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Nhảng ngày trong niên hảc 2021-19 có thả thay ảải. Phả huynh/giám hả sả ảảảc trảảng cảa con em mình thông 
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Tôi vô cùng vui mảng khi ảảảc chào ảón các em vào niên hảc 2021-22. Môải niên hoảc ảêảu bảảt ảâảu vảải môảt 
niêảm hy voảng và phản khải mà luôn ải kèm vải nhảng thách thảc và cả hải mải. Tuy nhiên, ảảc biảt nảm nay laải 
quan trảng hản sau nhảng kinh nghiảm do ảải dảch mang ảêản mà chúng ta cùng traải qua.   

Mải ngảải tải Hoảc khu Thôảng nhâảt San Diego chúng ta ảảu vui mảng ảảảảc trả lải hoảc trảc tiảp, nảm ngày mảt tuản, 
và vải các tùy chản trảc tuyản tải Hảc viản Trảảc tuyêản cảa chúng tôi dành sản cho nhảng hoảc sinh nào mà 
chảa sản sàng quay lải lảp hảc ảảảảc.

Khi niên hảc 2021-22 ảảa ảêản nhảng cả hải mải cho tảt cả chúng ta, nó cảng kèm theo môảt trách nhiảm ảêả tiảp 
tảc thi hành các giao thảc an toàn câản phaải tuân theo vì COVID-19 mà ra. Chúng tôi thi hành nhảng trách nhiảm này râảt 
nghiêm túc và chúng tôi cảm ản quyả viả ảã ảảảt niêảm tin tảảng vào chúng tôi trong viêảc giáo dảc con em cảa quyả viả. 

Xin quyả viả vui lòng ảảc tảp hảảng dản Các Dả kiản cho Phả huynh này và giả nó làm tài liảu tham khảo trong suảt niên hảc. Có râảt 
nhiêảu thông tin quan troảng ảảảảc ảảng trên trang maảng cảa chúng tôi, sandiegounified.org, bao gôảm thông tin vêả các trảảảng, 
các chảảng trình khác nhau mà chúng tôi cung cảp, các sáng kiản khảải xảảảng cảng ảảng, các chính sách và thả tảc, và các nguản 
trả giúp phong phú cho phả huynh. 

Trong suảt nảm nay, xin quyả viả hãy cho chúng tôi biảt chúng tôi làm viảc ra làm sao. Vản phòng Baảo ảaảm Phâảm châảt cuảa 
chúng tôi lúc nào cuảng sảản sàng giải ảáp các thảc mảc, cung câảp thông tin và giaải quyêảt các môải quan tâm.

Xin caảm taả quyả viả môảt lâản nảảa ảã choản Hoảc khu Thôảng Nhâảt San Diego trong viêảc giáo duảc con em hoảc sinh cuảa mình. 
Chúng tôi râảt hân haảnh phuảc vuả quyả viả và gia ảình.

Trân trảng,
 
Lamont Jackson 
Giám ảôảc Hoảc khu Taảm Thảải   

   

A . Hân hoan chào đón các Phụ huynh và Giám hộ

Bước vào niên học 2021-2022, tôi xin chào đón quý vị và gia đình của quý vị đến 
với gia đình các trường của Học Khu Thống Nhất San Diego .  —Giám đốc Học khu Tạm thời 
Lamont Jackson
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B . Các Quyền lợi và Bổn phận của Phụ huynh/Giám hộ 

Sự tham gia của gia đình  
Phả huynh/giám hả và ngảải thân khác ảảảc 
khuyản khích tham gia vào viảc giáo dảc 
chính thảc cảa con cái hả. Các nghiên cảảu 
cho thâảy rảảng sả tham gia sảm và nhảt quán 
ả nhà và ả trảảng giúp các em trả hảc tảp tảt, và 
giúp các trảảng hảc thành công trong viảc 
giáo dảc các em. 

Phả huynh/giám hả có quyản tham gia vào 
quy trình giáo dảc và có thả thay mảt cho 
con em cảa hả ảêả truy cảp vào hả thảng. Các 
quyản lảải và bôản phâản này ảảảc liêảt kê trong mảc 
51101 cảa ảảo Luảt Giáo Dảc nhả sau:

•  Quan sát lớp học: Phả huynh/giám hả 
có quyản thảm viảng lảp hảc con em ảả quan 
sát nhảng sinh hoảt. Liên laảc vảải nhà trảảảng ảêả 
xảp ảảt trảảc ngày và giả thảm viảng.

•  Các Buổi hội kiến với Giáo viên: Phả 
huynh/giám hả có quyản yêu cảu mảt buôải hải 
kiản vải (các) giáo viên cảa con em hay vải 
hiảu trảảng. Xin liên laảc vảải trảảảng ảêả xảp ảảt ngày 
và giả.

•  Tình nguyện: Phả huynh/giám hả có quyản 
tình nguyản thải giả và nhảng nguản hôả trảả ảả 
giúp cải tiản các cả sả và các chảảng trình cuảa 
trảảảng. Xin liên lảc vải nhà trảảng ảả xác ảảnh thải hản 
và ảiảu kiản cảa dảch vả này.

•  Mức đi học của học sinh: Phả huynh/
giám hả có quyản ảảảc thông báo kảp thải nảu 
con em mình vảng mảt không có phép.

Các cuộc Thi Toàn Tiểu 
bang  
Hảc sinh California bảt buảc phaải lảy mảt sả 
bài thi trên toàn tiảu bang ả các cảp lảp khác 
nhau bảt ảảu tả lảp 3-8, lảp 11 và mảt bài thi ảánh 
giá khoa hảc ả câảp trung hảc ảêả nhiả câảp. 
Nhảng bài thi này cung cảp các phả huynh/
giám hả, giáo viên và nhà giáo dảc thông 
tin vả viảc hảc sinh hảc tảp tảt nhả thả nào và cho 
thảy khả nảng ảáp ảng các tiêu chuản cảa cảp lảp. 
Theo yêu cảu, phả huynh/giám hả có quyản 
thông tin vả mảc ảả thành tích cảa hảc sinh trong 
mải kả thi ảánh giá hảc tảp cảa tiảu bang. Các kảt 
quả bài thi cảng có thả ảảảc dùng cho các mảc 
ảích trách nhiảm cảa ảảa phảảng, tiảu bang và liên 
bang. 

ảánh Giá Thành Quaả và Tiêản Bôả cuảa Hoảc 
Sinh ảả California (CAASPP):

•  Đánh Giá Thi Trắc Nghiệm Smarter 
Balanced (SBA): Các ảánh giá Smarter 
Balanced phù hảp vải máy vi tính phaải phù 
hảảp vảải các Tiêu Chuản Cảt Lõi Chung cảa Tiảu 
Bang (Common Core State Standards-
CCSS). Các bài thi vả nhảng bả môn Anh 
vản/ảảc viảt (ELA) và toán ảảảc cho thi tả cảp lảp 3 
ảản lảp 8 và lảp 11 ảả xem hảc sinh có ải ảúng ảảảng 
ảêả bảảc vào ảải hảc và sả nghiảp hay không.  ả cảp 
lảp 11, các kảt quả bài thi tả các ảánh giá ELA 
và toán có thả ảảảc sả dảng nhả mảt chả sả vả sả sản 
sàng ảả vào ảải hảc.

•  Các bài thi khoa học California 
(CAST): Bài thi CAST ảo lảảảng xem hảc 
sinh có ảảt ảảảc các Tiêu chuản Khoa hảc cảa 
Thả hả Tiảp theo cảa California hay không 
(California Next Generation Science 
Standards). Bài này ảảảc cho thi vào lảp 5 và 
8 và môảt lâản trong ảả trung hoảc ảêả nhiả câảp. 
Bài thi CAST ảảảảc thi trên máy vi tính thay 
thả cho các Bài Thi Tiêu chuản California 
(CST) cho Khoa hảc.

•  Các Bài Thi Đánh Giá Thay Thế ở 
Cali (CAA): Các bài thi CAA trên máy vi 
tính cho môn ELA và môn toán ảảảc dùng 
cho các hảc sinh có khuyảt tảt nghiêm 
troảng nhâảt vêả nhâản thảảc, ảả lảp 3 ảản lảp 8 và lảp 
11.  Các mảc cuảa bài thi này phaải thích 
hảảp vải CCSS và dảa trên các Kảt Nải Nải Dung 
Cảt Lõi. Các Bài hoảc ảảảảc kêảm trong bài thi 
CAA cho Khoa hảc ảảảc cho thi ả lảp nảm và 
tám, và mảt lản ả trung hảc ảêả nhiả câảp.

•  Các Bài Thi Đánh Giá Thay Thế ở 
Cali (CSA): CSA ảánh giá các kả nảng ảảc, 
viảt và nghe cảa hảc sinh bảng cách dùng 
cácTiêu chuản Côảt lõi Chung cảa Tiảu bang 
bảng tiảng Tây Ban Nha. Mảc ảích cảa CSA 
là ảánh giá nảng lảc cảa hảc sinh trong môn 
ngả vản Tây Ban Nha ả cảp lảp ba cho ảêản lảp 
tám và trung hảc ảêả nhiả câảp ảả cung cảp dả 
liảu ả trình ảôả cuảa hảc sinh vả khà nảng tiảng 
Tây Ban Nha và cung cảp hảc sinh trung 
hảc mảt biản pháp phù hảp, mà  mảt phản ảảảc 
dùng cho Bảảng Thông Thaảo Hai Ngôn Ngảả 
(SEAL of Biliteracy) cảa Tiảu bang. 

Theo ảiảu khoản cảa Bả luảt Giáo dảc California, 
các phả huynh/giám hả có thả hàng nảm nảp 
cho trảảng mảt lá thả xin miản cho con em 
không thi bảt cảả hay tâảt caả các bài thi nào 
cuảa CAASPP.

Các Bài thi Đánh Giá Trình 
Độ Thông Thạo Anh Ngữ 
của Học Sinh ở California 
(ELPAC)  
Các ảánh này phù hảp vải các Tiêu chuản 
Phát triản Anh ngả California 2012. ELPAC 
bao gảm hai ảánh giá riêng biảt vả khả nảng 
Anh ngả (ELP): mảt ảánh giá ban ảảu ảả xác ảiảnh 
hảc sinh nào chảa thông thảo Anh ngả và ảánh 
giá thảả nhì là tảng kảt hàng nảm ảêả xác ảảnh trình 
ảả Anh ngả cảa hảc sinh và ảo mảảc tiản bả cảa các 
em trong viảc hảc tiảng Anh.

Thi Sức khỏe Thể chất 
(PFT) 
Cho các hảc sinh ả California ảảảc gải là 
FitnessGram và thi cho cảp lảp nảm, bảy, và 
chín. Mảc tiêu chính cảa bài thi này là giúp 
các hảc sinh bảt ảảu phát triêản nhảng thói quen 
sinh hoảt thêả thao thảảng xuyên cho caả ảảải 
mình. 

Chọn Trường 
Phả huynh/giám hả có quyản yêu câảu cho 
con em mình ảảảc ghi danh vào bảt cả trảảng 
nào trong hảc khu. Hảc khu không bả buảc 
phải làm theo yêu cảu này nêảu trảảảng không 
phaải trong khu vảảc trảảảng hoảc cuảa em treả. ảả 
xin thuyên chuyản, hãy liên lảc vải Vản Phòng 
Neighborhood Schools and Enrollment 
Options ả sả (619) 260-2410 hay truy câảp 
vào sandiegounified.org/departments/
neighborhood_schools_and_enrollment_
options 

Môi trường Học đường An 
toàn 
Phả huynh/giám hả có quyản và phải ảảảc bảo ảảm 
mảt môi trảảảng hảc tảp yảm trả và an toàn cho 
con em mình.

Thông tin về 
Trình độ Chuyên nghiệp 
của các Giáo viên, Nhân 
viên Bán chuyên nghiệp và 
Phụ tá 
Phuả huynh/giám hôả có quyản yêu cảu thông 
tin vả trình ảả chuyên nghiêảp cảa (các) giáo 

http://sandiegounified.org/departments/neighborhood_schools_and_enrollment_options
http://sandiegounified.org/departments/neighborhood_schools_and_enrollment_options
http://sandiegounified.org/departments/neighborhood_schools_and_enrollment_options


      | HKTNSD_2021/22  Dữ Kiện cho Phụ Huynh      3

viên, (các) nhân viên Bán chuyên nghiảp, 
và (các) phuả tá cuảa hoảc sinh. ảiảu này bao 
gảm viảc liảu giáo viên có ảáp ảng các tiêu 
chuản cảp phép và bảng cảp chuyên nghiêảp 
cảa tiảu bang trong các lảp và môn hảc mà 
hoảả giảng dảy hay không; cho dù giáo viên 
ảang giảng dảy theo giảy phép khản cảp hay 
tình trảng tảm thải khác; chuyên ngành ảải hảc 
cảa giáo viên; liảu giáo viên có bảng cao câảp 
hay không và (các) môn hảc cảa nhảng bảng 
cảp ảó; và liảu có bảt cảả phuả tá giáo viên hay 
nhân viên bán chuyên nghiảp nào có thêả 
cung cảp ảảảảc dảch vả cho con quyả viả và trình ảả 
cuảa hoả. Hảc khu cảng sả thông báo cho phả 
huynh/giám hả nảu con em cảa hả ảã ảảảc cho 
vào lảảp hay ảã ảảảc giảng dảy trong bản tuản liên 
tảc trả lên bải mảt giáo viên nào mà không có 
trình ảả chuyên nghiêảp cao. BP 4112 .2, AR 
4222

Tài liệu Giảng dạy 
Phả huynh/giám hả có quyản xem xét nhảng 
tài liảu giaảng daảy cảa lảp hay cảa nhảng lảp mà 
hảc sinh ghi danh hảc.

Tiến bộ Học tập của Học 
sinh 
Phả huynh/giám hả có quyản ảảảc thông báo vả sả 
tiản bả hảc hành cảa con em tải trảảng và vả nhảng 
ngảải ảả liên lảc nảu phả huynh cản biảt thêm vả 
nhảng dả kiản hay sả trả giúp cho con em.

Ở lại lớp 
Phả huynh/giám hả có quyản ảảảc thông báo 
càng sảm càng tảt trong nảm nảu con em hả ảảảc 
xác ảảnh là có nguy cả bả ả lải lảp (bả giả lải). Hả có 
quyản tham khảo ả kiản vải các nhân viên trảảng 
liên quan ảản các quyảt ảảnh vả viảc giả lải lảp và 
quyản kháng cáo vêả quyảt ảiảnh này.

Hồ sơ Học sinh 
Phả huynh/giám hả có quyản xem xét nhảng 
hả sả cảa con em và hải bảt cả nhảng gì mà phả 
huynh cảm thảy không chính xác, có nhiảu 
ảiảu sai hay có sả xâm phảm ảải tả. Phả huynh có 
quyản nhản ảảảc hôải ảáp ảúng kả hản tả hảc khu vả 
nhảng câu hải cảa mình.

Đạo luật Riêng tư và Quyền Giáo 
dục Gia đình (FERPA) cho phép phả 
huynh/giám hả và các hảc sinh trên 18 tuải 
mảt sả ảảc quyản vả các hả sả cảa hảc sinh. Các 
quyản lải này gảm quyản xem xét hả sả, quyản xin 
tu chảnh hả sả nảu hoả nghả là không chính xác 
và quyản cho tiảt lả các dả kiản cá nhân ả trong 

hả sả giáo dảc cảa hảc sinn--trả trảảng hảp ảảo luảt 
FERPA cho phép tiảt lả mà không cản sả ảảng ả.

Các Tiêu chuẩn
Phả huynh/giám hả có quyản nhản ảảảc nhảng dả 
kiản liên quan ảêản các tiảu chuản hảc tảp mà 
con em phải ảảt ảảảc.

Nội quy của Trường 
Phả huynh/giám hả có quyản nhản ảảảc thả thông 
báo vả nhảng nôải quy cảa trảảng, nhảng chính 
sách vả mảảc ải hoảc, các kyả luâảt mảc ảảng phảc 
và nhảng thả tảc thảm viảng trảảng.

Thi Tâm lý 
Phả huynh/giám hả có quyản nhản ảảảc nhảng dả 
kiản vả tảt cả các bài thi tâm lả ảả nghả con em hoả 
nên lảy.

Di trú và Quốc tịch 
Tảt cả hảc sinh ảảu có quyản ảảảc hảảng mảt nản giáo 
dảc công lảp miản phí bảt kả tình trảng nhảp cả, 
quảc tảch hay tín ngảảng tôn giáo. Hảc khu sả 
không tiảt lả thông tin hảc sinh cho các bên 
thả ba vì mảc ảích thảc thi viêảc di trú, trả khi phả 
huynh/giám hả ảảng ả hay theo yêu cảu cảa tòa 
án hay biả trát ra hảu tòa tả pháp. 

Nảu mảt trảảng biảt rảng phả huynh/giám hả cảa 
hảc sinh không có mảt ảả chảm sóc hảc sinh, 
nhà trảảng sả dùng tâảt caả mải hảảng dản cảa phả 
huynh/giám hả liên quan ảản viảc chảm sóc hảc 
sinh mà phuả huynh/giám hôả ảã cung cảp 
trong thông tin liên laảc khản cảp. BP/AR 
5145 .13

Con của các Gia đình quân 
nhân 
Con cảa các gia ảình quân nhân sả không 
bả rải vào tình thả bảt lải do khó khản trong viảc 
chuyản hả sả tả các hảc khu trảảc ảó và/hay các 
các ảiêảu kiêản khác nhau giảảa các hoảc khu 
trong viêảc nhâảp hoảc hay tuải tác khác 
nhau. Sau khi ghi danh, hảc khu sả ngay lảp 
tảc yêu cảu hả sả tả hảc khu cả cảa hảc sinh và cho 
phép hảc sinh 30 ngày kả tả ngày ghi danh ảả 
chích ngảa bảt buảc phaải có.

Khi mảt em trả cảa mảt gia ảình quân nhân 
chuyản ra khải hảc khu, hảc khu sả cung cảp 
cho phả huynh/giám hả mảt bả hả sả ảảy ảả cảa hảc 
sinh hay mảt hả sả không chính thảc hah “cảm 
tay.” Nêảu có yêu cảu tả hảc khu mải, mảt bản 
sao hả sả cảa hảc sinh sả ảảảc cung cảp cho hảc 
khu mải trong vòng 10 ngày. BP/AR 6173.2

Hội đồng và Ủy ban 
Phả huynh/giám hả bao gảm cả nhảng ngảải mà 
ngôn ngả chính không phải là Anh ngả có 
quyản tham gia vải tính cách là thành viên 
cảa các ảy ban cả vản, hải ảảng trảảng hay toán 
lãnh ảảo quản trả trảảng theo nhảng luảt lả và nhảng 
quy ảảnh dành cho hải viên. Phả huynh/giám 
hả cảng có quyản tham dả ít nhảt hai cuảc hảp mải 
nảm do trảảng tả chảc ảả biảt nhảng thông tin vả các 
vâản ảêả và sinh hoảt cảa trảảng.

Lệ phí Học sinh 
Hiản pháp cảa California chả thả rảng giáo dảc 
công lảp phải ảảảc cung cảp cho hảc sinh miản 
phí, trả khi luảt  pháp ản ảảnh mảt lả phí ảảc biảt cho 
mảt chảảng trình hay sinh hoảt cả thả.

Lệ phí cho một học sinh bao gồm, 
nhưng không giới hạn, các điều 
sau đây: 
ghi danh trảảng hay lảp hảc, hay nhả mảt ảiảu kiản 
ảả tham gia vào mảt lảp hảc hay mảt sinh hoảt 
ngoải khóa, bảt kả lảp hảc hay sinh hoảt ảó là tả 
chản hay bảt buảc, hay là ảêả lâảy tín chả; mảt 
khoản ảảt cảc bảo ảảm, hay môảt chi traả nào khác, 
mà hảc sinh phải làm ảả có ảảảc môảt cái khóa, 
môảt tả ảảng ảả, sách, thiảt bả lảp hảc, nhảc cả, quản 
áo, hay các vảt liảu hay thiảt bả khác; câản 
phaải mua gì ảó ảả có ảảảc tài liảu, vảt duảng, thiảt bả 
hay quản áo liên quan ảản mảt sinh hoảt giáo 
dảc. 
ảản khiảu nải vả lả phí hảc sinh có thả ảảảc nảp cho hiảu 
trảảng cảa trảảảng hay giám ảảc hoảc khu hay ngảảải ảải 
diản cảa hả.

Lêả phí hảc sinh và/hay ảản khiảu nải LCAP có 
thả ảảảc nảp mảt cách ản danh, tuy nhiên, ngảải 
khiảu nải phải cung cảp bảng chảng hay thông 
tin mà ảảa ảản bảng chảng hả trả cho viảc khiảu nải. 
Lả phí cho ảản khiảu nải cảa hảc sinh phải ảảảc nảp 
không quá mảt nảm kả tả ngày viêảc vi phảm xảy 
ra. Mảt hảc sinh ghi danh vào mảt trảảng trong 
hảc khu sả không phải trả lả phí hảc sinh ảả tham 
gia vào mảt sinh hoảt giáo dảc. 

Quan hệ Đối tác Hỗ trợ và 
Tôn trọng Lẫn nhau 
Phả huynh/giám hả có quyản và phải ảảảc cho cả 
hải làm viảc vải nhà trảảng vải tính cách yảm trả và 
tôn trảng lản nhau ảả giúp con em mình thành 
công. Uảy ban Giáo duảc châảp thuâản mảt 
chính sách thành lâảp chung, trong ảó vảch 
ra phảảng cách làm thả nào ảả phả huynh/giám 
hả, nhân viên trảảng và hảc sinh có thả chia sả 
trách nhiảm vả viảc phát triản trí tuả, thả châảt, cảm 
xúc và xã hải cảng nhả phúc lải cho hảc sinh.
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Chính sách này sả bao gảm, nhảng không 
giải hản:

•  Làm thả nào phả huynh/giám hả và nhà trảảng 
sả giúp hảc sinh ảảt ảảảc nhảng tiêu chuản hảc tảp 
và nhảng tiêu chuản khác

•  làm thả nào nhà trảảng cung cảp ảảảc hảc trình 
và giảng huản có phảm chảt cao trong mảt 
môi trảảảng yảm trả hảc tảp cho mải hảc sinh

•  Phuả huynh/giám hả có thả làm gì ảả hả trả môi 
trảảng hảc tảp, bao gảm nhảng không giải hản ả 
viảc giám sát mảảc ải hảc và hoàn tâảt bài tảp vả 
nhà, khuyản khích tham gia các sinh hoảt 
ngoải khóa, tham gia các sinh hoảt ả nhà 
mà hả trả các sinh hoảt trong lảp, tình nguyản ả 
trảảng, và tham gia vào quy trình ảảa ra quyảt 
ảảnh các quy trình ả trảảng.

ảêả lâảy thêm thông tin và nguôản hôả trảả, xin 
truy câảp trang maảng cuảa Ban Khuyêản 
khích Gia ảình Tham gia taải https://
sdusdfamilies.org/. 

LảU ả:  Bôả luâảt Giáo duảc California không 
cho phép nhà trảảng thông báo cho phả 
huynh/giám hả hay cho phép phả huynh/
giám hả tham gia vào viảc giaó dảc con em 
mình nảu sả viảc này trái ngảảc vải các lảnh kêảm 
chêả, lảnh bảo vả hay lảnh giám hả hay thảm viảng 
do phán quyảt cảa tòa án.”

Những quan tâm và thắc 
mắc của Phụ huynh  
Vản phòng Baảo ảaảm Phâảm châảt (QAO) xả lả 
các thảc mảc, mải quan tâm và khiảu nải chính 
thảc cảa phả huynh/giám hả mảt cách kảp thải 
và phù hảp vải các chính sách và thả tảc liên 
quan cảa hảc khu. Các phả huynh/giám hả có 
thả liên lảc vải Vản Phòng Bảo ảaảm Phâảm chảt ảả ảảảc 
giúp giải quyảt các mải quan tâm không ảảảc giải 
quyảt taải trảảng.

Các giao thảc và quy trình QAO ảảảc ảảng trên 
www.sandiegounified.org/academics/
quality_assurance_office. ảả ảảảc giúp ảả, xin 
liên lảc vải QAO ả sả  619-725-7211 hay truy 
câảp qualityassurance@sandi.net. 

Các Dịch vụ Thông dịch và 
Phiên dịch  
Các dảch vả dảch thuảt miản phí có sản cho 
các phả huynh hay giám hả bảng nhiảu ngôn 
ngả khác nhau. Phuả huynh/giám hôả có thêả 
liên laảc trảảảng ảêả lâảy thông tin cuảa con em 
hoảc sinh mình.

Chương Trình Học, từ cấp 
Mẫu giáo Chuyển tiếp-cấp 
lớp 12  
Bả Luảt Giáo Dảc California ảòi hải “hải ảảng quản 
trả cảa mải hảc khu phải chuản bả và lảu giả trong 
hả sả ảả công chúng có thả xem xét các khóa 
hảc ảảảc quy ảảnh cho các trảảng thuảc thảm quyản 
cảa mình.” Chảảng Trình Hảc cuảa Hoảc Khu 
Thôảng Nhâảt San Diego tả cảp mảu giáo ảản lảp 
12 là nguản thông tin ảảc nhảt và quan trảng vả 
chảảng trình giáo dảc cảa hảc khu, nải dung cảa 
các khóa hảc và cảa các tài liảu giảng huản ảã 
ảảảc chảp thuản. Cảng có thả tìm thảy thông tin vả 
các ảòi hải cảa tiảu bang và cuảa hảc khu, viảc 
ảánh giá hảc sinh và còn nhiảu ảiảu khác nảa. 
Có thả xem Chảảng Trình Hảc tải các trảảng hay 
trên trang mảng cảa hảc khu tải  
www.sandiegounified.org/graduation.

