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 Mẫu đơn thông báo về việc sử dụng thuốc diệt côn trùng (tùy chọn) ……………….28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

A. Chào mừng Phụ huynh và Giám hộ 

 
 

 

 

 

 

Thay mặt cho hàng ngàn hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên hỗ trợ cần mẫn tôi xin thưa là chúng tôi đánh 

giá cao sự tin tưởng mà quý vị đã đặt vào chúng tôi, và không có gì quan trọng hơn đối với chúng tôi là 

việc giáo dục con em quý vị.  Các học sinh trong gia đình của quý vị sẽ có một năm tuyệt vời! 

Học Khu Thống Nhất San Diego được thúc đẩy bởi các giá trị mà chúng ta chia sẻ.  Chúng tôi rất hân hạnh 

được quý vị giao phó con em và chúng tôi sẽ bảo đảm giúp các em tốt nghiệp với những kỹ năng, động lực, 

tính hiếu kỳ và lòng kiên cường để thành công trong sự lựa chọn của em về trường đại học và nghề nghiệp 

hầu sau này lãnh đạo và tham gia vào xã hội của ngày mai.  Để tìm hiểu thêm về các cam kết được chia sẻ, 

xin tìm đọc kế hoạch của Viễn Ảnh 2020 về các Trường có Phẩm chất  ở mỗi khu vực lân cận tại 

www.sandiegounified.org/vision2020. 

Phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của những nỗ lực của chúng tôi, vì vậy xin hãy tiếp tục bảo đảm cho  con 

em quý vị đi học hàng ngày, đúng giờ và sẵn sàng học.  Trường học của con em có thể cung cấp mọi thông tin cần thiết về các lịch 

trình, các chọn lựa về chuyên chở, và các quy tắc và luật lệ quan trọng về an toàn. 

Học Khu Thống Nhất San Diego hoan nghênh sự tham gia của phụ huynh, vì vậy chúng tôi cung cấp cho quý vị tập hướng dẫn này, 

Các Dữ kiện cho Phụ huynh.  Xin hãy đọc kỹ tập sách nhỏ này và cất giữ nó để tham khảo khi cần trong suốt niên học.  Trang mạng 

của học khu, cũng có thông tin giá trị về các trường học của chúng tôi, các chương trình khác nhau được cung cấp, các sáng kiến cộng 

đồng, các chính sách và thủ tục, và các nguồn trợ giúp phong phú cho phụ huynh. 

Trong suốt năm, chúng tôi mong được quý vị cho biết ý kiến về cách chúng tôi làm việc.  Văn phòng Bảo đảm Phẩm chất của chúng 

tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng cách trả lời các câu hỏi, cung cấp thông tin hoặc giải quyết các vấn đề không thể giải quyết tại trường 

học của học sinh.  Đây là một phần cam kết để tạo ra các môi trường học đường xứng đáng với mọi học sinh của chúng ta. 

Một lần nữa, chúng tôi xin chào mừng gia đình quý vị và mong được làm việc cùng nhau để đảm bảo mọi học sinh truy cập vào nền 

giáo dục đẳng cấp thế giới mà các em xứng đáng được hưởng. 

Trân trọng, 

 

 

Cindy Marten 

Giám Đốc Học Khu 

Bước vào niên học 2019-2020,  tôi xin đích thân chào mừng quý vị và gia đình của 

quý vị đến với gia đình trường của Học Khu Thống Nhất San Diego. 
 
