY 5137 

 
OUSD có chính sách và thủ tục chống 
bắt nạt. 
Học khu cam kết duy trì môi trường học tập và làm 
việc không bị bắt nạt, như được định nghĩa trong 
Luật Giáo Dục §48900 (r). Xem Chính sách của Hội 
đồng 5131.2 (Bắt nạt) và Quy chế Hành chính 5131.2 
(Điều tra khiếu nại bắt nạt). Tất cả các chính sách của 
Hội đồng và các quy định hành chính có thể được 
xem trực tuyến tại www.ousd.org. Không có học 
sinh hay một nhóm học sinh, thông qua các phương 
tiện vật chất, viết tay, bằng lời nói, hoặc các phương 
tiện khác, sách nhiễu, quấy rối tình dục, đe dọa, 
hăm dọa, đe dọa trên mạng, gây thương tích cơ thể 
hoặc gây hận thù với bất kỳ học sinh nào khác hoặc 
nhân viên nhà trường. Tiến hành tăng lên mức độ 
bắt nạt chỉ khi nó trầm trọng hoặc tràn lan và có thể 
gây ra những tác động có hại nhất định. Bắt nạt có 
thể bằng lời nói, bằng văn bản, thể chất, đích thân 
hoặc sử dụng thiết bị điện tử. Bắt nạt có thể khiến 
học sinh cảm thấy không an toàn và ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khoẻ thể chất và tinh thần 
của mình. Bắt nạt có thể ảnh hưởng đến khả năng 
học tốt trong trường hoặc tham gia các hoạt động 
của trường. Luật Giáo Dục 48900 (r)EDUCATION CODE 
48900(r) 

Học khu cam kết duy trì môi trường học tập và làm 
việc không bị bắt nạt, như được định nghĩa trong 
Luật Giáo Dục §48900 (r). Xem Chính sách của Hội 
đồng 5131.2 (Bắt nạt) và Quy chế Hành chính 5131.2 
(Điều tra khiếu nại bắt nạt). Tất cả các chính sách của 
Hội đồng và các quy định hành chính có thể được 
xem trực tuyến tại www.ousd.org. Không có học sinh 

hay một nhóm học sinh, thông qua các phương tiện 
thể chất, viết tay, bằng lời nói, hoặc các phương tiện 
khác, sách nhiễu, quấy rối tình dục, đe dọa, hăm 
dọa, cyberbully, gây thương tích cơ thể hoặc gây hận 
thù với bất kỳ học sinh nào khác hoặc nhân viên nhà 
trường. Hành tăng lên đến mức độ bắt nạt chỉ khi nó 
trầm trọng hoặc tràn lan và có thể gây ra những tác 
động có hại nhất định. Bắt nạt có thể bằng lời nói, 
bằng văn bản, cơ thể, đích thân hoặc sử dụng thiết 
bị điện tử. Bắt nạt có thể khiến học sinh cảm thấy 
không an toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khoẻ thể chất và tinh thần của mình. Bắt nạt có thể 
ảnh hưởng đến khả năng học sinh tốt trong trường 
hoặc tham gia các hoạt động của trường. Luật Giáo 
Dục 48900 (r) 

Bắt nạt trên mạng và bắt nạt tình dục qua mạng là 
những hình thức bắt nạt. Bắt nạt trên mạng là việc 
sử dụng bất kỳ công nghệ truyền thông điện tử nào 
để làm xấu hổ, nhục nhã, lan truyền tin đồn, quấy rối 
hoặc đe doạ. Bắt nạt trên mạng cũng bao gồm đăng 
tải hoặc xâm nhập vào tài khoản điện tử của người 
khác, chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã 
hội, trang web internet hoặc email và giả vờ là người 
đó để làm tổn thương danh tiếng của người đó. Học 
khu có thể tham gia hợp pháp vào việc đe doạ trực 
tuyến xảy ra ngoài khuôn viên nhưng ảnh hưởng đến 
môi trường học tập an toàn hoặc giáo dục của 
trường. 

OUSD làm việc để cung cấp môi trường trường học 
an toàn để bảo vệ học sinh khỏi mọi hình thức bắt 
nạt. Khu Học Chánh không cho phép bắt nạt hay bất 
kỳ hành vi nào ảnh hưởng đến sự an toàn và hạnh 
phúc của học sinh và nhân viên hoặc can thiệp vào 
việc học hay giảng dạy. OUSD cũng không cho phép 
trả đũa người có khiếu nại hoặc tham gia vào quá 
trình khiếu nại. 

OUSD có thể can thiệp vào bất cứ lúc nào học sinh 
bắt nạt (bao gồm cả đe doạ trực tuyến) trong khuôn 
viên của trường, hoặc ngoài khuôn viên trường theo 
cách phá hoại hoặc có thể phá vỡ hoạt động của 
trường. 

Đem lên mạng những vấn đề tính dục (Sexting) là 
niêm yết và phân phội các hình ảnh và nhắn tin 
tính dục. Chữ sexting được kết hợp từ hai chữ sex 
+ texting. Niêm yết, sở hữu và phân phối hình ảnh 
tính dục có thể tạo nên bắt nạt tính dục trên mạng 
hay quấy nhiễu tính dục, hay sở hữu hay phân phối 
hình ảnh khiêu dâm trẻ em, là một tội phạm. 

Nếu bạn tin rằng con bạn có thể là mục tiêu quấy 
nhiễu hay bắt nạt, kể cả bắt nạt trên mạng, thì xin 
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nói chuyện với một người lớn trong trường. Thông 
tin và hướng dẫn để giải quyết các vấn đề và quan 
ngại về bắt nạt thì có trên website của học khu dưới 
mục Violence Prevention. Các câu hỏi liên quan 
tới chính sách chống bắt nạt của học khu hay thủ 
tục báo cáo có thể được giải quyết với ban giám 
hiệu trường hay bằng email cho nobullying@ousd. 
org. Muốn nói chuyện với quản lý chương trình 
Behavioral Health, xin gọi 510-879-3636. 
BOARD POLICIES 5137, 5131.2, & 
ADMINISTRATIVE REGULATION5131.2. 

OUSD Phát huy Công lý Phục hồi 
Công lý Phục hồi (RJ) là một loạt các nguyên tắc và 
lề lối được dùng trong OUSD để xây dựng cộng đồng 
và đáp ứng với nguy hại và xung đột. Mục tiêu của 
RJ là hàn gắn mối quan hệ giữa những người bị ảnh 
hưởng. Các lề lối phục hồi được dùng trong lớp học 
để giúp tạo nên một môi trường hổ trợ và chăm sóc 
và xây dựng các mối quan hệ. Công lý phục hồi cũng 
được dùng để giúp học sinh trở lại trường sau khi bị 
ình chỉ học tập, hay tống giam. RJ cũng được dùng 
để cung cấp một chu kỳ hổ trợ cho một học sinh. 
Hãy tìm hiểu thêm về chương trình công lý phục hồi 
của chúng tôi bằng cách liên lạc với Điều phối viên 
RJ ở david.yusem@ousd.org hay viếng 
www.ousd.org/restorativejustice. 

Chương trình Công lý Phục hồi đồng bạn (RJ) 
Trong nhiều trường học của OUSD, Các lãnh đạo 
Thiếu niên chương trình Công lý phục hồi được 
huấn luyện để xây dựng cộng đồng và để đáp ứng 
mối nguy hại và giải quyết xung đột trong các học 
sinh khác. Chương công lý phục hồi đồng bạn của 
OUSD cung cấp một cơ hội cho học sinh dùng các 
kỷ năng giao tiếp để quản lý và giải quyết xung đột 
qua hòa giải và/hay lề lối công lý phục hồi. Chương 
trình này làm cho học sinh, phụ huynh và nhân viên 
dùng các tiến trình hòa bình để giải quyết xung đột. 
Những quy trình này có thể ngăn ngừa xung đột khỏi 
găăy nguy hại và xen lấn chuyện học hành.Chương 
trình RJ đồng bạn thì có trong nhiều trường tiểu học 
và trung học của OUSD. Muốn biết thêm chi tiết, 
hãy liên lạc với điều phối viên Restorative Justice ở 
david.yusem@ousd.org, hay viếng www.ousd.org/ 
restorativejustice. 
BOARD POLICIES 5138. 

HỌC HÀNH MỞ RỘNG 
Các Chương trình Học sau giờ học 
OUSD cống hiến nhiều chương trình phổ thông sau 
giờ học ở nhiều trường tiểu học và trung học của 
Học khu. Các chương trình này thì miễn phí hay 

giá thấp cho học sinh. Các tổ chức cộng đồng địa 
phương cộng tác với các trường để giúp làm bài vở, 
dạy kèm, hoạt động nâng cao, và hoạt động thân thể 
cho tới 6 p.m., mỗi ngày. Mỗi chương trình phục vụ 
một số giới hạn học sinh, được chọn lựa để tham gia 
dựa trên các ưu tiên ghi trong Chính sách ghi danh 
sau giờ học của mỗi trường. Muốn biết thêm chi 
tiết, xin liên lạc với Văn phòng Chương trình sau giờ 
học số 510-879-2744. 

HỌC HÈ 
Mùa hè có thể là một thời gian quan trọng cho học 
sinh tiếp tục việc học hành như học chữ, thể thao, 
mỹ thuật, âm nhạc hay các hoạt động nâng cao. Để 
giúp hổ trợ học sinh trong mùa hè, OUSD cộng tác 
với các cơ quan cộng đồng để cống hiến các chương 
trình hè trọn ngày cho học sinh mọi lứa tuổi và miễn 
phí cho mọi gia đình. 

• Chương trình Phục hồi học tập Trung học dành cho 
học sinh trung học nào cần phục hồi tín chỉ để tốt 
nghiệp trung học. 
• Học sinh mới vào mẫu gíáo có thể ghi danh PreK 
hè. 
• Chương trình Nhịp cầu hè - Summer Bridge – cung 
cấp hổ trợ thêm cho học sinh nào sẽ bắt đầu trung 
học trong mùa Thu. 
• Chương trình Chuển bị hè - Summer Prep – dành 
cho học sinh nào cần giúp đỡ để đáp ứng tiêu chuển 
cấp lớp của mình. 
• Cũng có những chương tình Năng cao và Lớp hè 
Mỹ thuất Oakland. 

Học sinh sẽ nhận được hổ trợ trong môn Anh ngữ và 
Toán của các giáo viên OUSD và các hoạt động nâng 
cao của các cơ quan cộng đồng. Hoạt động thể lực 
và ăn sáng, ăn traư lành mạnh cũng được cung cấp. 
Xin viếng www.ousd.org/summerlearning để xem 
các chương trình, hay liên lạc với trường của con 
bạn để biết thêm thông tin. 

HỌC HÀNH TÌNH CẢM XÃ HỘI 
(SEL) 
Ở OUSD, Học hành tình cảm xã hội (SEL) là một phần 
học hành quan trọng cho cả học sinh lẫn người lớn. 
SEL là một quy trình qua đó người ta học cách: 
• Hiểu và quản lý xúc cảm 
• Ấn định và đạt các mục tiêu khẳng định 
• Cảm nhận và cho thất sự đồng cảm với người khác 
• Thiết lập và duy trì các quan hệ tốt đẹp, và 
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• Làm ra những quyết định có trách nhiệm 

SEL  giúp học sinh học hành tốt hơn ở trường, học 
kỷ năng đờ sống và ham học hỏi. Củng cố kỷ năng 
tình cảm xã hội cũng giúp chúng ta kết nối qua dân 
tộc, giai cấp, văn hóa, ngôn ngữ, nhận diện giới tính, 
khuynh hướng tình dục, nhu cầu học hỏi và tuổi tác. 
Muốn biết thêm thông tin về SEL, xin liên lạc với 
Sonny Kim, sun-chul.kim@ousd.org hay www.ousd. 
org/sel 

HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH 
CHUYỂN TIẾP 
Chương trình Trẻ con nuôi 
Học khu có những dịch vụ cho trẻ con nuôi (kể cả trẻ 
được cơ quan quản chế quận giám sát) như giúp đỡ 
ghi danh vào OUSD, thuyên chuyển và hổ trợ giáo 
dục. Học sinh nào ở trong hệ thống chăm sóc con 
nuôi có thể được dạy kèm, quản lý hồ sơ, kết nối 
với các cơ quan quận và các tài liếu học tập bổ sung. 
Muốn nói chuyện với một Quản lý chương trình thì 
xin gọi chương trình Foster Youth số 510-273-1682. 
Văn phòng nằm tại 746 Grand Avenue. 

Chương trình McKinney-Vento/Học sinh 
và Gia đình vô gia cư 
Chương trình McKinney-Vento hổ trợ học sinh (tuổi 
3-21) nào mà không có chỗ ngủ ban đêm tươm tất, 
đều đặn, và ổn định.Hpc sinh tạm thời chia sẻ nhà 
với nhiều gia đình do bị trục xuất hay khó khăn kinh 
tế. Các em có thể sống trong nơi trú ẩn khẩn cấp hay 
chuyển tiếp,khách sạn, công viên xe kéo, bãi cắm trại 
hay những nơi không làm ra để ngủ nghỉ như nhà để 
xe, gác xép, xe hơi hay công viên. Chương trình này 
cũng hổ trợ học sinh nào bị tách rời cha mẹ hay giám 
hộ. Chương trình này có thể giúp đỡ về di chuyển, 
tiếp liệu học tập giúp đỡ ghi danh và giới thiệu tới 
các chương trình cộng đồng và các hội thảo phụ 
huynh/học sinh. Muốn biết thêm thông tin, hãy nói 
chuyện với chuyên gia Homeless Education số 510- 
273-1682. Văn phòng nằm tại 746 Grand Avenue. 

Học sinh mang thai và nuôi dạy con 
Học sinh mang thai có thể chọn để ở lại trường hiện 
tại của mình hoặc chuyển sang chương trình Học Tập 
Độc Lập của Học Khu. Học sinh cũng có thể chuyển 
sang chương trình Cal-SAFE của Quận Alameda, nơi 
cung cấp các lớp dạy con cái ngoài các lớp học bình 
thường. Để biết thông tin về việc chuyển sang một 
trong hai chương trình này, vui lòng gọi Betty McGee 
ở số 510-273-1621. 

Chương trình Hỗ trợ học sinh Tỵ nạn và 
Ẩn náu 
Chương trình này cung cấp hỗ trợ giáo dục cho học 
sinh tỵ nạn và ẩn náu, gia đình của họ, và giáo viên 
của họ bao gồm cả học hè, các buổi họp phụ huynh, 
các chương trình sau giờ học, và các chương trình 
giải trí. Chương trình cũng cung cấp hỗ trợ ghi danh 
vào OUSD và tìm hiểu về hệ thống trường học Hoa 
Kỳ. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 510-273- 
1661 hoặc ghé thăm số 746 Grand Avenue, Phòng E. 

Chương trình Trẻ em Không có người 
trông coi 
Học sinh học Anh ngữ và Văn phòng Đa ngôn ngữ 
đã hợp tác với một số trường học và cơ quan cộng 
đồng để đảm bảo rằng học sinh có môi trường học 
tập hỗ trợ, hỗ trợ học vấn thích hợp, tiếp cận các 
dịch vụ pháp lý và tiếp cận các dịch vụ về sức khoẻ 
tinh thần và chấn thương. Để biết thêm thông tin, 
vui lòng gọi số 510-273-1661 hoặc ghé thăm số 746 
Grand Avenue, Phòng E. 

BAN GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH 
(FAMILY ENGAGEMENT) 
Hổ trợ giáo dục con bạn 
• Bạn có muốn tìm hiểu cách tận dụng tối đa các hội 
nghị phu huynh-gíáo chức? 
• Bạn có muốn biết làm sao để hổ trợ việc học của 
con mình tốt hơn? 
• Bạn có muốn trở thành một lãnh đạo phụ huynh 
hữu hiệu hơn? 
• Bạn có muốn hiểu hơn những gì con bạn phải học 
trong mỗi cấp lớp hay làm sao mà con bạn có thể 
chuển bị cho đại học? 

Nếu bạn trả lời “yes” cho bất cứ câu hỏi nào ở trên, 
thì các hướng dẫn dưới đây là một điểm bắt đầu tốt. 
Hiệu trưởng của con bạn, giáo viên, hay nhân viên 
Ban Family Engagement ở trường có thể giúp bạn. 

Làm sao giúp đỡ con bạn học hành tốt ở trường 
• Quản lý thời gian. Mua hoặc lập lịch và giúp con 
của bạn ghi lại những ngày quan trọng cho bài tập 
và bài kiểm tra. Chọn một lịch đủ nhỏ để vừa với 
túi đựng hoặc tự lập lịch theo tháng. Bạn có thể 
giữnóởnơi con của bạn làm bài tập ở nhà hoặc 
trên tủ lạnh của bạn. Khi các dự án lớn đưa ra, 
Hãy giúp con của bạn chia nhỏ chúng thành các 
nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn 
• Giữ cho ngăn nắp. Nhiều học sinh gặp khó khăn 
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trong việc tìm kiếm các giấy tờ phù hợp khi họ muốn 
xem lại các ghi chú và kiểm tra trước khi thi. Nộp 
đơn cho trường học trong một cuốn sổ ghi theo chủ 
đề giúp bạn dễ theo dõi. Bìa với túi là tiện dụng cho 
việc lưu trữ các bài kiểm tra và tài liệu phát. 
• Đọc! Chọn sách ở trình độ đọc của con bạn. Làm 
cho ngôi nhà của bạn là nơi đọc sách là một phần 
của cuộc sống hàng ngày. Đọc cho con của bạn hoặc 
cho con của bạn đọc cho bạn bằng tiếng Anh và / 
hoặc ngôn ngữ chính của bạn. Cho con bạn thấy bạn 
đọc. Hãy cùng với con của bạn khi em đang đọc một 
cách độc lập, trong khi bạn đọc những gì bạn thích. 
• Tìm kiếm. Dạy con của bạn làm thế nào để tìm ra 
những gì mà em không biết. Có sẵn một cuốn từ 
điển để con bạn sử dụng khi học hay đọc. Hãy ghé 
thăm thư viện để sử dụng máy tính hoặc sách tham 
khảo cho một bài tập. 
• Có được một người bạn thân học tập. Yêu cầu giáo 
viên của con bạn tìm một bạn cùng lớp để làm việc 
với con như là một "bạn học" - một học sinh khác 
mà con bạn có thể gọi để làm bài tập ở nhà hoặc để 
chắc chắn rằng họ hiểu công việc. Loại thực hành 
này giúp học sinh có trách nhiệm với việc học của 
mình. Nó cũng dạy cho các em cách làm việc cùng 
nhau. 
• Lên kế hoạch cho đại học. Không bao giờ là quá 
sớm để lên kế hoạch cho trường cao đẳng ngay cả 
khi con bạn chỉ ở trường mẫu giáo. Tìm hiểu những 
gì các khóa học được yêu cầu cho tốt nghiệp trung 
học và nhập học. Yêu cầu giáo viên của con bạn làm 
thế nào để hỗ trợ sẵn sàng cho đại học tại nhà. 

Hỗ trợ các tiêu chuẩn cấp lớp ở nhà, hướng dẫn 
dành cho phụ huynh K-5, viếng 
www.ousdfamilytoolkit.org, hướng dẫn phụ huynh 
K-12 viếng www.parenttoolkit.com. 

Làm sao để giúp con bạn với bài làm ở nhà 
• Cung cấp một nơi yên tĩnh cho con bạn làm bài vở 
ở nhà mỗi ngày.. 
• Thành lập một thói quen hàng ngày bằng cách ấn 
định giở nhất định cho bài vở. 
• Kiểm tra con bạn khi cháu làm việc. Nhớ có người 
xem lại bài vở của cháu khi cháu làm xong.. 
• Ghi chú về những khó khăn trong bài vở mà con 
bạn gặp phải để bạn có thể nói chuyện với giáo viên 
về vấn đề này. Giáo viên có thể đề nghị những cách 
mà bạn có thể giúp. 

Họp hội nghị Phụ huynh-giáo chức thành công. 
Thông thường lúc gần thời gian có Phiếu báo điểm 
thì hội nghị giáo chức-phụ huynh được lên lịch để 
cho biết con bạn học hành ra sao ở trường. Các hội 
nghị này khiên cha mẹ cảm thấy căng thẳng nhưng 
các bạn hãy nhớ rằng mục đích của hội nghị là giúp 
con bạn thành công ở trường. Điều tốt nhất là bạn 
và giáo viên có thể làm việc như một đội để giúp con 
bạn học hành và tìm ra giải pháp cho các vấn đề mà 
con bạn có thể gặp phải. 

Trước buổi họp, nói chuyện với con về việc học của 
con ra sao ở trường. Môn nào mà cháu làm tốt?Môn 
học nào đang khó khăn? Có điều gì con bạn muốn 
bạn thảo luận với giáo viên không?Đảm bảo rằng 
con của bạn biết rằng bạn và giáo viên đang làm việc 
cùng nhau để giúp cháu thành công trongtrường 
học. 

Ghi lại một ít điều về những gì bạn muốn thảo luận 
trong hội nghị để bạn không quên nó trong thời 
điểm này. Bạn có thể muốn chia sẻ thông tin cá nhân 
về con của bạn mà có thể giúp giáo viên hiểu cách 
thức học của mình. Bạn có thể có thắc mắc về các 
chương trình của nhà trường, những gì con bạn 
mong muốn học trong năm nay, tiến bộ của con bạn, 
và cách bạn có thể giúp cháu ở nhà. 

Sau đây là ví dụ về các câu hỏi mà bạn có thể muốn 
hỏi: 
• Con tôi giỏi môn nào và dở môn nào? 
• Con tôi có tham gia ở trong lớp không? 
• Có vấn đề chuyên cần hay đi trễ nào của con mà 
tôi không biết không? 
• Con tôi có nộp mọi bài vở giáo viên ra cho làm 
không? 
• Thành tích học tập của con tôi được đánh giá như 
thế nào? Loại kiểm tra nào được đưa ra và các bài 
kiểm tra nói gì về việc học của con tôi? 
• Có những lãnh vực nào mà con tôi cần giúp đỡ 
thêm? 
• Con tôi có học hành có ở mức độ cấp lớp của cháu 
không? 
• Bạn của con tôi là ai? Chúng có ảnh hưởng tốt  
lẫn nhau không? 
• Làm sao tôi có thể giúp con tôi ở  nhà? 