Kả hoảch ảêả tảt nghiảp và sau Trung hảc  Hàng 
nảm mải hảc sinh tả lảp 7 ảản 12, sả tham gia vào 
mảt quy trình chản lảa các lảp hảc cho nảm hảc 
sau. Các cả vản trảảng sả cho hảc sinh biảt vả 
các ảiảu kiản tảt nghiảp, các khóa vả Giáo Dảc Kả 
Thuảt Nghả Nghiảp (CTE), các ảiảu kiản ảả ảảảc nhản 
vào ảải hảc và các chản lảa khác sau trung 
hảc theo ảúng vải luảt cảa tiảu bang. ảả tảt nghiảp 
tả mảt trảảng trung hảc cảa Hảc Khu Thảng Nhát 
San Diego, hảc sinh phải hoàn tảt: khóa hảc 
tả "a-g," khóa hảc bả sung theo ảòi hải cảa tiảu 
bang, tải thiảu 44 tín chả, và ảiảm trung bình 
có trảng sả (WGPA) tải thiảu là 2,00 tả cảp lảp 
9-12. ảả biảt thêm chi tiảt vả các ảiêảu kiêản ảêả 
ảảảảc tôảt nghiêảp ra trảảng, xin truy câảp www.
sandiegounified.org/graduation. 

Hảc khu cung cảp mảt mảt chảảng trình Giáo 
Dảc Kả Thuảt Nghả Nghiảp (CCTE) bao gảm mảt 
chuải các lảp hảc nhiảu nảm phải hảp sả hiảu biảt 
vả kả thuảt và nghả nghiảp vải các ảiảu kiêản hoảc 
trình cảt lõi ảả cung cảp cho các hảc sinh mảt 
lôả trình sau trung hảc và cho nghả nghiảp. 
Môảt chảảng trình hoảc cuảa CCTE có thả ảáp ảng 
ảảảc các ảòi hải "a-g" cảa hả thảng UC, dản ảản mảt 
chảng chả ảảảảc công nhản bảải công nghiêảp, mảt 
chảảng chiả ả cảp sau trung hảc, mảt bảng cao ảảng 
và/hay mảt bảng cả nhân. Truy câảp https://
sites.google.com/sandi.net/ccte/home for 
more information.

Phả huynh/giám hả có quyản ảảảc biảt vả các kả 
hoảch giáo dảc và nghả nghiảp hiản thải và dài 
hản cảa con em mình. Thông tin này sả ảảảc 
cung cảp bải cả vản viên trảảng. Thêm nảảa, các 
nguôản hôả trảả sau trung hoảc bao gôảm:

•  Hêả thôảng California State University:  

www.2calstate.edu 

•  Heả thôảng University of California: https://
admission.universityofcalifornia.edu/ 

•  Heả thôảng Côảng ảôảng trảảảng Cao ảảảng San 
Diego Community College: www.sdccd.
edu  

•  Tiêản tài trảả Financial aid: www.studentaid.
gov và www.csac.ca.gov/ 

Chọn ra khỏi những trường 
không an toàn  
Phả huynh/giám hả nào có con em hảc ả nhảng 
trảảng ảảảc tiảu bang ản ảảnh là luôn có nguy hiảm 
sả ảảảc thông báo có cả hải chuyản  trảảng trong 
khoảng 14 ngày trảảc khi trảảng khai giảng. Phả 
huynh/giám hả nào có con em là nản nhân 
cảa mảt sả bảo hành ả trong khuôn viên trảảng 
có thả ảả ảản xin thuyên chuyản qua mảt trảảng 
khác trong hảc khu. Hảc khu sả xét các trảảảng 
hảảp ảảc biảt theo tảng trảảng hảp mảt và sả liên lảc vải 
nhảng cả quan pháp luảt nảu thích hảp. Các ảản 
yêu câảu này có thả nảp tải trảảng con em ảang 
theo hảc hay tải Vản Phòng Neighborhood 
Schools and Enrollment Options sả  619-
260-2410 hay eoption@sandi.net. 

Thuyên chuyển 
giữa các Học khu                                                 
(Giấy phép Theo học                                                                          
Liên quận)  
Các hảp ảảng chính thảc giảa Hảc Khu Thảng 
Nhảt San Diego và các hảc khu khác trong 
quản hảt San Diego cho phép hảc sinh 
thuyên chuyản trảảng giảa các hoảc khu vì các 
lyả do ảảảc biêảt. Giảy Phép Theo Hảc Liên Quản 
(IAP) phaải ảảảc chảp ảêả giúp thuâản tiêản cho 
quy trình này.  Các lả do ảảảc biêảt ảả ảảảảc thuyên 
chuyản và mảt mảu ảản ghi danh trảc tuyản tải 
www.sandiegounified.org/departments/
neighborhood_schools_and_enrollment_
options  hay bảảng cách liên laảc 619-260-
2410 hay iap@sandi.net.  
BP/AR 5117

Thông báo về các Trường 
Thay Thế
Luảt cảa tiảu bang California cho phép các 
hảc khu cung cảp các trảảng thay thả. Bả Luảt 
Giáo Dảc ảảnh nghảa "trảảng hảc thay thả" là mảt 
trảảng hay nhóm lảp hảc riêng biảt trong mảt 
trảảng mà hoảt ảảng theo mảt cách thảc thiảt kêả ảả:

•  Phát huy tải ảa cả hải ảả hảc sinh phát triản các 

https://sdusdfamilies.org/
https://sdusdfamilies.org/
http://www.sandiegounified.org/academics/quality_assurance_office
http://www.sandiegounified.org/academics/quality_assurance_office
mailto:qualityassurance%40sandi.net?subject=
http://www.sandiegounified.org/graduation
http://www.sandiegounified.org/graduation
http://www.sandiegounified.org/graduation
https://sites.google.com/sandi.net/ccte/home
https://sites.google.com/sandi.net/ccte/home
http://www.2calstate.edu
https://admission.universityofcalifornia.edu/
https://admission.universityofcalifornia.edu/
http://www.sdccd.edu
http://www.sdccd.edu
http://www.csac.ca.gov/
http://www.sandiegounified.org/departments/neighborhood_schools_and_enrollment_options
http://www.sandiegounified.org/departments/neighborhood_schools_and_enrollment_options
http://www.sandiegounified.org/departments/neighborhood_schools_and_enrollment_options
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giá trả tích cảc cảa khả nảng tả lảc, sả chả ảảng, lòng 
thiản tâm, lòng tảả têả, sảả tháo vát, ảảu óc sáng 
tảo, tinh thản trách nhiảm và sảả vui mảảng.

•  Nhản thảảc rảảng cách tôảt nhâảt ảêả hoảc seả xaảy 
ra khi hảc sinh thâảt sảả muôản hoảc. Nhản ra 
rảng viảc hảc tảp tảt nhảt diản ra khi hảc sinh hảc 
vì muản tìm hiảu.

•  Duy trì mảt khung cảnh hảc tảp giúp hảc sinh tả 

tảo ảảng lảc mảt cách tải ảa và khuyản khích các 
em theo ảuải nhảng sảả thích cảa mình. Nhảng 
sảả thích này là do các em hoàn toàn và 
tả nghả ra hay có thả tảả kêảt quaả cuảa môảt 
thuyêảt trình nào ảó cảa các giáo viên tảả các 
dả án hảc tảp mà các em tảả choản

•  Phát huy tải ảa cả hải cho các giáo viên, phả 
huynh/giám hôả và hảc sinh ảả hảp tác phát 
triản các quy trình hảc tảp và các môn hoảc 

cuảa quy trình này. Cả hải này sả là mảt quy 
trình liên tảc và lâu dài.

•  Phát huy tải ảa cả hải cho các hảc sinh, giáo 
viên và phả huynh/giám hôả tiảp tảc phản ảng 
vải môảt thả giải thay ảải, bao gảm nhảng không 
giải hản ảêản cảng ảảng mà trảảng hảc tảa lảc.

 

C . Chính sách Phân biệt đối xử, Đe dọa, Bắt nạt  
Thông báo về sự                                                                         
không kỳ thị học sinh
BP/AR 5145 .3

Hảc Khu Thảng Nhảt San Diego cam kảt 
mang lải cả hải bình ảảng cho tâảt caả mải cá nhân 
trong chảảng trình giáo dảc. Các chảảng trình 
và sinh hoảt cảa hảc khu hoàn toàn seả không 
có sảả phân biảt ảải xả, quảy rải, ảe dảa và bảt nảt vì 
các lả do cảa các ảảc tính sau ảây, thảc tả hay 
có thêả nhản thâảy ảảảảc: tuải tác, tả tiên, màu da, 
khuyảt tảt vả tinh thản hay thả chảt, sảảc tảc, nhản 
dảng nhóm sảảc tảc, giải tính, biảu hiản giải tính, 
nhản dảng giải tính, thông tin di truyản, tình 
trảng nhảp cả, tình trảng hôn nhân hay tình 
traảng phuả huynh, tình traảng sảảc khoảe, quảc 
tảch, nguản gảc quảc gia, giải tính thảc tả hay 
nhản thảc, khuynh hảảng tình dảc, chảng tảc, tôn 
giáo, hay cản cảả vào sảả liên kảt vảải mảt ngảải hay 
môảt nhóm vảải môảt hay nhiảu ảảc ảiảm thảảc têả hay 
nhản thảc này.

Hảc sinh vi phảm chính sách này có thả bả 
phaảt bao gảm ảêản caả biả ảuôải hoảc, dảảa theo 
chính sách cảa hảc khu, thả tảc hành chính và 
pháp luảt cảa tiảu bang. Chính sách này sả ảảảc 
áp dảng cho mải hành vi liên quan ảản sinh 
hoảt cảa trảảng hay mảảc ải hảc ả mảt trảảng thuảc thảm 
quyản cảa giám ảảc hảc khu.

Các nhân viên nào vi phảm chính sách này 
seả biả phaảt ảảa ảản caả biả sa thải. Bảt cảả hành ảảng 
sảảa phaảt nào cuảng phaải dảảa vào các thoảa 
thuâản thích hảp vảải liên bang, tiảu bang và/
hay các thảảng lảảng tảp thả.

Chính sách cấm Bắt nạt                                                                       
và Đe dọa
BP/AR 5131 .2

Bảt nảt là hành vi hung hảng, không mong 
muản mà vì môảt sả mảt cân bảng vêả quyản lảc 
thâảt sả hay nhản thảc. Hành vi này thảảng ảảảc lảp lải 

hay có khả nảng lảp lải theo thải gian. Bảt nảt bao 
gảm các hành ảảng nhả ảe dảa, tung tin ảản, tản 
công ai ảó bảng lải nói hay thả chảt và cả ả loải trả 
ai ảó ra khải nhóm.

Hoảc khu Thôảng nhâảt San Diego cam kảt 
cung cảp cho tảt cả hảc sinh mảt môi trảảng hảc tảp 
an toàn, nải mà môải môảt em ảảảc ảải xả môảt cách 
tôn trảng và không ai bả tản thảảng vả thả chảt hay 
tình cảm. Bảt nảt hay ảe dảa dảải bảt cả hình thảc 
nào ảảu bả cảm tải trảảng hảc hay tải các sinh hoảt 
liên quan ảản các sảả kiêản cảa nhà trảảng (bao 
gảm cả các sinh hoảt không xảy ra tải sân trảảng, 
các sinh hoảt do nhà trảảng bảo trả, trên xe buảt 
nhà trảảng và bảt cả sả kiản gì liên quan ảản hảc 
ảảảng) hay ngoài giả hảc vải ả ảảnh sả hành ảảng trong 
bảt cả trảảng hảp nào nói trên. Hảc khu cảng cảm 
sả xúi giảc, giúp sảc, ép buảc hay chả ảảo cho 
nhảảng ngảải khác ảêả vi phaảm các hành vi bảt 
nảt, bảt nảt trên mảng hay ảe dảa.

Các hành ảảng ảó bao gảm nhảng viảc xem nhả  
là ảảng lảc có thảt hay thành kiản bao gảm nhảng 
không giải hản vả chảng tảc, tôn giáo, tín ngảảng, 
màu da, tình trảng hôn phải, tình trảng cha 
mả, tình trảng cảu chiản binh, giải tính, khuynh 
hảảng tình dảc, biảu hiản giải tính hoảc nhản dảng, 
tả tiên, nguản gảc quảc gia, xác ảảnh nhóm dân 
tảc, tuải tác, khuyảt tảt tâm thản hay thả xác hay 
bảt cảả ảảc tính phân biảt nào khác.

Các nhân viên nào mà nhìn thảy, nghe thảy, 
hay chảng kiản nhảng hành ảảng nhả vảy, hay 
ảảảc mảt nản nhân nào báo cáo thì phải có biản 
pháp thích nghi kảp thải ảả ngản chản hành vi 
và ngản ngảa hành vi này tái phảm.

Hảc sinh nào nhìn thảy, nghe thảy hay chảng 
kiản nhảng hành ảảng nhả vảy phải báo cáo 
chúng cho mảt nhân viên trảảng. Các phả 
huynh/giám hả và khách thảm viêảng hảc khu 
cảng ảảảc khuyản khích báo cáo nhảng hành 
vi này ảản mảt nhân viên trảảng. Tải mải trảảng, 
hiảu trảảng hay ngảải ảaải diêản có trách nhiảm tiảp 
nhản và ảiảu tra kảp thải các khiảu nải cáo buảc 

vi phảm chính sách này. Bảt cảả hình thảc trả ảảa 
nào ảả phản ảng lải mảt báo cáo vả các hành vi ảó 
ảảu bả nghiêm cảm. Thông tin ảảy ảả có tải https://
sandiegounified.org/about/anti-_bullying/
anti_bullying_and_intimidation 

Làm thế nào để Nộp đơn 
Báo cáo hay Khiếu nại Bắt 
nạt  
Hảc sinh, phả huynh/giám hả phải báo cáo 
bảt cả hành vi bảt nảt nào cho bảt cảả viên chảc 
nào có trách nhiảm cảa trảảng, nhả là hiảu trảảng, 
phó hiảu trảảng, cả vản viên hay giáo viên. 
Báo cáo cảng có thả nảp trảc tuyản tải www.
sandiegounified.org/bullying . Vản phòng 
Quản lả Chảt lảảng (QAO) cuảa Hoảc khu cảng có 
thả ảảảc liên lảc vào bảt cả lúc nào taải sôả 619-
725-7211 or qualityassurance@sandi.net.

Nảu khiảu nải là vả hiảu trảảng hay quản trả viên 
trảảng nào thì hảc sinh, phuả huynh/giám hôả, 
nhân viên hay bên thả ba phải làm báo cáo 
trảc tiảp ảêản QAO. QAO sả xúc tiản mảt cuảc ảiảu 
tra nhanh chóng, kả lảảng và vô thiên viả vả ảản 
khiảu nải, và phaải cả gảng giải quyảt vản ảả.

Mảt vản thả trả lải vả nhảng ảiảu tìm thảy và nhảảng viêảc 
làm sau ảó sả ảảảc hiảu trảảng hay QAO gảải ải khi ảiảu 
tra xong. Ngảải khiảu nải có thả kháng án quyảt 
ảảnh trong vòng 15 ngày kả tả ngày nhản ảảảc vản 
thả trả lải. Nảu hảc khu nhản thảy các chính sách 
cuảa hoảc khu ảã bả vi phảm thì các hành ảôảng 
kả luảt có thả ảảa ảản caả và bao gảm cả bả ảuải hảc hay 
buảc thôi viảc.

Các hoảt ảảng khảc phảc sả ảảảc thiảt kả ảả kảt thúc sảả bảt 
nảt và/hay các hành ảôảng hảm dảa, ngản ngảa 
tái phát cuảa nó và giải quyảt ảnh hảảng cảa nó 
ảôải vảải em hảc sinh nào biả nhảảm làm muảc tiêu. 
Hảc sinh seả ảảảảc tiảp tảc theo dõi ảả bảo ảaảm viêảc 
sách nhiảu ảã ngảảng và em seả không biả trả 
thù.

Bảt cả lúc nào trong quy trình giải quyảt bán 

https://sandiegounified.org/about/anti-_bullying/anti_bullying_and_intimidation
https://sandiegounified.org/about/anti-_bullying/anti_bullying_and_intimidation
https://sandiegounified.org/about/anti-_bullying/anti_bullying_and_intimidation
http://www.sandiegounified.org/bullying
http://www.sandiegounified.org/bullying
mailto:qualityassurance%40sandi.net?subject=
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chính thảc, hảc sinh, phả huynh/giám hả có 
thả chản nảp ảản Khiảu nải Thảng nhảt cho sả kả thả, 
sách nhiêảu, ảe dảa và bảt nảt dảa trên môảt 
phân loaải hay nhóm ảảảc bảo vả (nảu thích hảảp). 
Xin xem "Làm thả nào ảả nảp mảt ảản Khiảu nải 
Thảng nhảt" ảả biảt thêm thông tin.

Chương trình Học sinh 
Phát biểu Ý kiến (Students 
Speaking Out)  
Hảc Khu Thảng Nhảt San Diego ảã hảp tác vải 
chảảng trình “Students Speaking Out” cảa 
Vản Phòng Ngản Chản Tải Ác cảa Quản Hảt San 
Diego ảả giả các trảảng hảc và cảng ảảng an toàn 
hản. Chảảng trình Students Speaking Out 
cung cảp mảt phảảng cách ảả hảc sinh báo cáo 
các tải phảm mảt cách an toàn và nảc danh, 
bao gôảm bảảt naảt, bảo lảc và lảm dảng ma túy 
hoảc rảảu mà không sả bả trả thù. Nôảp báo cáo 
bảảng cách goải sôả 1-888-580-TIPS (8477), 
text 274637, hay trảảc tuyêản taải 
http://www.studentspeakingout.org.

Làm thế nào để nộp một                                                               
Đơn Khiếu Nại Thống Nhất
BP/AR 1312 .3

Vào bảt cả lúc nào trong quy trình giải quyảt 
bán chính thảc, hảc sinh, phả huynh/giám hả 
có thả nảp mảt Khiảu nải Thảng nhảt (UCP) vả kả thả, 
sách nhiêảu, ảe dảa và/hay bảt nảt (gảm cả quảy 
nhiảu tình dảc); và/hay kả thả, sách nhiêảu, ảe 
dảa và/hay bảt nảt dảa trên bâảt cảả mảt phân loaải 
ảảảc bảo vả nào ảó. 

Nộp đơn Khiếu nại 
Hảc sinh hay phả huynh/giám hả có thả nảp 
ảản khiảu nải bảng cách lảy mảt bản sao cảa Mảu 
Khiảu nải ảôảng nhảt (Uniform Complaint 
Form) tả trảảng, Vản phòng Baảo ảaảm Phâảm 
châảt (Quality Assurance Office), Vản 
phòng Tuân thả Khiảu nải ảôảng nhâảt (Uniform 
Complaint Compliance Office), hay 
trang maảng vêả Khiêảu naải ảôảng nhâảt cuảa 
hoảc khu taải https://sandiegounified.org/
departments/uniform_complaints. 

Điều tra 

Giám ảảc Hảc khu hay ngảải ảaải diêản sả bảo ảảm rảng 
các khiảu nải nhản ảảảc phải ảảảc ảiảu tra theo các thả 
tảc hành chính cảa hảc khu. Bâảt cảả nhân viên 
nào cảa trảảng chảng kiản   sả viảc phân biảt ảải xả 
bảt hảp pháp, bao gảm phản biêảt ảôải xảả, sách 
nhiêảu, ảe dảa, trả thù và/hay bảt nảt, sả ngay lảp 
tảc can thiảp ảả ngản chản sả viảc khi thảy an toàn 
ảêả làm vâảy. 
Các ảản khiảu nải sả ảảảc ảiảu tra và mảt quyảt ảảnh bảng 
vản bản hoảc báo cáo sả ảảảc gải cho ngảải khiảu nải 
trong vòng sáu mảải (60) ngày kả tả ngày nhản 
ảảảc ảản khiảu nải. Thải haản này có thả ảảảc gia haản 
bảng mảt vản thả thoảa thuâản cảa ngảải khiảu nải. 
Viên chảc có trách nhiảm ảiảu tra ảản khiảu nải và 
sả tiản hành và hoàn tâảt cuảc ảiảu tra dảảa theo 
các chính sách và thả tảc UCP cảa hoảc khu.

Ngảải khiảu nải có quyản khiảu nải quyảt ảảnh cảa 
hảc khu vả các khiảu nải liên quan ảản các 
chảảng trình và hoảt ảảng cả thả tuân theo UCP, 
hảc phí hảc sinh, và LCAP cho Bả Giáo dảc 
California (CDE) bảng cách nảp ảản kháng án 
trong vòng 15 ngày kả tả ngày nhản ảảảc quyảt 
ảảnh cảa hảc khu. ảản kháng án phải kèm theo 
môảt bản sao ảản khiảu nải ban ảảu và môảt bản sao 
quyảt ảảnh cảa hảc khu.

Các bản sao cảa Quy trình Khiảu nải ảôảng nhảt 
ảảảc cung cảp miản phí. Các ảản Khiảu nải ảôảng nhảt 
phải ảảảc nảp vải:

Lynn A. Ryan

Title IX Coordinator and Uniform  
Complaint Compliance Officer

San Diego Unified School District  
4100 Normal Street, Room 2129 San 
Diego, CA 92103 
619-725-7225 
lryan@sandi.net

Thông báo hàng năm về                                                                  
các Thủ Tục Khiếu 
Nại Đồng Nhất                                             
(UCP)
Hoảc khu Thôảng nhâảt San Diego chảu 
trách nhiảm chính vả viảc tuân thả luảt pháp 
và quy ảảnh cảa liên bang và tiảu bang, bao 
gảm nhảng quy ảảnh liên quan ảản phân biảt ảải xả 

bảt hảp pháp, sách nhiêảu, ảe dảa hay bảt nảt ảải 
vải bảt cảả nhóm ảảảc bảo vả nào sau ảây: tuải tác, tả 
tiên, màu da, khuyảt tảt vả tinh thản hay thả chảt, 
sảc tảc, dnhản dảng nhóm sảảc tôảc, giải tính, biảu 
hiản giải tính, nhâản dảng giải tính, thông tin di 
truyản, tình trảng nhảp cả, tình trảng hôn nhân 
hay cha mả, quảc tảch, nguản gảc quảc gia, giải 
tính thảc tả hay nhản thảc, khuynh hảảng tình dảc, 
chảng tảc, tôn giáo hay cảảa trên mải quan hả 
cảa mảt ngảải vải mảt ngảải hay môảt nhóm mà có 
mảt hay nhiảu ảảc ảiảm thảc tả hay nhản thảc này.

Các chảảng trình và hoảt ảảng trảc thuảc UCP 
bao gôảm Giáo dảc ngảải lản; Giáo dảc và an 
toàn sau giả hảc; Giáo dảc kả thuảt nghả nghiảp 
nông nghiảp; Kả thuảt nghả nghiảp và Giáo 
dảc kả thuảt; Kả thuảt nghả nghiảp; Huản luyản kả 
thuảt (Tiảu bang); Giáo dảc kả thuảt nghả nghiảp 
(CTE) (Liên bang); Chảm sóc và phát triản 
trả em; Giáo dảc ảản bù; Các giảả trong môn hảc 
không có nải dung giáo dảc; Giáo dảc hảc 
sinh trong các nhà nuôi dảảng, Hảc sinh vô 
gia cả, Cảu hảc sinh cảa tòa án vả thành niên 
hiản ảang ghi danh vào hảc khu và Con em 
gia ảình quân nhân; ảảo luảt Every Student 
Succeeds/No Child Left Behind (Tiêu ảả 
I-VII); Hảc sinh còn bú sảảa meả-Nhảảng ảiêảu 
chiảnh thích hảảp; Kả hoảch kiảm soát và Trách 
nhiảm ảảa phảảng (LCAP); Giáo dảc di dân; 
Biên bản hảảng dản giáo dảc thêả thao; Hảc sinh 
có thai và là Phuả huynh-các hôả trảả thuâản 
tiêản; Hảc phí; Các Chảảng trình và Trung 
tâm Huâản nghêả trong Vùng; Kả hoảch cuảa 
Trảảng vêả Thành tích Hảc sinh; Kả hoảch an 
toàn trảảng hảc; Hải ảảng trảảng; Trảảng mảm non tiảu 
bang; Các vản ảả vả an toàn và sảc khảe cảa trảảng 
mảm non trong LEA miêản giảy phép.

Liên lạc:

Lynn A. Ryan, Uniform Complaint  
Compliance Officer

San Diego Unified School District  
4100 Normal Street, Room 2129  
San Diego, CA 92103 
619-725-7225 
lryan@sandi.net

D . Quấy rối Tình dục học sinh và Thủ tục Khiếu nại . 
BP/AR 5145 .7

Hảc Khu Thảng Nhảt San Diego cam kảt 
không ảả sả quảy rải tình dảc và phân biảt ảải xả xảy 

ra tải các trảảng. Quảy rải tình dảc là mảt hình thảc 
kả thả giải tính theo Tiêu ảêả Title IX cảa ảảo Luảt 
Dân Quyản 1972 và bả cảm bải caả hai ảảo luảt 
liên bang và tiảu bang. Hảc khu không ảả hảc 

sinh bả quảy rải tình dảc bải các hảc sinh khác, 
nhân viên hay nhảảng ngảải khác, ả trảảng hay 
trong các sinh hoảt bảo trả cảa trảảng hay có 
liên quan ảản sinh hoaảt hoảc ảảảảng. Quảy rải tình 

http://www.studentspeakingout.org
https://sandiegounified.org/departments/uniform_complaints
https://sandiegounified.org/departments/uniform_complaints
mailto:lryan%40sandi.net?subject=
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dảc ảảảc ảảnh nghảa trong ảảo luảt Giáo dảc là các lải 
mải mảc vả tình dảc không ảảảc sả thảa thuản; các 
yêu cảu quan hả tình dảc; các hành xả qua lải 
nói, hình ảnh hay thả chảt có tính cách tình 
dảc, do mảt ngảải nào ảó tả hay trong môi trảảng 
giáo dảc ảảa ra.   Luảt liên bang ảảnh nghảa quảy 
rải tình dảc bao gảm (1) mảt nhân viên cảa hảc 
khu ảòi hoải seả chiả cung cảp trả cảp, phúc lải 
hay dảch vả cảa hảc khu ảêả mảt cá nhân nào 
phaải tham gia vào hành vi tình dảc mà cá 
nhân này không mong muản; (2) mảt ngảải 
biêảt lyả leả không thoảa thuâản hành vi này và 
xác ảảnh là quá nghiêm trảng, phả biản và xúc 
phảm khách quan ảản nôải mà làm cho ngảảải ảó 
phaải tảả boả sảả duảng chảảng trình giáo duảc hay 
sinh hoaảt cuảa hoảc khu; hay là (3) tản công 
tình dảc, bảo lảc hản hò, bảo lảc gia ảình, hay rình 
rảp.