 -- Giám đốc Học khu Cindy Marten 

 

http://www.sandiegounified.org/vision2020
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B. Các Chính sách về Kỳ thị, Quấy rối, Đe dọa và Bắt nạt

Thông báo về sự không kỳ thị 
học sinh  

Học Khu Thống Nhất San Diego cam kết 
cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân trong 
giáo dục. Các chương trình và sinh hoạt 
của học khu sẽ không được kỳ thị, quấy 
rối, đe dọa, và  bắt nạt vì những đặc điểm 
thực tế hoặc nhận thức sau đây: tuổi tác, 
tổ tiên, màu da, khuyết tật về tinh thần 
hoặc thể chất, dân tộc, nhận dạng dân tộc, 
giới tính, biểu hiện giới tính, bản sắc giới 
tính, thông tin di truyền, tình trạng nhập 
cư, tình trạng hôn nhân hoặc của cha mẹ, 
tình trạng y tế, quốc tịch, nguồn gốc quốc 
gia, giới tính thực tế hoặc nhận thức, tình 
dục định hướng, chủng tộc, tôn giáo hoặc 
trên cơ sở liên kết của một người với một 
người hoặc một nhóm với một hoặc nhiều 
đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này.  

Học sinh vi phạm chính sách này có thể bị 
kỷ luật, đưa đến cả việc bị đuổi học, phù 
hợp với chính sách của học khu, thủ tục 
hành chính và pháp luật của tiểu bang. 

Chính sách này sẽ được áp dụng cho mọi 
hành vi liên quan đến sinh hoạt của trường 
hoặc sự đi học đều đặn ở một trường thuộc 
thẩm quyền của vị giám đốc học khu. 

Nhân viên nào vi phạm chính sách này phải 
chịu kỷ luật đưa đến cả việc sa thải. Bất kỳ 
hành động kỷ luật nào đều phải phù hợp 
với các luật liên bang, tiểu bang và /hoặc 
các sự thỏa thuận thương lượng tập thể. 

Chính sách của Ủy ban Tham khảo (BP) 
5145.3 và Quy định hành chính (AR) 
5145.3 cho các chính sách đầy đủ. 

Chính sách Quấy rối Tình dục 
Học sinh 

Học Khu Thống Nhất San Diego cam kết 

không để sự quấy rối tình dục và kỳ thị, 

quấy rối, đe dọa và bắt nạt,  xảy ra tại các 

trường. Quấy rối tình dục là một hình thức 

kỳ thị giới tính dưới Tiêu dề IX của Đạo 

Luật Dân Quyền 1972 về các Tu Chính 

Giáo Dục và bị cấm bởi các đạo luật liên 

bang và tiểu bang. Học khu không để học 

sinh bị quấy rối tình dục bởi các học sinh 

khác, nhân viên hoặc người khác, ở trường 

hay trong các sinh hoạt bảo trợ của trường 

hoặc có liên quan đến trường. Quấy rối tình 

dục được định nghĩa trong Đạo luật Giáo 

dục là các lời mời mọc về tình dục không 

được sự thỏa thuận của đôi bên; các yêu 

cầu quan hệ tình dục; các hành xử qua lời 

nói, hình ảnh hay thể chất có tính cách tình 

dục, được làm bởi một người nào đó từ 

hoặc trong môi trường giáo dục. Giám đốc 

học khu hoặc người được chỉ định của họ 

sẽ bảo đảm rằng các học sinh của học khu 

nhận được sự hướng dẫn phù hợp với lứa 

tuổi về các quyền không bị quấy rối tình 

dục, cũng như thủ tục báo cáo và điều tra 

các khiếu nại về quấy rối tình dục, bao gồm 

cả việc nộp đơn khiếu nại cho ai. 

Học khu nghiêm cấm hành vi có mục đích 
hoặc tác dụng tiêu cực đến công việc hay 
thành tích học tập cá nhân, hoặc đủ nghiêm 
trọng, dai dẳng, lan rộng để tạo một môi 
trường giáo dục đe dọa, thù nghịch, hoặc 
mích lòng. 

Học khu tiếp tục ngăn cấm sự quấy rối tình 

dục ép buộc tình huống, tiến bộ, lợi ích, 

dịch vụ, danh dự, chương trình hay các 

sinh hoạt của một học sinh phải phục tùng 

hành vi đó. 