Nếu bạn và giáo viên của con bạn làm một kế hoạch 
để giúp con bạn học hành thì nhớ đồng ý những 
bước sau đây. Ngoài ra, đồng ý giữ liên lạc đều đặn 
và quyết định khi nào hì hai người sẽ tiếp xúc kế 
tiếp. Nếu hội nghị phụ huynh-giáo chức thất bại 
trong việc lập một kế hoạch và bạn cảm thấy vẫn còn 
vấn đề thì hãy liên lạc với hiệu trưởng để được hổ 
trợ thêm. 
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Bạn làm gì nếu con bạn gặp khó khăn ở trường 
• Hãy nói chuyện với con mình. Thường thì có lý do 
tại sao một học sinh không học hành tốt ở trường. 
Trò chuyện với con, quan sát cháu và nói chuyện 
với các thành viên gia đình và bạn bè để tìm ra có 
chuyện gì. 
• Họp với giáo viên của con bạn. Đừng đợi tới khi 
giáo viên gọi bạn — lập các buổi họp để xem xét tiến 
bộ học hành của trẻ. 
• Hỏi giáo viên về những gì là ưu tiên học hành cho 
cháu. Đòi họ chia sẻ cách thức mà họ giải quyết 
những lãnh vực này trong lớp và qua bài làm ở nhà. 
Tìm ra những gì bạn có thể làm ở nhà để giúp con 
bạn. 
• Kiểm lại với bác sĩ gia đình. Một cuộc viếng thăm 
bác sĩ có thể giải quyết vấn đề sức khỏe làm ngăn 
cản việc học như tai và mắt có vấn đề hay những 
quan ngại khác. 
• Đòi một buổi họp với Đội Thành công học sinh 
(SST). Phụ huynh hay gíáo viên có thể yêu cầu một 
buổi họp để học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng 
nhau làm việc để xem xét tiến bộ của trẻ và khuyến 
cáo các cách cải tiến học hành. Hãy nói chuyện với 
hiệu trưởng để ấn định một buổi họp. 
• Tìm hiểu nhu cầu cho Giáo dục đặc biệt, một Kế 
hoạch Section 504, giáo dục thay thế hay các hổ trợ 
khác. Nếu học sinh bị khuyết tật thân thể hay tâm 
thần mà ảnh hưởng đáng kể tới khả năng học tập 
của chúng thì chúng có quyền hưởng giáo dục đặc 
biệt, kiểm tra và phục vụ. Một số học sinh sẽ học 
hành tốt hơn trong bối cảnh giáo dục thay thế với 
ít học sinh hơn, với điều kiện học tập theo yêu cầu, 
uyển chuyển và cơ cấu hơn. Hãy gặp giáo viên, cố 
vấn trường hay hiệu trưởng để được giúp đỡ. Bạn 
cũng có thể liên lạc với Văn phòng chương trình cho 
Trẻ đặc biệt (Special Education) số 510-874-3700. 
Nói chuyện với con mình về Phiếu Báo Điểm 
Sau đây là vài đề nghị về cách thức đáp ứng khẳng 
định đối với các thông tin trong phiếu báo điểm của 
con bạn: 
• Xem qua phiếu báo điểm riêng một mình trước khi 
quyết định bạn sẽ chú tâm chuyện gì trước khi nói 
chuyện với con bạn. 
• Trong cuộc nói chuyện với con mình, hãy chú trọng 
vào cả lãnh vực tốt lẫn lãnh vực xấu của cháu. 
• Hãy để con bạn nói chuyện về những thành công 
của cháu. 
• Đi qua mỗi điểm khó khăn; hỏi coi chuyện gì xảy 
ra. 
• Hãy giữ bình tĩnh cho dù bản báo cáo không như ý 
mong muốn. 
• Nếu bản báo cáo tốt đẹp—nhất là có những  tiến 

bộ lớn so với lần trước—thì hãy ăn mừng với con! 

Lời khuyên: Hỏi con mình về việc học hành trong lớp 
thường xuyên—chứ không chỉ khi có báo điểm. Bạn 
sẽ ít ngạc nhiên hơn ở điểm số và bạn cũng sẽ được 
nhắn tin là trường học thì quan trọng. 

Tạo nên trường học thân thiện với gia đình 
Việc tham gia giáo dục của gia đình thì rất quan 
trọng cho học sinh thành công. Nhiều trường đang 
cố gắng thân thiện hơn với gia đình. Họ đang cố 
gắng tạo sự hợp tác với mọi gia đình—chứ không 
chỉ với những ai có mặt trong trường.Bạn thấy gì ở 
trong trường cộng tác thân thiện với gia đình? 
• Môi trường thân thiện trong đó quan tâm và đóng 
góp của phụ huynh đựợc trân trọng. 
• Các buổi họp do giáo viên hướng dẫn để giúp phụ 
huynh hiểu học sinh đang học cái gì. 
• Quan hệ thân tín giữa giáo viên và gia đình 
• Các hội thảo giúp phụ huynh đóng một vai trò tích 
cực ở trường 
• Hội thảo về cách thức làm gia đình tham gia hơn 
trong trường 
• Cách thức để phụ huynh chia sẻ những thành công 
và khó khăn của cha mẹ 
• Cơ hội cho phụ huynh tổ chức các hoạt động văn 
hóa và các hoạt động cho học sinh. 

Nếu bạn tin rằng trường bạn có thể thân thiện hơn 
với gia đình hay hợp tác tốt hơn với gia đình, thì hãy 
nói chuyện với hiệu trưởng. Trở thành một lãnh đạo 
phụ huynh làm việc với lãnh đạo trường, nhân viên 
ban Family Engagement, giáo viên và các phụ huynh 
khác để tạo nên tiến bộ. Hãy gọi Văn phòng Family 
Engagement của chúng tôi số 510-879-8967 để tìm 
hiểu thêm. 

 
Chọn giờ giấc và các hoạt động tốt nhất 
cho bạn 
Bất cứ sở thích và ý thích bạn là gì, luôn có cách bạn 
có thể giúp đỡ ở trường. Nó vui và làm mình hài 
lòng. Bạn sẽ làm nên khác biệt lớn trong đời sống 
của học sinh chúng ta. 

Bạn có thể làm việc trong nhà hay ngoài trời, với trẻ 
nhỏ hay lớn, trong hay ngoài lớp học – bất cứ cái gì 
mà có vẻ tốt cho bạn. 

Giờ giấc tình nguyện thì uyển chuyển lắm. Bạn có 
thể tình nguyện giúp vài giờ hay vài ngày trong mỗi 
tuần hay chỉ giúp trong một hoạt động nào đó 
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Làm sao để tình nguyện 
Muốn biết thêm về cách giúp đỡ ở trường của con 
bạn, hãy liên lạc với nhân viên cộng đồng và gia 
đình của trường con bạn ở vân phòng hay viếng 
www.oaklandedfund.org/parent-volunteers/. Tất cả 
những người tình nguyện đều phải đăng ký và hoàn 
tất các bước kiểm tra. 

Những ví dụ về những việc bạn có thể 
làm: 
Ở trong lớp hay phụ tá giáo viên, hay dạy kèm trẻ 
nào cần thêm giúp đỡ. 
• Làm việc với câu lạc bộ của học sinh và phụ huynh 
hay giúp với các lớp dạy ngôn ngữ cho phụ huynh. 
• Giúp với sự an toàn lưu thông hay làm người canh 
gác cho bộ hành qua đường. 
• Làm việc trong nhà ăn giúp ở quầy xà lách. 
• Giúp mang sản phẩm tươi, địa phương vô trường 
và cộng đồng qua chợ sản phẩm của trường. 
• Gia nhập hội đồng an khang của trường con bạn. 
• Trở thành lãnh đạo Phụ huynh! Tìm hiểu thêm ở 
ousdfamilytoolkit.org. 
• Giúp đỡ trong thư viện, văn phòng, phòng lab vi 
tính hay nhà ăn hay giúp làm bảng dán tin, thiết kế 
mạng hay viết thơ xin tiền. 
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PHỤ LỤC 
Trong các nội dung sau đây, chữ “Hội Đồng” và “Hội Đồng Quản Trị” đều là nói tới Hội Đồng Giáo Dục Oakland. 
Tất cả các chính sách và quy định hành chính của Hội Đồng Quản Trị có thể được xem trực tuyến tại 
www.ousd.org. 

 
 

Phụ lục A–D Phụ lục A: 
Điều lệ Hành chánh 5111.1 Các Tiêu Chí về Nơi Cư Trú 
Trước khi được tuyển vào các trường trong học khu, học sinh phải cung cấp giấy tờ 
chứng minh nơi cư trú. 
Nếu học sinh hội đủ các tiêu chuẩn sau đây: 1. Phụ huynh/người giám hộ của học 
sinh cư trú trong ranh giới của học khu. 2. Học sinh ở trong địa phận của học khu 2. 
trong một cơ sở có giấy phép dành cho trẻ em, cơ sở bảo trợ có giấy phép hoặc gia 
đình tuân theo cam kết hoặc bố trí theo lệnh tòa. 3 Học sinh đã được tuyển thông 
qua chương trình theo học liên học khu 4. Học sinh là trẻ vị thành niên được công 
nhận quyền tự do sống trong địa phận học khu. 5. Học sinh sống với một người 
lớn 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 phải sống trong bệnh viện hoặc cơ 
sở chăm sóc sức khỏe nội trú khác trong địa phận học khu để điều trị một khuyết 
tật tạm thời. Nơi cư trú trong học khu là không bắt buộc ghi danh vào một trung 
tâm hay chương trình nghề trong khu vực nếu chương trình hoặc lớp đó có chỗ 
trống. Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ giữ lại một bản sao của tài 
liệu hoặc xác minh bằng văn bản được cung cấp làm giấy tờ chứng minh nơi cư trú. 
Ngoài ra, Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định hàng năm sẽ xác minh nơi 
cư trú của học sinh và giữ lại một bản sao của giấy tờ hoặc xác nhận bằng văn bản 
được cung cấp như giấy tờ xác minh. Khi được trình bày với địa chỉ thay thế theo 
chỉ định của Ngoại Trưởng Tiểu Bang đối với nạn nhân bạo hành gia đình hoặc 
nạn nhân bị lén theo dõi cư trú trong địa phận tiểu bang, Giám Đốc Học Khu hoặc 
người được chỉ định sẽ chấp nhận và sử dụng địa chỉ thay thế cho mọi thư từ và 
liên lạc trong tương lai và trong mọi hồ sơ công khai.. Nếu bất kỳ nhân viên nào 
của học khu cho rằng phụ huynh/người giám hộ của học sinh đã cung cấp bằng 
chứng giả mạo hoặc không đáng tin cậy về nơi cư trú, Giám Đốc Học Khu hoặc 
người được chỉ định sẽ có biện pháp hợp lý để xác định xem học sinh có đáp ứng 
các yêu cầu về nơi cư trú hợp pháp hay không. 
Phụ lục B: Quy Định Hành Chính 5116.1— Ghi Danh Mở Trong Học KhAR 5116.1 
–Ghi Danh Mở Trong Học Khu Ghi danh theo Đạo Luật Quan Tâm Tới Mọi Trẻ Em. 
Khung thời gian Ghi Danh Mở Trong Học Khu cho phép mọi học sinh trong các 
trường cải thiện chương trình, có biện pháp khắc phục hoặc táicơ cấu có cơ hội 
chuyển sang một trường OUSD khác. Việc áp dụng Ghi Danh Mở Trong Học Khu 
cho phép đề cập cụ thể đến quy định này. 
Trong một khoảng thời gian hợp lý, không quá 10 ngày sau khi có thông báo rằng 
học sinh trở thành nạn nhân của một hành vi phạm tội bạo lực trong khi có mặt 
trên sân trường, phụ huynh/ người giám hộ của học sinh phải có quyền chuyển 
con mình đến một trường học đủ điều kiện theo xác định của Giám Đốc Học Khu 
hoặc người được chỉ định. Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ xem xét 
nhu cầu của học sinh và ưu tiên của phụ huynh/người giám hộ khi chỉ định trường. 
Nếu phụ huynh/người giám hộ chọn chuyển trường cho con mình, quá trình 
chuyển trường phải được hoàn thành ngay khi có thể. 
Sau khi biết được rằng một trường đã được chỉ định là “thường xuyên nguy hiểm,” 
trong vòng một khoảng thời gian hợp lý, Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ 
định phải thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về sự chỉ định của nhà trường 
và quyền chuyển trường của họ. 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ cân nhắc nhu cầu và ưu tiên của 
học sinhvà phụ huynh/người giám hộ trước khi chỉ định, nhưng không có nghĩa vụ 
phải chấp nhận ưu tiên của phụ huynh/người giám hộ nếu sự chỉ định đó là không 
khả thi do có hạn chế chỗ trống hoặc những cân nhắc khác. Sau khi chỉ định, việc 
chuyển trường phải được hoàn thành ngay khi có thể. Nếu phụ huynh/người giám 
hộ từ chối trường đã chỉ định, học sinh có thể ở lại trường hiện tại của mình. 
Việc chuyển trường tạm thời này sẽ vẫn có hiệu lực trong thời gian trường ban đầu 
của học sinh được chỉ định là “thường xuyên nguy hiểm.” 
Theo chính sách của học khu, tất cả anh chị em được ưu tiên theo học tại trường 
mà anh chị em của mình đang học để các thành viên gia đình ở gần nhau. Các gia 
đình có con học nhà trẻ, lớp5 và lớp 7 phải tham gia quy trình Ghi Danh Mở Trong 
Học Khu trong năm học sau bằng cách điền đơn vào các trường trong khu vực của 
mình trong thời hạn ghi danh mở. Sau khi chỉ định, họ phải xác nhận việc ghi danh 
tại cơ sở trường học trước ngày xác nhận tháng 5 nếu không chỉ định của họ sẽ 

mất hiệu lực.Trước tiên sẽ ưu tiên học sinh nào đã có anh chị em học tại trường. 
Ưu tiên thứ hai dành cho học sinh là cư dân trong khu vực. 
Bất kỳ trường nào có chỗ trống sau khi áp dụng các ưu tiên này có thể tiếp nhận 
thêm học sinh từ bên ngoài khu vực của mình thông qua quy trình Ghi Danh Mở 
Trong Học Khu.Các ưu tiên Ghi Danh Mở Trong Học Khu sẽ được xem xét sau khi 
anh chị em của các học sinh hiện có của học khu, học sinh là cư dân mà không có 
anh chị em sống trong khu vực và 
học sinh là cư dân sống trong ranh giới của một trường tiểu học được định nghĩa 
theo Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị và đã được chuyển từ trường quá tải trong 
khu vực của mình. 
Ghi Danh Mở Khác Trong Học Khu Để thực hiện chương trình Ghi Danh Mở Trong 
Học Khu tuân theo Bộ Luật Giáo Dục 35160.5: 1. Học sinh/gia đình học sinh Mẫu 
Giáo, lớp 5, lớp 8 và những ai muốn chuyển trường nên điền đơn trong thời gian 
Ghi Danh Mở Trong Học Khu. Quy trình của chúng tôi trước tiên ưu tiên các anh chị 
em.. 2. Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ xác định các trường nào có 
thể có chỗ trống nhận thêm học sinh cho năm học sau. Một danh sách các trường 
này và đơn đăng ký ghi danh mở sẽ được cung cấp trực tuyến và tại Trung Tâm 
Chỉ Định Học Sinh trong Khung Thời Gian Ghi Danh Mở.3.Học sinh có phụ huynh/ 
người giám hộ nộp đơn cho học khu sẽ được xem xét tuyển vào trường mình chọn 
trong năm học sau theo chính sách ghi danh mở của học khu. 4.Nếu số đương 
đơn cao hơn số chỗ trống khả dụng, một quy trình rút thăm từ số đương đơn đủ 
điều kiện sẽ xác định hồ sơ ghi danh vào trường lựa chọn. Quy trình rút thăm sẽ 
ưu tiên anh chị em trong khu vực và ngoài khu vực trước tiên, học sinh trong khu 
vực mà không có anh chị em thứ hai, học sinh sống trong ranh giới của trường tiểu 
học theo định nghĩa của Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị và đã được chuyển từ 
trường quá tải trong khu vực của mình, tình trạng PI của trường trong khu vực 
của học sinh và rút thăm ngẫu nhiên đối với các đương đơn còn lại. 5. Giám Đốc 
Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ thông báo cho đương đơn qua đường bưu 
điện về chỉ định của họ sau rút thăm. Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh sẽ quản lý quy 
trình kháng nghị. Học sinh có thể được đưa vào danh sách chờ bằng cách kháng 
nghị sau rút thăm. Học sinh sẽ chỉ được đưa vào danh sách chờ nếu học sinh sống 
trong khu vực, có anh chị em tại trường, hoặc có tình tiết giảm nhẹ sẽ được giải 
quyết tùy từng trường hợp. Những ai có kháng nghị sẽ được thông báo về quyết 
định phê duyệt, từ chối hay tình trạng trong danh sách chờ trong vòng ba tuần. 
Sau khi xác nhận ghi danh diễn ra vào tháng 5 tại các cơ sở trường học, học sinh 
trong danh sách chờ sẽ được xếp vào trường mình muốn nếu có chỗ trống. Giám 
Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ thông báo cho đương đơn qua đường 
bưu điện về chỉ định của họ sau rút thăm. Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh sẽ quản 
lý quy trình kháng nghị. Học sinh có thể được đưa vào danh sách chờ bằng cách 
kháng nghị sau rút thăm. Học sinh sẽ chỉ được đưa vào danh sách chờ nếu học 
sinh sống trong khu vực, có anh chị em tại trường, hoặc có tình tiết giảm nhẹ sẽ 
được giải quyết tùy từng trường hợp. Những ai có kháng nghị sẽ được thông báo 
về quyết định phê duyệt, từ chối hay tình trạng trong danh sách chờ trong vòng ba 
tuần. Sau khi xác nhận ghi danh diễn ra vào tháng 5 tại các cơ sở trường học, học 
sinh trong danh sách chờ sẽ được xếp vào trường mình muốn nếu có chỗ trống. 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ thông báo cho đương đơn qua 
đường bưu điện về chỉ định của họ sau rút thăm. Trung Tâm Chỉ Định Học Sinh sẽ 
quản lý quy trình kháng nghị. Học sinh có thể được đưa vào danh sách chờ bằng 
cách kháng nghị sau rút thăm. Học sinh sẽ chỉ được đưa vào danh sách chờ nếu 
học sinh sống trong khu vực, có anh chị em tại trường, hoặc có tình tiết giảm nhẹ 
sẽ được giải quyết tùy từng trường hợp.Những ai có kháng nghị sẽ được thông 
báo về quyết định phê duyệt, từ chối hay tình trạng trong danh sách chờ trong 
vòng ba tuần. Sau khi xác nhận ghi danh diễn ra vào tháng 5 tại các cơ sở trường 
học, học sinh trong danh sách chờ sẽ được xếp vào trường mình muốn nếu có chỗ 
trống. 6. Đơn nộp trễ, kể cả yêu  cầu thuyên chuyển sau thời hạn gi danh tự do 
cho năm học sau, sẽ được xử lý trong quy trình khiếu nại.  Yêu cầu thuyên chuyển 
vì l do an toàn, gia đình di dời hay tình trạng PI trong năm học sẽ được xử lý bởi 
Văn phòng ghi danh và trắc nghiệm ngôn ngữ theo chính sách của Hội đồng giáo 
dục. Mọi yêu cầu thuyên chuyển khác sẽ được quyết định bởi nhân viên điều hành 
mạng lưới giám sát của trường. 7. Những học sinh đã được phân định trường phải 
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xác nhận  ghi danh của mình bằng cách đăng ký ở trường phân định trong thời 
gian tháng 5. Nếu không đăng ký thì sẽ bị mất chỗ học và chỗ đó sẽ nhường cho 
những học sinh tích cực trong danh sách chờ đợi.. Một khi đã ghi danh rồi học 
sinh không phải nộp đơn xin thu nhận lại. Bất cứ khiếu nại nào liên quan tới quy 
trình chọn lựa đều phải nộp cho Giám đóc học khu hay người được chỉ định. Hội 
Đồng Quản Trị mong muốn cung cấp các lựa chọn ghi danh đáp ứng những nhu 
cầu và lợi ích đa dạng của học sinh trong học khu trong giới hạn sức chứa của học 
khu. Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ lập ra các thủ tục để tuyển 
chọn và chuyển trường cho học sinh giữa các trường trong học khu tuân theo quy 
định của pháp luật, Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị và quy định hành chính. 
Phụ huynh/người giám hộ của bất kỳ học sinh nào sống trong địa phận học khu có 
thể làm đơn ghi danh cho con mình vào bất kỳ trường nào trong học khu, bất kể 
nơi cư trú trong học khu là gì. Hội đồng sẽ hàng năm duyệt lại chính sách này. Ưu 
tiên ghi danh. Ưu tiên theo học bên ngoài khu vực theo học của học sinh sẽ được 
áp dụng như sau: 1. Ghi nhận mục tiêu chính sách đã công bố của Hội Đồng Quản 
Trị là giúp cho gia đình và anh chị em ở gần nhau, anh chị em của học sinh nào đã 
ghi danh trong trường và sẽ được ghi danh trong trường đồng thời với anh chị em 
của mình trong cùng trường vào năm sau, sẽ được ưu tiên trước tiên. 2. Học sinh 
tiểu học nào không thể theo học tại trường trong địa phận trường tiểu học của 
mình vì trường trong khu vực bị quá tải, sẽ được ưu tiên theo học tại một trường 
tiểu học trong địa phận của trường sơ trung của các em như quy định trong Chính 
Sách của Hội Đồng Quản Trị 5116 – Ranh Giới Theo Học Tại Trường. Học sinh sơ 
trung hoặc trung học nào không thể theo học tại trường trong ranh giới theo học 
của mình vì trường trong khu vực của các em bị quá tải, sẽ được ưu tiên theo học 
tại trường gần nhất tiếp theo nếu còn chỗ trống. 3. Nếu một trường học trong học 
khu nhận tài trợ Khoản I được xác định ở diện cải thiện chương trình, cần biện 
pháp khắc phục hoặc tái cơ cấu, tất cả học sinh ghi danh trong trường đó sẽ được 
chọn chuyển sang một trường khác trong học khu hoặc trường công đặc cách.. 4. 
Kể từ năm học 2003-04, nếu trong khi có mặt trên sân trường học sinh trở thành 
nạn nhân của một hành vi phạm tội bạo lực, theo định nghĩa của Hội Đồng Giáo 
Dục Tiểu Bang, hoặc theo học tại một trường được Sở Giáo Dục California liệt vào 
diện thường xuyên nguy hiểm, học sinh sẽ có quyền chuyển đến một trường khác 
trong học khu hoặc trường công đặc cách.. 5. Giám Đốc Học Khu hoặc người được 
chỉ định có thể duyệt yêu cầu chuyển trường của học sinh sang một học khu khác 
có khả năng tiếp nhận sau khi biết rằng có tồn tại các tình tiết đặc biệt có thể có 
hại hoặc nguy hiểm cho học sinh trong khu vực theo học hiện tại, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở đe dọa gây tổn thương thân thể hoặc đe dọa đối với sự ổn định 
tình cảm của học sinh.Để áp dụng ưu tiên theo các tình tiết này, Giám Đốc Học 
Khu hoặc người được chỉ định phải nhận được một trong các giấy tờ sau Xác nhận 
bằng văn bản của một người đại diện của một cơ quan thích hợp của tiểu bang 
hoặc địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở một cán bộ thực thi pháp luật 
hoặc cán sự xã hội, một chuyêngia có giấy phép hoặc có đăng ký thích hợp, bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở, một bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý hoặc nhà trị liệu 
hôn nhân và gia đình b. Lệnh tòa bao gồm lệnh hạn chế tạm thời hoặc huấn thị 6. 
Ưu tiên sẽ được áp dụng cho học sinh nào có phụ huynh/người giám hộ được chỉ 
định cho trường đó là nơi làm việc chính của họ. 
Đối với tất cả đơn ghi danh khác ngoài khu vực theo học của một trường, Giám 
Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ sử dụng một quy trình tuyển chọn 
ngẫu nhiên, không thiên vị để quyết định sẽ tuyển học sinh nào bất kỳ khi nào 
nhà trường nhận được yêu cầu tuyển sinh vượt khả năng của nhà trường Quyết 
định ghi danh sẽ không dựa trên thành tích học tập hay thành tích thể thao của 
học sinh, trừ việc các tiêu chí tuyển sinh hiện tại đối với các trường chuyên hoặc 
chương trình chuyên có thể được sử dụng miễn là các tiêu chí đó được áp dụng 
thống nhất cho tất cả đương đơn. Thành tích học tập có thể được sử dụng để 
quyết định điều kiện tham gia, hoặc xếp vào các chương trình dành cho học sinh 
năng khiếu và tài năng. Không học sinh nào hiện đang cư trú trong khu vực theo 
học của một trường sẽ bị thay thế bởi một học sinh khác chuyển từ bên ngoài 
khu vực theo học trừ phi được quy định cụ thể trong Chính Sách của Hội Đồng 
Quản Trị 5116 – Ranh Giới Theo Học của Nhà Trường. Trừ phi được quy định bởi 
20 USC 6316, đối với các trường hợp chuyển trường ngoài các trường diện cải 
thiện chương trình theo Khoản I, học khu sẽ không có nghĩa vụ cung cấp phương 
tiện đưa đón cho các học sinh nào theo học tại trường bên ngoài khu vực theo 
học của mình.Tuy nhiên, khi có yêu cầu, Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ 
định có thể cho phép dịch vụ đưa đón tùy vào chỗ trống và quỹ khả dụng. Ưu tiên 
đối với phương tiện đưa đón như thế sẽ dựa trên nhu cầu tài chính được chứng 
minh. , Phụ lục D: Chính sách Hội đồng s5117 — Theo học giữa các học khu. Hội 
đồng quản trị công nhận rằng học sinh ở một học khu này có tể chọn theo học một 
trường trong học khu khác, lý do chọn là do nhiều lý do. Hội đồng mong muốn 
muốn liên lạc với phụ huynh/giám hộ và học sinh liên quan tới chương trình giáo 
dục và dịch vụ có sẵn.. Phụ lục E Chính sách Hội đồng 6020 Chỉ dẫn Phụ huynh 