Bảt cảả hành vi bả cảm nào xảy ra ngoài khuôn 
viên trảảng hay bên ngoài các chảảng trình 
hay các sinh hoảt liên quan ảản trảảng hảc hay 
do trảảng hảc tài trả sả bả coi là quảy rải tình dảc, 
vi phảm nôải quy cảa hảc khu nảu nó liên tảc ảnh 
hảảng hay tảo ra mảt môi trảảng hảc ảảảng thù ảảch 
cho ngảải khiảu nải hay nản nhân cảa hành vi 
này.

Phối hợp viên của Title IX 
Hảc khu chả ảảnh cá nhân sau ảây là nhân viên 
chảu trách nhiảm ảả phải hảp nả lảc tuân thả Tiêu ảả 
Title IX cảa Tu chính án Giáo dảc nảm 1972 
và Bả luảt Giáo dảc California, cảng nhả ảả ảiảu 
tra và giải quyảt các khiảu nải vả quảy rải tình dảc 
chiêảu theo Thả tảc Khiảu nải Thảng nhảt.

Lynn A. Ryan

Title IX and Uniform Complaint Officer 
4100 Normal Street, Room 2129 
San Diego, CA 92103 
(619) 725-7225 
lryan@sandi.net 

Cách Báo cáo Khiếu nại  
Mảt hảc sinh nào hay phả huynh/giám hả khi 
tin rảng hảc sinh ảã bả quảy rải tình dảc bải mảt hảc 
sinh khác, mảt nhân viên hay mảt bên thả ba 
hay nhảng ngảải ảã chảng kiản hành vi quảy rải 
tình dảc, ảảảc khuyản khích báo cáo sả viảc cho 
giáo viên, hiảu trảảng, ảiảu phải viên Tiêu ảêả Title 
IX, hay bảt cảả nhân viên nào khác cảa trảảng. 
Trong cùng mảt ngày hảc kả tả khi nhản ảảảc môảt 
báo cáo nhả vảy, hiảu trảảng hay nhân viên nào 
khác cảa trảảng sả phaải chuyản báo cáo ảản ảiảu 
phải viên Title IX cảa hảc khu. Bảt cảả nhân viên 
nào cảa trảảng mà thảy mảt vả quảy rải tình dảc liên 
quan ảản hảc sinh, trong mảt ngày hảc, phải báo 

cáo vuả này cho hiảu trảảng hay ảiảu phải viên 
Title IX, bảt kả là nản nhân bả cáo buảc có nảp ảản 
khiảu nải chính thảc hay không.

Khi mảt báo cáo hay khiảu nải vả quảy rải tình 
dảc liên quan ảản hành vi ảả ngoài khuôn viên 
trảảng, ảiảu phải viên Title IX sả ảánh giá xem liảu 
hành vi ảó có thả ảảa ảêản hay góp phản ảảa ảêản mảt 
môi trảảng hảc ảảảng thù ảảch hay không. Nảu ảiảu 
phải viên Title IX xác ảảnh rảng có thêả dâản ảêản 
mảt môi trảảng thù ảảch, ảản khiảu nải này sả ảảảc ảiảu tra 
và giải quyảt theo môảt cách tảảng tả nhả là hành 
vi bả cảm này ảã xảy ra ả trong khuôn viên trảảng 
vâảy.

Chúng tôi nghiêm cảm hành vi trả ảảa hay 
hành ảảng chảng lải bảt cảả ngảải nào báo cáo, gải ảản 
khiảu nải hay làm chảng vả, hay hả trả ngảải khiảu nải 
ảêả cáo buảc vêả quảy rải tình dảc.

Các Hành động Kỷ luật 
Bảt cảả hảc sinh nào có hành vi quảy rải tình dảc 
hay bảo lảc tình dảc tải trảảng hay tải mảt sinh hoảt 
liên quan ảản trảảng hay do trảảng bảo trả sả phải 
chảu sảảa phaảt theo kả luảt. Cho các hảc sinh tả 
câảp lảp 4-12, kả luảt quảy rải tình dảc có thả bao 
gảm taảm ảuôải hoảc và/hay ảuải hảc.

Bảt cảả nhân viên nào bả phát hiản có hành 
vi quảy rải tình dảc hay bảo lảc tình dảc ảải vải bảt cảả 
môảt hảc sinh nào sả phải chảu biả sảảa phaảt kả luảt 
mảảc nghiêm troảng ảảa ảêản và bao gảm cả sa thải 
theo các nôải quy phù hảảp, luảt pháp và/hay 
các thảa thuản thảảng lảảng tảp thả.

Lưu trữ Hồ sơ  
Hảc khu phải lảu trả hả sả vả tảt cả các trảảng hảp quảy 
rải tình dảc ảã ảảảc báo cáo ảả cho phép hảc khu 
theo dõi, giải quyảt và ngản chản hành vi quảy 
rải lảp ải lảp lải trong các trảảng hảc cảa hảc khu.

Thủ tục Khiếu nại về Quấy 
rối Tình dục của Tiêu đề 
Title IX  
Khi nhản ảảảc môảt báo cáo vêả quảy rải tình duảc, 
ảiảu phải viên Title IX sả thông báo cho ngảải 
khiảu nải vả thuả tuảc nảp ảản khiảu nải chính thảc. 
Ngay cả khi nản nhân bả cáo buảc chản không 
gải ảản khiảu nải chính thảc, ảiảu phải viên Title IX sả 
nảp ảản khiảu nải chính thảc trong các trảảảng hảảp 
mà có môảt mải ảe dảa vêả sảả an toàn. Ngoài ra, 
ảiảu phải viên Tiêu ảả IX có thả nảp ảản khiảu nải chính 
thảc trong các trảảảng hảảp khác ảảảc cho phép 
theo các quy ảảnh cảa Tiêu ảả IX. Trong nhảng 
trảảng hảp nhả vảy, nản nhân mà không phải là 
mảt bên cảa vả viảc nhảng cuảng sả nhản ảảảc các 
thông báo. AR 5145 .71

Các Biện pháp Hỗ trợ  
Ngay cả khi không có nảp ảản khiảu nải chính 
thảc, ảiảu phải viên Tiêu ảả IX hay ngảải ảảảc chả ảảnh sả 
nhanh chóng liên laảc vải ngảải khiảu nải ảả thảo luản 
vả các biêản pháp sản có mà không dùng kyả 
luâảt, không trảng phảt và không gây gánh 
nảng cho bên kia mảt cách vô lả. Các biản 
pháp ảó có thả bao gảm, nhảng không giải hản 
nhả là, côả vản, các ảiảu chảnh liên quan ảản khóa 
hảc, sảa ảải lảch hảc, hản chả tiảp xúc giảảa hai bên, 
tảng cảảng an ninh và giám sát các khu vảc 
nào ảó trong khuôn viên trảảng. ảiảu phải viên 
Title IX sả duyêảt qua các ảiêảu mong muản cảa 
ngảải khiảu nải liên quan ảêản các biản pháp hả trả. 

ảảa ra khải trảảng hảc khản cảp: Trong trảảảng hảảp 
khản cảp, hảc khu có thả cho mảt hảc sinh ra 
khải chảảng trình hay sinh hoảt giáo dảc cảa 
hảc khu, miản là hảc khu tiản hành môảt cuôảc 
phân tích sảả nguy cả và an toàn cho tảng cá 
nhân hoảc sinh, hâảu xác ảảnh rảng viảc rảải khoải 
là chính ảáng bảải vì mải ảe dảa lúc ảó cho sảc 
khảe thả chảt hay sả an toàn cảa bảt cảả hảc sinh 
nào hay cá nhân khác phát ảôảng tả các cáo 
buảc, và cung cảp cho hảc sinh các thông 
tin và cả hải ảả phản ảải quyảt ảảnh ngay sau khi rảải 
khoải trảảảng. Quyản cho hoảc sinh rảải bả trảảảng 
không sảa ảải các quyản cảa hảc sinh theo ảảo luảt 
Giáo dảc Cá nhân Khuyảt tảt hay Mảc 504 cảa 
ảảo luảt Phảc hải nảm 1973. 

Nảu mảt nhân viên cảa hảc khu là biả ảản, nhân 
viên này có thả ảảảc cho nghả hành chính 
trong thải gian thả tảc khiảu nải chính thảc ảang 
xúc tiêản. 

Bác bỏ Khiếu nại  
ảiảu phải viên Title IX sả bác bả ảản khiảu nải chính 
thảc nảu hành vi bả cáo buảc không ảảảảc cho là 
quảy rải tình dảc ảảảc ảảnh nghảa trong theo các 
quy luâảt cuảa liên bang. ảiảu phải viên Title IX 
cảng sả bác bả bảt cảả khiảu nải nào mà trong ảó 
hành vi bả cáo buảc không xảy ra trong chảảng 
trình hay sinh hoảt giáo dảc cảa hảc khu hay 
không xảy ra cho mảt ngảải ả Hoa Kả.

ảiảu phải viên Tiêu ảả IX có thả bác bả ảản khiảu nải 
chính thảc nảu ngảải khiảu nải thông báo cho 
hảc khu bảng vản bản rảng ngảải khiảu nải muản rút 
ảản khiảu nải hay bảt cảả cáo buảc nào trong ảản 
khiảu nải, biả ảản không còn ghi danh hoảc hay 
làm viêảc taải hoảc khu, hay có ảuả lyả do ảêả cho 
phép hoảc khu boả ải viảc thu thảp ảuả bảng chảng ảả 
ải ảản mảt xác ảảnh liên quan ảản ảản khiảu nải này.

Khi bác boả, ảiêảu phải viên Title IX sả gải ngay 
vản thả thông báo vả viảc bác boả và các lả do 
bác boả cùng môảt lúc cho các bên và sả 
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thông báo cho hả vả quyản kháng laải viêảc 
bác boả ảản khiêảu naải chính thảảc này cuảa 
hoả hay bảt cảả cáo buảc nào trong ảản khiảu nải, 
chiêảu theo quy ảảnh cảa thả tảc kháng án ảảảc mô 
tả trong phản "Kháng án" dảải ảây. 

Nảu ảản khiảu nải bả bác bả, hành vi ảó vản có thả ảảảc 
giải quyảt theoThả tảc Khiảu nải ảôảng nhảt. 

Quy trình Nghị quyết Bán 
chính thức  
Khi nảp ảản khiảu nải chính thảc vả quảy rải tình dảc, 
hảc khu có thả ảảa ra quy trình nghiả quyảt bán 
chính thảc, chảng hản nhả hòa giải, bảt cảả lúc 
nào trảảc khi ải ảản lảải xác ảảnh vả trách nhiảm. Hảc 
khu sả không yêu cảu mảt bên tham gia vào 
quy trình giải quyảt bán chính thảc hay tả bả 
quyản ảiảu tra và xét xả ảản khiảu nải chính thảc. 

Hảc khu có thả tảo ảiảu kiản cho mảt quy trình 
nghiả quyảt bán chính thảc cung câảp bảải hảc 
khu:

•  Cung cảp cho các bên thông báo bảng vản 
bản tiảt lả các cáo buảc, các ảiêảu kiêản cảa quy 
trình nghiả quyảt bán chính thảc, quyản rút 
khải quy trình bán chính thảc và tiảp tảc quy 
trình khiảu nải chính thảc, và bảt cảả hảu quả nào 
do tham gia vào quy trình giải quyảt không 
chính thảc, bao gảm cả hả sả mà sả ảảảc duy trì 
hay có thả ảảảc chia sả.

•  Nhản ảảảc sả ảảng ả tả nguyản bảng vản bản cảa các 
bên ảả tham gia vào quy trình nghiả quyêảt 
bán chính thảc.

•  Nhản ảảảc sả ảảng ả tả nguyản bảng vản bản cảa các 
bên ảả tham gia vào quá trình giải quyảt 
không chính thảc.

Thông báo bảng Vản bản:  Nảu ảản khiảu nải chính 
thảc ảảảc nảp, ảiảu phải viên Title IX sả cung cảp cho 
các bên thông báo bảng vản bản: 

•  Quy trình khiêảu naải cuảa hoảc khu, bao 
gôảm bâảt cảả quy trình nghiả qyêảt bán chính 
thảảc nào.

•  Các cáo buảc có tiêảm nảng là quảy rải tình 
dảc vải ảảy ảả chi tiảt ảảảc biảt vào thải ảiảm ảó, bao gảm 
danh tính cảa các bên liên quan ảản vả viảc, 
nảu biảt, liên quan ảêản vuả viêảc, hành vi bả 
cáo buảc cho là quảy rải tình dảc; và ngày và 
ảảa ảiảm, nảu biảt, cuảa vuả cáo buôảc. 

•  Nảu các cáo buảc mảải Title IX không có 
trong thông báo ban ảảu nhảng ảảảc ảảa ra trong 
lúc ảiảu tra, ảiảu phải viên Title IX sả thông báo 
cho các bên vả các cáo buảc bả sung.

•  Mảt baản tuyên bả rảng bả ảản ảảảc cho là không 

chảu trách nhiảm vảải hành vi bả cáo buảc và 
lảải xác ảảnh vả trách nhiảm ảảảc ảảa ra khi kảt thúc 
quy trình khiảu nải

•  Cả hải ảả các bên có ảảảc mảt cả vản viên mà hả lảa 
chản, mà ngảải ảó có thả là môảt luảt sả và có khả 
nảng kiảm tra và xem xét bảng chảng.

•  Cảm viảc cả ả khai gian hay cả ả cung cảp 
thông tin sai lảch trong quy trình khiảu nải.

•  Các tên cảa ảiảu tra viên, ảiêảu hành viên cuảa 
quy trình bán chính thảc, và ngảải ảảa ra quyảt 
ảảnh. Nảu bảt cảả lúc nào mảt bên có lo ngải vả 
xung ảảt lải ích hay thiên vả liên quan ảản bảt kả 
nhảng ngảải này, bên ảó phải thông báo ngay 
cho ảiảu phải viên Title IX.

Các Thủ tục Điều tra  
Trong quy trình ảiêảu tra, ảiêảu tra viên ảảảảc chiả 
ảiảnh bảải hoảc khu seả phaải:

1.  Tảo cả hải công bảảng cho các bên ảêả trình 
bày các nhân chảng, bao gảm nhân chảng 
sả kiản và chuyên gia, và bảng chảng buảc tải 
và không buôảc tải nào khác.

2.  Không hản chả khả nảng cảa mảt trong hai 
bên trong viêảc thảo luản vả các cáo buảc 
ảang ảảảc ảiảu tra hay thu thảp và trình bày 
bảng chảng liên quan.

3.  Cung cảp cho các bên cả hải nhả nhau ảả có 
nhảng ngảải khác có mảt trong bâảt cảả thả tảc 
khiảu nải nào.

4.  Không giải hản sả lảa chản hay sả hiản diản cảa 
mảt cả vản cho ngảải khiảu nải hay biả ảản trong 
bâảt cảả cuảc hảp hay thả tảc khiảu kiản nào.

5.  Cung cảp thông báo kảp thải bảng vản bản 
cho mảt bên nào mà tham gia vì ảảảc mải 
hay seả ảảảảc mảải dảả và seả bao gảm ngày, giả, ảảa 
ảiảm, các ngảải tham gia và mảc ảích cảa tảt cả 
các cuảc phảng vản ảiảu tra hay các cuảc hảp 
khác.

6.  Cung cảp bảng chảng thâu thâảp ảảảc là mảt 
phản cảa cuảc ảiảu tra liên quan trảc tiảp ảản các 
cáo buảc ảảảc nêu ra trong ảản khiảu nải cho caả 
hai bên và nhảảng côả vâản cuảa hoả. Các 
bên seả có ít nhảt 10 ngày ảả gải mảt vản bản 
trả lải ảả ảiảu tra viên xem xét trảảc khi hoàn tâảt 
báo cáo ảiảu tra.

7.  ảánh giá mảt cách khách quan tảt cả các 
bảng chảng liên quan, bao gảm cả bảng 
chảng không buảc tải và buảc tải, và xác ảảnh 
mảảc tin cảy theo môảt hình thảảc mà không 
dảa trên tả cách ngảải khiêảu naải, biả ảản hay 
nhân chảng.

8.  Viêảt mảt báo cáo ảiảu tra tóm tảt các bảng 
chảng liên quan mảt cách công bảng và gải 
cho các bên và cả vản cảa hả ít nhảt 10 ngày 
trảảc khi xác ảảnh trách nhiảm.

Quyản riêng tả cảa tảt cả các bên trong ảản khiảu 
nải sả ảảảc duy trì theo luảt liên bang và tiảu bang 
hiản hành.

Nảu khiảu nải vêả mảt nhân viên, các quyản ảảảc 
trao theo thảa ảảc thảảng lảảng tảp thả hiản hành sả ảảảc 
áp dảng trong phảm vi mà không mâu thuản 
vải các tiêu chuâản cảa Tiêu ảả IX.

Quyết định bằng Văn bản 
Giám ảảc hoảc khu hay ngảải ảaải diêản sả chả ảảnh 
mảt ngảải ra quyảt ảảnh, mảt nhân viên không phải 
là ảiảu phải viên Tiêu ảả IX hay ngảải liên quan ảản 
cuảc ảiảu tra. Sau khi baản báo cáo ảiảu tra ảảảc 
gải ải cho các bên nhảng trảảc khi ải ảản quyảt ảảnh 
vả trách nhiảm, ngảải ra quyảt ảảnh sả tảo cả hải cho 
mải bên gải các câu hải liên quan ảêản vuả viêảc 
bảng vản bản, mà môải bên muản hải bâảt cảả bên 
nào hay nhân chảng, traả lảải mải bên và cho 
phép hoải thêm nhảảng câu hải kêả tiêảp. 

Ngảải ra quyảt ảảnh sả cùng môảt lúc cung cảp 
cho các bên mảt quyảt ảảnh bảng vản bản trong 
vòng 60 ngày kả tả ngày khiảu nải vả viảc liảu bả 
ảản có chảu trách nhiảm vả hành vi bả cáo buảc 
hay không. Thải hản có thả ảảảc gia hản nêảu có lả 
do chính ảáng qua vản baản cho ngảải khiảu nải 
và cho bả ảản vả viảc gia hản và lả do cuảa viêảc 
này.

Khi ảảa ra quyảt ảảnh này, ngảải ra quyảt ảảnh sả 
dùng tiêu chuản "ảu thả vả bảng chảng" cho tảt cả 
các khiảu nải chính thảc vả quảy rải tình dảc. Tiêu 
chuản bảng chảng tảảng tả sả ảảảc dùng cho các 
khiảu nải chính thảc chảng lải hảc sinh cảng nhả 
cho các khiảu nải chảng lải nhân viên.

Lảải quyêảt ảiảnh qua vản baảng seả bao gôảm: 

•  Xác ảảnh các cáo buảc có tiêảm nảng cảu 
thành quảy rải tình dảc

•  Mô tả các chi tiêảt thả tảc ảảảc thảc hiản, bao gảm 
bâảt cảả thông báo nào cho các bên, phảng 
vản các bên và nhân chảng, thảm ảảa ảiảm, các 
phảảng pháp ảảảc sả dảng ảả thu thảp bảng chảng 
khác và các phiên ảiảu trản ảã diêản tiêản là mảt 
phản cảa quy trình khiảu nải.

•  Tìm các dảả kiêản hả trả cho viảc xác ảảnh

•  Kảt luản vả viảc áp dảng quy tảc ảng xả hay các 
chính sách cảa hảc khu ảải vải các dảả kiêản.

•  Tuyên bả và cả sả lả do cảa mải cáo buảc, bao 
gảm quyảt ảảnh liên quan ảản trách nhiảm, bâảt 
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cảả hình phảt kả luảt nào mà hảc khu áp dảng 
cho bả ảản, và liảu các biản pháp ảảảc thiảt kả ảả khôi 
phảc hay duy trì quyản truy cảp bình ảảng vào 
chảảng trình hay sinh hoảt giáo dảc cảa hảc 
khu sả ảảảc hảc khu cung cảp cho ngảải khiảu nải.

•  Các thả tảc và cản cả cảa hảc khu ảả ngảải khiảu nải 
và biả ảản dùng ảêả kháng án

Kháng Án  
Mảt trong hai bên có thả kháng án quyảt ảảnh 
cảa hảc khu hay bác bả khiảu nải chính thảc hay 
bảt cảả cáo buảc nào nảu bên ảó tin rảng sả bảt 
thảảng vả thả tảc ảã có ảnh hảảng ảản kảt quả, có bảng 
chảng mải có thả ảnh hảảng ảản kảt quả, hay xung ảảt lải 
ích hay thiên vả bảải ảiảu phải viên Title IX, (các) 
ảiảu tra viên hay (các) ngảải ra quyảt ảảnh mà ảã 
ảnh hảảng ảản kảt quả.

Nảu môảt ảản kháng án ảảảảc nôảp, hảc khu sả:

•  Thông báo bảng vản bản cho bên kia khi có 
ảản kháng án và thảc hiản các thả tảc kháng án 
mảt cách bình ảảng cho cả hai bên.

•  Baảo ảaảm rảng (nhảng) ngảải ra quyảt ảảnh ảải vải 
kháng nghả ảảảc huâản luyêản và không phải 
là (nhảng) ngảải ra quyảt ảảnh ảã ảảt ảảảc quyảt ảảnh vả 
trách nhiảm hay sa thải, (các) ảiảu tra viên 
hay ảiảu phải viên Tiêu ảả Title IX

•  Cho cả hai bên cả hải hảp lả, bình ảảng ảả gải mảt 
tuyên bả bảng vản bản ảng hả hay thách thảc 
kảt quả

•  Ban hành mảt quyảt ảảnh bảng vản bản mô tả kảt 
quả cảa viảc kháng án và lả do cảa kảt quả

•  Cung cảp quyảt ảảnh bảng vản bản cùng môảt 
lúc cho cả hai bên 

Kháng án phải ảảảc gải bảng vản bản trong vòng 
10 ngày theo lảch kả tả ngày nhản ảảảc thông 
báo vả quyảt ảảnh hay viảc sa thải, nêu rõ các 
cản cả kháng án và bao gảm bâảt cảả tài liảu liên 
quan nào ảêả hả trả cho viảc kháng án. Các 
kháng án nảp sau thải hản này sả không ảảảc 
xem xét.

Mảt quyảt ảảnh bảng vản bản sả ảảảc cung cảp cho 

các bên trong vòng 20 ngày theo lảch 
kả tả ngày nhản ảảảc ảản kháng án. Quyảt ảảnh cảa 
hảc khu có thả bả khiảu nải lên Bả Giáo dảc 
California trong vòng 30 ngày kả tả ngày 
quyảt ảảnh bảng vản bản.

Ngoài ra, mảt trong hai bên có quyản gải ảản 
khiảu nải lên Vản phòng Dân quyản cảa Bả Giáo 
dảc Hoa Kả trong vòng 180 ngày kả tả ngày 
xảy ra hành vi sai trái bả cáo buảc gản ảây nhảt. 
Ngảải khiảu nải sả ảảảc thông báo vả bâảt cảả biản pháp 
xả lả pháp luảt dân sả nào, bao gảm, nhảng 
không giải hản, các lảnh, các lảnh kêảm chêả, 
hay các biản pháp khảc phảc hay lảnh khác 
mà có thả áp dảng theo luảt chảng phân biảt ảải xả 
cảa tiảu bang hay liên bang, nảu thích hảảp.

ảêả lâảy thêm thông tin, xin truy câảp ttps://
sandiegounified.org/about/policies_
procedures/sexual_harassment. 

 

E . Tại Trường 
Mải hiảu trảảảng có nhiảm vả thành lâảp các nôải 
quy và luâảt lêả phù hảp vải Chính sách Phảc hải 
Kả luảt cảa hảc khu ảả taảo nên môảt môi trảảảng hoảc 
ảảảảng nải mà hảc sinh không bả phân trí và gián 
ảoản trong viảc hảc tảp. Xin xem Muảc H cho 
thông tin vêả Chính sách Phảc hải Kả luảt.

Hảc sinh phải tuân theo nhảng luảt lả cảa trảảng, 
tuân theo mải hảảng dản, phải siêng nảng hảc 
hành và tôn trảng các giáo viên cùng các 
nhân viên có thảm quyản khác và không ảảảc 
dùng ngôn ngả xúc phảm và thô tảc. Hảc sinh 
phải có trách nhiêảm vêả hành vi cuảa mình 
trên ảảảng ải ảản trảảng và ải vả nhà, ngoài sân chải, 
ả trong trảảng, trong giả ra chải và trong nhảng 
sinh hoảt do trảảng bảo trả. Các trảảảng ảảảc phép 
dùng môảt quy tảảc vêả mảảc trang phảc mà cảm 
không ảảảc mảc quản áo có màu sảc bảng ảảng và/
hay ảòi hải hảc sinh mảc ảảng phảc chung cho cả 
trảảng.