Học sinh nào cảm thấy đang bị, hoặc đã 
từng bị quấy rối tình dục bởi một nhân viên 
nhà trường, một học sinh khác, hoặc một 
nhân viên không phải nhân viên trường ở 
tại trường hoặc tại một sự kiện liên quan 
đến trường, phải liên lạc ngay với giáo viên 
của mình hoặc bất kỳ nhân viên học khu 
nào khác. Nhân viên nào nhận được khiếu 
nại đó phải báo cáo theo thủ tục/điều lệ 
hành chính.  

Học sinh vi phạm chính sách này có thể bị 
kỷ luật, đưa đến cả việc bị đuổi học, phù 
hợp với chính sách của học khu, thủ tục 
hành chính và pháp luật của tiểu bang. 

Nhân viên nào vi phạm chính sách này phải 
chịu kỷ luật lên đến và bao gồm cả việc sa 
thải. Bất kỳ hành động kỷ luật phải phù 
hợp với pháp luật hiện hành của liên bang 
và tiểu bang và/hoặc thỏa thuận thương 
lượng tập thể. 

Học khu tin rằng có thể giải quyết các vấn 
đề về kỳ thị, quấy rối,  đe dọa và bắt nạt tại 
trường. 

Tham khảo BP và AR 5145.7 và BP và AR 
0410 cho các chính sách đầy đủ. 

Tiến trình giải quyết tại trường 

Tiến trình điều tra và giải quyết tại trường 

được đặt ra để khuyến khích bất kỳ học 

sinh nào nghĩ em hiên đang là nạn nhân, 

nhưng không muốn nộp đơn khiếu nại 

chính thức và tìm cách giải quyết vấn đề 

tại trường.  Tuy nhiên, học sinh hoặc phụ 

huynh có thể nộp đơn khiếu nại chính 

thức bất cứ lúc nào mà không cần sử dụng 

tiến trình trường. 

Khi nhận được báo cáo bằng lời nói hoặc 
bằng văn bản về quấy rối tình dục, hiệu 
trưởng hoặc quản trị viên sẽ thực hiện các 
biện pháp/biện pháp phòng ngừa tạm thời 
để ngăn chặn hành vi quấy rối và bảo vệ 
các bên khỏi bị quấy rối trong khi chờ kết 
quả điều tra và giải quyết. Hiệu 
trưởng/quản trị viên sẽ kết thúc một cuộc 
điều tra và thông báo cho các bên bằng 
văn bản về kết quả điều tra trong vòng 10 
ngày học kể từ khi nhận được báo cáo về 
quấy rối tình dục. 

Học sinh có báo cáo hoặc khiếu nại về 
quấy rối tình dục hoặc kỳ thị, quấy rối, đe 
dọa hoặc bắt nạt về tình dục phải liên hạc 
ngay với giáo viên của mình hoặc bất cứ 
nhân viên khác của học khu. Ở vào bất cứ 
lúc nào của quá trình mà có các câu hỏi 
hoặc thông tin bổ sung hoặc một khiếu nại 
không thể giải quyết được ở cấp trường, thì 
học sinh hoặc phụ huynh có thể liên lạc 
với: 

Lynn A. Ryan, Điều phối viên Title IX 

Eugene Brucker Education Center 

4100 Normal St., Annex 2129 

San Diego, CA 92103 

lryan@sandi.net 

619-725-7225; 

Vào bất cứ lúc nào trong quá trình giải 
quyết không chính thức, học sinh, phụ 
huynh hoặc giám hộ có thể chọn nộp đơn 
Khiếu nại Thống nhất cho sự kỳ thị, quấy 
rối, đe dọa và bắt nạt dựa trên một danh 
mục hoặc nhóm được bảo vệ (nếu áp 
dụng). Xin xem mục "Làm thế nào để nộp 
một đơn Khiếu nại Thống nhất" ở trang 3 
để biết thêm thông tin. 