tham gia PHẦN I. CÁC YÊU CẦU CHUNG: Học khu sẽ thực hiện các yêu cầu luật định 
sau đây: Học khu sẽ áp dụng vào các chương trình hoạt động và thủ tục để mời 
phụ huynh tham gia hoạt động trong tất cả các trường của mình với các chương 
trình Khoản I, Phần A, phù hợp với mục 1118 của Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và 
Trung Học (ESEA). Các chương trình, hoạt động và thủ tục đó sẽ được lập kế hoạch 
và điều hành với sự tham vấn hiệu quả ý kiến của phụ huynh của các học sinh có 
tham gia. 
Tuân theo mục 1118, học khu sẽ làm việc với các trường của mình để đảm bảo 
rằng các chính sách khuyến khích sự tham gia của phụ huynh bắt buộc ở cấp 
trường đáp ứng các yêu cầu của mục 1118(b) của ESEA, và mỗi chính sách gồm 
có, như một thành phần, cam kết giữa nhà trường-phụ huynh phù hợp với mục 
1118(d) của ESEA. 
Học khu sẽ kết hợp chính sách khuyến khích sự tham gia của phụ huynh toàn học 
khu nào vào kế hoạch LEA được phát triển theo mục 1112 của ESEA. 
Trong quá trình thực hiện các yêu cầu khuyến khích sự tham gia của phụ huynh 
theo Khoản I, Phần A, ở mức độ khả thi, học khu và các trường của mình sẽ cung 
cấp đầy đủ cơ hội tham gia cho phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ 
huynh khuyết tật, và phụ huynh của học sinh nhập cư, bao gồm cung cấp thông tin 
và các báo cáo của nhà trường bắt buộc theo Mục 1111 của ESEA ở một hình thức 
dễ hiểu và thống nhất và,bao gồm các hình thức thay thế theo yêu cầu, và, ở mức 
độ khả thi, bằng một ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu. 
Nếu kế hoạch LEA cho Title I, Phần A, được phát triển theo mục 1112 của ESEA 
không làm hài lòng phụ huynh của các học sinh tham gia chương trình, học khu 
sẽ gửi bất kỳ nhận xét nào của phụ huynh cùng với kế hoạch khi học khu nộp kế 
hoạch cho Sở Giáo Dục Tiểu Bang. Học khu sẽ khuyến khích sự tham gia của phụ 
huynh của các học sinh được phục vụ trong các trường theo Title I, Phần A trong 
các quyết định về cách chi dùng 1 phần trăm quỹ Title I, Phần A để khuyến khích 
sự tham gia của phụ huynh, và sẽ đảm bảo rằng không dưới 95 phần trăm quỹ đó 
được chuyển thẳng đến các trường. 
Học khu sẽ được điều chỉnh bởi định nghĩa pháp định sau đây về sự tham gia 
của phụ huynh, và kỳ vọng rằng các trường theo Title I của mình sẽ thực hiện các 
chương trình, hoạt động và thủ tục tuân theo định nghĩa này: 
Sự tham gia của phụ huynh có nghĩa là việc phụ huynh tham gia liên lạc thường 
xuyên, hai chiều, và hiệu quả liên quan đến việc học của học sinh và các hoạt động 
khác của nhà trường, bao gồm đảm bảo- 
(A) phụ huynh được xem như có vai trò không thể tách rời trong việc hỗ trợ việc 
học của con em họ; 
(B) phụ huynh được khuyến khích tích cực tham gia việc giáo dục con em họ tại 
trường; 
(C) phụ huynh là những đối tác đầy đủ trong việc giáo dục của con em họ và được 
tham gia, khi thích hợp, quy trình quyết định và trong các hội đồng cố vấn để hỗ 
trợ việc giáo dục con họ; 
(D) thực hiện các hoạt động khác, chẳng hạn như các hoạt động được mô tả ở mục 
1118 của ESEA. 
PHẦN II. MÔ TẢ CÁCH HỌC KHU SẼ THỰC HIỆN CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHÍNH 
SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHỤ HUYNH THAM BẮT BUỘC TOÀN HỌC KHU 
1. Học khu sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để khuyến khích sự tham gia của 
phụ huynh trong việc cùng phát triển kế hoạch khuyến khích sự tham gia của phụ 
huynh theo mục 1112 của ESEA: 
Mời phụ huynh tham gia Hội Đồng Cố Vấn của Học Khu trong việc đánh giá kế 
hoạch khuyến khích sự tham gia của phụ huynh toàn học khu, và trong bất kỳ bản 
chỉnh sửa hay bổ sung nào của kế hoạch. 
Mời phụ huynh tham gia Hội Đồng Người Học Tiếng Anh của Học Khu trong việc 
đánh giá kế hoạch khuyến khích sự tham gia của phụ huynh toàn học khu, và trong 
bất kỳ bản chỉnh sửa hay bổ sung nào của kế hoạch. 
Mời phụ huynh tham gia các buổi họp được tổ chức bởi Hiệu Trưởng, Điều Phối 
Viên Phụ Trách Sự Tham Gia Của Gia Đình, Các Hội Đồng Cơ Sở Trường, Hội Đồng 
Cố Vấn Người Học Tiếng Anh, PTA, Các Nhóm Phụ Huynh Lãnh Đạo, các trung tâm 
gia đình, và các nhà lãnh đạo phụ huynh khác. 
Khuyến khích sự tham gia của các nhà lãnh đạo phụ huynh của các tổ chức cộng 
đồng có thành viên là phụ huynh 
2. Học khu sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để khuyến khích sự tham gia của 
phụ huynh trong quy trình đánh giá và cải thiện nhà trường theo mục 1116 của 
ESEA: 
Tích cực tuyển dụng và hỗ trợ phụ huynh để tích cực tham gia các Hội Đồng Cơ Sở 
Trường và Hội Đồng Cố Vấn Người Học Tiếng Anh. 
Hỗ trợ PTA và các nhóm phụ huynh khác để khuyến khích sự tham gia của phụ 
huynh trong việc nâng cao thành tích học tập. 
Cung cấp cơ hội học tập cho phụ huynh giúp xây dựng kiến thức và năng lực cho 
phụ huynh để tham gia quy trình đánh giá và cải thiện trường học 
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Tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh SSC để cung cấp sự hỗ trợ bổ sung cho các SSC của 
các trường diện cải thiện chương trình với sự tham 
gia của phụ huynh trong quy trình đánh giá và cải thiện trường học 
Chia sẻ thông tin về tiến bộ của từng trường trong việc đáp ứng mọi biện pháp giải 
trình trách nhiệm. 
Cung cấp cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo cho phụ huynh, bao gồm huấn luyện 
hàng năm về ngân sách và phát triển ngân sách. Chương trình huấn luyện hàng 
năm có thể được tổ chức tại 
cơ sở trường học, các cuộc họp cấp Khu Vực hoặc các cuộc họp khuyến khích sự 
tham gia của phụ huynh. 
Sử dụng các công cụ liên lạc của học khu (ví dụ trang web OUSD) để công bố thông 
tin về NCLB, các thông báo bắt buộc, và phụ lục LEA. 
3. Học khu sẽ cung cấp dịch vụ điều phối, hỗ trợ kỹ thuật cần thiết sau đây, và hỗ 
trợ khác để giúp các trường theo Khoản I, Phần A lập kế hoạch và thực hiện các 
hoạt động khuyến khích sự tham gia của phụ huynh hiệu quả để cải thiện thành 
tích học tập của học sinh và hiệu quả hoạt động 
Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh Các Trường Học của California sẽ được sử dụng để giúp 
xác định các nhu cầu cụ thể trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động 
khuyến khích sự tham gia của phụ huynh hiệu quả để cải thiện thành tích của học 
sinh. SSC và EL AC của học khu sẽ cung cấp thêm ý kiến phản hồi về các nhu cầu 
tham gia của phụ huynh tại các cơ sở. Các SSC và EL AC được khuyến khích theo 
thực hiện theo các khuyến cáo trong biên bản họp về khuyến khích sự tham gia bổ 
sung của phụ huynh. Các SSC và EL AC, với các nhà quản lý cơ sở sẽ phát triển các 
chiến lược khuyến khích phụ huynh/người giám hộ ký tên và gửi lại Cam Kết Nhà 
Trường-Phụ Huynh theo Kế Hoạch CơSở Chiến Lược Các Trường Trong Cộng Đồng 
(“CSSSP”). Cam Kết Nhà Trường-Phụ Huynhsẽ được cung cấp để phụ huynh ký tên 
tại tất cả các sự kiện và hoạt động của nhà trường, bao gồm Đêm Sinh Hoạt Đi Học 
Lại. Các bản cam kết đã ký sẽ được nhà trường lưu giữ cho năm học hiện tại.Tổ 
chức huấn luyện cho các thành viên SSC, EL AC, DAC, và DEL AC 
Cung cấp cơ hội học tập và phát triển chuyên môncho nhân viên khuyến khích 
sự tham gia của gia đình tại trường trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt 
động khuyến khích sự tham gia của phụ huynh hiệu quả để cải thiện thành tích của 
học sinh)Phát triển một cộng đồng học tập cho nhân viên phụ trách sự tham gia 
của gia đình tại trường, tăng cường sự hợp tác và điều phốiTổ chức huấn luyện cho 
các nhà quản lý tại cơ sở Phát triển các tài liệu và tài nguyên để hỗ trợ các trường 
Hỗ trợ các trường trong việc phát triển các trung tâm dành cho phụ huynh bằng 
cách phát triển một trung tâm gia đình toàn diện tập trung hóa, và bằng cách ấp ủ 
một mạng lưới các trung tâm gia đình vệ sinh ..4. Học khu sẽ điều phối và kết hợp 
các chiến lược và hoạt động khuyến khích sự tham gia của phụ huynh trong Phần A 
với các chiến lược khuyến khích sự tham gia của phụ huynh theo các chương trình 
sau đây: Early Reading First Reading First 
5. 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, là người khuyết tật, có trình độ tiếng Anh hạn 
chế, trình độ đọc viết hạn chế, hoặc có xuất thân chủng tộc hoặc dân tộc thiểu   
số). Học khu sẽ sử dụng kết quả của quy trình đánh giá này về chính sách và hoạt 
động khuyến khích sự tham gia của phụ huynh của mình để thiết kế các chiến 
lược đảm bảo sự tham gia hiệu quả hơn của phụ huynh, và chỉnh sửa, nếu cần (và 
với sự tham gia của phụ huynh) các chính sách khuyến khích sựtham gia của phụ 
huynh của mình.Xem xét dữ liệu liên quan từ khảo sát ý kiến phụ huynh trong toàn 
học khu, tổng điều tra Các Nhà Quản Lý Danh Mục Trường Học về các trường học, 
các đánh giá và thẩm định liên tục về các hoạt động thực hiện, các phần khuyến 
khích sự tham gia của gia đình của các kế hoạch tại cơ sở trường học, v.v.Hỏi ý 
kiến của phụ huynh về tính hiệu quả của các phương pháp và hoạt động khuyến 
khích sự tham gia của gia đình tại các trường, tại các cuộc họp được tổ chức bởi 
Hiệu Trưởng, Điều Phối Viên Phụ Trách Sự Tham Gia Của Gia Đình, Hội Đồng Cơ Sở 
Trường, Hội Đồng Cố Vấn Người Học Tiếng Anh, PTA, Nhóm Phụ Huynh Lãnh Đạo, 
các trung tâm gia đình, v.v. Học khu phải cung cấp các dịch vụ biên dịch, như quy 
định trong Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị 5124 và Quy Định Hành Chính 5124 
tại các cuộc họp phụ huynh/cộng đồng. Học khu và các trường phải cung cấp mọi 
giấy tờ thích hợp bằng mọi ngôn ngữ tiêu chuẩn. 
Huấn luyện cho hiệu trưởng, SSC, EL AC, và tất cả phụ huynh liên quan về các 
khoản quỹ theo phân loại. Phải đưa giấy tờ ghi nhận chương trình huấn luyện này 
vào kế hoạch của cơ sở trường học hiện tại (CSSSP). 
Khuyến khích ký Cam Kết Nhà Trường-Phụ Huynh để hỗ trợ sự tham gia của phụ 
huynh/ người giám hộ. 

Khuyến khích và hỗ trợ các tình nguyện viên là phụ huynh tại các cơ sở trường học 
và đưa vào một tuyên bố về tầm quan trọng của các tình nguyện viên là phụ huynh 
vào hướng dẫn dành cho phụ huynh hàng năm. 
Tham gia Đánh Giá Hàng Năm về Chính Sách Khuyến Khích Sự Tham Gia Của Phụ 
Huynh của học khu, điều phối việc thu thập và báo cáo tất cả các bản đánh giá 
của nhóm cố vấn của học khu bởi Hội Đồng Cố Vấn của Học Khu (DAC) đối với các 
chương trình giáo dục bắt buộc.Tham gia chỉnh sửa Chính Sách Khuyến Khích Sự 
Tham Gia Của Phụ Huynh của học khu, nếu cần, theo kết quả đánh giá.Tiến hành 
đánh giá của Hội Đồng Cố Vấn của Học Khu (DAC) về các chương trình trong Mẫu 
Đơn Tổng Hợp với ý kiến để xem xét ngân sách. 6. Học khu sẽ xây dựng năng lực 
của nhà trường và phụ huynh để đảm bảo sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh, 
nhằm đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ huynh và để hỗ trợ sự hợp tác giữa 
trường liên quan, phụ huynh, và cộng đồng nhằm cải thiện thành tích học tập của 
học sinh, thông qua các hoạt động được mô tả cụ thể bên dưới: A. Học khu sẽ, với 
sự hỗ trợ của các trường theo Title I, Phần A của mình, hỗ trợ phụ huynh của các 
học sinh được phục vụ bởi học khu hoặc nhà trường, khi thích hợp, trong việc hiểu 
được các chủ đề chẳng hạn như các tiêu chuẩn nội dung học thuật của Tiểu Bang, 
các tiêu chuẩn thành tích học tập của học sinh của Tiểu Bang, các bản đánh giá học 
tập của Tiểu Bang và địa phương bao gồm các bản đánh giá thay thế, các yêu cầu 
của Phần A, cách theo dõi tiến bộ của học sinh, và cách làm việc với các nhà giáo 
dục bằng cách thực hiện các hoạt động sau đây: 
Hội Nghị Lãnh Đạo Phụ Huynh toàn học khu, bao gồm thông tin về các Hội Thảo 
Khoản I dành cho các gia đình chẳng hạn như: Tìm Hiểu Phiếu Điểm, Tìm Hiểu Thắc 
Mắc Dựa Trên Kết Quả, Tìm Hiểu Phiếu Điểm Dựa Trên Tiêu Chuẩn, Tìm Hiểu Cách 
Đọc Bảng Điểm của con quý vị, v.v.Giúp phụ huynh hiểu được các tiêu chuẩn về 
nội dung của Tiểu Bang, phát triển và tổ chức các hội thảo về Các Tiêu Chuẩn Thân 
Thiện Với Phụ Huynh (Mẫu Giáo - Lớp 12), chương trình học,và tài liệu, bao gồm 
hội thảo về chương trình Cốt Lõi Chung và Thể Thức Tài Trợ Kiểm Soát Địa Phương. 
B. Học khu sẽ, với sự hỗ trợ của các trường học của mình, cung cấp tài liệu và tổ 
chức huấn luyện để giúp phụ huynh làm việc với con mình nhằm cải thiện thành 
tích học tập của học sinh, chẳng hạn như huấn luyện kỹ năng đọc viết, và sử   
dụng công nghệ, khi thích hợp, để tạo điều kiện cho phụ huynh tham gia, bằng 
cách:Phát triển và tổ chức các chương trình như Đêm Làm Toán Dành Cho Gia 
Đình, Đêm Đọc Sách, Chương Trình Đọc Viết Dành Cho Gia Đình, v.v.Cung cấp cho 
các gia đình thông tin và tài liệu về cách làm việc với con mình để cải thiện thành 
tích học tập tại các sự kiện như Đêm Sinh Hoạt Đi Học Lại và sự kiện Open House. 
Cung cấp tài liệu và huấn luyện để giúp phụ huynh làm việc với con mình để đặt ra 
mục tiêu.Học khu sẽ, với sự hỗ trợ của các trường và phụ huynh, đào tạo giáo viên, 
nhân viên phục vụ học sinh, hiệu trưởng và nhân viên khác, về cách liên hệ, liên 
lạc và hợp tác với phụ huynh như những đối tác bình đẳng, về giá trị và sử dụng 
những đóng góp của phụ huynh, và về cách thực hiện và điều phối các chương 
trình dành cho phụ huynh và xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa phụ huynh và nhà 
trường, bằng cách: 1. Phát triển một chương trình học và tổ chức huấn luyện cho 
nhân viên học khu và nhân viên nhà trường về cách khuyến khích sự tham gia của 
các gia đình nhằm nâng cao thành tích học tập 
1. Lập và phân phối các tài liệu học tập về cách khuyến khích sự tham gia của gia 
đình cho nhân viên. .Chuẩn hóa quy trình khuyến khích sự tham gia của gia đình 
như một phần của quá trình cải thiện thành tích học tập tại các trường. 2. Ghi 
nhận và công khai những thành công trong việc khuyến khích sự tham gia của các 
gia đình OUSD và tác động của nó đối với thành tích của học sinh. 3.Giúp phụ 
huynh hỗ trợ các hoạt động đọc viết tại nhà, ví dụ như tìm hiểu các chương trình 
của học khu chẳng hạn như chương trình Open Court Reading. 
D. Học khu sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để đảm bảo rằng thông tin liên 
quan đến các chương trình, cuộc họp của nhà trường và phụ huynh, và các hoạt 
động khác, được gửi cho phụ huynh của học sinh tham gia chương trình ở hình 
thức dễ hiểu và thống nhất, bao gồm các hình thức thay thế khi có yêu cầu, và, ở 
mức độ khả thi, bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được: 
Trung Tâm Chuyển Tiếp 
Giáo viên BCLAD ghi nhận 10 giờ dịch vụ tại các trường 
15% học sinh trở lên là Người Học Tiếng Anh PHẦN III. CÁC THÀNH PHẦN TÙY Ý 
CỦA 
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SỰ THAM GIA 
CỦA PHỤ HUYNH TOÀN HỌC KHU 
1. Học khu công nhận rằng trong hoàn cảnh rất đa dạng của thành phố chúng ta, 
các gia đình có xuất thân từ mọi chủng tộc, sắc tộc, văn hóa, kinh tế và giáo dục 
có chung nền tảng trong việc tham gia hoạt động học tập của con mình, và trong 
việc muốn con mình thành công trong học tập và trong đời. Các gia đình có thể và 
có ảnh hưởng tích cực đến việc học của con mình. Các gia đình có thể và có ảnh 
hưởng đến thành tích bằng cách giao trách nhiệm cho các trường học và các học 
khu về thành tích cao. Để đạt được sự thành công trong học tập cho tất cả học 
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sinh, chúng ta phải khai thác sức mạnh của gia đình. 
2. Học khu và các trường trong học khu sẽ cung cấp cho các gia đình của học sinh 
ở mọi cấp lớp, cơ hội tham gia, bao gồm ở các vai trò vận động, lãnh đạo và trong 
học tập. 
Vận động: các gia đình tham gia chia sẻ trách nhiệm cải thiện việc học và giải quyết 
các vấn đề liên quan đến 
Việc giáo dục của cá nhân học sinh 
Sự thành công trong học tập của tất cả học sinh trong trường 
Lãnh đạo: phụ huynh và người chăm sóc khích lệ và hỗ trợ người khác cùng nhau 
làm việc để đảm bảo sự cải thiện trường học và nâng cao thành tích, bao gồm điều 
hành nhà trường, lãnh đạo nền tảng và cùng quyết định. 
Học tập: hoạt động học tập dành cho cả gia đình, khuyến khích phụ huynh và 
người chăm sóc nâng cao thành tích của học sinh 
Học tập dành cho người lớn, có định hướng hành động: Phụ huynh và người chăm 
sóc tích cực học tập để trở thành những người vận động và lãnh đạo hiệu quả 
Sự học tập của học sinh: Phụ huynh và người chăm sóc khuyến khích học sinh 
tham gia các hoạt động và thực hành ở nhà giúp tăng cường việc học của học sinh 
trong suốt những năm đi học 
Tham Gia Cộng Đồng Học Đường: Các gia đình tham dự các sự kiện toàn trường và 
chung tay phụ giúp 
3. Mỗi trường sẽ chỉ định Phòng Phụ Trách Việc Tham Gia Của Gia Đình và đặt ra 
các phương pháp chiến lược cụ thể trong Kế Hoạch Duy Nhất Đảm Bảo Thành Tích 
của Học Sinh (SPSA), mô tả các chương trình mang tính toàn diện, được tổ chức 
tốt, và lâu dài. 
Toàn diện 
Có những sự liên hệ rõ ràng với các mục tiêu của kế hoạch học tập 
Có nhiều hoạt động và cách thức tham gia khác nhau 
Liên hệ với các gia đình khác nhau; cung cấp dịch vụ biên dịch về tài liệu, tại các 
cuộc họp, và hình thức liên lạc khác sang ngôn ngữ ở nhà 
Có kế hoạch kỹ lưỡng 
Xác định các mục tiêu cụ thể, có thể đo được, có thể giám sát 
Dựa trên thông tin và hướng dẫn bởi các chu kỳ chất vấn 
Dựa trên nghiên cứu và dữ liệu của trường liên quan 
Lâu dài 
Lập ra các cơ cấu dài hạn để hỗ trợ sự tham gia Điều chỉnh theo cam kết và tầm 
nhìn lâu dài về 
sự tham gia của gia đình 
Duy trì vị trí lãnh đạo hiện tại của phụ huynh và xây dựng đội ngũ lãnh đạo phụ 
huynh mới 
4. Hội Đồng Giáo Dục công nhận tầm quan trọng của ban lãnh đạo hành chính 
trong việc đặt ra các kỳ vọng và tạo ra không khí tạo điều kiện cho sự tham gia của 
gia đình. Học khu và các trường trong học khu sẽ nỗ lực tạo ra, phát triển, và duy 
trì một bản sắc văn hóa phù hợp tập trung vào việc học với một tầm nhìn chung về 
sự thành công trong học tập của mọi học sinh, và cam kết của phụ huynh và người 
chăm sóc, nhân viên nhà trường, và thành viên cộng đồng trong việc chia sẻ trách 
nhiệm và giao trách nhiệm cho nhau đạt được tầm nhìn đó. 
Chúng tôi sẽ nỗ lực tạo ra những mối quan hệ hợp tác tin tưởng nhau trong 
trường. Với sự tôn trọng phụ huynh và người chăm sóc, nhà trường sẽ:mời và 
hoan nghênh họ, tôn trọng quan ngại của họ 
tôn trọng đóng góp của họ Chúng tôi sẽ ghi nhận, tôn trọng và đáp ứng: Nhu cầu 
của các gia đình và cộng đồng 
Những khác biệt về đẳng cấp kinh tế xã hội, và đặc điểm xã hội và mất cân bằng 
quyền lực mà những sự khác biệt này tạo ra 
Những khác biệt về chủng tộc/sắc tộc/quốc tịch/ văn hóa/ngôn ngữ, và đặc điểm 
xã hội và mất cân bằng quyền lực mà những sự khác biệt này tạo ra 
Chúng tôi sẽ chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm với các gia đình 
5. Học khu sẽ cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn cho nhân viên và hỗ trợ 
kỹ thuật 
cho các trường để nâng cao sự hiểu biết và hiệu quả của các hoạt động khuyến 
khích sự tham gia của gia đình. 
6. Học khu và các trường trong học khu sẽ dựa trên các Tiêu Chuẩn Kế Hoạch Cộng 
Đồng về Trách Nhiệm Giải Trình trong Các Trường Học (ComPAS) trong quá trình 
lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các chương trình và hoạt động Khuyến Khích 
Sự Tham Gia Của Gia Đình. 
Các Tiêu Chuẩn ComPAS trong lập kế hoạch, thực hiện, và đánh giá các chương 
trình và hoạt động Khuyến Khích Sự Tham Gia Của Gia Đình. 
1. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh đều có cơ hội học tập giúp cải thiện đáp 
ứng nhu cầu văn hóa và sự an ninh 
2. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh và gia đình được thông báo về và có thể 
chọn các chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu của mình. 

3. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh và gia đình có khả năng tiếp cận kịp thời 
đối với dữ liệu về hiệu quả hoạt động và sự hài lòng và cung 
cấp ý kiến về các ưu tiên và quyết định quan trọng của nhà trường và học khu 
được dùng để thực hiện những cải thiện trong cộng đồng học đường của họ. 
4. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng học sinh tích cực tham gia các cộng đồng học tập đa 
thế hệ và khi trưởng thành sẽ theo đuổi các cơ hội phát triển cá nhân và học tập 
không ngừng. 
5. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh có được trải nghiệm học tập đầy đủ, 
toàn diện và cá nhân hóa. 
6. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh học tập trong một môi trường giúp xây 
dựng tính kiên trì, ở đó có những kỳ vọng cao, các điều kiện chăm sóc và hỗ trợ, và 
các cơ hội ý nghĩa để tất cả học sinh tham gia. 
7. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng có một kênh liên lạc rõ ràng, trực tiếp và kịp thời và 
có chỗ cho các thành viên của cộng đồng học đường tham gia đối thoại có ý nghĩa 
và hiệu quả. 
8. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh có thể tiếp cận các bữa ăn giàu dinh 
dưỡng, môi trường học tập sạch sẽ, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và thể chất, giáo dục 
thể chất và những người trưởng thành hỗ trợ sinh hoạt lành mạnh, bền vững. 
9. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh được an toàn ở trường, và được an 
toàn trên đường đi học và về nhà và ở khu vực chung quanh trường. 

 
Để đạt được mục tiêu đó, tầm nhìn của chúng tôi là mọi phụ huynh và người chăm 
sóc tại Oakland phải có tiếng nói và quyền hạn quyết định về việc giáo dục của con 
mình; các gia đình và giáo viên hợp tác với nhau để đảm bảo thành tích của con 
họ; các gia đình hiểu được con mình phải chịu trách nhiệm gì và thời hạn là gì; và 
chúng tôi giao trách nhiệm cho các gia đình đối với vai trò của họ giống như họ 
giao trách nhiệm cho chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi muốn phụ huynh và những 
người chăm sóc thực sự cùng có trách nhiệm đối với các trường của chúng tôi 
để cùng nhau họ có thể giúp tất cả học sinh được thành công và khỏe mạnh khi 
trưởng thành. 
PHẦN IV. ÁP DỤNG 
Chính Sách Khuyến Khích Sự Tham Gia Của Phụ Huynh toàn học khu này đã được 
phát triển cùng với, và được nhất trí với, phụ huynh của các học sinh tham gia các 
chương trình Khoản I, Phần A, như được ghi nhận bởi: 
Các cuộc họp của Hội Đồng Cố Vấn của Học Khu Các nội dung thuyết trình và thảo 
luận tại ccơ sở trường học - các cuộc họp của Hội Đồng Cơ Sở Trường, các cuộc 
họp của Hội Đồng Cố Vấn Người Học Tiếng Anh, các cuộc họp PTA, các cuộc họp 
Lãnh Đạo Phụ Huynh, Giáo Dục Đặc Biệt 
Họp phụ huynh Cuộc họp của Hội Đồng Người Học Tiếng Anh của Học Khu 
Tham Khảo Pháp Lý: 
BỘ LUẬT GIÁO DỤC 11500-11506 Các chương trình để khuyến khích sự tham gia 
của phụ huynh BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 
230.8 Nghỉ làm đến thăm trường của con Các Tài Nguyên Quản Lý: 
CÁC BAN CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH CDE CÁC CHÍNH SÁCH SBE 
BP 6020 
Sự Tham Gia của Phụ Huynh Trong Việc Giáo Dục của Con Mình, 1994 
7/14/04; 6/14/06A; 6/27/07A; 01/15/14 
Hỗ trợ giúp học sinh tốt nghiệp (Xem trang 24). Phụ Lục F: Bộ Luật Giáo Dục, Mục 
58501 – 
Thông Báo về Các Trường Thay Thế 
Luật pháp tiểu bang California cho phép tất cả các học khu tổ chức các trường thay 
thế. Mục 58500 của Bộ Luật Giáo Dục định nghĩa trường thay thế là một trường 
hoặc nhóm lớp học riêng trong một trường học, được điều hành theo cách được 
thiết kế để: 
(a) Tối đa hóa cơ hội cho học sinh phát triển các giá trị tích cực về tính tự lực, chủ 
động, lòng tốt, tự thân vận động, sự tháo vát, lòng can đảm, tính sáng tạo, trách 
nhiệm, và niềm vui. 
(b) Công nhận rằng hoạt động học tập hiệu quả nhất diễn ra khi học sinh học vì các 
em muốn học. 
(c) Duy trì tình huống học tập phát huy tối đa động lực tự thân của học sinh và 
khuyến khích học sinh theo đuổi sở thích của mình trong thời gian rảnh. Những sở 
thích này có thể do học sinh nghĩ ra hoàn toàn và độc lập hoặc có thể là do, toàn 
bộ hay một phần, nội dung thuyết trình của giáo viên của các em trong các đề án 
học tập. 
(d) Tối đa hóa cơ hội cho các giáo viên, phụ huynh và học sinh hợp tác phát triển 
quy trình học tập và chủ đề của nó. Cơ hội này sẽ là một quy trình liên tục, dài hạn. 
(e) Tối đa hóa cơ hội cho học sinh, giáo viên, và phụ huynh không ngừng phản ứng 
với thế giới đang thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở cộng đồng trong đó 
có nhà trường. 
Trong trường hợp bất kỳ phụ huynh, học sinh hay giáo viên nào muốn biết thêm 
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thông tin về các trường thay thế, giám đốc các trường học trong quận, phòng hành 
chính của học khu này, và phòng hiệu trưởng trong từng trường có các bản của 
điều luật này dành cho quý vị tham khảo. Điều luật này cho phép những người liên 
quan yêu cầu hội đồng quản trị của học khu lập ra các chương trình thay thế trong 
từng học khu. 
CHUYÊN CẦN, NGHỈ HỌC TRIỀN MIÊN, VÀ 
TRỐN HỌC: Phụ Lục (Xem trang 25) 
Phụ lục G: Bộ Luật Giáo Dục, Mục 48205 — Nghỉ Học Có Phép 
BỘ LUẬT GIÁO DỤC CALIFORNIA, MỤC 48205.  (a) 48205. (a) Mặc dù có Mục 
48200, học sinh sẽ được nghỉ học có phép khi nghỉ học là: 
(1) Vì bị bệnh. 
(2) Vì bị cách ly theo chỉ thị của cán bộ y tế quận hoặc thành phố. 
(3) Vì mục đích nhận các dịch vụ y tế, nha khoa, nhãn khoa, hoặc xoa nắn khớp. 
(4) Vì mục đích tham dự tang lễ của một thành viên trong gia đình trực hệ, miễn là 
nghỉ không quá một ngày nếu tang lễ được tổ chức tại California và không quá ba 
ngày nếu tang lễ được tổ chức bên ngoài California. 
(5) Để phục vụ bồi thẩm đoàn theo cách luật pháp quy định. 
(6) Vì bị bệnh hoặc vì lý do hẹn khám y tế trong giờ học của một đứa trẻ mà học 
sinh là cha mẹ có quyền giám hộ của trẻ đó. 
(7) Vì các lý do cá nhân chính đáng, bao gồm nhưng không giới hạn ở, trình diện 
trước tòa, tham dự tang lễ, nghỉ lễ theo tôn giáo của học sinh, tham dự lễ tôn giáo, 
tham dự một cuộchọp tuyển dụng, tham dự một cuộc họp giáo dục trong quy trình 
lập pháp hoặc tư pháp được tổ chức bởi một tổ chức phi lợi nhuận khi việc nghỉ 
học của học sinh là theo yêu cầu của phụ huynh hoặc người giám hộ và có sự cho 
phép của hiệu trưởng hoặc người đại diện chỉ định tuân theo các tiêu chuẩn thống 
nhất được đặt ra bởi hội đồng quản trị. 
(8) Để làm thành viên trong một hội đồng của khu vực bầu cử tuân theo Mục 
12302 của Bộ Luật Bầu Cử. 
(9) Để dành ra thời gian với một thành viên gia đình trực hệ của học sinh, là một 
quân nhân tại ngũ, theo định nghĩa trong Mục 49701, và đã được gọi nhập ngũ, 
đang nghỉ phép, hoặc đã trở về từ, triển khai đến một vùng chiến trận hoặc vị trí 
hỗ trợ chiến đấu. Các trường hợpnghỉ học tuân theo đoạn này sẽ được cho phép 
trong khoảng thời gian sẽ do giám đốc học khu tùy ý quyết. 
(b) Học sinh nghỉ học theo quy định của mục này sẽ được phép hoàn thành tất 
cả bài tập được giao và kiểm tra đã lỡ trong thời gian nghỉ học có thể được cung 
cấp một cách hợp và, sau khi hoàn thành đạt yêu cầu trong một khoảng thời gian 
hợp lý, sẽ được cấp tín chỉ hoàn chỉnh cho phần đó. Giáo viên của lớp mà học sinh 
nghỉ học sẽ xác định các bài kiểm tra và bài tập nào sẽ là tương đương hợp lý với, 
nhưng không nhất thiết phải giống với, các bài kiểm tra và bài tập mà học sinh bỏ 
lỡ trong thời gian nghỉ học. 
(b) Vì mục đích của mục này, việc tham dự các nghi lễ tôn giáo không được quá 
bốn giờ mỗi học kỳ. 
(c) Các trường hợp nghỉ học theo mục này được xem là nghỉ học khi tính tỉ lệ 
chuyên cần trung bình hàng ngày và sẽ không sinh ra tiền phân bổ của tiểu bang. 
(d) “Gia Đình Trực Hệ,” như được sử dụng trong mục này, có cùng ý nghĩa như quy 
định trong Mục 45194, trừ việc các trường hợp nhắc đến “nhân viên” trong đó sẽ 
được xem nhắc đến“học sinh.” 
Phụ lục H, I Phụ lục H: BP 5145.7 Quấy rối tình dục. Hội đồng quản trị cam kết quy 
trình một môi trường học đường an toàn và không có tình trạng quấy rối và phân 
biệt đối xử. Hội Đồng Quản Trị cấm hành vi quấy rối tình dục học sinh tại trường 
hoặc tại các hoạt động do nhà trường tài trợ hoặc liên quan đến nhà trường. Hội 
Đồng Quản Trị cũng cấm hành vi hay hành động trả thù đối với bất kỳ ai báo cáo, 
khiếu nại hay làm chứng về, hoặc hỗ trợ khác cho người khiếu nại trong việc cáo 
buộc hành vi quấy rối tình dục. 
Học khu khuyến khích bất kỳ học sinh nào cảm thấy rằng mình đang hoặc đã bị 
quấy rối tình dục trên sân trường hoặc tại một hoạt động do nhà trường tài trợ 
hoặc liên quan đến nhà trườngbởi một học sinh khác hoặc một người lớn nên ngay 
lập tức liên hệ với giáo viên, hiệu trưởng, hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của nhà 
trường. Bất kỳ nhân viên nào nhận được báo cáo hoặc thấy sự việc quấy rối tình 
dục phải thông báo cho hiệu trưởng hoặc một cán bộ phòng tuân thủ của học khu.. 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp 
để củng cố chính sách cấm quấy rối tình dục của học khu. 
Hướng Dẫn/Thông Tin 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh trong 
học khu nhận được thông tin thích hợp với độ tuổi về quấy rối tình dục. Hướng 
dẫn và thông tin đó phải gồm có: 
1. Những hành động và hành vi nào cấu thành quấy rối tình dục, bao gồm việc 
quấy rối tình dục có thể xảy ra giữa những người cùng giới tính và có thể liên quan 
đến bạo lực tình dục 
2. Một thông điệp rõ ràng là học sinh không phải chịu đựng sự quấy rối tình dục ở 

bất kỳ trường hợp nào 
3. Khuyến khích báo cáo về các sự việc quấy rối tình dục quan sát thấy ngay cả khi 
nạn nhân bị quấy rối không có khiếu nại. 
4. Một thông điệp rõ ràng là sự an toàn của học sinh là mối quan tâm chính của 
học khu, và bất kỳ sự vi phạm quy tắc riêng lẻ nào liên quan đến một nạn nhân 
hoặc bất kỳ ai khác báo cáo về sự việc quấy rối tình dục sẽ được giải quyết riêng và 
sẽ không ảnh hưởng đến cách khiếu nại về quấy rối tình dục được tiếp nhận, điều 
tra hay giải quyết. 
5. Thông tin về thủ tục điều tra khiếu nại của học khu và nên gửi báo cáo về quấy 
rối tình dục cho (những) ai 
6. Thông tin về quyền của học sinh và phụ huynh/người giám hộ được nộp khiếu 
nại dân sự hoặc hình sự, khi phù hợp 
Các Biện Pháp Kỷ Luật 
Bất kỳ học sinh nào có hành vi quấy rối tình dục hoặc bạo lực tình dục tại trường 
hoặc tại một hoạt động do nhà trường tài trợ hoặc liên quan đến nhà trường là vi 
phạm chính sách này và sẽ bị kỷ luật. Đối với học sinh lớp 4 - lớp 12, biện pháp kỷ 
luật có thể gồm có đình chỉ và/hoặc đuổi học, miễn là, khi áp dụng biện pháp kỷ 
luật đó, toàn bộ tình tiết của (các) sự việc sẽ được cân nhắc. 
Bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện đã có hành vi quấy rối tình dục hoặc bạo lực tình 
dục đối với bất kỳ học sinh nào sẽ bị kỷ luật đến mức và bao gồm sa thải tuân theo 
các chính sách, điều luật, và/hoặc thỏa thuận thương lượng tập thể hiện hành 
THÔNG  TIN VÀ SỤ RIÊNG TƯ (xem trang 36). Quy Định Hành Chính 5145.7 Học 
sinh 
Quấy Rối Tình Dục 
Hành vi quấy rối tình dục bị cấm bao gồm nhưng không giới hạn ở, tấn công tình 
dục không mong muốn, đòi hỏi quan hệ tình dục không mong muốn, hoặc hành 
vi không mong muốn khác bằng lời, hình ảnh hoặc thân thể có bản chất tình dục 
được thực hiện đối với một người khác cùng hoặc khác giới tính trong môi trường 
giáo dục, khi được thực hiện trên cơ sởgiới tính và ở bất kỳ điều kiện nào sau đây 
1. Việc phục tùng hành vi đó được lấy làm điều khoản hay điều kiện, thành văn hay 
bất thành văn, đảm bảo tư cách hoặc tiến bộ học tập của học sinh 
2. Việc phục tùng hay từ chối hành vi đó của một học sinh được dùng làm cơ sở 
cho các quyết định học thuật ảnh hưởng đến học sinh 
3. Hành vi đó có mục đích hoặc tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích học 
tập của học sinh đó hoặc tạo ra một môi trường giáo dục gây lo sợ, thù địch hoặc 
ác cảm 
4. Việc phục tùng hay từ chối hành vi đó của học sinh được dùng làm cơ sở cho bất 
kỳ quyết định nào ảnh hưởng đến học sinh liên quan đến 
quyền lợi hay dịch vụ, vinh dự, chương trình hay hoạt động được tổ chức tại hoặc 
thông qua bất kỳ chương trình hay hoạt động nào của học khu 
Ví dụ về các dạng hành vi bị cấm trong học khu và có thể cấu thành quấy rối tình 
dục bao gồm nhưng không giới hạn ở: 
1. Liếc mắt, tán tỉnh hay đề nghị quan hệ tình dục không mong muốn 
2. Gièm pha, gọi tên, đe dọa, xúc phạm bằng lời, nhận xét xúc phạm không mong 
muốn, mang bản chất tình dục, hoặc mô tả xúc phạm mang bản chất tình dục 
3. Bình luận bằng hình ảnh, lời nói về cơ thể của một người hoặc nói chuyện mang 
tính cá nhân quá mức 
4. Đùa cợt mang bản chất tình dục, áp phích, ghi chú, câu chuyện, biếm họa, hình 
vẽ, tranh ảnh mang tính xúc phạm, cử chỉ tục tĩu, hoặc hình ảnh tạo ra trên máy 
tính mang bản chất tình dục 
5. Phát tán tin đồn mang bản chất tình dục 
6. Chọc ghẹo hoặc nhận xét mang bản chất tình dục về các học sinh ghi danh học 
tại một lớp có một giới tính chiếm đa số 
7. Xoa, bóp, vuốt ve, mơn trớn, hay đụng chạm cơ thể 
8. Đụng chạm vào cơ thể hay quần áo của một người theo cách gợi dục 
9. Cản đường hoặc cản trở các hoạt động trong trường khi nhắm đến một cá nhân 
dựa trên giới tính 
10. Trưng bày những vật gợi dục 
Thực Thi Chính Sách của Học Khu 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định 
sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để củng cố chính sách cấm quấy rối tình dục 
của học khu. Khi cần thiết, các biện pháp này có thể gồm có như sau: 
1. Xóa hình vẽ bậy hoặc phản cảm (cf. 5131.5 - Phá Hoại và Graffiti) 
2. Tổ chức huấn luyện cho học sinh, nhân viên, và phụ huynh/người giám hộ về 
cách nhận biết hành vi quấy rối và cách phản ứng (cf. 4131 - Phát Triển Nhân Viên) 
3. Phát và/hoặc tóm tắt chính sách và quy định của học khu về quấy rối tình dục 
4. Tuân theo các điều luật về bảo mật hồ sơ của học sinh và nhân viên, truyền đạt 
phản hồi của nhà trường cho phụ huynh/người giám hộ và cộng đồng biết (cf. 
4119.23 - Tiết Lộ Trái Phép Thông Tin Mật/Thông Tin Độc Quyền) (cf. 5125 - Hồ Sơ 
Của Học Sinh) 
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5. Áp dụng biện pháp kỷ luật thích hợp 
Thông báo 
Một bản sao của chính sách và quy định của học khu về quấy rối tình dục phải: 
1. Được đưa vào thông báo gửi cho phụ huynh/ người giám hộ vào đầu mỗi năm 
học 
2. Được trưng bày ở nơi nổi bật trong tòa nhà hành chính chính yếu hoặc khu vực 
khác nơi đăng các thông báo về quy tắc, quy định, và các tiêu chuẩn ứng xử của 
học khu (Bộ Luật Giáo Dục 231.5) 
3. Được cung cấp trong bất kỳ chương trình định hướng nào được tổ chức cho học 
sinh mới vào đầu mỗi quý, học kỳ, hay buổi học hè (Bộ Luật Giáo Dục 231.5) 
4. Xuất hiện trong bất kỳ ấn phẩm nào của nhà trường hoặc học khu, đặt ra các 
quy tắc, quy định, thủ tục, và tiêu chuẩn ứng xử toàn diện của nhà trường hoặc 
học khu 
8/25/04; 10/26/11A 
Phụ Lục J và K 
Phụ lục J: Chính Sách 6163,4 của Hội Đồng Hướng dẫn 
Việc Học Sinh Sử Dụng Công Nghệ/Chính Sách An Toàn Internet 
Hội Đồng Quản Trị muốn rằng các tài nguyên công nghệ được sử dụng để truy cập 
thiết bị và mạng lưới của Học Khu cho dù là do học khu học sinh.cung cấp hay của 
học sinh phải được sử dụng một cách có trách nhiệm và thích hợp, hỗ trợ chương 
trình giảng dạy và tăng cường việc học của mình. 
Chính sách sau đây và các quy định và thủ tục tương ứng nhằm thực hiện các yêu 
cầu của pháp luật đối với học khu theo Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Internet của 
Trẻ (CIPA) (Công Luật 106-554). Chính sách, quy định và thủ tục đó phải được áp 
dụng cho mọi học sinh có máy tính hoặc thiết bị có truy cập Internet. Chính sách 
của Hội Đồng Quản Trị là: (a) ngăn chặn người dùng truy cập mạng máy tính của 
học khu để, hoặc gửi, tài liệu không thích hợp qua Internet, thư điện tử, truyền 
thông xã hội, hoặc hình thức liên lạc điện tử trực tiếp khác; (b) ngăn chặn truy cập 
trái phép và hoạt động trực tuyến phi pháp khác; 
(c) ngăn chặn tiết lộ, sử dụng, hoặc phát tán trái phép trực tuyến đối với thông tin 
nhận dạng cá nhân của trẻ vị thành niên; và (d) tuân thủ Đạo Luật Bảo Vệ Thông 
Tin Internet của Trẻ. 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ thông báo cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ về các trường hợp sử dụng được phép đối 
với máy tính của học khu và hậu quả của việc sử dụng trái phép và/hoặc các hoạt 
động phi pháp. 
Định nghĩa 
1. Truy cập Internet - Một máy tính sẽ được xem là có truy cập Internet nếu máy 
tính đó kết nối có dây hoặc không dây với một mạng máy tính có truy cập Internet. 
2. Trẻ vị thành niên là một người chưa đến 19 tuổi. 
3. Tục tĩu sẽ có ý nghĩa được cho biết trong mục 1460 của khoản 18, Bộ Luật Hoa 
Kỳ. 
4. Khiêu dâm trẻ em sẽ có ý nghĩa được cho biết trong mục 2256 của khoản 18, Bộ 
Luật Hoa Kỳ. 
5. Có hại cho trẻ vị thành niên sẽ có nghĩa là bất kỳ tranh ảnh, tập tin hình ảnh đồ 
họa, hay mô tả hình ảnh nào mà: 
a. Khi được xem xét toàn bộ và liên quan đến trẻ vị thành niên, thu hút sự chú ý 
thèm khát đối với nội dung khỏa thân hoặc tình dục; 
b. Khắc họa, mô tả hay thể hiện, theo cách phản cảm hiển nhiên liên quan đến nội 
dung thích hợp với trẻ vị thành niên, một hành vi tình dục hay tiếp xúc tình dục 
trên thực tế hoặc mô phỏng, hành vi tình dục bình thường hoặc đồi trụy trên thực 
tế hoặc mô phỏng, hoặc để lộ bộ phận sinh dục một cách dâm dục; và 
c. Khi xem xét tổng thể, không có giá trị văn học, nghệ thuật, chính trị, hay khoa 
học nghiêm túc đối với trẻ vị thành niên 
6. Hack có nghĩa là tìm cách chiếm quyền truy cập trái phép đến các hệ thống máy 
tính và mạng có kết nối Internet. 
7. Biện pháp bảo vệ bằng công nghệ là các hệ thống được triển khai, quản lý bởi 
học khu để ngăn chặn và/hoặc lọc truy cập Internet. 
Các Dịch Vụ Trực Tuyến/Truy Cập Internet Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ 
địn phải đảm bảo rằng mọi máy tính có truy cập Internet của học khu phải có một 
biện pháp bảo vệ bằng công nghệ giúp chặn hoặc lọc truy cập Internet đến các nội 
dung khắc họa hình ảnh mang tính tục tĩu, khiêu dâm trẻ em, hoặc có hại cho trẻ 
vị thành niên, và hoạt động của các biện pháp đó phải có hiệu lực. (20 USC 7001, 
47 USC 254) Chịu sự giám sát của nhân viên, các biện pháp bảo vệ bằng công nghệ 
có thể bị vô hiệu đối với người trưởng thành hoặc, trong trường hợp trẻ vị thành 
niên, giảm thiểu chỉ ở mục đích nghiên cứu có thiện chí hoặc mục đích hợp pháp 
khác. 
Hội Đồng Quản Trị muốn bảo vệ học sinh tránh truy cập nội dung có hại trên 
Internet hoặc các dịch vụ trực tuyến khác và ngăn chặn truy cập mạng không thích 
hợp. Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định phải thực hiện các quy định và 