Phả huynh/giám hả nên dò lải chính sách vả 
kả luảt và nhảng luảt lả cảa trảảng vải con em mình. 
Phả huynh/giám hả phải hảp tác vải nhân viên 
trảảng trong viảc thi hành nhảng biản pháp kả luảt 
khi cản. 

Các bữa ăn trong trường  
Tảt cả hảc sinh trong Hoảc khu Thôảng nhâảt 
San Diego sả ảảảc cung cảp các bảa ản miản phí 

tải trảảng cho niên hảc 2021-22. Các gia ảình 
không cản phải ảiêản bảt cảả ảản xin nào ảả nhản các 
bảa ản tải trảảng này.

Hảc sinh chản tham gia hảc trảc tuyản có thả 
lảy bảa ản tả các ảảa ảiảm phân phải lả ảảảng ảảảc chả ảảnh 
trong toàn hảc khu.

 Tảt cả các bảa ản cảa trảảng ảảu ảảảc trù tính câản 
thâản ảả cung cảp dinh dảảng cân ảải cho hảc sinh. 
Hảc khu cung câảp các thảảc ản có châảt ảaảm 
lành maảnh bao gảm mảt sả ảả chay và thảc vảt, 
tảt cả các loải ngả cảc ảảu có ít nhảt 50% là ngả cảc 
nguyên hảt, natri và ảảảng ảảảc hản chả, các loải sảa 
bao gảm các loaải vảải 1% hay không có chảt 
béo, và trái cây tảải và rau ảảảc bao gảm trong 
mải bảa ản.

 Thông tin chi tiảt vả thảc ảản, ảảa ảiảm phân phải 
các bảa ản và nhiảu thông tin khác có tảiwww.
sandiegounified.org/departments/food_
and_nutrition_services.

PowerSchool 
Cảng thông tin cho Phuả huynh và Hoảc sinh 
cảa PowerSchool giúp phả huynh/giám hôả 
và hảc sinh truy cảp ảảảảc an toàn trên maảng 
vào mảt loảt các dả liảu có liên quan nhả: thông 
báo cảa trảảng; mảảc ải hoảc cảa hảc sinh; thải khóa 
biảu cảa hảc sinh; các bài tảp và hảng ảiảm; các 
hảng ảiảm trên thả báo cáo/báo cáo tiản bả và 

lải phê bình cảa giáo viên; các liên kảt bảng 
email ảản giáo viên; và sả ghi danh tùy chản 
vào các thông báo qua email vả bài tảp, 
hảng ảiảm, ảiảm cảa hảc sinh, v.v … Thông tin có 
sảản trên trang maảng cuảa trảảảng.

Kế hoạch An toàn trong 
trường  
Tảt cả các trảảng trong hảc khu ảảu có mảt kả 
hoảch an toàn hảc ảảảng toàn diản ảáp ảảng các 
tiêu chuâản cuảa tiêảu bang ảảảảc mô tả trong 
California Ed Code. Kả hoảch an toàn bao 
gảm các thả tảc vả thảm hảa, thả tảc ảả vào an toàn 
các vản ảả kả luảt nghiêm trảng, chính sách quảy 
rải tình dảc, thả tảc báo cáo lảm dảng trả em, quy 
ảảnh vả trang phảc hảc ảảảng và các chính sách 
kả luảt hảc ảảảng. Thông tin vả kả hoảch an toàn cảa 
trảảng hảc có sản tải trảảng hay trên trang maảng 
cảa trảảng.

Cảnh Sát Trường:  
Ban Cảnh sát cảa Hảc Khu Thảng Nhảt San 
Diego là mảt cả quan cảnh sát có ảuả chảảng chiả 
và mảảản các cảnh sát siên toàn thảải gian ảã ảảảảc 
tuyên thêả và các nhân viên hả trả. Vai trò 
chính cảa hoả là duy trì trảt tả và an ninh trong 
và gản các cả sả hảc ảảảng.

Phòng ngảa và can thiảp tải ác vản là cảt lõi cảa 

ttps://sandiegounified.org/about/policies_procedures/sexual_harassment
ttps://sandiegounified.org/about/policies_procedures/sexual_harassment
ttps://sandiegounified.org/about/policies_procedures/sexual_harassment
http://www.sandiegounified.org/departments/food_and_nutrition_services
http://www.sandiegounified.org/departments/food_and_nutrition_services
http://www.sandiegounified.org/departments/food_and_nutrition_services
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tảt cả các hoảt ảảng cảa Cảnh sát Trảảng. Mảc tiêu là 
giáo dảc và hảảng dản hảc sinh trong nhảng nảm 
hình thành, dùng các thảảc hành vêả phảảng 
cách hôải phuảc ảả giải quyảt xung ảảt, và dảy các 
bài hảc cuảc sảng tích cảc cho trả em. Các sả 
quan Cảnh sát Trảảng dành thải gian thuyảt 
trình cho hảc sinh vả nhiảu chả ảả, tả sả dảng ma 
túy ảản an toàn trên mảng, và hả trả các trảảng 
trong viảc ảánh giá và hoàn tâảt các Kả hoảch 
Trảảng hảc An toàn Toàn diản hàng nảm. 

ảêả ảáp ảảng vảải các trảảảng hảảp hay nhu cảu khản 
cảp, Cảnh sát Trảảng luôn sản sàng 24 tiêảng ảả 
sôả 619-291-7678. ảả biảt thêm thông tin, xin 
truy cảp vàohttps://sandiegounified.org/
departments/police_services  

Khóa cổng trường và Ứng                                                              
phó với khủng hoảng  
Trong nhảng trảảng hảp hiảm có, mảt trảảng có 
thả ảảảc ảảt vào tình trảng "khóa côảng" ảả bảo vả hảc 
sinh, nhân viên và khách trong trảảng trong 
các trảảng hảp khản cảp, thảảng hay xảy ra ngoài 
khuôn viên trảảng nhảng gản ảó (chảng hản nhả rả 
ga, môảt vả bảo lảc, ảe dảa bom, môảt truy ảuải cảa 
cảnh sát gản ảó) .  

Nhân viên Cảnh sát Trảảng hảc ảng phó vải mải 
trảảng hảp khóa côảng trảảảng, ảánh giá tình hình 
và phải hảp vải nhân viên nhà trảảng ảả giải quyảt 
nhu cảu cảa tảt cả hảc sinh và nhân viên. Các 
cả quan thảc thi pháp luảt khác cảng có thả 
tham gia. Phuả huynh/giám hôả sả ảảảc thông 
báo vả viảc khóa côảng trảảảng nhanh nhảt nảu 
tình hình cho phép.    Thông báo sả qua ảiản 
thoải, email, và/hay phảảng tiản truyản thông xã 
hải cảa hảc khu.

Nảu xảy ra mảt vả khóa cảng trảảảng, phả huynh/
giám hôả ảảảc yêu cảu giả bình tảnh trong khi 
nhà trảảng và chính quyản ảảa phảảng thu xảp tình 
hình. Phả huynh/giám hôả không nên ảản trảảng 
cho ảản khi ảảảc nhà trảảng thông báo. Không 
ai, bao gôảm các hoảc sinh, ảảảảc ra vào trảảảng 
trong thảải gian khóa côảng trảảảng. Nảu khóa 
cảng trảảảng kéo dài trong mảt khoảng thải gian 
dài hay ải quá giả ra vả, nhân viên trảảng sả 
thông báo cho phả huynh/giám hôả các kêả 
hoaảch dảả phòng. 

Nảu quả vả thảy có hoảt ảảng ảáng nghi ngả trong 
hay xung quanh các trảảng hảc hay các cả sả 
cảa hảc khu, hãy liên lảc vải Cảnh sát Trảảảng ả sả 
619-291-7678 (24 tiêảng). 

Sinh Hoạt của Học sinh, 
Hội Học sinh, 
các Chương trình và Điền 
kinh  
Các hôải hoảc sinh ảêảu mảả rôảng cảảa chào ảón tảt 
cả hoảc sinh nào muôản trảả thành thành viên 
mà không phân biảt nguôản gôảc tả tiên thảc 
tả hay nhản thảc, màu da, khuyảt tảt, giải tính, 
nhâản dảng giải tính, biảu hiản giải tính, tình trảng 
nhảp cả, quảc tảch, chảng tảc hay sảc tảc, tôn 
giáo, giải tính, khuynh hảảng tình dảc, hay có 
kảt giao vải mảt ngảải hay mảt nhóm nào mà có 
mảt hay nhiảu ảảc ảiảm thảc tả hoảc nhản thảc này. 

Môảt hảc sinh có thả tham gia vào các chảảng 
trình và sinh hoảt phân chia giải tính cảa trảảng, 
bao gảm các ảải và cuảc thi thả thao, ảảng thải sả 
dảng các cả sả phù hảp vải bản dảng giải tính cảa 
mình, bảt kả giải tính ảó có ảảảc liảt kê trong hả sả cảa 
hảc sinh hay không.

Phòng ngừa Tự tử và                                                                           
Giáo dục  
Hoảc khu Thôảng nhâảt San Diego cam kảt 
giúp ảảả các trảảng hảc, hảc sinh và gia ảình vảải 
các nguản hôả trảả và hảảng dản ảả giải quyảt viảc 
phòng ngảảa tả tả. Giáo dảc phòng ngảa tả tả cảa 
hảc khu ảảảc thiảt kả ảả giúp hảc sinh: 1) Xác ảảnh và 
phân tích các dảu hiảu cảa trảm cảm và các 
hành vi tả hảy hoải bản thân và hiảu cách cảm 
giác trảm cảm, mảt mát, cô lảp, thiêảu thôản, và 
lo lảng có thả dản ảản ả nghả tả tả, 2) Xác ảảnh các lảa 
chản thay thả cho tả tả và phát triản các kả nảng ảải 
phó và phảc hải, 3) Hảc cách lảng nghe, trung 
thảc, chia sả cảm xúc và nhản ảảảc sả giúp ảả khi nói 
chuyêản vảải bản bè nào có dảu hiảu muôản tả tả, 
4) tìm nhảng ngảải lản ảáng tin cảy, các nguản hôả 
trảả cảa trảảng và/hay các nguản can thiảp khảng 
hoảng tảả cảng ảảng nải mà thanh thiảu niên có thả 
nhản ảảảc sả giúp ảả và thâảy không bả kả thả khi hoả 
tìm các dảch vả sảc khảe tâm thản, lảm dảng chảt 
kích thích và/hay phòng ngảảa tả tả.

Hảc khu cung cảp cho phuả huynh/giám hả 
thông tin giáo dảc và mô tả các yảu tả nguy cả 
và dảu hiảu cảnh báo tả tả, chảảng trình giảng dảy 
phòng ngảảa tả tả cảa hảc khu và các bảảc cả bản 
ảả giúp thanh thiảu niên nào có yả muôản tả tả, 
bao gảm cả các nhóm nguy cả cao nhả thanh 
thiảu niên ảang ảau buôản vì ai ảó chêảt do tả tả; 
thanh niên khuyảt tảt, bảnh tâm thản, hay rải loản 
lảm dảng chảt gây nghiản; thanh niên vô gia 
cả và con nuôi; và giải trả LGBTQ. BP/AR 

5141 .52

ảảảng dây nóng toàn quảc vả Tả sát tải 800-273-
TALK (8255) cung cảp hả trả 24/7, miản phí 
và bảo mảt cho nhảng ngảải biả lo buôản, các 
nguôản hôả trảả cho phòng ngảa và khảng hoảng 
cho quyả viả hay ngảải thân cảa quyả viả và các 
phảảng pháp tôảt nhảt cho các chuyên gia. 

ảảảng dây nóng toàn quảc vả Bảo lảc Gia ảình tải 
800-799-SAFE (7233) là dảch vả bảo mảt và 
miản phí 24/7 dành cho nhảng ngảải sảng sót, 
nản nhân và nhảng ngảải bả ảnh hảảng bải bảo lảc gia 
ảình, bảo lảc bản tình và lảm dảng mải quan hả. 
ảảảng dây nóng có các dảch vả ảảc biảt nhảm vào 
các mải quan hả cảa thanh thiảu niên và thanh 
niên.

Thông tin thêm có sảản tải https://
sandiegounified.org/about/anti-_bullying/
anti_bullying_and_intimidation 

Chương trình Giáo dục 
Sức khoẻ Tình dục  
Giáo dảc bao quát vả tình dảc ảảảc dảy bảải các 
giáo viên ảảng lảp ảã ảảảc huản luyản hay các nhà 
giáo duảc vả sảc khảe cảa cảng ảảng ảảm trách ả các 
cảp lảp 6, 8 và trung hảc ảêả nhiả câảp. Chảảng 
trình giảng dảy dành cho lảp 6 gảm có nhảng 
thông tin vả tuải dảy thì phù hảp vải tảng lảa tuải, 
giaải phâảu vả sinh ảeả, nhâản daảng giải tính, 
khuynh hảảng tình dảc, các môải quan hêả tôn 
troảng, bảnh SIDA và cách thảc ngản ngảa 
nhiảm bảnh sinh lả và kả nảng giao tiêảp. Ngoài 
các ảả tài này ra, chảảng trình giảng dảy cảa cảp 
lảp 8 và cảa trung hảc bao gảm các bài hảc vả 
phảảng pháp ngảa thai, các chản lảa thay thả 
cách thảc ngảa thai, sả lảm dảng trong mải quan 
hả, và các kả nảng thảảng lảảảng. Tâảt caả nôải dung 
cuảa các lảảp ảảảc ảòi hải bải California Healthy 
Youth Act (ảaảo luâảt Trè em Maảnh khoảe cuảa 
California)

Phả huynh/giám hả ảảảc thông báo trảảc khi các 
lảp hảc vả Giáo Dảc Sảảc khoảeTình Dảc bảt ảảu và 
có thêả duyêảt qua các tài liảu giảng dảy. Sau 
khi duyêảt qua nhảng tài liảu này, phả huynh/
giám hả nào không muản con em mình 
tham gia vào các lảp này có thả thông báo 
cho trảảng biảt bảng vản thả. Thông tin có sảản taải 
www.sandiegounified.org/SHEP    

Chính sách Sống lành 
mạnh  

https://sandiegounified.org/departments/police_services
https://sandiegounified.org/departments/police_services
https://sandiegounified.org/departments/counseling_and_guidance/social_emotional
https://sandiegounified.org/departments/counseling_and_guidance/social_emotional
https://sandiegounified.org/departments/counseling_and_guidance/social_emotional
http://www.sandiegounified.org/SHEP
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Bảt cảả hảc khu nào tham gia vào Chảảng trình 
Bảa ản trảa Hảc ảảảng Quảc gia hay chảảng trình 
Dinh dảảng Trả em khác cảa liên bang ảảu phải 
thiảt lảp môảt chính sách sôảng lành maảnh 
cuảa trảảng hảc ảảa phảảng cho tảt cả các trảảng hảc 
nảảm trong thảm quyản cảa mình. Các chính 
sách vả sôảng lành maảnh thúc ảảy sảc khảe cảa 
hảc sinh, ngản ngảa và giảm béo phì ả trả em, 
và bảo ảaảm rảng các hảảng dản vả dinh dảảng cho 
bảa ản hảc ảảảng ảáp ảng các tiêu chuản bảa ản hảc 
ảảảng tải thiảu cảa liên bang.

Chính sách Sôảng lành maảnh cảa Hoảc khu 
Thôảng nhâảt San Diego dảa trên khuôn khả 
“Toàn trảảng, Toàn cảng ảảng, Toàn thả trả em” 
cảa CDC. Chính sách Sôảng lành maảnh 
bao gảm dinh dảảng, giáo dảc thả chảt, giáo dảc 
sảc khảe, dảch vả y tả, sôảng lành maảnh vêả tình 
cảm xã hải, môi trảảng hảc ảảảảng an toàn, sảc khảe 
cảa nhân viên và sả tham gia cảa gia ảình/
cảng ảảng. 

Phả huynh/giám hả, hảc sinh, ảải diản dảch vả ản 
uảng cảa trảảng, giáo viên thả dảc, chuyên viên 
y tả hảc ảảảng, Hải ảảng giáo dảc, quaản triả viên cuảa 
trảảảng và công chúng ảảảc mải tham gia vào viảc 
phát triản, thảc hiản, xem xét và cảp nhảt chính 
sách sôảng lành maảnh cảa hảc khu và các 
trảảng. Bảt cảả ai muản tham gia hãy liên laảc vải 
ngảải giám sát sôảng lành maảnh cảa hảc khu tải 
wellness@sandi.net. BP 5030 (a)

Bản Báo Cáo về Thành Quả 
Học Đường
Tâảt caả trảảng công lảp cảa California bảảt buôảc 
phaải cung cảp nhảng thông tin vả trảảng hàng 
nảm cho cảng ảảng qua mảt Bản Báo Cáo 
Thành Quả Hảc ảảảng (SARC). Baản SARC gôảm 
có thông tin cả thả vả tình trảng và hiảu nảng cảa 
môảt trảảảng tả niên hảc trảảc. Các baản sao SARC 
cuảa trảảảng có sản tải trảảng hay trên trang maảng 
cảa trảảng taải www.sarconline.org. BP 0510

Giáo dục Đặc biệt 
Hảc Khu Thảng Nhảt San Diego cam kảt nhản 
diản và ảánh giá cho tâảt caả hảc sinh tả tuải sả 
sinh ảản 21 tuải, mà có thả có khuyảt tảt và sôảng 
trong phaảm vi cuảa hoảc khu. Nhảng hảc sinh 
này sả ảảảc cung cảp hả trả thích hảp và các dảch 
vả liên quan ảảảc xác ảảnh qua môảt sảả ảánh giá 
giáo dảc. Tâảt caả hảc sinh ảả ảiảu kiản seả nhâản ảảảảc 
mảt nản giáo dảc công cảng thích hảp vải luảt 
pháp liên bang và tiảu bang, bao gảm cả 
nhảng hảc sinh ghi danh tải các trảảảng tả, trả em 
dảải sả bảo trả cảa tiảu bang, các hảc sinh di ảảng 

nhiảu mà có các nhu cảu ảảc biảt. 

Các dảch vả ảảảc cung cảp dảa trên các nhu cảu 
cá nhân cảa hảc sinh. Mảt nhóm các chuyên 
gia giáo dảc, cùng vải phả huynh/giám hả, 
sả phát triản Chảảng trình Giáo dảc Cá nhân 
(IEP) dảa trên nhu cảu riêng cảa hảc sinh và 
các yảu tả khác. IEP là mảt vản kiản pháp lả mô 
tả cách thảc hảc khu cung cảp dảch vả cho mảt 
hảc sinh có các nhu cảu ảảc biảt. Sả hả trả và dảch 
vả cho Giáo dảc ảảc biảt ảảảc cung cảp chiảu theo ảảo 
luảt Individuals with Disabilities Education 
Act (IDEA 2004) (ảảo luảt Giáo dảc cho các 
Cá nhân Khuyảt tảt).

ảêả lâảy thêm thông tin, xin truy câảp www.
sandiegounified.org/academics/special 
education or call 619-725-7700. BP 
6164 .4

Nảu phuả huynh/giám hả không ảảng ả vải IEP, có 
thêả dùng các tùy chản sau:

• Thanh tra viên: Vản phòng Thanh tra viên 
cuảa hoảc khu giải tảa các vản ảả thuảc Giáo dảc ảảc 
biảt và ảiêảu khoaản 504. Các thanh tra viên 
không phải là ngảải bênh vảc phả huynh cảng 
nhả không phải là ngảải ảảa ra quyảt ảảnh cho hảc 
khu, nhảng hoả làm viảc mảt cách vô thiên 
viả vải tảt cả các bên ảả giúp giải quyảt các mải 
quan tâm liên quan ảản các nhu cảu ảảc biảt 
cảa hảc sinh. ảả biảt chi tiảt và thông tin liên 
laảc, xin truy cảp https://sandiegounified.
org/departments/special_education_
ombudspersons .

•  Thả tảc Pháp lả : Phả huynh/giám hôả có 
thả nảp thả tảc pháp lả bảng cách liên lảc 
vải  California Office of Administrative 
Hearings, Special Education Division, 
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, 
Sacramento, CA, 95833, goải sôả 916-
263- 0880 hay truy câảp https://www.dgs.
ca.gov/%20OAH/Case-Types/Special-
Education .

•  Bả Giáo Dảc California (California 
Department of Education): Nảu nhóm và 
phả huynh/giám hả cảm thảy rảng IEP cảa con 
em mình chảa ảảảc thảc hiản ảúng cách hay 
có nhảng cáo buảc khác vi phảm pháp luảt 
cuảa giáo dảc ảảc biảt, hả có thả khiảu nải trảc tiảp 
vải  California Department of Education, 
Special Education Division, 1430 N St., 
2nd floor, Room 2401, Sacramento, CA  
95814 hay taải www.cde.ca.gov/sp/se .

ADA, ảiảu khoản 504 vả các ảiêảu chiảnh Hảp 

lả cho Hảc sinh:  Hảc Khu Thảng Nhảt San 
Diego có bôản phâản dảảa theo ảiêảu khoaản 
504 cảa ảảo Luảt Phảc Hải nảm 1973 ảả nhâản ảảnh, 
xem xét dả liảu ảánh giá, và cung cảp các tiản 
nghi/ảiêảu chiảnh hảp lả cho nhảng hảc sinh có 
khuyảt tảt. Mải trảảng có mảt ảiảu phải viên cho ảiêảu 
khoaản 504 mà có thả cung cảp thêm thông 
tin và trả giúp. Có thả gải cho vản phòng 
ADA/504 cảa hảc khu ả sả 619-725-5658.  
BP/AR 6164 .6

Học sinh có Khuyết tật Tạm 
thời
AR 6183

•  Giảng dạy: Hảc khu có mảt chảảng trình 
giaảng daảy cá nhân cho nhảng em hảc 
sinh có khuyêảt tâảt tảm thải và bảảt buảc phải ả 
nhà, ảả bảnh viản hay môảt cả sả y tả dân cả nào 
khác. Nảu bảnh viêản hay môảt cả sả y tả nảm 
bên ngoài ranh giảải cuảa hảc khu cuảa hoảc 
sinh, hảc sinh sả ảảảc xem là ảả ảiảu kiản vải các tiêu 
chuâản cả trú cảa hảc khu mà bảnh viản hay cả 
sả y têả này tảa lảc.    Phả huynh/giám hả phải 
thông báo cho hảc khu nải hảc sinh tảm trú ảả 
ảảảc nhâản sảả giaảng daảy ảâảc biêảt cho hảc sinh.

•  Giáo dục thể chất: Nêảu mảt hảc sinh có 
khuyảt tảt tảm thải hay vảnh viản mà ngản caản 
em không tham gia ảảảảc hoàn toàn vào 
giáo dảc thả chảt, phả huynh/giám hả phải cho 
mảt bác sả (MD hay DO, NP, PA) ảiêản mảảu 
ảản "Physical Education Modification for 
Injury or Illness” mà chúng tôi có sảản taải 
trảảảng.

•  Các Thiết bị Trợ giúp: ảôi khi hảc sinh 
có thả cản phải sả dảng các thiảt bả trả giúp nhả 
nảng, xe lản, hay các giày ảng ảả ảản trảảng. ảả giảm 
thiảu rải ro xảy ra cho hảc sinh và nhảng ngảải 
khác, phả huynh/giám hả phaải cung cảp giảy 
thông báo cảa bác sả cuảa hảc sinh. Giâảy 
thông báo phaải xác ảảnh thiảt bả có toa ảả sả 
dảng tải trảảng, công nhản hảc sinh ảã ảảảc daảy 
cách dùng thiảt bả mảt cách an toàn, bao 
gảm sả cho phép cảa phả huynh ảả nhân viên 
hảc khu giao tiảp vải các chuyên gia y têả nảu 
cản hiêảu rõ hản, và bao gảm dả ảoán thải gian 
cản dùng thiảt bả. 
 

Cho ảản khi thông báo này ảảảc nhản tả mảt 
chuyên gia y tả, các hảc sinh có thả hoàn 
tảt các bài làm tải nhà hay tảm thải trong 
vản phòng nhà trảảng. Phả huynh/giám hả 

http://www.sarconline.org
http://www.sandiegounified.org/academics/special%20education
http://www.sandiegounified.org/academics/special%20education
http://www.sandiegounified.org/academics/special%20education
https://sandiegounified.org/departments/special_education_ombudspersons
https://sandiegounified.org/departments/special_education_ombudspersons
https://sandiegounified.org/departments/special_education_ombudspersons
https://www.dgs.ca.gov/%20OAH/Case-Types/Special-Education
https://www.dgs.ca.gov/%20OAH/Case-Types/Special-Education
https://www.dgs.ca.gov/%20OAH/Case-Types/Special-Education
http://www.cde.ca.gov/sp/se
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có thả yêu cảu mảt bản sao cảa mảu ảản tên là 
"Orthopedic/Medical Equipment Orders 
for School."

•  Vật liệu y tế: Phả huynh/giám hả có bôản 
phâản phaải cung cảp thiảt bả y tả và chảnh 
hình và các thiảt bả liên quan theo lêảnh cảa 
bác sả. Thí dả nhả thuảc uảng, các ảng thông 
và ảng dản, tã, khản lau, ảng chích, các hảp 
giả thuảc vả hô hảp, các mảt nả che và máy khí 
dung, các hả thảng tiảp insulin, thiảt bả/vảt liảu 
theo dõi lảảng ảảảng trong máu.

• Xe lăn: Chả có nhân viên nhà trảảng ảảảc 
phép ảảy mảt hảc sinh bả thảảng trên chiảc xe lản, 
trả khi hảc sinh có thả tả ảâảy mình mảt cách an 
toàn. Các hảc sinh khác ảảu bả cảm ảảy mảt hảc 
sinh bả thảảng ngải trên xe lản. 