Chính sách cấm Bắt nạt và Đe 
dọa 

Chiếu theo Điều lệ Hành chính số 5131.2 

và Chính sách Ủy ban số 5131.2, bắt nạt 

(gồm bắt nạt trên mạng), sách nhiễu, hoặc 

đe dọa dưới bất cứ hình thức nào đều bị 

cấm tại trường học hoặc tại các sinh hoạt 

liên quan đến các sinh hoạt của nhà trường 

(bao gồm cả các sinh hoạt không xảy ra 

trong trường, các sinh hoạt do nhà trường 

bảo trợ, trên xe buýt trường, bất cứ sự kiện 

gì liên quan đến học đường) hoặc ngoài giờ 

học với ý định hành động trong bất cứ 

trường hợp nào nói trên.  Học khu cũng 

cấm sự xúi giục, giúp sức, ép buộc hoặc 

chỉ đạo cho người khác có hành vi bắt nạt, 

bắt nạt trên mạng hoặc đe dọa. 

mailto:lryan@sandi.net
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Các hành động đó bao gồm những việc 
xem như  là động lực có thật hoặc thành 
kiến bao gồm nhưng không giới hạn về 
chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, màu da, 
tình trạng hôn phối, tình trạng cha mẹ, tình 
trạng cựu chiến binh, giới tính, khuynh 
hướng tình dục, biểu hiện giới tính hoặc 
nhận dạng, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, xác 
định nhóm dân tộc, tuổi tác, khuyết tật tâm 
thần hoặc thể xác hoặc bất kỳ đặc tính phân 
biệt nào khác. 

Bất kỳ nhân viên nào nhìn thấy, nghe thấy, 
hoặc chứng kiến những hành động như 
vậy, hoặc được một nạn nhân nào báo cáo 
thì phải có biện pháp thích nghi kịp thời để 
ngăn chặn hành vi và ngăn ngừa sự tái 
phạm như đã trình bày rõ rệt trong Thủ Tục 
Hành Chánh để áp dụng. 

Học sinh nào nhìn thấy, nghe thấy hoặc 
chứng kiến những hành động như vậy phải 
báo cáo chúng cho một nhân viên trường. 
Các phụ huynh hoặc giám hộ và khách của 
học khu cũng được khuyến khích báo cáo 
những hành vi này đến một nhân viên nhà 
trường. 

Để biết thêm thông tin và để đọc các thủ 
tục, xin vào 
www.sandiegounified.org/bullying   

Làm thế nào để nộp một Báo 
cáo hoặc một Khiếu nại Bắt nạt 

Học khu cam kết cung cấp một môi trường 

học tập an toàn, thoải mái cho mọi học sinh 

và tin rằng mọi vấn đề bắt nạt có thể được 

giải quyết tại trường. 

Học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ 
phải báo cáo bất cứ hành vi bắt nạt nào của 
học sinh, nhân viên hoặc người thứ ba cho 
bất kỳ viên chức nào có trách nhiệm của 
trường, như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 
cố vấn hoặc giáo viên. Báo cáo cũng có thể 
nộp trực tuyến tại 
www.sandiegounified.org/bullying. Văn 
phòng Bảo đảm Phẩm chất (QAO) cũng có 
thể được liên lạc bất cứ lúc nào 619-725-
7211. 

Nếu khiếu nại là về hiệu trưởng hoặc quản 
trị viên trường nào mà báo cáo thường 
được gửi cho, học sinh, nhân viên hoặc bên 
thứ ba phải làm báo cáo trực tiếp cho QAO. 
QAO sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhanh 
chóng, kỹ lưỡng và vô tư về đơn khiếu nại, 
và cố gắng giải quyết vấn đề một cách 
không chính thức với người khiếu nại. 

Một văn bản trả lời về những điều tìm thấy 
và theo dõi sẽ được gửi bởi hiệu trưởng 
(hoặc QAO) khi kết thúc cuộc điều tra.  
Người khiếu nại có thể kháng cáo quyết 
định trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản trả lời. Nếu học khu nhận 
thấy các chính sách cấm sự phân biệt đối 
xử, quấy rối hoặc bắt nạt đã bị vi phạm, sự 
thi hành kỷ luật có thể lên đến và bao gồm 
cả trục xuất hoặc buộc thôi việc sẽ được 
thực hiện. 