thủ tục được thiết kế để hạn chế sự truy cập của học sinh đến nội dung có hại hoặc 
không thích hợp trên Internet và ngăn chặn truy cập mạng không thích hợp bao 
gồm hack, tiết lộ, sử dụng và phát tán trái phép thông tin nhận dạng cá nhân về 
trẻ vị thành niên, và các hoạt động phi pháp khác. Họ cũng phải lập ra các quy định 
để giải quyết vấn đề sự an toàn và an ninh của học sinh khi sử dụng thư điện tử, 
phòng chat, tin nhắn tức thời. 
Hành vi tiết lộ, sử dụng và phát tán thông tin nhận dạng cá nhân về học sinh là bị 
cấm. 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định phải giám sát hoạt động giáo dục, 
giám sát và theo dõi việc học sinh sử dụng mạng máy tính trực tuyến và truy cập 
Internet tuân theo chính sách này và các điều luật áp dụng. Các hiệu trưởng hoặc 
người đại diện được chỉ định phải tổ chức huấn luyện thích hợp với độ tuổi cho 
học sinh nào sử dụng các hệ thống Internet của Học Khu. Chương trình huấn luyện 
được tổ chức phải được thiết kế để nâng cao cam kết của Học Khu đối với: 
a. Các tiêu chuẩn và trường hợp sử dụng chấp nhận được đối với các dịch vụ 
Internet như quy định trong Chính Sách này; 
b. Sự an toàn của học sinh liên quan đến: (1) sự an toàn trên Internet, (2) hành 
vi trực tuyến thích hợp, bao gồm tương tác với người khác trên các trang mạng 
xã hội và trong các phòng chat; và (3) nhận thức và phản ứng đối với bắt nạt trên 
mạng, bao gồm việc “bắt nạt” cấu thành bất kỳ hành động hay hành vi thân thể 
hay bằng lời nào mang tính nghiêm trọng hoặc rộng khắp, bao gồm các nội dung 
liên lạc bằng văn bản hoặc bằng hành vi điện tử có liên quan đến hoạt động của 
nhà trường hoặc sự chuyên cần xuất hiện trong thẩm quyền quản lý của giám đốc 
học khu, bao gồm các hành động ở ngoài khuôn viên trường và/hoặc các hành vi 
trên thiết bị điện tử. (cf. Ứng Xử của Học Sinh 5131); 
c. Cấm phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa, và bắt nạt dựa trên đặc điểm thực tế 
hoặc cảm nhận, được luật pháp bảo vệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở khuyết 
tật, giới tính, xác định giới tính, biểu hiện giới tính, quốc tịch, chủng tộc hoặc sắc 
tộc, tôn giáo, thiên hướng tình dục hoặc liên kết với cá nhân hay nhóm có một 
hoặc nhiều đặc điểm thực tế hay cảm nhận;và 
d. Tuân thủ các yêu cầu E-rate của Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Internet của Trẻ. 
Sau khi nhận được chương trình huấn luyện này, học sinh sẽ xác nhận rằng học 
sinh đã được huấn luyện, hiểu, và sẽ tuân thủ các quy định 
của các chính sách về trường hợp sử dụng chấp nhận được của Học Khu. Trước khi 
sử dụng các tài nguyên trực tuyến của học khu, mỗi học sinh và phụ huynh/người 
giám hộ của mình phải ký tên và gửi lại Thỏa Thuận Sử Dụng Chấp Nhận Được cho 
phép nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng. 
Trong thỏa thuận đó, học sinh và phụ huynh/ người giám hộ của mình phải đồng 
ý không quy trách nhiệm cho học khu và phải đồng ý bồi thường và miễn trách 
nhiệm cho học khu và tất cả nhân viên của học khu đối với lỗi của bất kỳ biện pháp 
bảo vệ bằng công nghệ nào, vi phạm các hạn chế về bản quyền, sơ suất hoặc bất 
cẩn của người dùng, hoặc bất kỳ chi phí nào người dùng phải chịu. 
(cf. 6162.6 - Sử Dụng Tài Liệu Có Bản Quyền) Nhân viên phải giám sát học sinh 
trong khi các em sử dụng các dịch vụ trực tuyến và có thể yêucầu trợ giảng và trợ 
giảng là học sinh hỗ trợ giám sát việc này. 
Để giúp đảm bảo rằng học khu thích nghi được với những công nghệ và hoàn cảnh 
thay đổi, Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ thường xuyên xem lại 
chính sách này, quy định hành chính kèm theo các các thủ tục khác. Họ cũng sẽ 
giám sát phần mềm lọc của học khu để giúp đảm bảo hiệu quả này. 
Phụ lục K: Quy Định Hành Chính 6163.4 - Việc Học Sinh Sử Dụng Công Nghệ 
Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ giám sát việc duy trì các tài nguyên công 
nghệ của từng trường đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn của Học Khu đặt ra bởi 
phòng Các Dịch Vụ Công Nghệ và có thể lập ra các quy định và giới hạn sử dụng. 
Nhân viên giảng dạy phải nhận một bản sao của quy định hành chính này, Chính 
Sách của Hội Đồng Quản Trị đi kèm, và Thỏa Thuận về Trường Hợp Sử Dụng Chấp 
Nhận Được của học khu mô tả các yêu cầu đối với trường hợp sử dụng thích hợp 
đối với hệ thống và cũng phải được cung cấp thông tin về vai trò của nhân viên 
trong việc giám sát việc học sinh sử dụng các tài nguyên công nghệ. Mọi học sinh 
sử dụng các tài nguyên này phải được huấn luyện về cách sử dụng thích hợp và 
đúng cách. 
Vào đầu mỗi năm học, phụ huynh/người giám hộ sẽ nhận được một bản sao chính 
sách và quy định hành chính của học khu về việc học sinh truy cập Internet và các 
trang trực tuyến 
Các Nghĩa Vụ và Trách Nhiệm của Người Dùng 
Học sinh được phép sử dụng thiết bị của học khu để truy cập Internet hoặc các 
dịch vụ trực tuyến tuân theo các nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng được 
quy định bên dưới và tuân theo chính sách của Hội Đồng Quản Trị và Thỏa Thuận 
về Trường Hợp Sử Dụng Chấp Nhận Được của học khu. 
1. Học sinh, một tài khoản sử dụng các dịch vụ trực tuyến được cấp theo tên của 
học sinh đó, có trách nhiệm luôn sử dụng tài khoản đúng cách. Học sinh phải bảo 
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mật số tài khoản cá nhân, mật khẩu, địa chỉ nhà và số điện thoại. Các em chỉ được 
sử dụng hệ thống theo tài khoản của mình mà các em đã được chỉ định. 
2. Học sinh phải sử dụng hệ thống của học khu một cách an toàn, có trách nhiệm, 
và chủ yếu cho các mục đích giáo dục. 
3. Học sinh không được truy cập, đăng, gửi, công bố hay hiển thị nội dung có hại 
hay không thích hợp, mang tính đe dọa, tục tĩu, phá rối hay khiêu dâm, hoặc có thể 
bị xem là quấy rối hoặc xúc phạm người khác dựa trên chủng tộc/sắc tộc, nguồn 
gốc quốc gia, giới tính, thiên hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật, tôn giáo hay 
niềm tin chính trị của họ. 
Nội dung có hại bao gồm nội dung, khi được xem xét tổng thể, mà đối với một 
người bình thường, áp dụng các tiêu chuẩn đương đại toàn tiểu bang, thu hút sự 
chú ý ham muốn tình dục và là nội dung khắc họa hoặc mô tả theo cách phản cảm 
rõ ràng về hành vi tình dục và không có giá trị văn học, nghệ thuật, chính trị hay 
khoa học nghiêm túc đối với trẻ vị thành niên. (Bộ Luật Hình Sự 313) 
4. Học sinh không được tiết lộ, sử dụng hay phát tát thông tin nhận dạng cá nhân 
về bản thân mình hoặc người khác khi sử dụng thư điện tử, phòng chat hoặc các 
hình thức liên lạc điện tử trực tiếp khác. Học sinh cũng phải cẩn thận không tiết lộ 
thông tin như thế theo các cách khác cho những người tìm thấy trên Internet mà 
không có sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ. 
Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số An Sinh Xã Hội hoặc 
thông tin nhận dạng cá nhân khác của học sinh. 
5. Học sinh không được sử dụng hệ thống để khuyến khích sử dụng ma túy, rượu 
hay thuốc lá, cũng không được quảng bá các hoạt động trái đạo đức hay bất kỳ 
hoạt động nào bị luật pháp hoặc Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị cấm. Nếu 
người dùng vi phạm Thỏa Thuận về Trường Hợp Sử Dụng Chấp Nhận Được hoặc 
bất kỳ chính sách, quy định, thủ tục hay hướng dẫn nào của Học Khu hoặc nhà 
trường, quyền truy cập đến các tài nguyên công nghệ giáo dục của Học Khu có thể 
bị từ chối và có thể có các biện pháp pháp lý hoặc kỷ luật khác được áp dụng. 
6. Học sinh không được sử dụng hệ thống để tham gia các hoạt động thương mại 
hoặc các hoạt động vì lợi nhuận khác. 
7. Học sinh không được sử dụng hệ thống để đe dọa, dọa dẫm, quấy rối, hoặc 
nhạo báng học sinh khác hay nhân viên. 
8. Không được lưu tài liệu có bản quyền trên hệ thống nếu không có sự cho phép 
của tác giả và tuân theo luật bản quyền. Học sinh có thể tải tài liệu có bản quyền 
xuống cho mục đích sử dụng cá nhân và có sự ghi công thích hợp, như với bất kỳ 
nguồn thông tin nào trên bản in. 
9. Học sinh không được cố tình tải lên, tải xuống hay tạo ra virus máy tính và/hoặc 
có ý đồ xấu gây hại hoặc hủy hoại thiết bị hay tài liệu của học khu hay thao túng dữ 
liệu của bất kỳ người dùng nào khác, bao gồm trường hợp gọi là “hack”. 
10. Học sinh không được đọc hay sử dụng thư điện tử hay tập tin của người dùng 
khác. Các em không được tìm cách cản trở khả năng của người dùng khác trong 
việc gửi hay nhận thư điện tử, các em cũng không được tìm cách xóa, sao chép, 
điều chỉnh hay giả mạo thư của người dùng khác. 
11. Học sinh phải báo cáo bất kỳ vấn đề bảo mật hay lạm dụng dịch vụ nào cho 
giáo viên hoặc hiệu trưởng. 
Học khu có quyền giám sát việc sử dụng hệ thống của học khu để phát hiện trường 
hợp sử dụng không thích hợp mà không cần thông báo hay đồng ý trước. Các nội 
dung liên lạc điện tử và tài liệu tải xuống, bao gồm các tập tin đã xóa khỏi tài khoản 
của người dùng, có thể bị theo dõi hay đọc bởi cán bộ học khu để đảm bảo sử   
dụng hệ thống đúng cách 
BP 5144 Học sinh Kỷ luật 
Hội Đồng Quản Trị muốn chuẩn bị cho học sinh trở thành những người biết quan 
tâm, có năng lực, có khả năng tư duy phản biện, và trở thành thành viên có đầy 
đủ kiến thức, tận tụy, có đóng góp trong xã hội, sẵn sàng thành công ở đại học và 
trong công việc. Hội Đồng Quản Trị yêu cầu mỗi trường phải tạo ra một môi trường 
học đường an toàn và tích cực trong đó tất cả học sinh cảm thấy được chấp nhận, 
hỗ trợ và tôn trọng. Hội Đồng Quản Trị mong muốn rằng các chính sách kỷ luật của 
mình giúp thúc đẩy nhiệm vụ của học khu là phục vụ học sinh toàn diện, loại bỏ 
sự bất bình đẳng trong việc sử dụng các hậu quả trừng phạt, và cung cấp cho mỗi 
học sinh những giáo viên xuất sắc, được trang bị để cải thiện thành tích học tập 
và hành vi. Hội Đồng Quản Trị mong muốn việc sử dụng một phương án tích cực 
đối với hành vi của học sinh và việc sử dụng các phương pháp phòng ngừa và phục 
hồi để giảm thiểu nhu cầu về kỷ luật và tối đa hóa thời gian giảng dạy cho mọi học 
sinh. Hội Đồng Quản Trị công nhận tầm quan trọng của việc phát triển sức khỏe xã 
hội và tình cảm của mọi thanh thiếu niên và người trưởng thành trong tổ chức của 
chúng tôi.Hội Đồng Quản Trị mong muốn việc áp dụng 
khuôn khổ Đáp Ứng với Can Thiệp (RTI) trong đó các trường cung cấp một hệ 
thống theo bậc gồm những sự hỗ trợ về học tập và hành vi để giúp 
tất cả học sinh có thể tiếp cận bình đẳng chương trình học cốt lõi. Mỗi trường có 
trách nhiệm áp dụng các chiến lược, chương trình và các biện pháp can thiệp trong 

khuôn khổ RTI để tạo điều kiện cho một phương án nhất quán để quản lý hành vi 
hiệu quả, chủ động về mặt xã hội để 
giảm tình trạng học sinh mất giờ học vì bị kỷ luật. 
Hội Đồng Quản Trị công nhận rằng có một khoảng cách cơ hội đối với các phần 
đáng kể ở tập thể học sinh của mình, ví dụ như ở học sinh người Mỹ gốc Phi, gốc 
Mỹ Latinh, và Người Học Tiếng Anh và học sinh khuyết tật. Hội Đồng Quản Trị 
mong muốn xác định và giải quyết các nguyên nhân của sự đối xử không tương 
xứng trong kỷ luật nhằm giảm thiểu và loại bỏ những khác biệt chủng tộc trong 
việc sử dụng hệ thống kỷ luật 
của nhà trường, và bất kỳ sự khác biệt nào khác có thể tồn tại đối với các nhóm 
học sinh chưa được phục vụ đầy đủ. Các trường phải thực hiện các quy định kỷ 
luật một cách công bằng, nhất quán và không phân biệt đối xử. Hội Đồng Quản Trị 
nhìn nhận tầm quan trọng của việc sử dụng các chiến lược quản lý nhà trường và 
lớp học giúp học sinh có mặt trong trường và trong lớp. Nghỉ học quá nhiều vì bất 
kỳ lý do gì có ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích học tập— cả ngắn hạn lẫn dài 
hạn. 
Nên tránh gạch tên học sinh ra khỏi môi trường lớp học vì hành vi sai trái. 
Hội Đồng Quản Trị không hỗ trợ phương án kỷ luật không khoan thứ trừ khi luật 
pháp quy định. Các trường không được áp dụng các chính sách hay phương pháp 
không khoan thứ mâu thuẫn với chính sách kỷ luật của Học Khu. 
Trừ trường hợp đình chỉ vì vi phạm lần đầu là được phép theo Bộ Luật Giáo Dục 
48900.5, như mô tả thêm trong AR 5144.1, nhà quản lý hoặc người được chỉ định 
của nhà quản lý chỉ có thể áp dụng đình chỉ trong và ngoài trường khi các hình 
thức khắc phục khác không thể đảm bảo hành vi thích hợp hay sự hiện diện của 
học sinh đó gây ra nguy hiểm cho người khác. (Bộ Luật Giáo Dục 48900.5) 
Các hình thức khắc phục khác đã được thử sử dụng phải được ghi nhận và đánh 
giá hiệu quả trước khi đề nghị kỷ luật học sinh dẫn đến việc gạch tên học sinh ra 
khỏi lớp hoặc đã chỉ định hoặc trường học. 
Các cách khắc phục khác bao gồm nhưng không giới hạn ở, họp với học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ; sử dụng các nhóm nghiên cứu học sinh hoặc các nhóm khác 
liên quan đến biện pháp can thiệp; ghi danh tham gia một chương trình dạy hành 
vi xã hội/tình cảm hoặc kiểm soát cơn giận; tham gia chương trình tư pháp phục 
hồi hoặc các nhóm phục hồi; và các phương án hỗ trợ hành 
vi tích cực. 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ cung cấp sự phát triển chuyên 
môn khi cần để hỗ trợ nhân viên trong việc phát triển các kỹ năng quản lý lớp học 
nhất quán, thực hiện các kỹ thuật kỷ luật hiệu quả, loại bỏ sự thiên vị vô thức, và 
lập ra các mối quan hệ hợp tác với phụ huynh/ người giám hộ. 
Với sự tham gia của các bên liên quan trong cộng đồng, mỗi trường có thể lập các 
quy định kỷ luật để đáp ứng nhu cầu cụ thể của trường đó như mô tả trong AR 
5144. Các quy định này\phải phù hợp nhất luật pháp, Chính Sách của Hội Đồng 
Quản Trị, quy định của học khu và dữ liệu kỷ luật cấp trường. 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ đảm bảo sự phát triển chuyên 
môn khi thích hợp để hỗ trợ nhân viên phát triển các kỹ năng quản lý lớp học và 
thực hiện các kỹ thuật kỷ luật hiệu quả. 
Để đảm bảo rằng biện pháp kỷ luật là thích hợp và công bằng, các trường và Học 
Khu sẽ thu thập và xem xét dữ liệu kỷ luật được phân tích theo trường, chủng tộc, 
giới tính, tình trạng là Người Học Tiếng Anh, tình trạng là học sinh khuyết tật, và 
hình thức vi phạm trên cơ sở hàng tháng. Học Khu sẽ tiến hành xem xét tập trung 
về dữ liệu kỷ luật cấp trường và toàn Học Khu để đánh giá tiến bộ trong việc đạt 
mục tiêu loại bỏ tỉ lệ đình chỉ và báo cáo không tương xứng đối với học sinh người 
Mỹ gốc Phi, và xác định xem các chiến lược cơ sở có cần điều chỉnh để đạt được 
mục tiêu hay không. 
Các nhà quản lý trường học, hàng quý, sẽ gặp nhân viên giảng dạy của cơ sở để 
xem xét dữ liệu kỷ luật của cơ sở trường học và thảo luận về các chiến lược giảng 
dạy, khuyến khích và củng cố hành vi tích cực của học sinh không cần áp dụng hệ 
thống kỷ luật và mất thời gian giảng dạy.Trừng phạt thân thể sẽ không được sử 
dụng làm biện pháp kỷ luật đối với bất kỳ học sinh nàoTrừng phạt thân thể bao 
gồm cố tình gây ra đau đớn thân thể cho học sinh. 
Vì mục đích của chính sách này, trừng phạt thân thể không bao gồm việc nhân  
viên sử dụng vũ lực hợp lý và cần thiết để bảo vệ nhân viên, học sinh, cán bộ hoặc 
những người khác hay để ngăn chặn thiệt hại tài sản hoặc tước vũ khí hay vật nguy 
hiểm khác mà học sinh kiểm soát. 
AR 5144 
Kỷ luật Học sinh 
Học Khu và nhân viên cam kết lập ra môi trường học tập tích cực đảm bảo rằng 
mọi học sinh đều có thể tiếp cận một sự giáo dục có chất lượng. Học Khu nhìn 
nhận rằng một khía cạnh quan trọng của việc duy trì một môi trường lành mạnh và 
an toàn là xác lập trật tự và duy trì kỷ luật trong các trường học của chúng tôi. Mục 
tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua những nỗ lực hợp tác của nhân viên nhà 
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trường, học sinh, phụ huynh, người giám hộ và cộng đồng của chúng ta. 
Học Khu tin rằng việc phát triển các mối quan hệ chắc chắn với các gia đình là bước 
đầu tiên 
trong việc lập ra các trường học an toàn và lành mạnh. Học Khu và nhân viên mong 
muốn hợp tác với các gia đình để lập ra các mối quan hệ tích cực hỗ trợ sự phát 
triển và thành tích của tất cả học sinh. Nhân viên nhà trường được khuyến khích 
liên hệ với phụ huynh sớm trong năm học để chủ động xác lập kênh liên lạc tích 
cực giữa nhà trường và gia đình và trong cả năm học để chia sẻ những thành công 
và thử thách của học sinh, và phát triển các kế hoạch để giúp học sinh tiếp cận 
được một nền giáo dục có chất lượng. 
Học Khu cam kết loại bỏ sự bất bình đẳng trong hệ thống kỷ luật của nhà trường 
liên quan đến các nhóm học sinh chưa được phục vụ đúng mức bằng cách giảm số 
trường hợp báo cáo, đình chỉ và đuổi học. Nhân viên sẽ áp dụng các phương pháp 
phục hồi giúp cải thiện văn hóa học đường và các hệ thống kỷ luật để đáp ứng tính 
công bằng.Các Quy Định Cấp Cơ Sở 
Trong quá trình phát triển các quy định kỷ luật cấp cơ sở, nhà trường phải kêu gọi 
sự tham gia, ý kiến và tư vấn của một đại diện được chọn bởi mỗi nhóm sau đây: 
(Bộ Luật Giáo Dục 35291.5) 
1. Phụ huynh/người giám hộ 
2. Giáo viên 
3. Các nhà quản lý nhà trường 
4. Đối với các trường sơ trung và trung học, học sinh ghi danh theo học tại trường 
Học sinh Kỷ luật 
Học Khu và nhân viên cam kết lập ra môi trường học tập tích cực đảm bảo rằng 
mọi học sinh đều có thể tiếp cận một sự giáo dục có chất lượng. Học Khu nhìn 
nhận rằng một khía cạnh quan trọng của việc duy trì một môi trường lành mạnh và 
an toàn là xác lập trật tự và duy trì kỷ luật trong các trường học của chúng tôi. Mục 
tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua những nỗ lực hợp tác của nhân viên nhà 
trường, học sinh, phụ huynh, người giám hộ và cộng đồng chúng ta. 
Học Khu tin rằng việc phát triển các mối quan hệ chắc chắn với các gia đình là bước 
đầu tiên trong việc lập ra các trường học an toàn và lành mạnh. Học Khu và nhân 
viên mong muốn hợp tác với các gia đình để lập ra các mối quan hệ tích cực hỗ trợ 
sự phát triển và thành tích của tất cả học sinh. Nhân viên nhà trường được khuyến 
khích liên hệ với phụ huynh sớm trong năm học để chủ động xác lập kênh liên lạc 
tích cực giữa nhà trường và gia đình và trong cả năm học để chia sẻ những thành 
công và thử thách của học sinh, và phát triển các kế hoạch để giúp học sinh tiếp 
cận được một nền giáo dục có chất lượng. Học Khu cam kết loại bỏ sự bất bình 
đẳng trong hệ thống kỷ luật của nhà trường liên quan đến các nhóm học sinh chưa 
được phục vụ đúng mức bằng cách giảm số trường hợp báo cáo, đình chỉ và đuổi 
học. Nhân viên sẽ áp dụng các phương pháp phục hồi giúp cải thiện văn hóa học 
đường và các hệ thống kỷ luật để đáp ứng tính công bằng. 
Các Quy Định Cấp Cơ Sở 
Trong quá trình phát triển các quy định kỷ luật cấp cơ sở, nhà trường phải kêu gọi 
sự tham gia, ý kiến và tư vấn của một đại diện được chọn bởi mỗi nhóm sau đây: 
(Bộ Luật Giáo Dục 35291.5) 
5. Phụ huynh/người giám hộ 
6. Giáo viên 
7. Các nhà quản lý nhà trường 
8. Đối với các trường sơ trung và trung học, học sinh ghi danh theo học tại trường 
Các quy định này phải phù hợp với luật pháp, chính sách của Hội Đồng Quản Trị, 
và các quy định của học khu. Việc phát triển các quy tắc sẽ dựa trên dữ liệu kỷ luật 
cấp trường như mô tả trong BP 5144. 
Nhà trường cũng phải kêu gọi ý kiến của người tham gia về việc các quy định kỷ 
luật cấp cơ sở và cấp Học Khu có được áp dụng bình đẳng và công bằng hay không. 
Hồ sơ học sinh phải luôn được bảo mật. 
Hình Thức Kỷ Luật Thay Thế 
Mỗi trường có trách nhiệm kết hợp khuôn khổ Đáp Ứng với Can Thiệp (RTI) vào Kế 
Hoạch Cơ Sở Chiến Lược Các Trường Trong Cộng Đồng (CSSSP) của mình để giảm 
trường hợp báo cáo và đình chỉ thông qua sự can thiệp chủ động, hỗ trợ hành vi 
tích cực, các phương pháp phục hồi, và các phương án kỷ luật không trừng phạt 
khác. RTI là một hệ thống phòng ngừa tập trung vào việc phát huy tối đa thành tích 
của học sinh, giảm các vấn đề về hành vi, và tránh mất thời gian giảng dạy thông 
qua việc sử dụng các biện pháp can thiệp theo cấp độ. 
Nên tránh gạch tên học sinh ra khỏi môi trường lớp học vì hành vi sai trái. Học Khu 
kỳ vọng rằng các biện pháp thay thế cho đình chỉ và kỷ luật tiếp diễn sẽ được sử 
dụng trước khi đưa học sinh ra khỏi lớp. Học Khu kỳ vọng rằng các biện pháp thay 
thế được điều chỉnh theo khuôn khổ RTI của nhà trường và các chính sách của 
Học Khu sẽ được thực hiện trong lớp học trừ trường hợp đình chỉ đối với vi phạm 
lần đầu là được phép theo Bộ Luật Giáo Dục 48900.5, như mô tả kỹ hơn trong AR 
5144.1, hoặc trường hợp có thể ghi nhận rằng hành vi vi phạm gây ra nguy hiểm rõ 