Cấm dùng Thuốc lá  
Hảc sinh không ảảảc sả hảu, thuảc hút hay dùng 
thuảc lá hay bảt cảả sản phảm nào có chảa thuảc 
lá hay nicotin khi ả trong trảảng, trong khi 
tham gia các sinh hoảt do trảảng tài trả, hay 

trong lúc ảảảảc giám sát và kiảm soát bảải nhân 
viên hảc khu. 
 Các sản phảm bả cảm bao gảm thuảc lá ảiảu, 
xì gà, xì gà nhả, thuảc lá ảinh hảảng, thuảc lá 
không khói, thuảc hít, các gói nhai và 
trảu. Hảc sinh sả hảu hay sả dảng thuảc lá ảiản tả, 
hookahs ảiản tả và các thiảt bả tảa hải khác, có 
hay không có hàm lảảng nicotine, mà tảảng 
tảả nhả viảc sả dảng các sản phảm thuảc lá cảng bả 
cảm. BP/AR 5131 .62

F . Quyền lợi của Học sinh và Hồ sơ
Tiết lộ dữ kiện của học sinh                                                                 
và phụ huynh/giám hộ
BP/AR 5125.1
Luảt tiảu bang cho phép các hảc khu tiảt lả 
thông tin loaải danh muảc cho các cá nhân 
và cả quan nào có ảy quyản. Thông tin danh 
mảc có nghảa là thông tin có trong hả sả hảc 
sinh thảảng không ảảảc coi là có hải hay xâm 
phảm quyản riêng tả nảu ảảảc tiảt lả. (Xem Bảng 2) 

Phả huynh/giám hả không muản loải thông tin 
này ảảảc tiảt lả phải thông báo cho trảảng cảa con 
hả bảng cách ảánh dảu “Chản không tham gia” 
trong Ô 11 cảa Enrollment Form (Mảu ảản ghi 
danh) hay gải yêu cảu vảải chảả kyả bảng vản thả ảêản 
cho nhà trảảng.

Các ảảo luảt liên bang và tiảu bang cho phép 
mảt sả quyản riêng tả và truy cảp vào các hả sả 
cảa hảc sinh cho hảc sinh và phả huynh cảa 
các em. Phả huynh/giám hả, hảc sinh tả 18 
tuải trả lên, hảc sinh tả 14 tuải trả lên ảảảc xác ảảnh là 
thanh thiảu niên vô gia cả và không có ngảải 
ải kèm, và nhảng cá nhân ảã hoàn thành và 
kả Caregiver’s Authorization Affidavit (Bản 
Tuyên thả ảy quyản cảa Ngảải chảm sóc) có quyản 
kiảm tra hả sả, yêu cảu sảa ảải hả sả hảc sinh. phả 
huynh/giám hả hay hảc sinh ảả ảiảu kiản tin rảng 
không chính xác và ảảng ả tiảt lả thông tin nhản 
dảng cá nhân có trong hả sả giáo dảc cảa hảc 
sinh trả trảảng hảp ảảo luảt Quyản riêng tả và Quyản 
Giáo dảc Gia ảình (FERPA) cho phép tiảt lả mà 
không có sả ảảng ả.

Hảc khu sả cả gảng liên lảc vải phả huynh/giám hả 
cảa hảc sinh trảảc khi tiảt lả thông tin theo trát ảòi 
hảu tòa và, nảu thích hảảp, lảnh tòa, nảu hả chảa ảảảc 
cho biảt.

Những người/cơ quan 
tuyển mộ nhập ngũ  

Luảt giáo dảc liên bang ảòi hoải các hảc khu 
phải ảảa ra nhảng thông tin loải danh muảc cảa 
hảc sinh cảp trung hảc ảả nhả cảp cho các ngảải/cả 
quan tuyản mả nhảp ngả. Phả huynh/giám hả cảa 
hoảc sinh bâảc trung hảc ảêả nhiả câảp có quyản 
lảa chản hản chả phả biản thông tin loải danh 
muảc này cảa hảc sinh. Các yêu cảu hản chả tiảt 
lả thông tin danh muảc phải ảảảc gải bảng vản bản 
ảản trảảng cảa mải hoảc sinh vào ảảu niên hảc. Các 
yêu cảu có thả ảảảc làm bảng cách ảánh vào ô 
“opt out “ hay xin miêản trên mảu ảản ghi danh 
hay viảt thả cho vản phòng trảảng.

Truy cập vào hồ sơ của học 
sinh  
Hảu hảt các yêu cảu cung cảp thông tin hảc 
sinh tảả các cá nhân hay tả chảc sả không ảảảc 
thảc hiản nảu không có phép qua vản thả cảa 
phả huynh/giám hả ảả tiảt lả thông tin. Ngoài ra 
nhảng hả sả ảảảc liảt kê dảải ảây trong mảc “Hả Sả cảa 
Hảc Sinh” sả ảảảc tả ảảng chuyản ảản bảt cả trảảng cảa hảc 
khu nào khác mà hảc sinh ghi danh và ảản 
nhảng trảảng ngoài hảc khu khi trảảng hảc mải nải 
hảc sinh seả theo hảc, yêu câảu.

Truy cảp vào các thông tin trong hả sả cảa 
hảc sinh mà không có phép cảa phả huynh/
giám hôả chả ảảảc cho phép trong nhảng trảảng 
hảp mà ảảo luảt FERPA cho phép tiảt lả mà 
không cản có sả ảảng ả. Viảc này có thả bao gảm 
nhảng không giải hản cho:

•  Trảảng và nhân viên cảa hảc khu (gảm có nhà 
thảu, cả vản hay tình nguyản viên) thi hành 
các dảch vả hảp hiản

•  Các nhân viên giáo dảc hành chánh chả 
ảảnh bảải liên bang và tiảu bang 

•  Các cả quan luảt pháp hay các cả quan an 
toàn công cảng khác vảải quyêản truy cảp hảp 
pháp.

Phả huynh/giám hả có quyản nôảp hả sả khiảu 

nải vải Bả Giáo Dảc Hoa Kả nảu cảm thảy hảc 
khu không hành xả ảúng vải ảảo Luảt Vả Các 
Quyản Giáo Dảc cảa Gia ảình và ảảo Luảt Bảo 
Mảt (FERPA). ảiảa chiả là: Family Policy 
Compliance Office, U.S. Department 
of Education, 400 Maryland Ave., S.W., 
Washington, D.C., 20202. ảiêản thoaải sôả 
1-800-USA- LEARN (1-800-872-5327).

Lưu giữ hồ sơ                                                                                   
của học sinh  
Hiảu trảảng có trách nhiảm lảu giả các hả sả cảa hảc 
sinh. Nhân viên trảảng xem xét các hả sả ảảnh kả. 
Tài liảu nào không còn cản nảa sả ảảảc hảy bả theo 
luảt cảa tiảu bang. 

Hồ sơ Học sinh  
Nhảng hả sả sau ảây ảảảc giả cho mải hảc sinh:

•  Dảả kiêản ghi danh bao gảm ngày và nải sinh, 
và dảả kiêản vả ảảa chả/nải cả trú

• Mảảc ải hảc và hả sả y têả

•  Hả sả tích luảy vả các ảiảm thi, hảng ảiêảm, các 
môn hảc và các khóa hảc ảã lảy và ghi chú vả 
kả luảt, nảu thích hảp

•  Nhảng hả sả cản thiảt cho các chảảng trình giáo 
dảc ảảc biảt

•  Nhảng nhản xét cảa giáo viên vả tiản bả và sả 
tham gia vào chảảng trình giáo dảc cảa hảc 
sinh.

Phả huynh/giám hả ảảảc phép xem xét và bàn 
thảo nhảng hả sả này vải nhân viên trảảng trong 
ngày hảc thảảng bảng cách lảy hản. Hảc khu sả 
cung cảp quyản truy cảp vào các hả sả cảa hảc 
sinh trong thải hản nảm ngày làm viảc kả tả ngày 
ảảảc yêu cảu. Nhân viên có phép sả có mảt ảả giải 
thích các hả sả nảu có sả yêu cảu. Bảt cả mải quan 
tâm nào liên quan ảản sả chính xác hay thích 
hảp cảa bảt cả chi tiảt nào trong các hôả sả nên ảảảảc 
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BẢNG 2:  TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA HỌC SINH:
Các cá nhân và cơ quan được phép nhận 
Thông tin Học sinh
(Trừ phi phụ huynh/giám hộ không cho phép 
)

Thông tin học sinh
(Loại thư mục )

 
• In Truyản thông

• Máy Truyản hình

• Máy Truyản thanh

• Các cả quan Thông tin khác

• Hải phả huynh giáo chảc cảp hảc khu PTA

• Các giáo viên/các viên chảc trảảng

• Các cả quan luảt pháp

•  Các cả quan có liên kảt vải trảảng 
(như các tổ chức trường, Hội phụ 
huynh giáo chức, Hội đồng trường),  
Thông tin vả hảc sinh có thả không ảảảc tiảt lả ra 
cho bảt cả bên thả ba nào.

•  Tên cảa nhảng ngảải chả hay có thả làm chả mà 
hảc sinh ảã ảả ảản xin viảc.

• Nhảng ngảải/cả quan tuyản mả nhảp ngả

• Các tả chảc phi lải nhuản

• Các nhà trả cảp trong tảảng lai

•  Nhảng cả quan tài chính mà hảc sinh ảã ảả ảản xin 
trảả câảp tài chánh

• Hải phả huynh giáo chảc cảp hảc khu PTA

• Các giáo viên/các viên chảc trảảng

• Các cả quan luảt pháp

•  Tên cảa nhảng ngảải chả hay có thả làm chả mà 
hảc sinh ảã ảả ảản xin viảc.

• Các tả chảc phi lải nhuản

 
1 . Tên

2 . Địa chỉ

3 . Điện thoại

4 . Ngày sanh:

5 .  Kỷ lục tham gia được chính thức công nhận 
trong các sinh hoạt và thể thao

6 . Cân nặng và chiều cao của các thành viên trong 
nhóm thể thao

7 . Các ngày có mặt đi học

8 . Các bằng cấp và giải thưởng đã nhận được

9 . Các trường đã đi học gần đây nhất

Xim xem Điều lệ Hành chính 5125.1

Học sinh được định nghĩa là bất cứ cá nhân nào đang hay đã học tại trường học 
khu mà học khu lưu giữ hồ sơ học sinh . Mức đi học bao gồm, nhưng không giới 
hạn, việc tham dự trực tiếp hay qua văn thư qua lại, hội nghị truyền hình, vệ tinh, 
trang mạng, hay các ký thuật viễn thông và thông tin điện tử khác cho những 
học sinh không có mặt trong lớp học và khoảng thời gian mà một học sinh đang 
làm việc theo chương trình học-làm bài . Hồ sơ học sinh là bất cứ mục thông tin 
nào (bằng chữ viết tay, bản in, băng, phim, máy vi tính, hay các hình thức khác) 
được thu thập trong hay ngoài học khu liên quan trực tiếp để có thể nhận dạng 
được một học sinh và được học khu lưu giữ, yêu cầu phải duy trì bởi một nhân 
viên khi thực hiện nhiệm vụ của họ, hay được duy trì bởi một bn nào đó đại diện 
cho học khu . Bất cứ thông tin nào được lưu giữ cho mục đích đánh giá của bên 
thứ hai đều được coi là hồ sơ học sinh .  Hồ sơ học sinh bao gồm hồ sơ sức khỏe 
của học sinh .  Hồ sơ học sinh không bao gồm: 1) Thông tin thư mục, 2) Các ghi 
chú không chính thức được biên soạn bởi một viên chức hay nhân viên trường 
học mà vẫn thuộc sở hữu duy nhất của nhà biên soạn, chỉ được sử dụng như 
một công cụ hỗ trợ trí nhớ cá nhân và không thể truy cập hoặc tiết lộ cho bất cứ 
người nào khác ngoại trừ một nhân viên thay thế, 3) Hồ sơ của đơn vị thi hành 
pháp luật của học khu, 4) Hồ sơ do học khu tạo hay nhận sau khi một cá nhân 
không còn là học sinh và không liên quan trực tiếp đến việc theo học của cá nhân 
đó với tư cách là học sinh, 5) Các số điểm trên các bài được chấm điểm dựa vào 
các học sinh đồng lứa trước khi giáo viên thu thập và ghi lại hồ sơ . Những hồ sơ 
học sinh bắt buộc phải được lưu giữ vĩnh viễn là những hồ sơ lưu trữ luôn không 
bao giờ được hủy bõ và trường đã được hướng dẫn biên soạn theo luật của tiểu 
bang, quy định hay chỉ thị hành chính . 
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ảem ra thảo luản vải hiảu trảảng.

Phả huynh/giám hả hay hảc sinh ảuả ảiêảu kiêản 
có thả yêu cảu trảảng sảa ảải dả kiản nào hả tin là 
không ảảảc chính xác. Mảt vản thả yêu cảu xác 
ảảnh rõ ràng phản nào trong hả sả mà hả muản 
thay ảải và lả do cho hiảu trảảng nhà trảảng xem. 
Nảu trảảng quyảt ảảnh không sảa ảải lải hả sả theo lảải 
yêu cảu, trảảng phải thông báo cho phả huynh/
giám hôả, hảc sinh ảả ảiêảu kiêản vả quyảt ảảnh này 
và cả vản hả vả quyêản kháng án cuảa hoả liản 
quan ảản viảc sảa ảải hả sả. Thông tin thêm vêả thuả 
tuảc kháng án seả ảảảảc cung câảp.

Phuả huynh/giám hôả và các hoảc sinh lảản hản 
18 tuôải có thêả xin ảảảảc baản sao cuảa hôả sả cuảa 
hoảc sinh. Nảu ảảảc mảt hảc khu khác yêu cảu, 
các hả sả ảảảc liảt kê ả trên sả ảảảc chuyản tiảp ảản trảảng 
hảc mải cảa hảc sinh trong vòng mảải ngày hảc kả 
tả ngày yêu cảu hả sả.

Lấy một phiếu báo cáo hay 
một học bạ
  ảả có các phiảu báo cáo và hảc bả tiảu hảc, 
trung hảc ảả nhảt và ảả nhả cảp thì xin liên lảc vải 
trảảng ảang theo hảc. Sả cản nảm ngày làm viảc ảả 
xét các yêu cảu. Khi trảảng ảóng cảa, xin liên 
lảc vải Vản Phòng Hôả sả Hoảc sinh (Student 
Records Office) ảả sôả 619-260-2426 hay 
email studentsrecords@sandi.net. Có thêả 
yêu câảu trảảc tuyêản taải https://sandiegoca.
scriborder.com/ .   

Các Khảo Sát  
Cản phải có mảt bản thảa thuản viảt tay tả phả 
huynh/giám hả trảảc khi cho mảt hảc sinh có mảt 
baản khaảo sát, bản nghiên cảu hay ảánh giá 
mà tiêảt lôả các dả kiản cá nhân nhảy cảm nhả 
sả liên hả chính trả hoảc các niảm tin; các vản 
ảả tâm thản hay tâm lả; cả xả hay thái ảả tình dảc; 
hành vi bảt hảp pháp, chảng lải xã hải, thái ảả tả 
buảc tải và hả mình; các ảánh giá quan troảng 
cuảa các cá nhân khác mà biả ảản có quan 
hêả gia ảình gản gải; các môải quan hả vải nhảng 
ảảc quyản ảảảc công nhản hảp pháp hay tảảng tảả, thí 
duả nhả vải các luảt sả, y sả và ngảải tu hành; các 
ảảo giáo, các môải liên hả hay niảm tin cảa hảc 
sinh hay phả huynh; hay lải tảc thu nhảp ngoài 
sả ảòi hải cảa luảt pháp ảả xác ảảnh tiêu chuâản cảả 
tham gia ảảảảc vào chảảng trình hay không. Các 
phả huynh/giám hả có thả duyêảt qua các baản 
khaảo sát thảc hiản bải các bên thả ba ảaả dùng 
ảêả thâu thâảp các tin tảc cá nhân.

LảU ả: Bả luảt Giáo dảc California có môảt ảiêảu 

khoaản cho miêản ảiêảu kiêản nói trên bảng 
cách cho phép mảt sả hành chánh vô danh 
quyản tả nguyản khảo sát hành vi sảc khảe và 
nhảng nguy cả cuảa hoảc sinh. Sau khi báo 
cáo baản khảo sát, nảu phả huynh/giám hả cảa 
các em cảp lảp 7-12 không “xin miêản” sảả 
tham gia cảa con em hả, thì hảc sinh sả tham 
gia vào viảc khảo sát vải sả chảp thuản cảa phả 
huynh/giám hả theo tính cách “thả ảảng.” Phả 
huynh/giám hả có quyản kiảm duyảt baản khaảo 
sát này. 

Chương trình Medi-Cal Xin 
bồi hoàn khi nghỉ làm LEA  
Hảc khu, hảp tác vải Ban Dảch vả Chảm sóc 
Sảc khảe California (DHCS), tham gia vào 
mảt chảảng trình cho phép hảc khu ảảảc hoàn trả 
bảng tiản Medicaid liên bang cho mảt sả dảch 
vả y tả ảảảc cung cảp cho hảc sinh ghi danh vào 
Medi-Cal. Sả tiản nhản ảảảc thông qua chảảng 
trình này ảảảc tái ảảu tả trảc tiảp vào viảc mả rảng và 
cải tiêản các dảch vả y tả và xã hải cho tảt cả hảc 
sinh. 

Theo các quy tảc và hảảng dản cảa tiảu bang và 
liên bang, ảây là môảt thông báo cho biêảt 
là mảt sả thông tin có thả ảảảc tiảt lả tả hả sả hảc sinh 
cho nhà cung cảp dảch vả chảm sóc sảc khoả 
Paradigm, LLC và Ban  Dảch vả Chảm sóc 
Sảc khoả (DHCS) chuyên cho mảc ảích xin 
bải hoàn (và hả sả Medi-Cal cảa con quả vả có 
thả ảảảc dùng). Thông tin chiả ảảảảc ảảa ra nêảu hoảc 
khu nhâản ảảảảc lảải châảp thuâản cuảa phuả huynh/
giám hôả.

Sả ảảng ả, hoảc không ảảng ả cảa phuả huynh/giám 
hôả, không ảnh hảảng ảản các dảch vả có sản và 
cung cảp cho con cảa quả vả, và không ảnh 
hảảng ảản các phúc lảải cuảa Medi-Cal. Mâảu ảản 
Ghi danh là nải sảả châảp thuâản ảảảảc yêu câảu. 
Hảc khu có thả ảã ảảng ả trong quy trình phát 
triản và duyêảt xét IEP / IFSP (nảu thích hảảp). 
Tảt cả thông tin ảảảc chia sả ảảu ảảảc mã hóa và truyản 
ải mảt cách an toàn tải cả nhà cung cảp diảch 
vuả cảa hảc khu và DHCS.

Các hôả sả giáo duảc mà có thêả ảảảảc chia seả 
bao gôảm tên hảc sinh, ngày sinh, và ảánh 
giá vả sảc khảe, can thiảp, và thông tin giải thiảu 
(cho các dảch vả nhản ảảảc tải trảảng) và 

các ghi chép cảa y sả liên quan ảản các dảch 
vả y tả này và dả liảu ảảảc chản tả IEP/IFSP cảa trả (nảu 
thíc hảảp).

Phả huynh/giám hả có quyản rút lải lảải thoaả 

thuâản tiảt lả thông tin cảa hảc sinh cảa hả bảt cảả 
lúc nào. Hảc sinh sả không bả tả chải các dảch 
vả cản phải có ảả theo hảc, và phả huynh/giám 
hôả sả không bao giả bả hoảc khu ảòi bải hoàn 
cho các dảch vả ảảảc cung cảp vì ảã ảảng ả, hay 
không ảảng ả.

Khi Medi-Cal bải hoàn cho hảc khu mảt sả các 
dảch vả chảm sóc sảc khoả, phú lảải Medi-Cal 
cảa con quả vả seả không bả ảnh hảảng trong bảt cả 
hình thảảc nào. Hoảc khu tham gia vào chảảng 
trình này ảả nhâản ảảảc tài trả liên bang cho các 
dảch vả y tả ảã ảảảc thảc hiản tải trảảng và sả do Medi-
Cal bải hoàn, rải sau ảó sả dảng tài trả này ảả mả 
rảng các dảch vả dành cho mải hảc sinh.

Sự bảo mật và Sự riêng tư  
Sả bải hoàn cảa hảc khu cho nhà cung cảp 
dảch vả bả ràng buảc bải mảt hảp ảảng vải các quy 
ảảnh cả thả ảả bảo mảt hả sả cảa hảc sinh, bảo ảảm thông 
tin không ảảảc sả dảng hay tiảt lả mảt cách không 
thích hảp. Các nhà cung cảp dicảh vuả cảa 
chúng tôi tuân thả theo HIPAA. Thêm nảảa, 
hoảc khu và DHCS bả ràng buảc bải các thảa 
thuản bao gảm các ảiảu khoản cả thả vả viảc sả dảng 
thông tin ảảảc chia sả trong chảảng trình này, và 
các nghi thảc ảiảu hành bảo mảt.

Trách nhiệm của bên Thứ 
ba.  
Nảu con em quả vả có ghi danh vào chảảng 
trình Medi-Cal và cảng có bảo hiảm cảa bên 
thả ba, DHCS có thả ảòi ảảảc bải hoàn bải bên thảả 
ba này này nảu hả ảã trả mảt hóa ảản mà hoảc khu 
nảp. ảiảu này xảy ra vì sả chả ảảnh trách nhiảm cảa 
bên thả ba ảảảc cung cảp khi ảản xin Medi-Cal 
cảa quả vả ảảảc chảp thuản.

Hòa giải Williams
ảảo luảt Hoà giaải Williams ảòi hoải  phải có ảảy ảả các 
vảt dảng giảng dảy vả Anh ngả, toán, khoa hảc và 
sả/khoa hảc xã hải, sảc khảe và ngôn ngả thả giải 
ả cảp lảp 9-12; các dảng cả thí nghiảm cho các 
lảp thí nghiêảm cho câảp 9-12; giả gìn các cả 
sả hoảc khu sảch sả, an toàn trong tình trảng tu 
sảa tảt; và làm mải cách ảả bảo ảảm mải hảc sinh ảảảc 
giáo dảc bải giáo viên có ảuả khaả nảng.

Nhảng ảiêảu kiêản cảa luảt này ảnh hảảng ảản tảt cả các 
trảảng trong hảc khu. Phả huynh/giám hả hay 
hảc sinh nào có thảc mảc vả nhảng ảiêảu kiêản cảa 
ảảo luảt Williams không ảảảc thi hành thảa ảáng có 
thả yêu câảu môảt mảu ảản  khiêảu naải Uniform 
Complaint tải vản phòng trảảng hay Vản phòng 

https://sandiegoca.scriborder.com/
https://sandiegoca.scriborder.com/
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Pháp lyả cuảa hảc khu.

Học sinh trong tình trạng 
vô gia cư
ảảo luảt Hả trả Ngảải vô gia cả McKinney-Vento là 
môảt luảt liên bang bảo ảaảm quyản giáo dảc và 
bảo vả trả em và thanh thiảu niên trong tình 
trảng vô gia cả.

Trả em hay thanh thiảu niên vô gia cả ảảảc ảảnh 
nghảa là nhảng ngảải không có nải ả cả ảảnh, thảảng 
xuyên và ảảy ảả vào ban ảêm, bao gảm cả trả em 
mà có thả:

•  Sảng vải bản bè, ngảải thân hay ngảải khác vì 
các em mảt nhà cảa hay không có khả nảng 
thuê nhà

•  ả trong khách saản motel, khách sản hotel 
hay môảt nải cảảm trải vì thiảu chả ả phù hảp.

•  Sảng ả mảt nải cả trú khản cảp hay chuyản tiảp 
hay môảt nải dành cho nhảng ai bả bảo lảc 
trong gia ảình, hay ảang chả ảảảc sảp vào nải 
cho con nuôi.

•  Cả ngả môảt nải chính qua ảêm taải môảt nải 
công cảng hay tả thảảảng không ảảảc dùng làm 
nải ngả thảảng xuyên cho moải ngảảải

•  Sảng trong chiảc xe, công viên, nải công 
cảng, nhà bả hoang, trảm xe buảt hay xe lảa, 
hay môảt nải tảảng tả

•  Không ảảảảc ải kèm, không dảải sả giám sát cảa 
phả huynh/ giám hả, ảang trong tình trảng 
chuyản tiảp nhả ảã ảảnh nghảa ả trên.

Số ghi danh: Học sinh                                                                                          
trong tình trạng vô gia cư 
và Thanh thiếu niên con 
nuôi
Hoảc sinh trong tình traảng vô gia cả và 
thanh thiảu niên con nuôi có quyêản ảả laải 
trảảảng hoảc gôảc cuảa các em. Hảc khu phải, 
trong chảng mảc khả thi, giả các hảc sinh 
chuyản tiảp ả trảảng gảc cảa các em (ảảảc ảảnh nghảa 
là trảảng mà hảc sinh theo hảc chót khi các 
em còn ả nhà, hay trảảng mà các em ghi 
danh lâản chót), trả khi viảc ảó ải ngảảc vảải ả muản 
cảa phả huynh/giám hả/ngảải có Thảm quyản* vả 
các Quyản lải Giáo dảc.

•  Hảc sinh có thả ả lải trảảng gảc cảa em trong 
suảt thải gian chuyản tiảp và cho ảản khi niên 
hảc kảt thúc và em chuyản sang nhà ả vảnh 

viản hay cho ảản khi hôả sả nuôi dảảng biả ảóng. 
Hảc sinh bâảc trung hảc ảêả nhiả câảp hảc sinh 
có thả ả lải trảảng gảc cảa mình cho ảản khi em tảt 
nghiảp.

•  Hảc khu, phải hảp vải các trảảng, sả hả trả phảảng 
tiản chuyên chảả khi cản thiảt ảả loải bả các rào 
cản ảải trong viêảc ghi danh, tham gia và tiảp 
tảc ải hảc.