ràng cho người khác. Các chiến lược trong lớp học bao gồm nhưng không giới hạn 
ở: Dạy lại các yêu cầu về hành vi; Chia tách học sinh; Viết thư xin lỗi; Giao thêm 
nhiệm vụ; Gọi điện cho phụ huynh; Giữ học sinh lại sau giờ học; Họp phục hồi với 
(các) học sinh hoặc lớp học; Lập cam kết hành vi tích cực; Họp với học sinh; Họp 
với phụ huynh và học sinh. 
. Học sinh nào có mô thức hành vi sai trái sẽ được cung cấp thêm sự hỗ trợ và can 
thiệp tăng cường. Các chiến lược thích hợp trong lớp học bao gồm nhưng không 
giới hạn ở: 
Họp giữa nhân viên nhà trường và học sinh và phụ huynh/người giám hộ của học 
sinh. 
Giới thiệu đến tư vấn viên học đường hoặc nhân viên dịch vụ hỗ trợ khác của nhà 
trường để quản lý hồ sơ và tư vấn. 
Giới thiệu đến dịch vụ tư vấn về ma túy hoặc rượu. 
Triệu tập Nhóm Nghiên Cứu Học Sinh (SST), Nhóm Điều Phối Dịch Vụ (COST), hoặc 
nhóm khác liên quan đến biện pháp can thiệp để đánh giá hành vi và phát triển và 
thực hiện một kế hoạch cá nhân để giải quyết hành vi đó với sự hợp tác của học 
sinh và phụ huynh/người giám hộ của học sinh Kế Hoạch theo Mục 504. 
Ghi danh tham gia chương trình để dạy hành vi xã hội/tình cảm hoặc kiểm soát 
cơn giận. 
Tham gia chương trình hoặc thảo luận/nhóm tư pháp phục hồi. 
Một phương án hỗ trợ hành vi tích cực với các biện pháp can thiệp theo cấp độ 
xuất hiện trong ngày học tại trường. 
Các chương trình ngoài giờ giải quyết các vấn đề hành vi cụ thể hoặc cho học sinh 
tiếp xúc với các hoạt động và hành vi tích cực, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
các hoạt động được điều hành với sự hợp tác của các nhóm phụ huynh và cộng 
đồng địa phương. Cấm túc sau giờ học như quy định trong mục bên dưới có tiêu 
đề “Cấm Túc Sau Giờ Học.” 
Phục vụ cộng đồng như quy định trong mục bên dưới có tiêu đề “Phục Vụ Cộng 
Đồng.Theo Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị và quy định hành chính, hạn chế 
hoặc hủy tư cách tham gia các hoạt động ngoại khóa. 
Hạn Chế Nghỉ Giải Lao 
Giáo viên có thể hạn chế thời gian giải lao của học sinh chỉ khi họ cho rằng hành 
động này là cách hiệu quả nhất để đảm bảo hành vi được cải thiện. Khi hạn chế giờ 
giải lao có thể liên quan đến việc rút lại hoạt động thể lực của học sinh, giáo viên 
phải thử các biện pháp can thiệp khác trước khi áp dụng biện pháp hạn chế. Hạn 
chế giải lao phải tuân theo các điều kiện sau đây: 
Học sinh phải có đủ thời gian đi vệ sinh và uống nước hoặc ăn trưa, khi thích hợp 
Học sinh vẫn phải đặt dưới sự giám sát của một nhân viên thích trong thời gian 
hạn chế. 
Giáo viên phải thông báo cho hiệu trưởng bất kỳ quyết định hạn chế giờ giải lao 
nào mà họ áp dụng. 
Nếu học sinh sẽ lỡ xe buýt vì bị giữ lại sau giờ học, hoặc nếu học sinh không được 
đưa đón bằng xe buýt nhà trường, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải 
thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về việc cấm túc trước ít nhất một ngày 
để có thể bố trí phương tiện đưa đón. Không được cấm túc học sinh trừ phi hiệu 
trưởng hoặc người được chỉ định thông báo cho phụ huynh/người giám hộ. 
Trong các trường hợp trong đó xe buýt nhà trường khởi hành hơn một giờ sau khi 
kết thúc ngày học, học sinh có thể bị cấm túc đến khi xe buýt khởi hành. Học sinh 
vẫn phải đặt dưới sự giám sát của một nhân viên có chứng nhận trong thời gian 
cấm túc.Học sinh có thể được đề nghị chọn cấm túc vào thứ Bảy thay vì sau giờ 
học. 
Phục Vụ Cộng Đồng Là một phần hoặc thay cho biện pháp kỷ luật, Hội Đồng Quản 
Trị, Giám Đốc Học Khu, hiệu trưởng, hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng có 
thể, toàn quyền, yêu cầu học sinh phục vụ cộng đồng trong giờ không có lớp học 
trong khuôn viên trường hoặc, khi có sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ 
của học sinh, ngoài khuôn viên trường. Sự phục vụ này có thể bao gồm nhưng 
không giới hạn ở làm đẹp cộng đồng hoặc trường học ở ngoài trời, cải thiện khuôn 
viên trường, và các chương trình hỗ trợ giáo viên, bạn học, hoặc thanh thiếu niên. 
(Bộ Luật Giáo Dục 48900.6) 
Lựa chọn phục vụ cộng đồng này là không dành cho học sinh bị đình chỉ, chờ đuổi 
học, tuân theo Bộ Luật Giáo Dục 48915. 
Tuy nhiên, nếu quyết định đuổi học đề nghị không được thực hiện hoặc bản thân 
quyết định đuổi học được đình chỉ, thì học sinh có thể được yêu cầu phục vụ cộng 
đồng đối với đình chỉ phát sinh. 
Giới thiệu Hội Đồng Quản Trị muốn áp dụng khuôn khổ RTI để tạo điều kiện cho 
một phương án nhất quán để quản lý hành vi xã hội tích cực (BP 5144). Học Khu 
yêu cầu giáo viên thử áp dụng các biện pháp can thiệp RTI trước khi đuổi ra khỏi 
lớp trừ khi đình chỉ đối với vi phạm lần đầu là được phép hoặc theo quy định của 
pháp luật như mô tả trong AR 5144.1 trang 8-9. 
Khi lập báo cáo yêu cầu ra khỏi lớp, nhà quản lý trường học hoặc người được chỉ 
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định phải đảm bảo rằng nhân viên cơ sở đã hoàn tất cả thủ tục sau: Giáo viên điền 
vào giấy giới thiệu chung (kể từ năm học 2014-2015); 
Nhà quản lý trường học hoặc người được chỉ định đã xem xét giấy giới thiệu chung 
và, nếu cho phép, chỉ định các hậu quả thích hợp; 
Nhà quản lý cơ sở hoặc giáo viên đã liên hệ với phụ huynh/người giám hộ của học 
sinh và thông báo cho họ biết bất kỳ hậu quả nào; 
Nhà quản lý cơ sở hoặc người được chỉ định đã điền tra lý do dẫn đến hành vi của 
học sinh; 
Nhà quản lý cơ sở hoặc người được chỉ định đã ghi nhận các biện pháp can thiệp 
trong lớp và giấy giới thiệu vào cơ sở dữ liệu của Học Khu 
Thông Báo gửi Phụ Huynh, Người Giám Hộ và Học Sinh 
Vào đầu năm học, Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ thông báo cho 
phụ huynh/người giám hộ trong Hướng Dẫn Dành Cho Phụ Huynh về tính khả   
dụng của các quy định của học khu liên quan đến kỷ luật. Giám Đốc Học Khu hoặc 
người được chỉ định cũng sẽ cung cấp thông báo văn bản về các quy định liên quan 
đến kỷ luật cho các học sinh chuyển trường tại thời điểm các em ghi danh vào học 
khu. 
BP 5144.1 Đình Chỉ và Đuổi Học / Điều Trần Đúng Thủ Tục Hội Đồng Quản Trị đã lập 
ra các chính sách và tiêu chuẩn về hành vi để tăng cường việc học và bảo vệ sư an 
toàn và sức khỏe của tất cả học sinh. Để giải quyết các hành vi vi phạm nghiêm 
trọng và nhiều lần đối với các chính sách và tiêu chuẩn đã lập ra, có thể cần phải 
đình chỉ hoặc đuổi học sinh ra khỏi chương trình giảng dạy trong lớp bình thường. 
(cf. 5144 - Kỷ luật) 
Hội Đồng Quản Trị không hỗ trợ phương án kỷ luật không khoan thứ. Hội Đồng 
Quản Trị nhìn nhận tầm quan trọng của việc cung cấp những sự hỗ trợ tích cực 
toàn trường, sử dụng các chiến lược kỷ luật giữ học sinh trong trường và trong lớp, 
và hỗ trợ học sinh học cách cư xử thích hợp và giải quyết mâu thuẫn một cách hòa 
bình. 
Trước khi áp dụng biện pháp kỷ luật học sinh dẫn đến mất thời gian giảng dạy, 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ, ở mức độ luật pháp cho phép, 
trước tiên sử dụng các chiến lược thay thế như mô tả trong AR 5144 - Kỷ luật. Trừ 
trường hợp đình chỉ vì vi phạm lần đầu là được phép theo 48900.5, như mô tả 
thêm trong AR 5144.1, đình chỉ trong và ngoài trường sẽ chỉ được áp dụng khi các 
hình thức khắc phụckhác không thể đảm bảo hành vi thích hợp hay sự hiện diện 
của học sinh đó gây ra nguy hiểm cho người khác. (Bộ Luật Giáo Dục 48900.5) Hội 
Đồng Quản Trị chỉ áp dụng biện pháp đuổi học đối với các hành vi vi phạm kỷ luật 
nghiêm trọng của học sinh. 
Giáo viên của bất kỳ lớp nào mà học sinh bị đình chỉ theo Mục 48910 sẽ yêu cầu 
học sinh hoàn thành bài tập được giao và bài kiểm tra đã bỏ lỡ trong thời gian đình 
chỉ. Nhà trường sẽ giám sát và đáp ứng các nhu cầu giáo dục của học sinh phát 
sinh do mất thời gian học. (Bộ Luật Giáo Dục 48913). 
Không được áp dụng biện pháp đình chỉ và đuổi học đối với trốn học, đi trễ hay 
nghỉ học. Phải sử dụng các biện pháp thay thế cho đình chỉ và đuổi học với học 
sinh trốn học, đi trễ, hoặc vắng mặt khác trong các hoạt động đã chỉ định của nhà 
trường. Có hiệu lực ngày 1 tháng 1, 2015, như quy định trong Bộ Luật Giáo Dục 
California mục 48900(k), học sinh ghi danh ở cấp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp đến lớp 
ba không bị đình chỉ vì làm ảnh hưởng các hoạt động của nhà trường hay cố tình 
không vâng lời nhân viên nhà trường (“gây ảnh hưởng và cố tình không vâng lời”) 
và không học sinh ghi danh các lớp Mẫu Giáo Chuyển Tiếp đến lớp 12 (TK-12) 
không bị đuổi học vì lý do đó. 
Có hiệu lực ngày 1 tháng 7, 2016, học sinh ghi danh vào Mẫu Giáo Chuyển Tiếp đến 
lớp 12 (TK-12) không bị đình chỉ hay đuổi học vì làm ảnh hưởng đến hoạt động của 
nhà trường hay cố tình không vâng lời nhân viên nhà trường. Hội Đồng Quản Trị 
sẽ xem xét dữ liệu về các trường hợp đình chỉ vì không vâng lời ở Lớp 4 đến lớp 
12 vào tháng 8, 2015 và tháng 1, 2016. Nếu dựa trên việc xem xét dữ liệu này, có 
vẻ như các bước bổ sung cần được tiến hành để đáp ứng mục tiêu giảm thiểu số 
trường hợp đình chỉ vì gây ảnh hưởng và cố tình không vâng lời trước ngày 1 tháng 
7, 2016, Hội Đồng Quản Trị sẽ chỉ đạo cho Giám Đốc Học Khu thực hiện các biện 
pháp bổ sung để đạt được mục tiêu là không có trường hợp đình chỉ vì gây ảnh 
hưởng và cố tình không vâng lời trước ngày 1 tháng 7, 2016. 
Căn cứ để đình chỉ và đuổi học và các thủ tục để xem xét, đề nghị, và/hoặc thực 
hiện quyết định đình chỉ và đuổi học sẽ được quy định bởi quy định hành chính 
và phải phù hợp với các yêu cầu được đặt ra trong đây.Có hiệu lực ngày 1 tháng 1, 
2015, Học Khu không được chuyển trường không tự nguyện đối với một học sinh 
ở Mẫu Giáo Chuyển Tiếp - lớp 3 sang một trường khác dựa trên phát hiện làm ảnh 
hưởng đến các hoạt động của nhà trường hay không không vâng lời nhân viên nhà 
trường 
Có hiệu lực ngày 1 tháng 1, 2016, Học Khu không được chuyển trường không tự 
nguyện đối với một học sinh ở sang một trường khác dựa trên phát hiện làm ảnh 
hưởng đến các hoạt động của nhà trường hay không tình không vâng lời nhân viên 

nhà trường 
Có hiệu lực ngày 1 tháng 1, 2016, Học Khu không được chuyển trường không tự 
nguyện đối với một học sinh ở sang một trường khác 
dựa trên phát hiện làm ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường hay không 
tình không vâng lời nhân viên nhà trường 
Các trường hợp chuyển trường không tự nguyện chỉ được thực hiện sau khi có 
đề nghị đuổi học sau điều trần trước Ban Điều Trần Kỷ Luật (DHP) của Học Khu 
phù hợp với các yêu cầu trong Bộ Luật Giáo Dục mục 48918 và thông báo và các 
thủ tục điều trần về đuổi học. DHP sẽ ghi nhận việc sử dụng một phương án tích 
cực đối với hành vi của học sinh và tối đa hóa thời gian học cho mọi học sinh. Bất 
kỳ trường hợp chuyển trường không tự nguyện nào sang một trường giáo dục 
thường xuyên phải được thực hiện tuân theo Bộ Luật Giáo Dục mục 48432.5. 
Nhân viên học khu sẽ thực thi các quy định về đình chỉ và đuổi học học sinh một 
cách công bằng, nhất quán, và tuân theo các chính sách cấm phân biệt đối xử của 
học khu 
Quy Trình Đúng Thủ Tục Hội Đồng Quản Trị sẽ đối xử công bằng và bình đẳng đối 
với học sinh đối mặt với quyết định đình chỉ và đuổi học bằng cách cung cấp cho 
các em các quyền theo đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Giám Đốc Học 
Khu hoặc người được chỉ định sẽ tuân thủ các thủ tục về thông báo, điều trần, và 
kháng nghị như quy định của pháp luật và quy định hành chính. 
Mở Rộng Tư Pháp Phục Hồi, chương trình Manhood Development Program, PBIS 
và các phương án phục hồi và phát triển thanh thiếu niên khác 
Hội Đồng Quản Trị nhìn nhận rằng Học Khu đã có tiến bộ trong việc tạo ra một bản 
sắc văn hóa học đường tích cực thông qua các cách khác nhau, bao gồm thông qua 
việc sử dụng phương pháp Tư Pháp Phục Hồi (RJ), Các Biện Pháp Can Thiệp và Hỗ 
Trợ Hành Vi Tích Cực, và chương trình Manhood Development Program. Hội Đồng 
Quản Trị tin rằng sự tiếp tục mở rộng các chương trình đó là trọng tâm của việc tạo 
ra các môi trường học đường an toàn, lành mạnh và hỗ trợ cho tất cả học sinh 
trong Học Khu. 
Hội Đồng Quản Trị hỗ trợ và sẽ ưu tiên tài trợ cho RJ, chương trình Manhood 
Development Program và các chương trình PBIS và các điều phối viên tại các cơ sở 
trường học và phát triển chuyên môn, huấn luyện và hỗ trợ cho giáo viên và các 
nhà quản lý để triển khai thành công các chương trình này. 
Lớp Học Đình Chỉ Có Giám Sát 
Đình chỉ có giám sát chỉ được áp dụng khi các hình thức khắc phục khác đã không 
thể đảm bảo hành vi thích hợp. 
Hội Đồng Quản Trị nhìn nhận rằng học sinh nào bị đình chỉ thường không có sự 
giám sát hay hướng dẫn trong giờ học khu các em ở ngoài khuôn viên trường và 
có thể bỏ lỡ bài học. Hội Đồng Quản Trị tin rằng, trong nhiều trường hợp, sẽ là tốt 
hơn khi kiểm soát hành vi của học sinh bằng cách giữ học sinh ở trường và giám 
sát các em, tách biệt với lớp học bình thường 
Để đảm bảo sự giám sát thích hợp và quá trình học tập liên tục của học sinh nào 
bị đình chỉ vì các lý do được quy định trong Bộ Luật Giáo Dục 48900 và 48900.2, 
nhưng những em nào không gây ra nguy hiểm hay nguy cơ trước mắt cho bất kỳ ai 
tại trường và đối với các em có thủ tục 
đuổi học chưa được bắt đầu, Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định sẽ lập 
ra một chương trình lớp học đình chỉ có giám sát, đáp ứng các yêu cầu của pháp 
luật. 
Quyết Định Không Thực Thi Lệnh Đuổi Học Tùy từng trường hợp, việc thực thi lệnh 
đuổi học có thể được Hội Đồng Quản Trị đình chỉ tuân theo các yêu cầu của pháp 
luật và quy định hành chính. 
Xóa Hồ Sơ Kỷ Luật của Học Sinh Như quy định trong Chính Sách của Hội Đồng Quản 
Trị 5144.3, có hiệu lực ngày 15 tháng 1, 2014, học sinh, phụ huynh, người giám hộ, 
luật sư chỉ định thay mặt cho học sinh, hoặc Giám Đốc Học Khu thay mặt cho học 
sinh, có thể làm đơn xin xóa hồ sơ kỷ luật của học sinh nếu đáp ứng các tiêu chí 
đặt ra trong BP 5144.3. 
Giám Sát Việc Sử Dụng Biện Pháp Đình Chỉ và Đuổi HọcĐến ngày 1 tháng 7, 2015, 
Giám Đốc Học Khu sẽ ban hành Các Quy Định Hành Chính đặt ra các thủ tục để 
báo cáo dữ liệu thường xuyên, chính xác và công khai về các biện pháp kỷ luật và 
can thiệp. Các thủ tục sẽ gồm có ít nhất một yêu cầu là Học Khu phải công bố trên 
trang web công 
khai của Học Khu hai lần mỗi năm, trong vòng 60 ngày sau khi hoàn thành mỗi học 
kỳ, dữ liệu về kỷ luật của nhà trường, các biện pháp can thiệp hành vi và kết quả 
của học sinh. 
Dữ liệu này sẽ gồm có ít nhất như sau: 
Số tổng hợp và tỉ lệ báo cáo cho văn phòng, đình chỉ của giáo viên, đình chỉ có 
giám sát trong trường và ngoài trường, chuyển trường không tự nguyện, đề nghị 
đuổi học, đuổi học, nêu tên trong trường, và bắt giữ tại trường (từ cả OPD và 
OSPD), và tỉ lệ tốt nghiệp và bỏ học trong bốnnăm, tách ra theo tất cả các nhóm 
phụ, bao gồm chủng tộc, giới tính, sắc tộc, tình trạng là Người Học Tiếng Anh, tình 
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trạng kinh tế xã hội, thanh thiếu niên bảo trợ, thanh thiếu niên vô gia cư, và khuyết 
tật và theo hành vi vi phạm đối với học khu và theo cơ sở trường học. 
1. Số ngày học và tài trợ ADA bị mất vì các trường hợp đình chỉ, chuyển 
trường, và đuổi học tách ra theo các nhóm phụ nói trên. 
2. Các cơ sở trường học mà học sinh được chuyển đến sau khi có thủ 
tục Điều Trần Xem Xét Kỷ Luật hoặc thông qua bất kỳ quy trình chuyển trường 
không tự nguyện nào, cho dù sau đó các em có ghi danh hay không, và kết quả đối 
với các học sinh đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tỉ lệ tốt nghiệp và bỏ học. 
3. Khi báo cáo dữ liệu đó, quyền riêng tư của cá nhân học sinh và giáo 
viên phải được bảo vệ. Dữ liệu sẽ không được tách ra theo cách có thể tiết 
lộ danh tính của học sinh cho công chúng hoặc cho các thành viên có kiến thức của 
cộng đồng học đường. Dữ liệu sẽ được báo cáo cho học khu nói chung và cho từng 
cơ sở trường học. 
4. Các thủ tục này cũng bao gồm các yêu cầu rằng các cán bộ thích 
hợp của học khu và nhà trường phải thường xuyên xem xét dữ liệu này và có biện 
pháp giải quyết những bất bình đẳng hay sử dụng các biện pháp kỷ luật không 
tương xứng đối với các nhóm phụ cụ thể. 
Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại 
Giám Đốc Học Khu sẽ lập một mẫu đơn khiếu nại để cho phép các thành viên 
của cộng đồng học đường và công chúng báo cáo các quan ngại nếu phương án 
tư pháp phục hồi hoặc phương án phục hồi khác không khả dụng tại một cơ sở 
trường học để thay cho đình chỉ. Mẫu đơn khiếu nạisẽ được cung cấp trên trang 
web của Học Khu, Phòng Kỷ Luật của HọcKhu và Phòng Thanh Tra của Học Khu. 
Thanh Tra sẽ điều tra khiếunạinhư thế và trong vòng 90 ngàykể từ ngày nộp khiếu 
nại, lập kế hoạch với cơ sởtrường học để giải quyết khiếu nại và cung cấp câu trả 
lời bằng văn bản cho bên khiếu nại 
AR 5144.2 Học sinh 
Đình Chỉ & Đuổi Học/Điều Trần Đúng Thủ Tục (Học Sinh Khuyết Tật) 
Học sinh khuyết tật là người có khuyết tật theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết 
Tật (IDEA) dựa trên cùng các căn cứ để đình chỉ và đuổi học áp dụng cho học sinh 
không có khuyết tật. 
Các Thủ Tục Dành Cho Học Sinh Chưa Đủ Tiêu Chuẩn Nhận Các Dịch Vụ Giáo Dục 
Đặc Biệt 
Học sinh chưa được xác định là người khuyết tật theo IDEA và đã vi phạm các thủ 
tục kỷ luật của học khu có thể khẳng định các biện pháp bảo vệ theo thủ tục được 
phép theo quy định hành chính này chỉ khi học khu biết rằng học sinh đó bị khuyết 
tật trước khi xảy ra hành vi đó. 
1. Học khu sẽ được xem là đã biết rằng học khu có khuyết tật nếu tồn 
tại một trong các điều kiện sau đây: Phụ huynh/người giám hộ đã bày tỏ quan ngại 
bằng văn bản, hoặc bằng lời nếu phụ huynh/ người giám hộ không biết viết hoặc 
có khuyết tật không thể tuyên bố thành văn, rằng học sinh cần dịch vụ giáo dục đặc 
biệt hoặc các dịch vụ liên quan. 
2. Hành vi hoặc thành tích của học sinh cho thấy có nhu cầu về các dịch 
vụ đó, tuân theo 34 CFR 300.7. 
3. Phụ huynh/người giám hộ đã yêu cầu đánh giá về nhu cầu dịch vụ 
giáo dục đặc biệt của học sinh tuân theo 34 CFR 300.530-300.536. 
4. Giáo viên của học sinh hoặc nhân viên khác của học khu đã bày tỏ 
quan ngại về hành vi và thành tích của học sinh cho giám đốc phòng giáo dục đặc 
biệt của học khu hoặc nhân sự khác tuân theo hệ thống xác định học sinh giới 
thiệu dịch vụ giáo dục đặc biệt học khu đã lập ra. 
Học khu sẽ được xem là không biết như quy định ở các hạng mục #1-4 bên trên 
nếu, vì nhận thông tin đó, học khu đã tiến hành đánh giá và xác định rằng học sinh 
đó không phải là học sinh khuyết tật hoặc xác định rằng không cần đánh giá và đã 
thông báo cho phụ huynh/người giám hộ biết quyết định của mình. 
Nếu xác định rằng học khu đã không biết rằng học sinh có khuyết tật trước khi áp 
dụng biện pháp kỷ luật đối với học sinh, thì học sinh sẽ bị kỷ luật tuân theo các thủ 
tục được đặt ra cho học sinh không có khuyết tật. 
Nếu có yêu cầu đánh giá học sinh trong thời gian học sinh chịu biện pháp kỷ luật, 
bản đánh giá phải được tiến hành nhanh chóng. Cho đến khi hoàn tất đánh giá, 
học sinh vẫn được xếp lớp theo quyết định của nhà trường. ge in placement 
pursuant to 34 CFR 300.519. 
Đình chỉ học tập 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định có thể đình chỉ một học sinh khuyết 
tật trong tối đa 10 ngày liên tiếp vì một hành vi sai trái duy nhất, và tối đa 20 ngày 
học trong một năm học, miễn là (các) trường hợp đình chỉ không cấu hành sự thay 
đổi xếp lớp tuân theo 34 CFR 300.519. 
Các Dịch Vụ Trong Thời Gian Đình Chỉ Học sinh nào bị đình chỉ trong hơn 10 ngày 
học trong một năm học phải tiếp tục nhận các dịch vụ trong thời hạn đình chỉ, ở 
mức độ cần để cung cấp cho học sinh một dịch vụ giáo dục công cộng thích hợp, 
miễn phí. 

Nếu học sinh khuyết tật bị đuổi ra khỏi dịch vụ xe buýt của nhà trường, học sinh có 
quyền được cung cấp hình thức đưa đón thay thế miễn phí cho học sinh hay phụ 
huynh/người giám hộ, miễn là phương tiện đưa đón đó được cho biết trong IEP 
của học sinh. Xếp Lớp Thay Thế Tạm Thời Vì Có Hành Vi Nguy Hiểm 
Học sinh khuyết tật có thể được bố trí vào môi trường giáo dục thay thế tạm thời 
thích hợp trong tối đa 45 ngày khi học sinh có một trong các hành vi sau đây: 
1. Mang theo vũ khí, như quy định trong 18 USC 930, đến trường hoặc 
đến một chức năng của nhà trường 
2. Cố tình tàng trữ hoặc sử dụng dược chất phi pháp ở trường hoặc tại 
một chức năng của nhà trường 
3. Bán hoặc gạ gẫm bán một dược chất bị kiểm soát tại trường hoặc 
tại một hoạt động của nhà trường như quy định trong 21 USC 812(c), Các Bảng I-V 
Môi trường giáo dục thay thế của học sinh sẽ do nhóm IEP của học sinh quyết 
định. 
Một cán bộ điều trần có thể ra lệnh thay đổi xếp lớp của học sinh khuyết tật sang 
một môi trường giáo dục tạm thời thích hợp nếu cán bộ điều trần: (20 USC 1415(k) 
(2); 34 CFR 300.521, 300.522) 
1. Xác định rằng học khu đã chứng minh với bằng chứng thuyết phục, có 
nghĩa là vượt ngoài tính xác đáng của bằng chứng, rằng sự xếp lớp hiện tại của học 
sinh là có khả năng đáng kể dẫn đến thương tổn cho học sinh hoặc người khác 
2. Cân nhắc tính thích hợp của xếp lớp hiện tại của học sinh 
3. Cân nhắc xem học khu đã có nỗ lực hợp lý để giảm thiểu nguy cơ tổn 
hại trong cách xếp lớp hiện tại của học sinh hay không, bao gồm sử dụng sự hỗ trợ 
và dịch vụ bổ sung 
4. Xác định rằng môi trường giáo dục thay thế tạm thời đề xuất bởi nhân 
sự nhà trường là người đã gặp giáo viên giáo dục đặc biệt của học sinh, cho phép 
học sinh: 
a. Có tiến bộ trong chương trình học bình thường và tiếp tục nhận được 
các dịch vụ và điều chỉnh đó, bao gồm các dịch vụ được mô tả trong IEP của học 
sinh, để cho phép học sinh đạt được các mục tiêu của IEP 
b. Nhận các dịch vụ và sự điều chỉnh được thiết kế để giải quyết hành vi 
và đảm bảo hành vi đó không tái diễn 
Học sinh có thể được bố trí vào môi trường giáo dục thay thế tạm thời trong tối 
đa 45 ngày, hoặc cho đến khi kết thúc các thủ tục điều trần theo yêu cầu của phụ 
huynh/người giám hộ. 
Đánh Giá Hành Vi và Kế Hoạch Can Thiệp Không trễ hơn 10 ngày làm việc sau khi 
học sinh bị đình chỉ trên 10 ngày học hoặc đưa vào một môi trường giáo dục thay 
thế, học khu phải triệu tập cuộc họp nhóm IEP để tiến hành đánh giá hành vi chức 
năng và thực hiện một kế hoạch can thiệp hành vi. Nếu học sinh đã có một kế 
hoạch can thiệp hành vi, nhóm IEP phải xem xét kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch 
nếu cần để giải quyết hành vi đó.Ngay khi khả thi sau khi lập kế hoạch can thiệp 
hành vi và hoàn thành đánh giá bắt buộc, nhóm IEp sẽ họp để phát triển các biện 
pháp can thiệp hành vi thích hợp để giải quyết hành vi đó và sẽ thực hiện các biện 
pháp can thiệp đó. (34 CFR 300.520) 
Các Biện Pháp Bảo Vệ Theo Thủ Tục/Biểu Hiện Xác định 
Các biện pháp bảo vệ theo thủ tục sau đây sẽ áp dụng khi học sinh bị đình chỉ trên 
10 ngày học liên tiếp, khi biện pháp kỷ luật được áp dụng là đối với hành vi nguy 
hiểm như mô tả bên trên, hoặc khi cần phải thay đổi xếp lớp: 
1. Phụ huynh/người giám hộ của học sinh phải được thông báo ngay lập 
tức về quyết định và được thông báo về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục tuân 
theo 34 CFR 300.504 vào ngày quyết định hành động có hiệu lực. 
2. Ngay lập tức nếu có thể, nhưng không quá 10 ngày học sau ngày có 
quyết định, một đợt đánh giá xác định biểu hiện phải được thực hiện về mối quan 
hệ của khuyết tật của học sinh và hành vi bị kỷ luật. 
Tại đợt xem xét này, nhóm IEP và nhân sự có năng lực khác sẽ xem xét, liên quan 
đến hành vi bị kỷ luật, mọi thông tin liên quan, bao gồm: 
a. Kết quả đánh giá và chẩn đoán, bao gồm kết quả hoặc thông tin liên 
quan khác do phụ huynh/ người giám hộ của học sinh cung cấp 
b. Quan sát học sinh 
c. IEP và sự xếp lớp của học sinh liên quan đến hành vi bị kỷ luật, nhóm 
sau đó sẽ xác định xem IEP và sự xếp lớp có thích hợp hay không và sự hỗ trợ, dịch 
vụ bổ sung và các chiến lược can thiệp hành vi đã cung cấp có phù hợp với IEP và 
sự xếp lớp của học sinh hay không. 
Nhóm cũng sẽ xác định rằng khuyết tật của học sinh không làm giảm khả năng của 
học sinh trong việc hiểu được tác động và hậu quả của hành vi, nó cũng không làm 
giảm khả năng của học sinh trong việc kiểm soát hành vi bị kỷ luật. 
Nếu nhóm xác định rằng hành vi của học sinh không phải là biểu hiện của khuyết 
tật của học sinh, thì học sinh có thể bị kỷ luật theo các thủ tục dành cho học sinh 
không bị khuyết tật, miễn là học sinh tiếp tục nhận dịch vụ ở mức độ cần thiết để 
cung cấp dịch vụ giáo dục công cộng thích hợp, miễn phí cho học sinh. 
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Nếu nhóm xác định rằng hành vi của học sinh là biểu hiện của khuyết tật của học 
sinh, thì sự xếp lớp của học sinh chỉ có thể được thay đổi thông qua quy trình IEP 
Kháng Nghị Đúng Thủ Tục 
Nếu phụ huynh/người giám hộ không đồng ý với xác định là hành vi đó không 
phải là biểu hiện của khuyết tật của học sinh hoặc bất kỳ quyết định nào về xếp 
lớp, họ có quyền kháng,nghị quyết định đó. Nếu phụ huynh/người giám hộ của 
học sinh bắt đầu quy trình điều trần đúng thủ tục để phản đối quyết định xếp vào 
môi trường giáo dục thay thế tạm thời hoặc xác định về biểu hiện bệnh, học sinh 
sẽ vẫn ở trong môi trường thay thế tạm thời chờ quyết định của cán bộ điều trần 
hoặc hết hạn 45 ngày, dựa trên điều kiện xuất hiện trước, trừ phi phụ huynh/người 
giám hộ và học khu có thỏa thuận khác. Nếu nhân sự nhà trường vẫn khẳng định 
rằng việc học sinh ở trong môi trường xếp lớp hiện tại của học sinh (xếp lớp trước 
khi chuyển sang môi trường giáo dục thay thế tạm thời) sẽ là nguy hiểm, trong thời 
gian chờ quy trình đúng thủ tục, 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định có thể yêu cầu điều trần đúng thủ 
tục nhanh. 
Các Dịch Vụ Trong Thời Gian Đuổi Học 
Học sinh nào bị đuổi học phải tiếp tục nhận các dịch vụ trong thời hạn đuổi học, 
ở mức độ cần để cung cấp cho học sinh một dịch vụ giáo dục công cộng thích 
hợp, miễn phí. Bất kỳ chương trình thay thế nào phải cung cấp dịch vụ ở mức độ 
cần thiết để cho phép học sinh có tiến bộ thích hợp trong chương trình học bình 
thường và có tiến bộ thích hợp trong việc đạt được các mục tiêu đặt ra trong IEP 
của học sinh. 
Tái nhập học 
Các thủ tục tái nhập học dành cho học sinh khuyết tật sẽ giống như dùng cho tất cả 
học sinh. Sau khi tái nhập học, một cuộc họp nhóm IEP sẽ được triệu tập. 
Đình Chỉ Quyết Định Đuổi Học 
Các tiêu chí của Hội Đồng Quản Trị để đình chỉ thực thi lệnh đuổi học sẽ được áp 
dụng cho học sinh khuyết tật giống như cách áp dụng cho mọi học sinh khác. 
Thông báo cho Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật trước khi đình chỉ hoặc đuổi học bất 
kỳ học sinh nào, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải thông báo cho cơ 
quan thực thi pháp luật thích hợp của thành phố hoặc quận về bất kỳ hành vi tấn 
công nào của học sinh đã vi phạm Bộ Luật Hình Sự 245. 
Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định cũng phải thông báo cho cơ quan thực thi 
pháp luật thích hợp của thành phố hoặc của quận về bất kỳ hành vi nào của học 
sinh có thể liên quan đến tàng trữ hoặc bán chất ma túy hoặc dược chất bị kiểm 
soát hoặc tàng trữ vũ khí hoặc súng, vi phạm Bộ Luật Hình Sự 626.9 và 626.10. 
Trong vòng một ngày học sau khi học sinh bị đình chỉ hoặc đuổi học, hiệu trưởng 
hoặc người được chỉ định phải thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp 
của thành phố hoặc của quận, qua điện thoại hoặc phương thức khác, về bất kỳ 
hành vi nào của học sinh mà có thể vi phạm Bộ Luật Giáo Dục 48900(c) hoặc (d), 
liên quan đến tàng trữ, sử dụng, đề nghị hoặc bán dược chất bị kiểm soát, rượu 
hoặc chất gây say dưới bất kỳ hình thức nào. 
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 Cẩm nang Hướng dẫn Học sinh và Gia đình 2017-18 
 

 

LÃNH ĐẠO OUSD 
Ban Giáo dục 
Ban Giáo dục là một bộ phận làm ra chính sách được bầu 
lên của Học khu Thống nhất Oakland. Trách nhiệm chính 
của Ban giáo dục là bảo đảm rằng mỗi học sinh được học 
khu phục vụ thì được giáo dục tốt và có thành tựu học 
hành cao.. 

Các buổi họp của Ban Giáo dục thường xảy ra vào ngày 
thứ Tư thứ nhì và cuối cùng của mỗi tháng. Buổi họp mở 
cửa cho công chúng theo đạo luật Brown Act, và những 
quyết định làm ra thuộc về công chúng. Bạn có thể lấy 
thông tin về vị trí buổi họp, chương trình trước ngày họp 
cũng như các biên bản buổi họp trước tại www.ousd. 
org/boe. Mọi buổi họp thường kỳ được truyền hình trên 
KDOL Channel 27 hai lần một tuần, cụ thể là thử Sáu lúc 
6 p.m. và Chủ nhật lúc 4 p.m., không kể truyền hình trực 
tiếp. 

Các Giám đốc 
Các thành viên được bầu lên của Ban Giáo dục đại diện 
bảy khu vực như là Hội đồng thành phố Oakland. Quý vị 
có thể liên lạc với họ bằng email (địa chỉ ghi dưới đây) hay 
bằng điện thoại ờ 879-8199 

 
Khu vực 1: Jody London, Giám đốc 
(jody.london@ousd.org) 
Các trường: Chabot Elementary, Claremont Middle, 
Emerson Elementary, Hillcrest Elementary, Kaiser 
Elementary, Oakland Technical High, Peralta Elementary, 
Piedmont Avenue Elementary, Sankofa Academy, TAP 
Center 

 
Khu vực 2: Aimee Eng, Giám độc 
(aimee.eng@ousd.org) 
Các trường: Bella Vista Elementary, Cleveland Elementary, 
Crocker Highlands Elementary, Dewey Academy, Franklin 
Elementary, Garfield Elementary, La Escuelita Elementary, 
Life Academy, Lincoln Elementary, MetWest High, 
Oakland High, Roosevelt Middle 

 
Khu cực 3: Jumoke Hinton Hodge, Giám đốc 
(jumoke.hodge@ousd.org) 
Các trường: Bunche, Hoover Elementary, McClymonds 
High School, Martin Luther King, Jr. Elementary, Lafayette 
Elementary, PLACE @ Prescott, Street Academy, Westlake 
Middle, West Oakland Middle 

 

Khu vực 4: Nina Senn, Phó Chủ tịch 
(nina.senn@ousd.org) 
Các trường: Allendale Elementary, Bret Harte Middle, 
Fruitvale Elementary, Horace Mann Elementary, Joaquin 
Miller Elementary, Laurel Elementary, Montera Middle, 
Montclair Elementary, Redwood Heights Elementary, 
Sequoia Elementary, Thornhill Elementary 

Khu vực 5: Roseann Torres, Giám đốc 
(roseann.torres@ousd.org) 
Các trường: Edna Brewer Middle, Fremont High School, 
Glenview Elementary, Global Family, International 
Community School, Manzanita Community, Manzanita 
SEED, Oakland School of Language (SOL), Think College 
Now, United for Success Middle, Urban Promise Academy 

 
Khu vực 6: Shanthi Gonzales, Giám đốc 
(shanthi.gonzales@ousd.org) 
Các trường: Burckhalter Elementary, Carl Munck 
Elementary, Coliseum College Prep Academy (CCPA), 
Community Day,  Community United Elementary, 
East Oakland Pride Elementary, Frick Middle, Futures 
Elementary, Greenleaf Elementary, Markham Elementary, 
Melrose Leadership Academy, Parker Elementary, Roots 
International Middle, Skyline High 

 
Khu vực 7: James Harris, Chủ tịch 
(james.harris@ousd.org) 
Các trường: ACORN Woodland Elementary, Alliance 
Academy, Brookfield Elementary, Castlemont High 
School, Elmhurst Community Prep, EnCompass Academy, 
Esperanza Elementary, Fred T. Korematsu Discovery 
Academy, Grass Valley Elementary, Howard Elementary, 
Madison Park Upper Campus, New Highland Academy, 
Reach Academy, Rise Community, Rudsdale Continuation, 
Madison Park Lower Campus, Sojourner Truth 
Independent Study 

Superintendent 
Dr. Kyla Johnson-Trammell assumed the position of 
Superintendent on July 1, 2017. Learn more at 
www.ousd.org/superintendent. 

Tiểu bang Ủy thác 
OUSD được điều khiển bởi Ban Giáo dục tiểu bang 
California trong sáu năm,bắt đầu từ 2003 khi mà những 
khó khăn tài chính nặng nề bắt Học khu chịu sự quản lý 
của tiểu bang để đổi lấy một món nợ vay lợn của tiểu 
bang.Vào tháng 7 năm 2008, sau khi làm những bước 
nhảy vọt trong hoạt động và tài chánh, OUSD bắt đâu 
hoạt động với hai ban quản trị chịu trách nhiệm về chính 
sách. Ban Giáo dục tiểu bang và Ban giáo dục Oakland, 
Nhân viên ủy thác tiểu bang, Carlene Naylor là đại diện 
cho tiểu bang và  Ban Giáo dục Oakland. Uỷ thác tiều 
bang là đại diện cho tiểu bang, OUSD bắt đầu hoạt động 
với hai  ban quản trị: Ban Quản trị Giáo dục địa phương. 

For Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ Carlene Naylor tại 
carlene.naylor@ousd.org hoặc để lại tin nhắn ở số 879- 
4248. 
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Student and Family Handbook 2017-18 

Những số Điện thoại chủ chốt và Websites của Học khu 
Tất cả số điện thoại đều dùng mã số vùng là (510) và tất cả địa chỉ website đều bắt đầu với www.ousd.org trừ 
phi một địa chỉ web đầy đủ được cho. 

 

Ban Giáo dục ..................................................................................879-8199  /boe 
Giám đốc ........................................................................................879-8166 /superintendent 
Trưởng viên chức kinh doanh.........................................................879-4248 
Các giám đốc Mạng lưới 

Mạng lưới trường tiểu học 1-4 ..................................................879-3662 
Mạng lưới Trường Trung học cấp hai .........................................879-8730 
Mạng lưới Trường Trung học cấp ba...........................................879-8838 
Elevation Network ......................................................................879-2759 

Thành quả Nam sinh Mỹ gốc Phi châu (AAMA) ..............................879-3653 /aama 
Thành quả Thanh thiếu nữ Mỹ gốc Phi châu ..................................879-8726 /aagywa  
Tội phạm ẩn danh/Đường dây giúp đỡ an toàn ..............................874-7777 
Giáo dục Thay thế ...........................................................................597-4294 /alted 
Chuyên cần và Hổ trợ Kỷ luật .........................................................879-2743 /attendance 
Tòa nhà & Sân bãi ..........................................................................535-2717  /facilities 
Văn phòng của trường bán công ....................................................336-7572 www.ousdcharters.net 
Văn phòng  liên lạc .........................................................................879-8200 /communications 
Khiếu nại/Thanh tra .......................................................................879-4281 /ombudsperson 
Giáo dục Tuổi thơ ...........................................................................273-1616 /ece 
Thành quả Đa ngôn ngữ & Học sinh học Anh ngữ ................. /ellma 
Trung tâm Ghi danh/Chào đón học sinh ........................................273-1600 /enroll 
Tài chánh ........................................................................................434-4248 /finance 
Tìm một trường .................................................................................. /schools 
Chương trình Con nuôi & Công lý Thiếu niên ................................273-1659 /transitionalstudents 
Dịch vụ Y tế ....................................................................................879-2742  /healthservices 
Hổ trợ Gia đình Vô gia cư ..............................................................273-1682 /transitionalstudents 
Tự học  (Sojourner Truth k-12) ......................................................729-4308 /sojournertruth  
Ban Pháp lý ....................................................................................879-8535 /legal 
Học hành kết nối ............................................................................879-4118 /linkedlearning 
Dịch vụ Dinh dưỡng .......................................................................434-3334 /nutrition 
Văn phòng thanh tra (để nộp khiếu nại) ........................................879-4281 /ombudsperson  
Cảnh sát (quay 911 khi khẩn cấp) ..................................................874-7777 /police 
Chương trình Tỵ nạn & Nương náu ...............................................273-1661 /transitionalstudents 
Học khu Nương náu .......................................................................273-1661 /sanctuary 
An ninh trường ...............................................................................874-7777 /police 
Giáo dục đặc biệt  ...........................................................................874-3700 /specialeducation 
Đơn vị Học sinh và Gia đình chuyển tiếp ........................................273-1653 /transitionalstudents  
Dịch vụ Dịch thuật ..........................................................................879-2746 /translation 
Chuyên chở .....................................................................................879-8181 /transportation 
Tình nguyện.....................................................................................221-6968 www.oaklandedfund.org/volunteer 

Muốn liên lạc với một văn phòng không có liệt kê trên đây hay muốn có thông tin khác, xin gọi 879-8200 
hay viếng www.ousd.org 
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Lịch Năm học 2017-18 
 

Tháng 7 
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Tháng 10 
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Tháng 1 
S M T W T F S 
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Tháng 4 
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1 2 3 4 5 6 7 
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15 16 17 18 19 20 21 
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29 30      

 
4 tháng 7 Ngày Lễ Độc Lập 

16 tháng 8 Ngày Phát triển Nghiệp vụ 
17 tháng 8 Ngày Hợp tác trường 
18 tháng 8 Ngày Giáo viên lên Kế hoạch 
21 tháng 8 Ngày Khai trường 
4 tháng 9 Ngày Lễ Lao động 
13 tháng 10 Ngày Phát triển Nghiệp vụ 
10 tháng 11 Ngày Lễ Cựu Chiến binh 
20-24 tháng 11   Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn 
25-29 tháng 12   Nghỉ Đông 
1-5 tháng 1 Nghỉ Đông 
15 tháng 1 Ngày Lễ M.L.King Jr. 
26 tháng 1 Ngày Phát triển Nghiệp vụ 
19 tháng 2 Ngày Lễ Tổng thống 
30 tháng 3 Sinh nhật Cesar Chavez 
2-6 tháng 4 Nghỉ Xuân 
25 tháng 5 Ngày Lễ Tổng thống Lincoln 
28 tháng 5 Ngày Lễ Chiến sĩ Trận vong 
7 tháng 6 Ngày Bãi trường 
8 tháng 6 Ngày Giáo viên lên Kế hoạch 

Tháng 8 
S M T W T F S 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

Tháng 11 
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Tháng 2 
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    1 2 3 
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25 26 27 28    

Tháng 5 
S M T W T F S 

  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

 
THỜI KỲ PHIẾU ĐIỂM 

(NGÀY KẾT THÚC) 
Phiếu Báo cáo Tiến bộ của cá nhân học sinh được gởi cho 

phụ huynh trong vòng một tuần kể từ những ngày sau đây: 
 
 

NHỮNG NGÀY CHỦ CHỐT 

Học kỳ 1 Kết thúc 
ngày 19 tháng 1, 2018 
Học kỳ 2 bắt đầu 
ngày 22 tháng 1, 2018 

 
 

Tháng 9 
S M T W T F S 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

Tháng 12 
S M T W T F S 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 31 

Tháng 3 
S M T W T F S 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

Tháng 6 
S M T W T F S 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

 
Ngày Khai Trường/Ngày Bãi Trường 

Trường & Văn Phòng Đóng Cửa 

   Trường Đóng Cửa 

   Ngày Phát Triển Nghiệp vụ 
(Học Sinh Nghỉ Học) 

 
 
 
 
 Các Trường Trung học 

(Học kỳ 1) 
Lần thứ nhất 6/10/2017 

Lần thứ hai 17/11/2017 

Lần thứ ba 19/1/2018 

Các Trường Trung học 
(Học kỳ 2) 

Lần thứ nhất 2/3/2018 

Lần thứ hai 20/4/2018 

Lần thứ ba 7/6/2018 

 
Các Trường Tiểu Học 

Lần thứ nhất – 17/11/2017 
Lần thứ hai  – 2/3/2018 
Lần thứ ba – 7/6/2018 
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MẪU ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 
(MEDIA OPT-OUT FORM) 

 
Xin ký tên và gởi trả lại mẫu đính kèm chỉ khi nào quý vị KHÔNG muốn con 
quý vị chụp hình hay quay phim bởi các phương tiện truyền thông phát thanh 
phát hình hay tổ chức khác để in ấn, lên TV, phim hay Internet. 
 