•  Hảc sinh có thả chản ghi danh vào bảt cảả 
trảảng công nào trong khu vảc theo hảc tải 
nhà tảm thải cảa mình.  Nảu mảt hảc sinh trong 
quy trình chuyản tiảp chản ghi danh vào 
trảảng cảa nải cả trú tảm thải cảa em, thì trảảng này 
sả trả thành trảảng thảảng trú/trảảng gảc cảa hảc 
sinh cho bảt cả thay ảải chả cả trú nào vả sau.

•  Nảu mảt hảc sinh ảảảc gải ảản mảt trảảng khác vải 
trảảng gảc hay trảảng do phả huynh/giám hả/
ngảải có Thảm quyản vả các Quyản lải Giáo dảc 
yêu cảu, hảc khu sả giải thích bảng vản bản vả 
quyảt ảảnh cảa hả và quyản kháng án, nảu phả 
huynh/giám hả/Thảm quyản vả các Quyản 
lải Giáo dảc không ảảng ả vải sả sảp xảp này.  
Trong thảải gian giaải quyêảt vuả tranh châảp, 
hảc sinh có quyản ả lải trảảng gảc.

•  Liên lảc viên cuảa hảc khu ảảc trách vả các 
hảc sinh trong tình trảng chuyản tiảp giúp 
thanh thiảu niên vô gia cả không ngảải ảải diản 
ảêả chản và ghi danh vào mảt trảảng hảc, sau 
khi cân nhảc các nguyản vảng cảa em. Liên 
lảc viên và các trảảng cung cảp cho hảc sinh 
thông báo vả quyản khiảu nải mảt lảa chản ghi 
danh nào mà trái vải nguyản vảng cảa rm.

•  Thanh niên con nuôi và thanh thiảu niên 
trong tình trảng vô gia cả có quyản ghi 
danh ngay lảp tảc, ngay cả khi các em thiảu 
giảy tả ghi danh. Hảc khu và trảảng sả hả trả các 
gia ảình lâảy ảảảảc các giảy tả cản thiảt trong khi 
hảc sinh ảảảc ghi danh vào trảảng hoảc ngay 
lảp tảc.

•  Mải thanh thiảu niên con nuôi dảải 18 tuải phải 
có môảt ngảảải có thâảm quyản giáo dảc và 
ngảải này bảảt buôảc phaải ảảa ra các quyảt ảảnh 
giáo dảc cho lải ích tảt nhảt cảa thanh thiảu 
niên này.

Hãy gải nhảng câu hải liên quan ảản giáo 
duảc và tình traảng vô gia cả và hoảc sinh 
con nuôi ảêản Vản phòng ảảc trách vả Trả Em 
& Thanh Thiảu Niên Trong Tình Trảng 
Chuyản Tiảp (Office of Children & Youth in 
Transition) ả sôả 619-725-7652 hay cyt@

sandi.net. 

Học sinh đã kết hôn/Mang 
thai/Nuôi con 
Hảc khu không phân biảt ảải xả vải bảt cảả hảc sinh 
nào dảa trên tình trảng hôn nhân, mang 
thai, sinh con, tảảảng là mang thai, chảm dảt 
thai kả, hay phảc hải liên quan ảêản môảt trong 
các tình traảng này. Hảc khu cung cảp các 
ảiảu chiảnh thích hảp cho các hảc sinh ảang 
mang thai và ảang nuôi con ảả các em có 
thả dùng ảảảảc chảảng trình giáo dảc. Mảt hảc sinh 
mang thai sả dùng ảảảc bâảt cảả dảch vả nào 
dành cho các hảc sinh khác bả khuyảt tảt tảm 
thải hay có các tình trảng y tả. 

Cung cảp các ảiảu chiảnh thích hảp cho hảc 
sinh cho con bú khi ảả trong khuôn viên 
trảảng ảả vảt sảa meả, cho trả sả sinh bú sảa meả 
hay giải quyảt các nhu cảu khác liên quan 
ảản viảc cho con bú sảảa meả. ảả biảt thêm thông 
tin, xin truy cảp  https://sandiegounified.
org/departments/sandapp.  BP 5146(a)

Từ chối làm hại hay giết 
một thú vật
Bảt cảả hảc sinh nào phản ảải vả mảt ảảo ảảc ảải vải viảc mả 
xả hay làm hải hay giêảt môảt thú vảt có quyản 
tả chải tham gia giảng dảy gì liên quan ảản các 
sinh hoảt này và sả không bả phân biảt ảải xả vì 
quyảt ảảnh thảc hiản quyản này. Mảt hảc sinh muản 
tả chải ảảảảc giaảng daảy môn này sả thông báo 
cho giáo viên và cung cảp mảt lá thả cuảa phả 
huynh/giám hả chảng minh sả phản ảải này. AR 
5145 .8

mailto:cyt%40sandi.net?subject=
mailto:cyt%40sandi.net?subject=
https://sandiegounified.org/departments/sandapp
https://sandiegounified.org/departments/sandapp
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G . Các Điều kiện Y tế và Sống lành mạnh
Khám sức khỏe/mắt
Theo luảt tiảu bang, khám tai và mảt sả ảảảc 
cung cảp ả nhảng cảp lảp sau ảây:

•  Khám tai cho mải hảc sinh cảp lảp mảu giáo, 
2, 5, 8.

• Khám mảt cho các cảp mảu giáo, 2, 5, 8

•  Vision to Learn tải mảt sả trảảng chản lảc có thả 
khám hảc sinh ả bảt cảả lảp nào.  

•  Hảc sinh mải và hảc sinh do phả huynh hay 
nhân viên nhà trảảng gải gảm cảng có thả ảảảc 
khám.

Xin lưu ý:

•  Khám mảảt có thả ảảảc thảc hiản bải mảt y tá cảa hảc 
khu, hay nhân viên Vision to Learn hay 
UCSD Eyemobile ảã ảảảc huâản luyêản.

•  ả mảt sả trảảng hảc, bác sả chuyên khoa mảt có 
thả có mảt ảả khám các em treả mà thi rảảt khi 
ảảảảc khám mảảt, và có thả cho kính mảảt nảu xác 
ảiảnh là các em câản phaải có.

•  Trong mảt sả trảảng chản lảc, không câản traả 
chi phí khi thảả mảảt, khám mảảt hay cung 
câảp kính mảảt. 

Có thả yêu cảu hoàn traả tiêản cho các dảch vả 
khám mảảt  hay diảch vuả kính mảảt vảải Medi-
Cal hay Chảảng trình Bảo hiảm Sảc khảe Trả em. 
Vâản nhâản ảảảảc diảch vuả cho dù không có 
baảo hiêảm sảảc khoảe.

Xin miản khám: Hãy liên lảc vải y tá trảảng hay 
hiảu trảảng nảu muản con em ảảảc miản các thả 
khám kả trên.

Các chích ngừa cần phải 
có
Luảt tiảu bang ảòi hải tảt cả hảc sinh dảải 18 tuải, tả 
mâảm non ảản lảp 12, phải ảảảc chích ngảa chảng 
lải mảt sả bảnh trả phi hảc sinh ảảảc miản vì các lả 
do y têả. Vào lúc ghi danh, trảảng ảòi hải phả 
huynh phải có bảng chảng là con em ảã ảảảc 
chích ngảa ảảy ảả. Hảc khu tham gia vào chảảng 
trình San Diego Regional Immunization 
Registry (SDIR), mảt hả thảng vi tính bảo mảt 
toàn quản, theo dõi và lảu giảả hôả sả chích 
ngảa. Phuả huynh/giám hôả nên kiảm lải vải 
bác sả nhi ảảng, bác sả gia ảình, hay trung 
tâm y tả ảả biảt chảc là con em ảã ảảảc chích ngảa 
hoàn toàn. Con em hoảc sinh sả không ảảảc 
cho phép nhảp hảc taải trảảảng hay trảảc tuyêản 

nảu các yêu cảu trên không ảảảc thảc hiản. 

Các đòi hỏi về chích ngừa theo 
tuổi và cấp lớp học

Học sinh ghi danh cấp lớp Chuyểnt 
tiếp MG/MG-12 cằn phải đước Chích 
ngừa Dựa theo Cấp lớp:

•  Bạch hầu, Uốn ván và Ho gà 
(DTaP, DTP, Tdap, or Td) — 5 liều

(4 liảu cảng ảảảc nảu mảt liảu ảảảc cảp vào sinh nhảt thả 
4 hay sau ảó.)

(3 liảu cảng ảảảc nảu mảt liảu ảảảc cảp vào sinh nhảt thả 
4 hay sau ảó.)

Cho hảc sinh lảp 7-12, cản ít nhảt 1 liảu chích 
cho ho gà vào sinh nhâảt thả 7 hay sau ảó

• Bại liệt (OPV hay IPV) — 4 liều

(3 liảu cảng ảảảc nảu mảt liảu ảảảc cảp vào sinh nhảt thả 
4 hay sau ảó)

• Siêu vi trùng gan B (Hep B) — 3 
liều

(Không câản ảêả vào hoảc lảảp 7)

• Sởi, Quai Bị, và Sởi Đức (MMR) 
— 2 liều

(Cả hai liảu ảảảc cảp vào hay sau sinh nhảt mảt 
tuải)

• Thủy đậu (Đậu mùa) — 2 liều

Tiản sả bảnh tảt hay kảt quả xét nghiảm dảảng tính 
KHÔNG ảáp ảng ảảảảc ảiêảu kiêản này

Nhảng ảiêảu kiêản vả chích ngảa này áp dảng 
cho viảc nhảp hảc và chuyản trảảng mải cho tảt cả 
các lảp, bao gảm cả lảp mảu giáo chuyản tiảp, 
và cho nhảng hảc sinh ảã ảảảc miản chảng ngảa 
trảảc ảó. Tảt cả các trảảng hảp miản trả sả hảt hiảu lảc 
vào cuải câảp mảm non và cuải lảp 6.

Học sinh Bắt đầu từ Lớp 7 Cũng 
cần:

• Bạch hầu, Uốn ván và Ho gà 
(Tdap) — 1 liều

(Chích sau sinh nhâảt thảả 7)

• Thủy đậu (Đậu mùa) — 2 liều

Tiản sả bảnh tảt hay kảt quả xét nghiảm dảảng tính 
KHÔNG ảáp ảng ảảảảc ảiêảu kiêản này

Kả tả ngày 1 tháng Giêng nảm 2016, phuả 

huynh/giám hả không còn ảảảc phép gải giảy 
miản trả vì lòng tin cá nhân cho các loải 
chuảng ngảảa hiêản bảảt buôảc phaải có. Các 
miản trả vả y tả câản phaải có tài liảu cuảa mảt bác 
sả có giảy phép hành nghả (MD/DO) BP 
5141 .3

Khám sức khỏe cho học 
sinh cấp mẫu giáo 
Chảảng trình Sảc Khảe Nhi ảảng và Ngản Ngảa 
Khuyêảt Tảt cảa tiảu bang California (CHDP) 
ảòi hoải mải trả em ảản tuải ải hảc phải có giảy khám 
sảc khảe tảng quát lảu giả trong hả sả ả trảảng. ảây 
là mảt ảiảu kiản cuảa Hảc Khu Thảng Nhảt San 
Diego cho các trả câảp mảu giáo. Xin hãy 
nảp mảt bản sao cảa giảy khám sảc khảe cảa 
con em khi quả vả ghi danh em vào hảc mảu 
giáo hay càng sảm càng tảt sau khi khám 
trong khi ảang hảc mảu giáo. Quả vả nên có 
giảy tả này khi con em quyả viả vào hảc mảu 
giáo ảả bảo ảaảm con em mình ảảảc khảe mảnh và 
sản sàng ảả hảc. Các hảc sinh mảu giáo chuyản 
tiảp nào ảã nảp giảy khám sảc khảe sả ảảảc xem là 
hoàn tảt ảòi hải này cho câảp mảu giáo.

Phả huynh/giám hả nào cản ảảảc giúp ảả ảả ảảt ảảảc ảiêảu 
kiêản này có thả gải sả 1-800-675-2229.  Nảu 
khám sảc khảe tảng quát là ải ngảảc lải vải tín 
ngảảng cá nhân cảa quả vả, xin hãy kả mảu ảản 
xin miản cảa CHDP tải trảảng. Các hảc sinh nào 
chảa ảảt ảảảc ảòi hải này vào ngày thích hảp có thả 
phải tảm nghả hảc cho ảản nảm ngày. 

AR 5141 .32

Khám Sức khoẻ Răng 
Miệng  (KOHA)  
Kả tả ngày 1 tháng Giêng, 2007, tảt cả trả em 
ải hảc trảảng công lảp lản ảảu tiên, câảp MG hay 
lảảp môảt, phaải ảảảảc Khám Sảảc khoeả Rảng Miêảng 
(OHA) bảải mảt chuyên gia vả sảảc khoeả rảng 
miêảng tảt nghiảp tải California. OHA phải 
ảảảc hoàn tảt và nảp lải cho trảảng trảảc ngày 31 
tháng Nảm cảa niên hảc ảảu tiên. Khám 12 
tháng trảảc khi nhảp hảc cảng có thả ảảảc chảp 
nhản. Hãy lảy mảu ảản tả nhà trảảng hay tả nha siả. 
Các hảc sinh mảu giáo chuyản tiảp nào nảp 
giảy khám rảng miảng sả ảảảc xem là hoàn tảt ảiêảu 
kiêản này. Phả huynh/giám hả có thả kả giảy xin 
miản khám trên mảu ảản OHA có sản tải trảảng. 
Không bả phảt hay bả ảuải hảc nảu không làm 
theo yêu cảu. Phả huynh/giám hả có thả gải sả 
1-800-675-2229  ảả ảảảc trả giúp tìm mảt nha siả 
cho OHA.
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COVID-19 
Hoảc khu thôảng nhâảt San Diego ảã thảc hiản rảt 
nhiảu nả lảc ảả giúp cho viêảc giáo duảc taải trảảảng 
ảảảc an toàn. Tuy nhiên, các nguy cả vản còn 
và hảc sinh có thả mảảc diảch COVID-19 taải 
trảảng. Phuả huynh/giám hôả cuảa hảc sinh nào 
mà có tình trảng sảc khảe yảu hay sảng trong 
mảt gia ảình có thành viên gia ảình vảải nguy cả 
cao, có bôản phâản phaải tham khảo ả kiản   bác 
siả cảa mình vả liêảu viêảc tham gia hoảc tâảp taải 
trảảảng cuảa em có phaải là lảảa choản tảt nhảt hay 
không. 

Khi chản hoảc tâảp taải trảảảng, phuả huynh/giám 
hôả và con quyả viả cam kảt tuân thả các lảnh, 
ảiêảu kiêản, quy tảc, quy ảảnh và các hảảng dản y 
tả công cảng hiản hành dảảa theo nhảảng chả dản 
cảa Sả Y tả Công cảng California, Sả Y tả Công 
cảng Quản haảt San Diego, hoảc khu và các 
cả quan chính phả khác có thảm quyản ảả giảm sả 
lây lan cảa vi rút COVID-19.  Các lêảnh y têả 
công côảng, các ảòi hoải, v.v. có thêả ảảảảc sảảa ảôải 

vào bâảt cảả lúc nào.

Các hoảc sinh phaải ảáp ảng các ảiêảu kiêản mảải 
ảảảảc trả lải trảảng hảc sau khi ảã biả các triảu chảng, 
nhiảm trùng, xét nghiảm dảảng tính hay cách 
ly, nhả ảảảc xác ảảnh theo các quy tảảc y têả công 
côảng. Các nhân viên y têả hoảc khu seả câảp 
nhâảt các gia ảình vêả các ảiêảu kiêản. Hảc sinh 
có thả phải ả nhà 10 ngày sau khi có triảu 
chảng trả khi hảc sinh có kảt quả xét nghiảm 
COVID PCR âm tính và không còn các 
triảu chảng nảảa.  Nhân viên y tả Hảc khu có thả 
cản và sả ảảảc phép nói chuyêản vải các bác siả 
cảa hảc sinh ảả hiêảu rõ bảt cảả chi tiêảt gì.

Nảu mảt hảc sinh ảảảc chản ảoán có bêảnh 
COVID-19 hoảc xét nghiảm dảảng tính vải 
COVID-19 trong vòng sáu tháng qua, 
bác sả cảa hảc sinh có thả muản hảc sinh hản chả 
các hoảt ảảng gảng sảc, chảng hản nhả ảiản kinh, 
tâảp thả thao, JROTC hay ban nhảc, cho tảải 
sáu tháng.  Phuả huynh/giám hả có trách 
nhiảm kiảm tra vải bác siả cảa trả vả bảt cảả các sảa 

ảải hay hản chả cản thiảt nào.  Nảu hảc sinh câản 
mảt chảảng trình ảảảc sảa ảải, phả huynh/giám hả phải 
thông báo cho y tá trảảng và giáo viên, huản 
luyản viên hay giám ảảc cảa hảc sinh ảả bảo ảaảm 
thảc hiản các sảa ảải này. 

ảả biảt thông tin cảp nhảt cuảa hoảc, xin truy cảp 
https://sandiegounified.org/covid-19_
status. 

Kiểm soát các bệnh truyền 
nhiễm  
Hảc khu có bản phản hảp tác vải Cả Quan Y 
Tả và Dảch Vả Nhân Sả Quản Hảt San Diego 
ảả phòng ngảa và kiảm soát các bảnh truyản 
nhiảm cuảa hảc sinh trong lảảa tuôải ải hoảc. Khi 
nào có lả do chính ảáng ảả tin rảng mảt hảc sinh 
có bảnh truyản nhiảm hay lây nhiảm, trảảng sả 
liên lảc vải phả huynh/giám hả và hảc sinh sả ảảảảc 
cho vả nhà. Hảc sinh sả ảảảc ải hảc lải khi bình phảc 
và/hay khi ảảảc phép cảa bác sả. Khi nào có lả 
do chính ảáng ảả tin rảng mảt hảc sinh có bảnh 
truyản nhiảm hay lây nhiảm, hảc sinh sả không 

BẢNG 1:  CÁC ĐÒI HỎI VỀ CHÍCH NGỪA THEO TUỔI VÀ CẤP LỚP HỌC
Học sinh ghi danh cấp lớp Mầm non cằn phải đước Chích ngừa Dựa theo Tuổi:

TUỔI TỔNG SỐ LIỀU THUỐC CẦN CÓ CHO MỖI CHỦNG NGỪA

2 đến 3 Tháng 1 Bại liệt    1 DTap (phối hợp bạch hầu, uống ván, ho gà)    1 Viêm 
gan B    1 Hib*

4 đến 5 Tháng 2 Bại liệt    2 DTap (phối hợp bạch hầu, uống ván, ho gà)    2 Viêm 
gan B    2 Hib*

6 đến 14 Tháng 1 Bại liệt    1 DTap (phối hợp bạch hầu, uống ván, ho gà)    1 Viêm 
gan B    1 Hib*

15 đến 17 Tháng 3 Bại liệt    3 DTap (phối hợp bạch hầu, uống ván, ho gà)    2 Viêm 
gan B   1 Thủy đậu  
Vào hay sau sinh nhật 1 tuổi:          1 Hib     1 bệnh sởi, quai bị, 
bệnh ban đào              

18 tháng đến 5 tuổi**
3 Bại liệt    4 DTap (phối hợp bạch hầu, uống ván, ho gà)    3 Viêm 
gan B    1 Thủy đậu
Vào hay sau sinh nhật 1 tuổi:          1 Hib     1 bệnh sởi, quai bị, 
bệnh ban đào 

https://sandiegounified.org/covid-19_status
https://sandiegounified.org/covid-19_status
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ảảảc ảản trảảng cho ảản khi các viên chảc trảảng biảt 
chảc là hảc sinh ảã không còn bả bảnh truyản 
nhiảm hoảc lây nhiảm nảa BP/AR 5141 .22

Quy tắc về chí rận (chí ở 
trên đầu)  
Vản ảả chí ả trên ảảu (chí rản) thảảng xuyên xảy ra 
và rảt khó kiảm soát tải nhà và tải trảảng. Mảc dù 
không ảe dảa sảc khảe trảm trảng, chí và trảng 
chí trên ảâảu làm bảc mình khó chảu. Chảa trả 
nhanh chóng cho các hảc sinh châản ảiảnh 
có chí trên ảâảu giúp tránh lãng phí tải thiảu 
vào thì giả hảc tảp cảa các em. Khi bả khám 
phá là có chí trên ảảu, hảc sinh sả ảảảc cho ra vả 
vào cuải ngày hảc ảả trả liảu. Phả huynh/giám hôả 
có trách nhiảm ảiảu trả và kiảm soát viảc chí rản 
lây lan ra. Chìa khóa ảả thành công trong 
viảc kiảm soát chí trên ảảu là phải diảt tảt cả trảng 
sau khi ảã dùng thuảc gải diảt chí.

Sau khi ảã chảảa triả ả nhà, hảc sinh phải trả lải 
trảảng vào ngày hôm sau và trình diản vải 
vản phòng sảc khảe ảả ảảảc khám xét. Hảc sinh ảảảc 
phép trả lải trảảng sau khi ảã ảảảc chảa trả và không 
còn chí sảng trong tóc, cho dù trảng chí vản 
còn. Phả huynh/giám hôả ảảảc khuyản khích tiảp 
tảc diảt các trảng chí cho ảản khi không còn 
vâản ảêả nảảa.

Không có bảảng chảảng gì cho thâảy câản phaải 
khám tôảng quát (khám toàn trảảng hay 
trong caả lảảp hảc) ảả kiảm chêả sả lây lan/tái phát 
cảa chí trên ảảu. Phả huynh/giám hả nên khám 
xét ảảu tóc cảa con em nhả là mảt phản cảa thói 
quen khám vả sinh. BP 5141 .33

Các bao cao su có sẵn  
HIV, các bảnh lây nhiảm qua ảảảng tình dảc 
(STIs), và mang thai ngoài ả muản là mảt mải 
quan tâm ảáng kả trong cảng ảảng cảa chúng 
ta. Sả liảu thảng kê và các báo cáo vả sảc khảe 
cảng ảảng cho thâảy mảt sả ảáng kả thanh niên ả ảả 
tuải thanh thiảu niên tham gia vào các sinh 
hoảt khiản các em biả nguy cả dản ảản các kảt quả 
sảc khảe tiêu cảc (chảng hản nhả lây nhiảm STI 
và mang thai ngoài ả muản).

Hảc khu cung cảp chảảng trình giáo dảc nhản 
mảnh viảc kiêng cả tình duảc là phảảng pháp 
duy nhảt có hiảu quả 100% ảả ngản ngảa nhiảm 
trùng va/hay biả mang thai. Hảc khu cảng 
nhản ra rảng không phải tảt cả hảc sinh ảảu thảc 
hành kiêng cảả tình duảc và cản ảảảc daảy dùng 
bao cao su ảúng cách ảả bảo vả chảng lải lây 

truyản HIV/STIs qua ảảảng tình dảc và tránh 
mang thai ngoài ả muản. Phải hảp vải các cả 
quan y tả và y tả công cảng, bao cao su ảảảc 
cung cảp miản phí cho nhảng hảc sinh nào 
mà yêu cảu, trả khi phả huynh/giám hả rút lải 
sả cho phép bảng cách gải mảt lá thả viảt tay 
và có chả kả cho y tá cảa trảảng vào bảt cả lúc 
nào. Cho dù cho các bao cao su, Hảc 
Khu không chảu trách nhiảm pháp lả. BP 
5141 .25

Các Thuốc mên, Quy trình 
và Điều chỉ thích hợp Y tế  
Bôả luâảt Giáo duảc California (E.C. 49422, 
49423) quy ảảnh rảng bảt cảả hảc sinh nào mà 
câản thuôảc hay môảt quy trình liên quan ảêản 
sảảc khoeả mà ảã ảảảảc chả ảảnh bảải môảt bác sả, trong 
ngày hảc bình thảảng, có thả ảảảc y tá cảa trảảng 
hay các nhân viên khác cảa trảảng trả giúp nảu 
hoảc khu nhản ảảảc:

•  Mảt vản thả cảa bác sả mô taả chi tiảt vả phảảng 
pháp, sả lảảng và thải khóa biảu dùng thuảc và 
môảt phảảng pháp, và

•  mảt vản thả cảa phả huynh/giám hả cảa hảc sinh 
cho phép hảc khu cho hảc sinh uảng thuảc 
hay áp duảng môảt phảảng pháp 

Tảt cả các thuảc men phải ảảảc ảảng trong lả nguyên 
thảy vải nhãn thuảc ảảảc dán ả trên ảó. Hảc sinh có 
thả ảem theo và tả chích thuảc epinephrine và 
dùng các thuảc xảt hen suyản nảu tuân ảúng 
theo các ảiêảu kiêản. Phả huynh/giám hả nào 
mà yêu cảu nhân viên nhà trảảng quản lả thuảc, 
thảc hiản các phảảng pháp hay cung cảp các 
ảiêảu chiảnh thích hảảp liên quan ảản sảc khảe tải 
trảảng hảc phải biêảt rảng nhân viên y tả trảảng sả 
liên lảc vải chuyên gia y tả ảã kê ảản cho hảc sinh 
nảu nhà trảảng câản hiêảu rõ vả phảảng pháp, các 
ảiêảu chiảnh hay cách cung cảp thuảc này.

Hảc sinh không ảảảc ảem trên ngảải, trong cảp 
hay túi sách bảt cả loải thuảc nào có toa hay 
không toa, thuảc bả, dảảc thảo, hay thuảc thay 
thả trả nhảng thả ảã ảảảc kê ra ả phản trên và vải sả ảảng 
ả và cho phép cảa y tá trảảng. Vài trảảng có mảt 
sả lảảng hản chả vả nhảng thuảc không cản toa và 
có thả ảảảc cho uảng bải mảt y tá hay cán sả y tả 
có bảng cảp vải giảy cho phép cảa phả huynh/
giám hả ả trong hả sả.

Nảu quả vả có thảảc mảảc gì, thì xin liên lảc vải y 
tá cảa trảảng. Các mảu ảản vả phảảng pháp hay 
cách cho thuảc có sản tải trảảng hảc và trên 

trang maảng tải sandiegounified.org/dep 
domains/nursing_and_wellness_program 
BP/AR 5141 .21

Thuốc cho uống ở nhà 
Phả huynh/giám hả cảa mảt hảc sinh nào hiản 
ảang uảng thuảc thảảng xuyên ả nhà cản phải 
thông báo cho y tá cảa trảảng hay nhân viên 
ảã ảảảc chảng nhản và chả ảảnh khác cảa trảảng vả 
nhảng dảảc phảm ảang sả dảng, liảu lảảng hiản tải và 
tên cảa ngảải bác sả trông coi. Thông tin ảảảc 
ghi hàng nảm vào mảu ảản Trao ảải Thông tin Y tả 
(Health Information Exchange) ảảảc phát vào 
ảảu niên hảc. Nêảu có thuôảc mảải vào bâảt cảả lúc 
nào trong niên hoảc, phuả huynh/giám hôả 
phaải thông báo cho trảảảng biêảt.

Khám sức khỏe để tham 
gia thể thao liên trường  
Các hảc sinh trung hảc phải ảảảc khám sảc khảe 
hàng nảm ảả có thả tham gia vào các chảảng 
trình thả thao liên trảảng. Huản luyản viên hay 
y tá trảảng có thả sảp xảp nhảng buải khám sảảc 
khoảe này tải trảảng. Khám sảc khảe tảng quát bải 
bác sả tả là tảt nhảt.

Ngoài ra, hảc khu cảng ảả nghả mải hảc sinh mải 
phài nảp các giảy chảng nhản sảc khảe mải nhảt 
khi nhảp hảc. Phả huynh/giám hả có thả nảp mảt tả 
ảản có kả tên cho hiảu trảảng biảt mình không ảảng ả 
cho con em ảảảảc khám sảc khảe tải trảảng.

Các Chấn Động  
Phả huynh/giám hả phải thông báo cho y tá 
trảảng khi mảt hảc sinh bả chản thảảng ảảng não. 
Trong nhảng ngày hay vài tuản sau khi bả 
chản thảảng ảảng não, hảc sinh cản ảảảc quan sát 
thêm ả trảảng ảả xác ảảnh xem có bả vản ảả gì cản ảảảc 
giúp hay không. Nêảu môảt hoảc sinh có các 
triêảu chảảng châản thảảng ảôản não taải trảảảng, phuả 
huynh/giám hôả seả luôn ảảảảc thông báo. Các 
hảc sinh có triảu chảng vả chản thảảng ảảng não sả 
ảảảc chảm sóc tải trảảng theo các giao thảảc cảa hảc 
khu.AR 6145 .21

Giáo dục về sức khỏe  
Giáo duảc vả sảc khảe trong nhảng lãnh vảc nhả 
dinh dảảng, chảm sóc rảng, quy trình bảnh tâảt, 
sảng khảe mảnh, thả giác và thính giác, các 
loải ma túy, rảảu, thuảc lá, sảc khảe cảng ảảng, thả 
dảc, ảải sảng tình cảm va tinh thản, sả sinh sản cảa 
loài ngảải và các bảnh sinh lả truyản nhiảm gảm 
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HIV, ảảu là mảt phản cảa chảảng trình giảng dảy.

Trảảc phản giảng dảy, phả huynh/giám hôả sả có cả 
hải xem qua các bài vả và các phim ảnh nói 
vả sảảc khoảe tình duảc và phòng ngảa HIV. Hảc 
sinh có thả ảảảc miản không hảc vả sảảc khoảe tình 
duảc toàn diản, phòng ngảa HIV và các ảánh 
giá liên quan ảản sả giảng dảy này nảu có thả yêu 
cảu cảa phả huynh/giám hả.

Bảo hiểm  
Hảc Khu Thảng Nhảt San Diego không cung 
câảp bảo hiảm sảc khảe hay baảo hiêảm rảng cho 
hảc sinh bả thảảng tích trong trảảng hay trong 
khi tham gia vào nhảng sinh hoảt cảa hảc khu. 
Có thả mua bảo hiảm hản chả vả châản thảảng tai 
nản cho các hảc sinh tham gia các chuyản 
viêảng thảm ả bên ngoài trảảng do nhà trảảng 
bảo trả. Trong trảảng hảp bả thảảng, hãy liên lảc vải 
vản phòng Risk Management ả sả 858-627-
7345 vải các câu hải liên quan ảản bảo hiảm thảm 
viêảbg bên ngoài trảảng. Nhảng gia ảình nào 
không có bảo hiảm sảc khảe hay bảo hiảm rảng 
có thả mua các baảo hiêảm cho hoảc sinh 
vải giá phải chảng tả mảt hãng bảo hiảm tả. ảêả lâảy 
thêm chi tiêảt, xin gải sả 1-800-367-5830 hay 
truy câảp www.studentinsuranceusa.com.

Hoảc khu Thôảng nhâảt San Diego có các 
thả kả ghi danh có chảng chiả có thả hả trả các 
gia ảình mua bảo hiảm y tả vải lêả phí thảp hay 
miản phí. Các lảa chản baảo hiêảm sảc khảe bao 
gảm Medi-Cal hay Covered California. ảả lâảy 
thông tin, xin gải sả 619-571-3332 or 619-
665-0619. BP 5143

Nâng cao Nhận thức về 
chất độc AMIĂNG
Hảc Khu có thành lảp mảt chảảng trình quản lả 
chảt amiảng có hiảu quả phù hảp vải ảảo luảt ảng cảu 
khản cảp cảnh báo nguy hiảm vả chảt ảảc Amiảng 
(AHERA). Nhảng nả lảc bao gảm sả quan sát 
ảảnh kả mải sáu tháng, viảc tái kiảm tra bảt buảc 
mải ba nảm cảa các thanh tra có bảng cảp cảa 
EPA, và các hoảt ảảng cùng các phảảng cách 
bảo trì ảả bảo vả nhảng ngảải cả ngả trong các toà 
nhà, nhảng ngảải lao công và công nhân lo 
viảc bảo trì nhả ảã ảảảc cả quan EPA ảả nghả và hả trả.

Quả vả có thả yêu cảu xem bản sao cảa kả hoảch 
quản lả tải mải trảảng, cả sả cảa hảc khu bảng cách 
liên lảc vải hiảu trảảng hay nhân viên quản trả.

Nảu có câu hải vả kả hoảch quản lả hay muản biảt 
thêm thông tin vả chảt amiảng, xin liên lảc vải 

Vản Phòng Safety, Training, Personnel and 
Environmental Compliance Department 
at 858-627-7174. AR 3514

Sử dụng thuốc trừ sâu  
Hảc khu tuân thả ảảo luảt Trảảng hảc Lành mảnh 
cảa California, yêu cảu sả dảng các phảảng 
pháp quản lả côn trùng hiảu quả, ít ảảc hải nhảt. Phả 
huynh/giám hả có thả yêu cảu thông báo trảảc 
vả các ảng dảng thuảc trả sâu riêng lả tải trảảng hảc 
cảa hả và sả ảảảc thông báo ít nhảt 72 giả trảảc khi sả 
dảng thuảc trả sâu. Muôản ghi danh, xin hãy 
ảiản vào Mảu Thông báo Sả dảng Thuảc trả sâu 
ả phía sau tảp sách này hay ghi danh trảc 
tuyản tải: sandiegounified.org/departments/
integrated_pest_management/pesticide_
use_notification_request 

LảU ả: Trong trảảng hảp khản cảp, nhân viên trảảng 
sả ảảảc thông báo và các bảng báo hiảu seả ảảảảc 
dảng lên; tuy nhiên, nhảng ngảải có tên trong 
sả ghi danh sả không ảảảc thông báo.  AR 
3514 .2 

H . Chính sách Phục hồi Kỷ luật 
BP 5144  

Chính sách Phảc hải Kả luảt cảa Hoảc khu 
Thôảng nhâảt San Diego thiảt lảp mảt khuôn 
khả ảả phát triản, tinh chiảnh và thảc hiản môảt vản 
hóa phảc hải kả luảt có lải cho viảc hảc tảp tải môải 
trảảng hảc. Khuôn khôả này ảảảc thiảt lảp dảảa trên sả 
hả trả hành vi tích cảc cho toàn trảảng, mảt nản 
vản hóa vảải các phảảng pháp tích cảc vả kả luảt, 
và phát triản dùng môảt hả thảng mà xác ảiảnh 
câản thâản các quy tảc vải mảt cả cảu cản thiảt ảêả thi 
hành ảảảảc môảt cách vảng chảc và công bảảng. 
Sả quan trảng cảa viảc hả trả hành vi tích cảc và 
các ảáp ảảng phuảc hôải mà phù hảảp vảải các 
nguyên tảc vả an toàn, trách nhiảm, sả tôn 
kính, am hiảu sảả khác biêảt, sả trung thảc, và sả 
hảc tảp suảt ảải.

Các trảảảng sả tuân thả theo các nguyên tảc 
sau ảả thảc hiản thành công Chính sách Phảc 
hải Kả luảt và duy trì các cảng ảảng phảc hải:

•  Thu hút hảc sinh tham gia giáo duảc phù 
hảảp, vải các thảa thuản rõ ràng vả sảả tảảng tác vải 

nhau

•  Tảo các nải an toàn trong toàn trảảng và 
trong lảp hảc cho tảt cả hảc sinh và sả dảng 
phảảng pháp phảc hải công lyảs au khi các 
sả viêảc nào ảã xảy ra mà ảe dảa cảm giác an 
toàn cảa các em

•  Sảa chảa và khôi phảc mải quan hả giảa hảc 
sinh và/hay ngảải lản sau khi tản hải ảà xaảy ra, ảả 
thiảt lảp lải môảt nải an toàn cho tảt cả moải ngảảải

•  Khuyản khích tảt cả nhân viên xây dảng các 
mải quan hả tích cảc vải hảc sinh và tích cảc 
tham gia vào cuảc sảng hảc tảp và hảc tảp cảa 
hảc sinh

•  Nâng cao nhản thảc vả các hành vi cảa 
hảc sinh có liên quan ảản chản thảảng, khảng 
hoảng, khuyảt tảt, các chuản mảc vản hóa hay 
tình traảng sảảc khoảe, và hiảu các nguyên 
nhân gây ra nhảng hành vi ảó ảả giải quyảt môảt 
cách hảảu hiêảu hản các nhu cảu cuảa hảc sinh

•  Thúc ảảy các tiêu chuản cao vả hành vi bảng 
cách dảy dôả, làm gảảng và giám sát hành vi

•  Kảt hảp kả luảt hảc ảảảng vải viảc hảc tảp có ả nghảa vả 
tình cảm xã hải hâảu cung cảp cho hảc sinh 
nhảảng hảảng dản cản thiảt ảả hảc hải tả nhảng sai lảm 
cảa các em và ảóng góp tích cảc cho cảng 
ảảng trảảng hảc cảa các em

•  Bảo ảaảm hảc sinh có mảt ngảải lản ảáng tin cảy là 
môảt “nhà vô ảảch” ảả hả trả các em vảảảt qua quy 
trình biả taảm ảuôải hoảc ảêả phuảc hôải hay quy 
trình biả ảuôải hoảc mà có sảả công bảảng, thâảu 
ảáo và có sả tham gia cảa phả huynh. Các 
nhà vô ảảch luôn sát cánh vảải hảc sinh trong 
tảng bảảc ảảảng và ảảảc huâản luyêản vả các phảảng 
pháp phảc hải cảng nhả chảm sóc và giaảng 
daảy vêả sảả châản thảảng.

ảả bảo ảảm các vản ảả kả luảt cảa hảc sinh ảảảc phải hảp có 
hiảu quả và ảảảc thông tin ảảy ảả, phải câản quan tâm 
và tôn trảng ảản:

•  Phả huynh/giám hả phải ảảảc thông báo khi 

http://www.studentinsuranceusa.com
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con em cảa hả phaải ảảảng ảâảu vảải hành ảôảng kả luảt

•  Quyản cảa mảt hảc sinh ảảảc chính thảc thảo luản vải 
hiảu trảảng hay ngảải ảải diản 

•  Quyản cảa các phả huynh/giám hôả/hảc sinh 
ảảảc kháng cáo các vả taảm ảuôải hảc tảm thải, ảuải 
hảc và giải thiảu ảản các trảảng thay thả.

Hoảc khu Thôảng nhâảt San Diego luôn côả 
gảảng khuyêản khích phuả huynh/giám hôả 
tham gia và ảảảảc câảp nhâảt thông tin. Tuy 
nhiên, ảôi khi thích hảảp hản và câản thiêảt ảêả 
các giảải chảảc thi hành pháp luâảt nói chuyêản 
vảải các hoảc sinh trảảảc khi thông tin cho phuả 
huynh/giám hả. Các giải chảc này không cản 
có sả thảa thuản cảa phuả huynh trảảc khi nói 
chuyản vải các hảc sinh vả các vản ảả liên quan 
ảêản trảảng.

Tạm đuổi học

Tảm ảuải hảc là mảt vản ảả nghiêm trảng và, do bản 
chảt cảa nó, có thả ảảa ảản sả tranh cãi nên cản phải 
ảảảc áp dảng mảt cách thản trảng và dè dảt sau 
khi ảiảu tra cản thản và trong trảảng hảp không 
có nhảng biản pháp thay thả hảp lả. ảả biảt thông 
tin liên quan ảản các vi phảm cả thả có thả dản 
ảêản viảc tảm ảuải hảc và các thả tảc liên quan, 
xin truy câảp sandiegounified.org/about/
policies_procedures/student_discipline. 
BP/AR 5144

Đuổi học
ảảo Luảt Giáo Dảc California nêu rõ nảm ảiảu vi 
phảm ảòi hải hiảu trảảng phải ảả nghả ảuải hảc:

•  Sả hảu, bán hay cung cảp mảt súng ôảng

•  Vung dao vào mảt ngảải khác

•  Bán bảt hảp pháp mảt dảảảc chảt quôảc câảm

•  Phaảm hay toan tính môảt xâm phảm tình 
dảc hay phaảm mảt bảo hành tình dảc

• Sả hảu mảt chảt nả

Mải ảả nghả ảuải hảc khác sả tùy thuảc nải hiảu trảảng 
và phải giải quyảt các dả kiản mải nhả ảã ảảảc nêu 
trong ảảo Luảt Giáo Dảc California. BP/AR 
5144

Luảt tiảu bang hoải phaải có ảả nghả ảuải hảc các hảc 
sinh ảảảc thâảy là có xâm phaảm tình dảc hay 
bảo hành tình dảc, tuy nhiên, ngản cảm viảc tảm 
ảuải hảc và ảuải hảc cho các hảc sinh tả cảp MG-lảp 
3. Tùy thuảc vào bản chảt cảa hành vi ảã ảảảc xác 
ảảnh, các dả kiản cá nhân, và tuải tác cảa các trả 
liên can, sả có mảt sả các hình phảt ảảảc áp dảng. 
Kả luảt phù hảp sả ảảảc ản ảảnh bải nhà trảảng tùy theo 
tảảng trảảng hảp cá nhân cho hành vi liên quan 
ảản hảc sinh cảp lảp 3 và cao hản. 

I . Mức đi học 
Bôả luâảt Giáo duảc California ảòi hoải môải 
em treả tảả tuôải 6 ảêản 18 phaải ải hoảc môải ngày. 
Nghiên cảu cho thảy mảảc ải hảc cảa hảc sinh gia 
tảng thành quả hảc tảp cảa các em.

Phả huynh/giám hả phải chảu trách nhiảm vả 
mảảc ải hảc cảa con em mình và phải thông báo 
cho trảảng biảt nảu con em mình không ảản trảảng 
và taải sao. Dảải ảây là các lả do ảảảc miản thả. Vảng 
mảt vì các sinh hoaảt nhả trông coi em nhả, 
theo phuả huynh ải làm viảc vảt, và tham dả 
các buải hòa nhảc hay thả thao không ảảảc coi 
là các buải vảng mảt miản thả.

Vảng mảt nảm ngày hay nhiêảu hản có thả ảảảc 
miản thả nảu phả huynh/giám hả xin mảt hảp ảảng tả 
hảc ít nhảt là mảt tuản trảảc khi vảng mảt. Con em 
phải hoàn tảt hảp ảảng này trong thải gian ảã ảảảc ản 
ảảnh. Sau bảt cả môảt vảng mảt nào, phả huynh 
ảảảc yêu cảu trình bảng chảng cảa sả vảng mảt cho 
vản phòng trảảng khi hảc sinh trả lải lảp. Hảc sinh 
không bả giảm hay mảt tín vì môảt sảả vảng mảt 
miản thả. Mảt hảc sinh vảng mảt vải lả do ảảảc miản thả sả 
ảảảc phép hoàn tảt mải bài làm và nhảng bài thi 
bả thiảu khi vảng mảt. Sau khi hoàn tảt ảảy ảả bài vả 
hay bài thi, trong mảt thải gian hảp lả, hảc sinh 
sả ảảảc cho ảảy ảả tín chiả. Các bài thi và bài làm sả 
tảảng ảảảng mảt cách hảp lả, nhảng không nhảt thiảt 
là phải giảng y hảt bài thi và bài làm mà hảc 
sinh bả thiảu trong khi vảng mảt.

Những vắng mặt được 
miễn thứ
BP/AR 5113

Mảt hảc sinh ảảảc trảảng miản thả nảu em vảng mảt vì 
lyả do:

• ảau ảm hay bả thảảng tích

•  Cách ly dảải sả hảảng dản cảa mảt nhân viên y tả 
quản hảt hay thành phả

•  Phải ải bác sả, khám rảng, khám mảt hay chảnh 
xảảng

•  ảêả nhâản ảảảảc các dảch vả y tả mảt thiảt mà không 
có sả chảp thuản cảa phả huynh hay giám hả 
cảa hảc sinh (theo luảt và quy ảảnh cảa Tiêu ảêả 
Title X)

•  Phaải ải ảám tang cuảa môảt thân nhân trong 
gia ảình trảảc hêả; mảt ngày nảu trong tiảu bang 
California và ba ngày nảu tang lả tả chảc 
ngoài California

•  Vì nhiảm vả bải thảm ảoàn theo luảt ảảnh

•  Vì bảnh hay có hản bác sả trong giả hảc cảa mảt 
trả mà cha mả chảm sóc chính nuôi nâảng 
em treả là hoảc sinh

•  ảả có thải gian vải mảt thành viên trong gia ảình 
trảảc hêả mà ảang phảc vả trong quân ảải mà ảã 

ảảảảc goải ải, ảang chiản ảảu ả xa, hay mảải trảả vả tả chiản 
trảảng hay tảả môảt viả trí hôả trảả chiêản ảâảu.

•  ảả ảảảc tham gia trong kả nghả giải trí nhả ảã ảảảc nêu 
trong ảảo Luảt Giáo Dảc Hảc sinh vải nhảng giảy 
cho phép ải làm có thả ảảảc miản trong thải hản 
không quá nảm ngày liên tiảp, vải tải ảa nảm lản 
vảng mảt mải nảm.

Vì nhảng lả do cá nhân có thả chảng minh ảảảc 
bao gảm, nhảng không giải hản nhả phải ra hảu 
tòa, tham dả tang lả, lả tiảt tôn giáo hay môảt 
buôải lêả, tham dả môảt buôải tu hành hay 
tham dả mảt hôải nghiả vêả viảc làm, khi viảc vảng 
mảt cảa hảc sinh có thả yêu câảu cuảa phả huynh 
và ảảảc chảp thuản bải hiảu trảảng hay mảt ngảảải ảải diản.

Luảt California xác ảảnh các thành viên cảa 
“gia ảình trảc hả” là mả, cha, bà, ông, hay 
phôải ngâảu cảa hảc sinh, và con trai, con 
gái, anh trai hay chả gái cảa hảc sinh, hay bảt 
cảả ngảải thân nào sảng trong hả gia ảình trảc hả cảa 
hảc sinh .

Nghỉ học vì bệnh  
Mảt sả hảc sinh vải nhảng cản bảnh tái phát hay 
ảang bả bảnh có thả thiảu nhiảu ngày hảc. Khi 
mảt hảc sinh thiảu 10% hay nhiảu hản sôả ngày 
trong mảt niên hảc vì biả bêảnh, nhân viên 
trảảng có thả yêu cảu phả huynh cung cảp cho 
trảảng mảt giảy bác sả giaải thích vêả các vâản 

http://sandiegounified.org/about/policies_procedures/student_discipline
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ảêả sảảc khoảe mà khiản hảc sinh không ải hảc ảảảc. 
Thông tin liên lảc này giúp nhân viên y tả 
trảảng hiảu ảảảc vản ảả cả bản vả y tả ảả hả có thả tìm hiêảu 
cách cách ảáp ảng nhu cảu giáo dảc và sảc 
khảe cảa hảc sinh. Sau ảó nhân viên y tả và 
giáo dảc cảa trảảng sả ngải xuảng vải các phả 
huynh/giám hả cảa hảc sinh và các bác sả 
trông nom em ảả lâảp ra mảt kả hoảch cá nhân 
ảêả ảáp ảng các nhu cảu sảc khảe và giáo dảc cảa 
hảc sinh.

Trốn học  
Hảc sinh vảng mảt ba ngày ả trảảng mà không 

có lả do chính ảáng trong mảt niên hảc hay ải 
hoảc trả hay vảng mảt ba lản hản 30 phút trong 
ngày hảc mà không có lả do chính ảáng 
trong mảt niên hảc, hay bảt kả sả kảt hảp nào, sả ảảảc 
xảp vào loaải trản hảc. BP/AR 5113 .1

Các gia ảình có thả nhản ảảảc mảt thả thông báo vả 
viảc trôản hảc tả trảảng hay hảc khu cho bảt cả hảc 
sinh nào ảáp ảng ảảnh nghảa trản hảc này. Có sả 
hả trả sản cho hảc sinh và gia ảình nào gảp khó 
khản vả viảc ải hảc ảảu ảản.

Nảu viảc trản hảc tiảp tảc là mảt vản ảả mảc dù có 
nhảng nả lảc can thiảp, mảt hảc sinh có thả ảảảc 

xem là mảt ngảải trản hảc thảảng xuyên, và mảt thả 
thông báo thả hai vả trản hảc (thói quen) có 
thả ảảảc gải ra. ảản thải ảiảm này, ngảải cả vản hay ngảải ảảảc 
chả ảảnh khác cảa trảảng sả yêu cảu có mảt buải hảp 
vải (các) phả huynh hoảc (các) giám hả pháp 
lyả và hảc sinh ảả thảo luản vả mảảc ải hảc và lảp mảt kả 
hoảch ảả giải quyảt vản ảả và cải tiêản mảảc ải hảc.

Nảu tình trảng trản hảc tiảp tảc là mảt vản ảả, hảc sinh 
có thả ảảảc giải thiảu ảản mảt chảảng trình hòa giải hay 
chuyản hảảng trản hảc chiêảu ảaảo luâảt giáo duảc 
California.

J . Kỹ thuật 
Sáng kiản 1:1 cảa Hoảc khu Thôảng nhâảt San 
Diego tảo cả hải hảc tảp bình ảảng bảng cách 
cung cảp cho tảt cả hảc sinh mảt thiảt bả ảả dùng 
trong và ngoài lảp hảc. Bâảt cảả lúc nào, bâảt 
cảả nải nào, quyản truy cảp vào các công cả kả 
thuảt sả là mảt yảu tả xoay chuyêản cuảc diêản. 
Nó cho phép các giáo viên, hảc sinh và 
gia ảình cảng tác và tản dảng các cả hải mải 
ảêả cá nhân hóa viảc hảc tảp. Khi có các kyả 
thuâảt này trên ảâảu ngón tay, hảc sinh có 
thêả tham gia vào viêảc hảc tảp thông qua 
các sinh hoảt liên quan ảả trả thành nhảng ngảải 
giải quyảt vản ảả vảải óc sáng tảo và nhảng nhà 
giao tiảp toàn cảu trong mảt thả giải luôn thay 
ảải. ảêả lâảy thông tin kyả thuâảt và ảảảảc giúp ảảả, xin 
truy câảp https://sites.google.com/sandi.
net/instructionalcontinuityit/technology-
support-for-families . 
SBP 6163 .4

Hoảc khu ảang thảảc hiêản môảt mô hình thiảt bả vả 
nhà cho niên hảc 2021-22 mà sả ảảảc kiêảm tra 
tải môải trảảng. Hảc sinh phải là ngảải sả dảng duy 
nhảt tài khoản/thiảt bả cảa mình, chảm sóc thiảt bả 
ảúng cách và mang thiêảt biả ảản trảảng mải ngày 
mà ảã saảc ảâảy ảuả. Hảc sinh phải tuân theo các 
thảảc hành vả quy tảảc ảảng xảả trên maảng (digital 
citizenship) và dùng thiảt bả cho các mảc 
ảích giáo dảc. Nêảu có vâản ảêả gì xaảy ra vảải thiêảt 
biả, các hoảc sinh câản phaải báo cáo vảải trảảảng 
lâảp tảảc.

Việc sử dụng mạng điện tử của học 
khu (SandiNet), trang mạng và các 
thiết bị điện tử là một đặc ân, chứ 
không phải là một quyền lợi . Sử dụng 
không đúng cách sẽ đưa đến các 

hành động chỉnh sửa đưa đến cả và 
bao gồm loại bỏ đi các đặc ân này . 
Ban quản trị trường hay ban điều 
hành công việc hệ thống học khu có 
thể giới hạn, từ chối, thu hồi hay đình 
chỉ quyền sử dụng cụ thể của người 
dùng .