Kính gởi Quý vị Phụ huynh hay Giám hộ, 
 
Có nhiều lúc trường chúng tôi có thể là đối tượng của truyền thanh truyền hình. Ký giả 
báo chí, nhiếp ảnh gia và/hay đoàn làm phim của đài radio, TV, báo chí có thể muốn 
phỏng vấn, chụp hình hay quay phim con quý vị khi liên quan tới trường hay học sinh 
chúng tôi. Tên, lớp của con quý vị có thể có trong báo cáo. Lớp học cũng có thể tham 
gia hội nghị video trên Internet. 
 
Trường chúng tôi cũng có thể được viếng thăm bởi các tổ chức cộng đồng và cộng tác 
viên, là những người cung cấp dịch vụ cho học sinh. Những tổ chức và cộng tác viên 
này có thể muốn chụp hình con quý vị và dùng hình đó và/hay tên con quý vị và tên 
trường trong các xuất bản và tài liệu thông tin của họ. 
 
Chúng tôi cố gắng tôn trọng yêu cầu của quý vị. Tuy nhiên, xin quý vị nhớ rằng có 
những trường hợp mà con quý vị bị chụp hình hay quay phim ngoài tầm kiểm soát của 
chúng tôi. Xin quý vị thảo luận ý muốn của quý vị với cháu để cháu biết là quý vị không 
muốn cho cháu chụp hình hay quay phim. 
 
XIN QUÝ VỊ KÝ TÊN VÀ GỞI TRẢ VỀ PHIẾU NÀY CHO TRƯỜNG CỦA CON QUÝ 
VỊ, chỉ khi nào quý vị không muốn con mình bị chụp hình hay quay phim. 
 

� TÔI KHÔNG muốn con tôi bị chụp hình hay quay phim bởi các nhân viên của 
phương tiện truyền thông, tổ chức hay cơ quan ở trường để in ấn ra hay lên Internet, 
làm phim tài liệu, phim, hay video nếu như trường có thể ngăn cản việc này. 
 
Tên học sinh 

 
Tên phụ huynh/Giám hộ viết chữ in 

 
Ngày 

 
Số điện thoại của Phụ huynh/Giám hộ 



 
 
 
      
 
 

Việc sử dụng các Hình ảnh/Bài vở của Học sinh – Mẫu Từ Chối 
 

Đây là một Mẫu TÙY Ý.  XIN KÝ TÊN VÀ GỞI TRẢ LẠI NÊU NHƯ BẠN KHÔNG CHO PHÉP. 

Học khu Thống nhất Oakland thường bao gồm hình ảnh của học sinh có trong các hoạt động 
của nhà trường như là một phần của tiếp cận và thông tin về các chương trình của chúng tôi 
cho phụ huynh, gia đình và cộng đồng lớn hơn. Thành viên cộng đồng và các cá nhân và nhóm 
hợp lệ như tổ chức phụ huynh-giáo chức trân trọng những hình ảnh này như là những cách bắt 
buộc để chia sẻ và thúc đẩy hổ trợ cho công việc của giáo viên và học sinh của chúng ta và 
hình ảnh cũng cần để dùng trong một số ấn bản của trường như kỹ yếu, bích chương, danh 
sách công nhận/bảng danh dự, chương trình tốt nghiệp hay hoạt động thể thao. 

Trong năm học, con quý vị có thể được chụp hình hay quay phim bởi nhân viên học khu trong 
khi tham gia các chương trình hay hoạt động của trường. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để 
sử dụng các hình ảnh này trên trang mạng của học khu hay đối tác cộng đồng và/hay các xuất 
bản liên hệ, 

Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng tôn trọng yêu cầu của quý vị; tuy nhiên, xin quý vị lưu ý 
rằng có thể có những trường hợp mà con quý vị có thể được chụp hình hay quay phim 
ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.   

 

 
Nếu quý vị muốn từ chối cho phép, thì xin đánh dấu vào Ô dưới đây và gởi trả mẫu này cho 
văn phòng trường trước ngày 31 tháng 8: 

☐TÔI KHÔNG  muốn hình hay bài vở/tác phẩm nghệ thuật của con tôi được xuất bản trong 
website hay ấn bản của học khu hay đối tác cộng đồng. Tôi hiểu là con tôi có thể xuất hiện vô 
tình trong hình hay video của nhóm người. 

 

 
Tên học sinh                  Tên trường 
 
 
Tên Phụ huynh/Giám hộ     Số điện thoại 
 
 
Chữ ký của Phụ huynh/Giám hộ    Ngày 
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� Tôi muốn đuợc thông báo trước mỗi khi trường sử dụng thuốc diệt trùng. Tôi hiểu 
rằng thông báo này sẽ được gởi về nhà qua email hay qua tay con tôi, hay do một nhân 
viên trường, ít nhất 72 giờ trước khi sử dụng thuốc.   
 
Xin viết chữ in rõ ràng:  
 
Trường 
 
Tên phụ huynh/giám hộ hay nhân viên trườngr: 
 
Tên học sinh và lớp học hay số phòng của học sinh : 
 
 
 
Địa chỉ: 
 
Điện thoại ban ngày:     Điện thoại ban đêm: 
 
Tôi thích được liên lạc bằng Email ở địa chỉ: 
 
Chữ ký:     Ngày: 
 
 
 
Ghi chú cho Giám hiệu trường: Xin lập hồ sơ trong văn phòng trường và tạo nên sổ 
đăng ký chính của mình. Một khi quý vị nhận được thông báo của bất kỳ việc sử dụng 
thuốc diệt trùng nào theo kế hoạch thì quý vị thông báo cho tất cả mọi người trong sổ 
đăng ký của mình ít nhất 72 tiếng đồng hồ trước.  
 
Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về các thuốc diệt trùng này và việc sử dụng thuốc 
ở website của Ban Điều lệ Thuốc diệt trùng California:  www.cdpr.ca.gov. 


	Cuối cùng, Giám đốc Học khu của chúng ta thiết lập một Ủy ban Tư vấn Ngân sách Học khu (DBAC) để hổ trợ mọi người quan tâm giáo dục trong việc tìm hiểu và thi hành chính sách mới về ngân sách. Muốn xem tất cả ngân sá...
	Miễn Chương trình CORE
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	GHI DANH VÀ ĐĂNG KÝ
	Đánh Giá Các Lựa Chọn Của Quý Vị
	Phiếu Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình Của Nhà Trường
	Đo lường Chất lượng trường
	Quyền được biết của Phụ huynh
	NHỮNG THÁNG CHỦ YẾU ĐỂ GHI
	Quy trình nộp đơn
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	Học Sinh Mới Ghi Danh và Học Sinh Chuyển Trường
	Chuyển Trường Trong Học Khu
	Thu Nhận và Kháng cáo
	Đăng ký
	GIÁO DỤC TRẺ THƠ (ECE)
	Các Chương Trình Nhà Trẻ và Trẻ Ở Tuổi Đi Học ở OUSD
	Chương trình Nhà Trẻ (PreK)
	Chương Trình Dành Cho Trẻ Em Ở Tuổi Đi Học
	Mẫu Giáo Chuyển Tiếp (TK)
	HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG
	Hỗ Trợ Việc Học Của Con Quý Vị
	Tham Dự Đêm Sinh Hoạt Đi Học Lại
	Tham gia Hội nghị Phụ huynh-giáo chức
	Thường Xuyên Trao Đổi với Giáo Viên
	Tham Gia Các Buổi Thăm Nhà
	Thường Xuyên Trao Đổi với Con Quý Vị
	Tham Quan Trường
	Viếng thăm website của trường/ Đọc bản tin của trường
	Điện thọại và Nhắn tin Email từ
	Hãy kết nối với OUSD
	Vận Động Cải Thiện Trường Học
	CÁC ỦY BAN TRONG TRƯỜNG
	• Phụ huynh của học sinh gốc Phi châu (PCAD)

	CÁC ỦY BAN CỦA HỌC  KHU
	Các Cơ hội khác
	Tình nguyện làm việc trong trường của con quý vị
	Bước đầu tiên để đăng ký trên mạng: www.oaklandschoolvolunteers.com

	PHIẾU BÁO ĐIỂM, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
	Phiếu Báo Điểm
	Phiếu Báo Điểm Tiểu học
	Phiếu Điểm Trung học Cấp Hai và Cấp Ba
	Kiểm tra Học sinh toàn Học khu
	Kiểm tra Học sinh toàn tiểu bang
	CÁC ĐIỀU KIỆN LÊN LỚP VÀ TỐT NGHIỆP
	Lên Lớp và Tốt Nghiệp Trung Học
	Xếp Lớp học cao cấp & Bằng tú tài quốc tế
	Xếp Lớp học cao cấp & Lệ phí thi Bằng tú tài quốc tế
	Kỳ thi Thông thạo Trung học cấp ba California (CHSPE)
	Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp
	Ghi danh vào khóa học mà không có nội dung Giáo dục hay hoàn tất thỏa đáng khóa học trước kia
	Chương trình Cấp Tiền Cal Grant
	Miễn yêu cầu tốt nghiệp địa phương của Trẻ con nuôi
	HƯỚNG DẪN TRÊN MẠNG CHO THU NHẬN VÀO UC VÀ CSU

	//Quyền Lợi và Trách Nhiệm
	//CHUYÊN CẦN, VẮNG MẶT THƯỜNG XUYÊN, VÀ TRỐN HỌC
	Trách Nhiệm Pháp Lý của Phụ Huynh về Chuyên Cần
	Liên Lạc về Chuyên Cần
	Nghỉ học
	Học Sinh Đi Học Trễ
	Hậu Quả Của Trốn Học
	Thu Hồi Học Sinh Trốn Học
	Lịch Học Hàng Ngày
	Ngày Học Tối Thiểu
	Đóng Cửa và Mở Cửa Khuôn viên trường trong Giờ Ăn Trưa
	CHÍNH SÁCH BÌNH ĐẲNG VÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
	Chính Sách Cấm Phân Biệt Đối Xử/ Quấy Rối
	Chính Sách về Chuyển Giới
	Sự Tự Do Bày Tỏ Ý Kiến
	Quấy Rối Tình Dục
	Xin Phép Miễn Giải Phẫu Động Vật
	Cấm Tuyển mộ vào một tổ chức
	Cấm việc Thu học phí
	Giáo dục Trẻ Vô gia cư
	Học sinh cho con bú
	GIÁO DỤC CHO HỌC SINH ĐANG HỌC ANH NGỮ
	I. Thời biểu cho học sinh học Anh ngữ và Thông báo cho Phụ huynh
	3. Thư Thông báo hàng nâm của phụ huynh
	II. Tái Phân loại và Quyền chọn Chương trình giảng dạy của Phụ huynh

	Dịch Vụ Phiên Dịch
	Giáo Dục Đặc Biệt
	Tiến trình xác nhận
	Các Chương Trình và Dịch Vụ
	CÁC THỦ TỤC KHIẾU NẠI
	Lệ phí Học sinh
	Trẻ Con nuôi và Trẻ vô gia cư
	Các Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Thống Nhất Williams
	Các Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Ban Cảnh Sát Học Đường Oakland (OSPD)
	Dịch Vụ Tư Pháp Phục Hồi Không Có Tại Trường
	Học Sinh Khuyết Tật Thân Thể hoặc Tâm Thần
	SECTION 504 CỦA ĐẠO LUẬT PHỤC HỒI NĂM 1973
	Những câu hỏi thường gặp về Mục
	“HOẠT ĐỘNG ĐỜI SỐNG QUAN TRỌNG” LÀ GÌ?
	TÔI CÓ THỂ YÊU CẦU CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH CHO CON TÔI BẰNG CÁCH NÀO?
	AI QUYẾT ĐỊNH LIỆU CON TÔI CÓ NHẬN ĐƯỢC CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH HAY KHÔNG?
	NHỮNG VÍ DỤ VỀ CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH CÓ THỂ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG MỘT KẾ HOẠCH THEO MỤC 504 LÀ GÌ?
	PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ CÓ NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ THEO MỤC 504?
	KHIẾU NẠI MỤC 504 ĐƯỢC LẬP BẰNG CÁCH NÀO?
	TÔI CÓ THỂ TÌM THÊM THÔNG TIN HOẶC HỖ TRỢ Ở ĐÂU?

	SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN
	Các Yêu cầu cho Vườn Trẻ:

	Miễn trừ Cá nhân/Tôn giáo
	Miễn trừ Y tế
	Khám Sức khỏe
	Khán Răng
	Khám Kiểm tra
	Thuốc men
	Trách Nhiệm của Phụ Huynh/ Người Giám Hộ
	Học Sinh Mắc Bệnh Mãn Tính
	Đồng ý Đối Với Các Dịch Vụ Y Tế
	Ghi Danh Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Miễn Phí và Giá Rẻ
	Chí trên đầu
	Cho Nghỉ Học Vì Bị Bệnh
	Cho nghỉ học
	Giảng Dạy Ở Nhà/Bệnh Viện Đối Với Học Sinh Khuyết Tật Tạm Thời
	Học khu không có thuốc lá và ma túy
	Bữa ăn và Dinh dưỡng Thực đơn
	Các Bữa ăn
	Các Bữa ăn Miễn phí/giá hạ
	Các Mẫu Công thức Tài trợ Kiểm soát địa phương (LCFF)
	Bữa ăn điểm tâm đại trà
	Bữa ăn cho học sinh có Nhu cầu đặc biệt
	Trẻ khuyết tật cần bữa ăn đặc biệt
	Trẻ với nhu cầu ăn kiêng
	SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
	Các Khảo sát
	Khảo sát Trẻ khỏe mạnh ở California
	Khảo sát Phụ huynh các trường ở California
	Chất Thạch miên trong trường học
	Thông báo Sử dụng Thuốc Trừ sâu hàng năm
	AN TOÀN
	Kế hoạch an toàn
	Kế hoạch thiên tai
	An Toàn Cháy và Động Đất
	Tai nạn, thương tích, dịch vụ y tế và bệnh viện, bảo hiểm
	Trách nhiệm của Phụ huynh Đưa rước con ở trường
	Nuôi giữ Trẻ/Lệnh của Tòa Án/ Lệnh Cấm
	//Học sinh với Nhu cầu Chăm sóc Sức khỏe đặc biệt
	Thông báo Người vi phạm tình dục
	THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ SỰ RIÊNG TƯ
	Tiết lộ Thông tin cá nhân và Thông tin Danh bạ
	Kiểm tra về Tín ngưỡng cá nhân
	Internet
	Thể thao thi đua
	Tường thuật báo chí
	Phân phát các Tài liệu ở Trường học
	Chụp hình của Trường
	Yêu cầu hồ sơ học khu
	NGOẠI HÌNH VÀ TÀI SẢN CÁ NHÂN
	Ăn Mặc và Chãi chuốt
	Tài sản cá nhân
	Điện thoại di động và thiết bị điện tử khác
	KHUNG CẢNH TRƯỜNG HỌC VÀ KỶ LUẬT
	Kế hoạch Giải quyết tự nguyện giữa Học khu và Văn phòng Quyền Dân sự (OCR)
	Cơ sở cho việc dùng Biện pháp kỷ luật
	Quyền được xét xử công bằng
	Biện pháp kỷ luật
	Kỷ luật bởi gíáo viên
	Liên hệ cảnh sát
	Cảnh sát Phỏng vấn Học sinh
	Đuổi học cảnh cáo
	Thuyên chuyển ngoài ý muốn
	Khuyến cáo đuổi học bắt buộc
	Đuổi học bắt buộc
	Trách nhiệm cho Thiệt hại và Mất
	Việc Xóa bỏ Hồ sơ Kỷ luật Học sinh
	DANH  MỤC LƯỚT QUA – số điện thoại và nhiều thứ khác 53
	Hướng dẫn cho Gia đình:
	Sức khỏe và An khang:
	Khung cảnh và giáo hóa trường:
	OUSD phát huy công lý phục hồi. 70
	Học thêm:
	Học hành tình cảm xã hội:
	Học sinh và Gia đình chuyển tiếp:
	Tham gia giúp đỡ gia đình:

	Chương trình & Hổ trợ LGBTQ:
	Sáng kiến Sức khỏe Tâm thần/Khung cảnh trường học:
	Dịch vụ Dinh dưỡng:
	Học sinh con nuôi, học sinh di dân, học sinh tỵ nạn, ẩn náu và học sinh vô gia cư:
	Chương trình Trẻ con nuôi:
	Chương trình học sinh tỵ nạn & nương náu:
	Chương trình McKinney Vento/Vô gia cư :
	Chương trình Trẻ không người đi kèm:
	Giáo dục Rèn luyện thân thể:
	Chương trình Sau giờ học:
	Chương trình Học hè:
	Nếu bạn muốn giúp đỡ hay tham gia ở trường con của bạn:
	Chương trình vườn trường:
	Lấy bảo hiểm miễn phí hay giá hạ và tem phiếu thực phẩm
	Danh mục Hướng dẫn cộng đồng Oakland  cho Học sinh và Gia đình
	Giúp gia đình làm cho nhà cửa an toàn hơn và lành mạnh hơn

	SỨC KHỎE VÀ AN KHANG
	Yêu cầu khám cơ thể
	Hãy mang tờ báo cáo khám sức khỏe tới trường trước ngày khai trường, 21 tháng 8, 2017 Giữ một bản sao tài liệu cho chính mình.
	Hãy mang giấy đã khám răng tới trường của con bạn.
	Muốn đi học, mọi học sinh phải có một số chủng ngừa
	Ở tuổi nào thì học sinh cần những chủng ngừa này?
	Hãy mang hồ sơ chủng ngừa tới trường của con quý vị
	Chuyện gì xảy ra nếu học sinh không có những chủng ngừa bắt buộc?
	Quý vị có thể cho cháu chủng ngừa ở đâu (bất cứ tuổi nào)?
	Loại bỏ cúm ở trường cho trẻ từ Pre-K tới lớp 5.
	Kế hoạch 504 cho học sinh khuyết tật
	Học sinh có vấn đề sức khỏe như suyễn, tiểu đường, bịnh hồng cầu lưỡi liềm hay động kinh phải có một văn bản kế hoạch chăm sóc sức khỏe ở trường
	Con của quý vị có cần một “Kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân” không?

	Phải làm gì nếu một học sinh cần dùng thuốc men ở trường hay trong chuyến đi dã ngoại
	Nhà trường đòi hỏi cái gì?
	Ai sẽ đưa thuốc cho học sinh?

	Học sinh nào bị suyễn đều phải có ống hít “giảm bịnh nhanh” ở trường để dùng lúc khẩn cấp
	Những việc quý vị phải làm nếu con quý vị bị bịnh suyễn

	Khi nào thì con quý vị nên ở nhà?
	Có câu hỏi về vấn đề sức khỏe hay thuốc men ở trường?

	Các Trung tâm Y Tế ở trường học
	Các dịch vụ có sẵn ở các trung tâm y tế trường thay đổi tùy trường
	Giúp đỡ học sinh và gia đình hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà họ cần
	Những trường nào thì có trung tâm y tế?
	Bret Harte Middle School:
	Rising Harte Health Center

	Castlemont High School Campus:
	Youth Uprising – Castlemont Health Center

	Fremont High School Campus:
	Tiger Clinic

	Frick Middle School:
	Frick Health and Wellness Center

	La Escuelita Education Center:
	Youth Heart Health Center

	Madison Park Academy:
	Madison Health Center

	McClymonds High School:
	Chappell Hayes Health Center

	Oakland High School:
	Shop 55 Wellness Center

	Roosevelt Middle School:
	Roosevelt Middle School Health Center

	Skyline High School:
	Seven Generations Health Center

	United for Success Middle School & Life Academy High School:
	Seven Generations Health Center

	Urban Promise Academy, WORLD/ACHIEVE Charter Schools:
	Hawthorne School Health Center

	West Oakland Middle School:
	West Oakland Middle School Health Center


	Giáo dục Y tế ở OUSD
	Sử dụng Thuốc lá và Ngăn ngừa (TUPE)
	Giáo dục Dinh dưỡng
	Giáo dục Sức khỏe tình dục phổ thông

	Chính sách An khang OUSD: Nó có ý nghĩa gì đối với bạn?
	Chính sách An khang ảnh hưởng trường của con bạn như thế nào?
	Thực phẩm Lành mạnh:
	Học sinh tích cực rèn luyện thể chất
	Khung cảnh trường an toàn và tích cực
	Chăm sóc Sức khỏe và Giáo dục Sức khỏe:
	Bảo vệ Môi trường
	Làm sao Bạn có thể giúp đỡ?

	Các trường dùng vườn trường như lớp học ngoài trời
	Các yêu cầu và chương trình ở trường giúp tất cả học sinh hoạt động
	Muốn chú tâm học hành, học sinh phải có một khung cảnh trường an toàn và tích cực.
	OUSD đang giúp học sinh và gia đình hưởng chăm sóc y tế và dịch vụ xã hội
	OUSD đang làm việc để bảo vệ môi trường và giữ cho các tòa nhà và sân bãi được an toàn và lành mạnh
	OUSD chú ý tới sự An khang của nhân viên

	OUSD làm gì để giúp con quý vị ăn tốt và khoẻ mạnh
	Chúng tôi phục vụ bữa ăn lành mạnh hơn.
	Thêm trái cây và rau cải tươi:
	Thực đơn của chúng tôi ở trường dùng kế hoạch thực phẩm “My Plate” (đĩa ăn của tôi) cho việc ăn uống lành mạnh
	Nấu ăn cái gì?
	Ở vài trường, chúng tôi mở rộng hơn là chỉ cung cấp bữa ăn trưa ở trường
	• Một vài trường này cũng có bữa ăn sáng phụ.
	Chúng tôi đang “go green” (tái sinh, tiết kiệm năng lượng…) để bảo vệ môi trường
	CÁC TRUNG TÂM

	Hướng dẫn Thực phẩm Lành mạnh
	Thực phẩm nào đáp ứng Hướng dẫn Thực phẩm lành mạnh?
	Thực phẩm nào thì KHÔNG tốt?
	Lời khuyên về đáp ứng Hướng dẫn thực phẩm lành mạnh
	Những điều cần biết về Hướng dẫn thực phẩm lành mạnh
	Thức ăn thức uống bày bán (gây quỹ, máy bán hàng, quầy ăn dặm):
	Lễ lạc trong lớp hay trong trường:
	Thức ăn thức uống ở các hoạt động trường:
	Còn phần thưởng và khích lệ thì sao?
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