Các hảc sinh sả ảảảảc:

•  Thông tin, các dả kiản cả sả trên mảng và các 
tin tảc tả mảt sả các nguản khác nhau và tả các 
viản nghiên cảu

•  Phản mảm do hảc khu cung cảp và phản mảm 
công côảng ảả loải/chia sả

•  Mảt sả chảảng trình trên mảng và mảt sả phản 
mảm ảả phả biản nải dung trên mảng

•  Các chảảng trình hảp tác trên mảng vảải muảc 
ảích hảc tảp dảa trên dả án

•  Các lảp và chảảng trình giảng dảy trên mảng, 
phản mảm vả sả hảc tảp và các nguản hôả trảả hảc 
hải ảiản tả

 Hảc sinh cảng có thả có quyản truy cảp vào 
email, các nhóm thảo luản vả nhiảu chả ảả khác 
nhau, quảng cáo trên mảt sả trang maảng, 
phảảng tiản truyản thông xã hải hản chả và các 
nguản hôả trảả bả sung do các trảảng hay giáo 
viên cung cảp.

Mải hoảc sinh sả ảảảc cung cảp mảt tài khoản ngảải 
dùng cá nhân cho mảc ảích sảả duảng các ảng 
dảng và dảch vả trảc tuyản. Hảc khu sả ghi danh 
tài khoản cảa hảc sinh vải các nhà cung cảp 
dảch vả khác nhau và có thả cung cảp thông 
tin cá nhân cả bản khi cản thiảt ảả cung cảp dảch 

vả. Khi các ảiảu khoản dảch vả cảa nhà cung cảp 
và/hay luảt pháp ảòi hoải, hảc khu có thả ảảng 
ả cung cảp các dảch vả cho hảc sinh trong 
haảng tuôải nào ảó.

Khi hảc sinh rảải hảc khu, tài khoản cảa em sả bả 
vô hiảu hóa và tảt cả nải dung ảảảc lảu trảả trảảảc nay 
trong hoảc khu có thả bả xóa ải. Hảc sinh ảảảc 
khuyản khích sao chép nhảảng thông tin cá 
nhân mà em muản giả lải trảảc khi chia tay.

Trách nhiệm  
Hảc Khu Thảng Nhảt San Diego dùng cản 
thản mải biản pháp hảp lả trong viảc giải hản sả 
dảng “nhảng gì có hải” và giải hản nhảng tài liảu 
không yảm trả các mảc tiêu giáo dảc ảã ảảảc chảp 
thuản. Các giáo viên và ban giảng huản sả 
chản nhảng nguản hôả trảả trên maảng thích hảp 
cho viảc giảng dảy trong lảp và/hay ảêả nghiên 
cảu vêả nhảng nhu cảu, sả trảảng thành và khả 
nảng cảa hảc sinh. Hảc Khu Thảng Nhảt San 
Diego không chảu trách nhiảm vả sả chính 
xác hay phảm chảt cảa nhảng dả kiản lảy tả nhảng 
nguản cung cảp trên maảng. Dùng nhảảng 
thông tin lâảy tảả trên maảng là dùng môảt 
cách may ruải.

Các Điều Cấm dùng  
Cảm chuyản hay gảải ải bảt cả tài liảu nào vi phảm 
luảt liên bang hay tiảu bang hay chính sách 
cảa quản hảt. ảiảu này gảm, nhảng không giải hản vả 
viảc phân phải

•  Bảt cả thông tin nào vi phảm quyản hay xâm 
lản quyêản cuảa bảt cả mảt ngảải nào khác

• Bảảt naảt trên maảng 

https://sites.google.com/sandi.net/instructionalcontinuityit/technology-support-for-families
https://sites.google.com/sandi.net/instructionalcontinuityit/technology-support-for-families
https://sites.google.com/sandi.net/instructionalcontinuityit/technology-support-for-families
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•  Tài liảu phả báng, không thích hảp, sách 
nhiảu, tảc tảu, xúc phảm, có khuynh hảảng 
tình dảc, ảe dảa, tản công sảc tảc hay bảt hảp 
pháp

•  Quảng cáo, gả gảm, kinh doanh hay vản ảảng 
kinh doanh hay chính triảc chính trả

•  Thông tin khuyản khích viảc sả dảng cản sa 
ma túy hay

•  Dùng hả thảng vải mảc ảích xúi dảc tải ác

•  Tài liảu vi phảm luảt tác quyản. BP 6162.6, 
AR 6162.6

•  Bảt cả sả phá hoải nào, sả dảng không có 
phép, trảm dả kiản hay sảa bảy bảng phản cảng 
hay phản mảm, gảm ảảa vào nhảng “virút” hay 
phản mảm ản cảp ảảu bả nghiêm cảm (Bả Hình 
Luâảt, Mảc 502)

•  Truy cảp trái phép vào bảt cảả hả thảng máy 
vi tính nào kả cả khi làm nhả vảy vải thông tin 
xác thảc cảa mảt cá nhân khác

Sả dảng không thích hảp có thả bả mảt ải nhảng ảảc 
ân dùng hả thảng. Môảt tài khoaản có thêả biả 
ảóng vào bâảt cảả lúc nào nêảu thâảy câản thiêảt. 
Tùy theo sả nghiêm trảng cảa vi phảm, bảt cả 
kảt hảp nào vả chính sách/thả tảc dảải ảây cảng sả 
ảảảc thi hành: Bả luảt Giáo dảc, các thả tảc cảa hảc 
khu, kả luảt cảa trảảng hảc, hảảng dản dùng chính 
sách mảng lảảải hay giải thiảu ảản cả quan thảc thi 
pháp luảt.

Những luật lệ và quy ước 
về mạng lưới  
Viảc sả dảng SanDiNet và trang maảng ảòi hải 

hảc sinh phải tuân theo nhảng luảt lả và quy ảảc 
cảa hảc khu.

•  Cả xảả lả ảả. Không ảảảc gải nhảng lải sách nhiêảu vảải 
bảt cả ai

•  Dùng ngôn ngảả thích hảp. Bảt cả ảiảu gì liên 
quan tải các sinh hoảt bảt hảp pháp ảảu bả 
nghiêm cảm

•  Giả gìn sả riêng tả. Không ảảảc tiảt lả ảảa chả cá 
nhân hay các sả ảiản thoải, trang mảng hay 
hình aảnh cảa chính mình hay cảa ngảải 
khác. Nhà trảảng phải có giảy phép cảa phả 
huynh/giám hả ảy quyản xuảt bản trảảc khi xuảt 
bản ảnh, tên hay tác phảm cảa hảc sinh trên 
maảng.

•  Tôn trảng tác quyản. Mải tin tảc và dả kiản lảy 
qua hả thảng này phải ảảảc coi là tài sản cảa tác 
giả và không ảảảc phép tái sả dảng nảu tác giả 
không cho phép.

Bảt nảt trên mảng là sả dảng bảt cả dảng cả ảiản tả 
truyản tin nào ảả gải mảt lải nhản dảải bảt cả hình thảc 
nào (text, hình ảnh, truyản âm hay viảêo) 
có tính cách ảe dảa, bảt nảt hay có ả ảảnh làm 
hải, sả nhảc hay làm nhảc ngảải khác mảt cách 
cả ả, lâảp laải nhiảu lản, thù nghiảch và môảt 
cách không thân thiản. Dùng các dảng cả 
riêng hay cảa hảc khu ảả bảt nảt mảt ngảải khác 
biả nghiêm câảm và có thả biả mảt các ảảc ân sả 
dảng trang maảng và/hay bả phaảt kả luảt. Bảảt 
naảt trên maảng bao gảm nhảng không giải 
hản:

•  Tung tin hay hình ảnh ra ảả làm xâảu hôả 

•  Mảt cuảc caải vã sôi nóng trảc tuyản thiên lảch 
bao gôảm nhảng lải phê bình bảt nhã, lảng mả 

hay thô tảc

•  Tách rải mảt cá nhân ra khải nhóm baản ảảng 
lảảa cảa hả 

•  Dùng tên mảt ngảải khác và giả bả là ngảải ảó 

•  Chuyêản nhảảng thông tin và hình ảnh mà 
ảúng ra phaải giảả riêng tả

Hành vi phá hoải sả khiản biả mâảt các ảảc ân. 
ảiảu này bao gảm, nhảng không giải hản, viảc tải 
lên hay tảo ra vi rút máy vi tính, tản công 
chuyên vào các hả thảng cuảa hoảc khu, cả 
truy cảp trái phép vào môảt nguôản hôả trảả  
hay bảt cảả nhảảng hành ảảng nào mà côả yả gây 
gián ảoản cho các dảch vả cuảa maảng lảảải.

ảiêản thoaải và các Thiêảt biả Tiêảp câản Di ảôảng  
Hảc sinh ảảảảc cho phép có quyản sả hảu và 
dùng các ảiản thoải di ảôảng, các pagers và 
các thiêảt biả ảiản tả khác trong trảảng và trên xe 
buảt trảảng, tải các sinh hoảt do trảảng bảo trả và 
khi ả dảải sả giám thả và kiảm soát cảa các nhân 
viên trảảng cảa hảc khu trong nhảng trảảng hảp 
sau ảây:

•  Tâảt caả hảc sinh câảp MG-12 có thả dùng 
các dảng cả này ả trảảng trảảc và sau giả hảc

•  Các hảc sinh trung hảc, cảp 9-12, có thả 
dùng các dảng cả này trong giả ản trảa

•  Các dảng cả này phải ảảảc cảt kín và tảt ải trong 
giả giảng dảy và trong lảp hảc

•  Sả dảng duảng cuả trái phép có thả bả nhân 
viên trảảng và cả giáo viên nảảa, tảch thu. BP 
6980

K . Ngôn ngữ và các Chương trình Thâu Thập Ngôn ngữ 
Phả huynh/giám hả cảa Hảc sinh chảa thaảo 
Anh ngả (EL) sả ảảảc cung cảp thông tin liên 
quan ảản các chảảng trình Thông thảo tiảng 
Anh cho hoảc sinh chảa thông thaảo, bao 
gảm lả do xác ảảnh hảc sinh cảa hả là EL; nhu 
câảu ảêả ảảa vào mảt chảảng trình giáo dảc ngôn 
ngả; trình ảả thông thảo tiảng Anh cảa hảc sinh 
và cách ảánh giá trình ảả; tình trảng thành 
tích hảc tảp cảa hảc sinh; các phảảng pháp 
giaảng daảy dùng trong chảảng trình ảã có 
sảản; chảảng trình ảảảc ảả xuảt sả ảáp ảng nhu cảu cảa 

hảc sinh nhả thả nào; hiêảu nảng cuảa chảảng 
trình và ghi danh lâản ảâảu tiên; và tả lả chuyản 
tiảp   vào mảt lảp hảc không phải là EL.

Hoảc khu Thôảng nhâảt San Diego cung cảp 
các chảảng trình thâu thâảp ngôn ngả và các 
chảảng trình ngôn ngả. Phuả huynh/giám hả 
có thả chản mảt chảảng trình phù hảp nhảt cho 
con mình.

Các Chương trình Thâu thập Anh 

ngữ ảảảảc thiảt kả nhâảm bảo ảaảm các em có thêả 
ảaảt ảảảảc ảả trình ảả Anh ngảả nhanh nhảt và có hiảu 
quả nhảt. Hả cung cảp giaảng daảy cho Hoảc 
sinh chảa thaảo Anh ngảả dảa trên các tiêu 
chuản nải dung hảc thuảt cuảa tiêảu bang, bao 
gảm cả viảc phát triản ngôn ngả tiảng Anh. Tảt 
cả các trảảảng cảa hảc khu phải cung cảp tùy 
chản Chảảng Trình Anh Ngảả Hòa Nhâảp cho 
nhảng Hoảc sinh chảa thaảo Anh ngảả mà ảã 
ghi danh. 
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Chương Trình Anh Ngữ 
Hòa Nhập (SEI) 
Mảt chảảng trình thâu thâảp ngôn ngả dành 
cho Hoảc sinh chảa thaảo Anh ngảả, trong 
ảó gản nhả tảt cả các bài trong lảp ảảảc daảy bảng 
tiảng Anh, nhảng vải chảảng trình giảng dảy và 
cách trình bày ảảảc thiảt kả cho hảc sinh ảang 
hảc tiảng Anh. ả mảc tải thiảu, hảc sinh ảảảc cung 
cảp Chuyên Duảng Phát Triêản Anh Ngảả 
(ELD) và ảảảảc cho lâảy các lảảp trong câảp lảảp 
cuảa mình vêả các môn trong Tích hảp Phát 
Triêản Anh Ngảả.

 Chương trình Hòa nhập 
Song ngữ (DLI) (tiếng Anh/ 
Tây Ban Nha/Pháp) 
Mảt chảảng trình thâu thâảp ngôn ngả, còn ảảảc 
gải là Hòa nhảp hai chiảu, cung cảp viảc hảc 
ngôn ngả và hảảng dản hảc thuảt cho ngảải bản xảả 
nói tiảng Anh và ngảải bản xảả cuảa môảt ngôn 

ngả khác vải mảc tiêu ảảt thành tích hảc tảp cao, 
thông thảo ngôn ngả thả nhảt và thả hai và 
thông hiêảu ảa vản hóa. Chảảng trình này bảảt 
ảâảu vào câảp Chuyêản tiêảp MG/MG (TK/K) 
và tiêảp tuảc cho ảêản câảp lảảp sáu. Chúng tôi 
tả hào vả viảc các Chảảng trình Song ngả cảa 
chúng tôi ảã tảo cả hải cho hảc sinh hảc cách 
ca ngảải và tôn vinh sả ảa dảng và dùng nhảảng 
kinh nghiảm trong lảp hảc là mảt cả hải ảả kảt nải 
vảải xã hải và viêảc hảc tảp cuảa mình. Các em 
hảc sinh ghi danh vào các chảảng trình 
này có thêả nhản ảảảc Bảảng Thông Thaảo Hai 
Ngôn Ngảả cuảa tiêảu bang California. Thêm 
thông tin taải www.cde.ca.gov/sp/el/er/
sealofbiliteracy.asp .

Chương trình Chuyển tiếp 
Song ngữ (tiếng Anh/Tây 
Ban Nha) 
Mảt chảảng trình thâu thâảp ngôn ngả dành 

cho Hoảc sinh chảa thaảo Anh ngảả mà cung 
câảp giaảng daảy cho hảc sinh sả dảng tiảng 
Anh và ngôn ngả mả ảả cảa hảc sinh ảả ảảc viảt và 
nhâản ảảảảc sảả giảng dảy, cho phép Hoảc sinh 
chảa thaảo Anh ngảả ảảt ảảảc trình ảả tiảng Anh và ảáp 
ảng các mảc tiêu thành tích hảc tảp ảảảc tiêảu 
bang châảp thuâản. Chảảng trình này bảt ảảu tả 
Chuyêản tiêảp MG/MG và tiảp tảc ảản lảp ba, nải 
hảc sinh chuyản sang lảảp giảng dảy chả bảng 
tiảng Anh mà thôi.

Chương trình Phát triển 
Song ngữ (tiếng Anh/Tây 
Ban Nha) 
Mảt chảảng trình thâu thâảp ngôn ngả dành 
cho Hoảc sinh chảa thaảo Anh ngảả mà cung 
câảp giaảng daảy cho hảc sinh sả dảng tiảng 
Anh và ngôn ngả mả ảả cảa hảc sinh ảả ảảc viảt và 
nhâản ảảảảc sảả giảng dảy, cho phép Hoảc sinh 
chảa thaảo Anh ngảả ảảt ảảảc trình ảả ngôn ngảả và ảáp 
ảng các mảc tiêu thành tích hảc tảp ảảảc tiêảu 

Các loại Chương 
trình Đặc tính

Chương trình Thâu 
thập Anh ngữ
(Hảc Sinh Chảa Thảo Anh Ngả)

Bộ Luật Quy Định của Tiểu bang California mục 11309 đòi hỏi bất cứ một chương trình 
thâu thập ngôn ngữ được cung cấp sẽ: 

•  Được thiết kế bằng cách sử dụng nghiên cứu dựa trên bằng chứng và bao gồm cả hai 
Phát triển ngôn ngữ tiếng Anh Chuyên dụng và Tích hợp

•   Được cơ quan giáo dục địa phương (LEA) phân bổ đầy đủ nguồn hỗ trợ để 
được thực hiện một cách hiệu quả, bao gồm nhưng không giới hạn ở những giáo viên 
được cấp chứng chỉ với sự ủy quyền thích hợp, tài liệu giảng dạy cần thiết, phát triển 
chuyên nghiệp phù hợp cho chương trình đề xuất và cơ hội cho phụ huynh và cộng 
đồng tham gia  để hỗ trợ các mục tiêu mà chương trình đã đề ra

•  Trong một khoảng thời gian hợp lý, đưa đến:
- Trình độ thông thạo tiếng Anh ở cấp lớpi, và, khi mô hình chương trình bao gồm 
giảng dạy 
bằng một ngôn ngữ khác, thông thạo trong ngôn ngữ khác này
-Đạt được các tiêu chuẩn các lớp học được tiểu bang chấp thuận bằng tiếng Anh, và, 
khi mô hình chương trình bao gồm giảng dạy bằng ngôn ngữ khác, thành tích 
của các tiêu chuẩn của các lớp học được tiểu bang chấp thuận bằng ngôn ngữ khác

Chương trình 
Ngôn Ngữ
(Hảc Sinh Chảa Thảo Anh Ngả)

•  Các chương trình ngôn ngữ cung cấp cho học sinh không phải là Học sinh chưa thạo 
Anh ngữ cơ hội được giảng dạy bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh .

•  Có thể đưa đến sự thông thạo trong các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh .

http://www.cde.ca.gov/sp/el/er/sealofbiliteracy.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/el/er/sealofbiliteracy.asp
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bang châảp thuâản. Chảảng trình này bảt ảảu tả 
Chuyêản tiêảp MG/MG và tiảp tảc ảản lảp sáu vảải 
muảc ảích là (ảoảc, Viêảt, Nghe và Nói) Thông 
Thaảo Hai Ngôn Ngảả.

Các Lộ trình Hai ngôn ngữ 
ở Trung học đệ nhất cấp 
Các trảảảng sau ảây có các lảảp hôả trảả các chảảng 
trình hai ngôn ngảả. Các lảảp hoảc ảảảảc daảy 
trong ngôn ngảả muảc tiêu. Các em hảc sinh 
ghi danh vào các chảảng trình này có cả hải 
nhản ảảảc Bảảng Thông Thaảo Hai Ngôn Ngảả cuảa 
tiêảu bang California.  

•  Tiếng Tây Ban Nha: Bell Middle, 
Clark Middle, Golden Hill K-8, 
Innovation Middle, Longfellow K-8, 
Millennial Tech Middle, Montgomery 
Middle, Muir Language Academy 
K-8, Pershing Middle, Roosevelt 
Middle and Wilson Middle

•  Tiếng Pháp/Tây Ban Nha: 
Language  
Academy K-8

•  Tiếng Quan Thoại: Pacific Beach 
Middle

Các Chương trình Ngôn 
Ngữ 
Các chảảng trình ảa ngôn ngảả mà cung câảp 
hoảc sinh cả hôải ảảảảc daảy trong các ngôn ngảả 
ngoài tiêảng Anh. 

Các chương trình Hòa nhập Ngoại 
ngữ, tên khác là Chảảng trình Hòa nhâảp 
Môảt chiêảu, ảảảảc thiêảt kêả cho nhảảng hoảc sinh 
thaảo tiêảng Anh ảêả hoảc môảt ngôn ngảả thảả hai. 
Hoảc khu thôảng nhâảt San Diego cung 
câảp các chảảng trình Hòa nhâảp Môảt chiêảu:

•  Tiếng Tây Ban Nha: Boone 
Elementary, Gage Elementary, 
John Muir Language Academy K-8, 
Language Academy K-8, Longfellow 
K-8, and Tierrasanta Elementary 

•  Tiếng Pháp: Language Academy K-8

•   Tiếng Quan Thoại: Barnard 
Mandarin Magnet Elementary and 
Pacific Beach Middle 

Ghi danh vào Chảảng trình và/hay các 
Chảảng trình Thâu Thâảp Ngôn ngả: Cả dân 
trong khu vảc ải hảc cảa trảảng có thả ghi danh 

trảc tiảp vào mảt chảảng trình tải trảảng. Nhảng ngảải 
không phải cả dân muản ghi danh cho con 
mình vào mảt chảảng trình thâu thâảp ngôn 
ngả hay chảảng trình ngôn ngả, và/hay các 
gia ảình nào muôản biêảt thêm vêả các chảảng 
trình Magnet thì phải nảp ảản Choice và khi ảảảc 
chảp nhản trong xả sả cuảa Choice thì có thêả 
ghi danh. Ghi danh vào mảt chảảng trình 
ngôn ngả sau lảp mảt có thả câản phaải thi ảâảu 
môảt bài thi kiảm tra mảảc thông thaảo. 

Các trảảảng sau ảây không có ranh 
giải:  Barnard Mandarin Elementary, 
John Muir Language Academy 
K-8, Language Academy K-8, and 
Longfellow K-8. Các hoảc sinh có thêả ghi 
danh hoảc khi ảảảảc châảp nhâản trong cuôảc xôả 
sôả cuảa Choice.

Phuả huynh/giám hôả có thêả liên laảc vảải 
các trảảảng ảêả nhâản thông tin riêng mà môải 
trảảảng ảòi hoải ảêả ghi danh. ảêả lâảy thông tin 
tôảng quát vêả ghi danh và Choice, xin 
truy câảp https://sandiegounified.org/
departments/neighborhood_schools_
and_enrollment_options or contact 
Neighborhood Schools and Enrollment 
Options office at (619) 260-2410 or 
eoptions@sandi.net. 

Làm thế nào để yêu cầu 
thiết lập một chương trình 
mới tại một trường  
Phuả huynh/giám hả có quyản yêu cảu mảt 
chảảng trình thâu thâảp ngôn ngả cho con 
hả. ảả yêu cảu mảt chảảng trình tải trảảng hảc, phả 
huynh/giám hả có thả gải yêu cảu bảng lải nói 
hay vản thả ảản vản phòng chính cảa trảảng. Các 
trảảng phải ghi lải các yêu cảu chảảng trình thâu 
thâảp ngôn ngả bảng vản thả và bảng lải nói và 
ghi chép lải tảt cả các yêu cảu ảảảc nảp hàng 
nảm. Nảu phuả huynh/giám hả cảa 30 hảc sinh 
trả lên mải trảảng, hay 20 hảc sinh trả lên ả bảt cảả 
câảp lảp nào mà yêu cảu mảt chảảng trình thâu 
thâảp ngôn ngả hay mảt chảảng trình ngôn 
ngả, nhà trảảng sả phải cung cảp chảảng trình ảó 
nêảu trảảảng có khaả nảng.

Sự Tham gia của Phụ 
huynh và Cộng đồng  
Phuả huynh/giám hả có thả cung cảp yả kiêản vả 
các chảảng trình thâu thâảp ngôn ngả và/hay 
các chảảng trình ngôn ngả trong quy trình 

phát triản Kả hoảch Kiảm soát và Trách nhiảm 
ảảa phảảng (LCAP). Nảu muôản mảt chảảng trình 
khác vải nhảng chảảng trình ảảảc liảt kê ả trên, phả 
huynh/giám hả có thả email ảản Vản phòng 
Thâu thâảp Ngôn ngả (OLA) tải ola@sandi.
net ảả biảt thêm thông tin.

Yêu cầu “Xin Miễn”  
Mảc dù trảảng có bêản phâản phảc vả tảt cả hảc 
sinh EL, phuả huynh/giám hả cảa Hoảc sinh 
chảa thaảo Anh ngảả có quyản tả chải hay chản 
không tham gia vào chảảng trình EL cảa 
trảảng hay các dảch vả EL. Mảu ảản xin miêản 
tham gia các dảch vả EL phải ảảảc ảiêản hàng 
nảm vải nhà trảảng. Các mảu ảản miêản tham gia 
có sản taải https://sandiegounified.org/
departments/ola. 

Nảu phuả hunh/giám hả chản không tham 
gia chảảng trình EL cảa trảảng hay các dảch vả 
EL nào ảó, con cảa hả vản giả ảảảc tả cách là Hoảc 
sinh chảa thaảo Anh ngảả và phải tiảp tảc tham 
gia kyả thi ảánh Giá Trình ảả Thông Thảo Anh 
Ngả Tảng Quát cho California (ELPAC) cho 
ảản khi các em ảảảc tái xảp haảng là thông thảo 
tiảng Anh. 

Nhà trảảng vản có bêản phâản thảc hiản các bảảc 
khảng ảảnh ảòi hoải bảải Tiêu ảả Title VI cảa ảảo luảt 
Quyản Công dân nảm 1964 và các hành 
ảảng thích hảp theo yêu cảu cảa ảảo luảt Cả hải 
Giáo dảc Bình ảảng nảm 1974 ảả cung cảp cho 
hảc sinh EL khả nảng lâảy ảảảảc các chảảng trình 
giáo dảc cảa trảảng.

https://sandiegounified.org/departments/neighborhood_schools_and_enrollment_options
https://sandiegounified.org/departments/neighborhood_schools_and_enrollment_options
https://sandiegounified.org/departments/neighborhood_schools_and_enrollment_options
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Đơn Thông Báo về Việc Sử 
Dụng Thuốc Diệt Côn Trùng
XIN ảIảN, NÊảU THÍCH HảảP, VÀ GảảI ảÊảN: 

Physical Plants Operation Center 
4860 Ruffner St.,  
San Diego, CA 92111-1522 
Attn: Integrated Pest Management Team

 Mẫu Đơn Thống Nhất (Universal 
Form)
XIN ảIảN VÀ GảảI ảÊảN: Tên cảa trảảng con em quả vả.

L . Các Mẫu Đơn và Hướng Dẫn
 Mảu ảản đòi hỏi goải là ảản thôảng nhâảt (Universal Form) và đơn tùy chọn Sả dảng Thuảc trả Sâu ảảảc kèm trong tảp sách này ả các trang tiảp theo. 
Mảt sả trảảng hảc cung cảp các mảu ảản này riêng ra ảả thuản tiản cho quả vả.
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