Các hành động sửa sai sẽ được thiết kế để 
kết thúc bắt nạt và/hoặc hành vi hăm dọa, 
ngăn ngừa tái phát và giải quyết ảnh hưởng 
của nó trên các học sinh được nhắm tới. 
Các học sinh sẽ được tiếp tục theo dõi để 
bảo đảm việc sách nhiễu đã ngừng và các 
em không bị trả thù. 

Bất cứ lúc nào trong quá trình giải quyết 
không chính thức, học sinh, phụ huynh 
hoặc người giám hộ có thể chọn nộp đơn 
Khiếu nại Thống nhất cho sự kỳ thị, quấy 
rối, đe dọa và bắt nạt dựa trên danh mục 
hoặc nhóm được bảo vệ (nếu có).  Xin xem 
mục "Làm thế nào để nộp một Khiếu nại 
Thống nhất" trong phần B để biết thêm 
thông tin. 

Chương trình Học sinh Phát 
biểu Ý kiến (Students Speaking 
Out) 

Kết hợp với Chính Sách Cấm Bắt Nạt và 

Điều lệ Hành Chánh 5131.2, Học Khu 

Thống Nhất San Diego đã hợp tác với 

chương trình “Students Speaking Out” 

của Văn Phòng Ngăn Chặn Tội Ác của 

Quận Hạt San Diego để giữ các trường 

học và cộng đồng an toàn hơn. Chương 

trình Students Speaking Out cung cấp 

một phương cách để học sinh báo cáo 

các tội phạm một cách an toàn và nặc 

danh qua điện thoại, văn bản, hoặc 

internet mà không sợ bị trả thù bằng cách 

gọi (888) 1-888-580-TIPS (8477), nhắn 

tin đến 274637, hoặc đăng nhập vào 

www.studentsspeakingout.org.  

Làm thế nào để nộp một Đơn 
Khiếu Nại Thống Nhất  

Vào bất cứ lúc nào trong quá trình giải 

quyết không chính thức, học sinh, phụ 

huynh hoặc giám hộ có thể chọn nộp một 

Khiếu nại Thống nhất về kỳ thị, quấy rối, 

đe dọa và/hoặc bắt nạt (gồm cả quấy 

nhiễu tình dục); và/hoặc kỳ thị, quấy rối, 

đe dọa và/hoặc bắt nạt dựa trên một danh 

mục hoặc nhóm được bảo vệ (nếu áp 

dụng).    

Nộp một đơn khiếu nại:  Đơn khiếu nại 
có thể được nộp bởi một học sinh hoặc 
phụ huynh/giám hộ bằng cách lấy một 
bản sao của Mẫu Khiếu Nại Thống Nhất.  
Có thể lấy Mẫu Khiếu nại Thống nhất từ 
Văn phòng Khiếu nại Thống nhất, trường 

học, Văn phòng Bảo đảm Phẩm chất hoặc 
từ liên kết Khiếu nại Thống nhất của Học 
khu ở trang mạng của Văn phòng Dịch 
vụ Pháp lý tại 
https://www.sandiegounified.org/uniform
-complaints. Chính sách của Ủy ban số 
1312.3 và Quy định Hành chính số 
1312.3 phác thảo đầy đủ Quy trình Khiếu 
nại Thống nhất của Học khu. Các biện 
pháp sửa sai sẵn có ở bên ngoài học khu 
được liệt kê trong các thủ tục này.  

Cuộc điều tra: Giám đốc Học khu hoặc 
người được chỉ định sẽ bảo đảm rằng các 
khiếu nại nhận được phải được điều tra 
theo các thủ tục hành chính của học khu.   
Bất kỳ nhân viên nhà trường nào chứng 
kiến một trường hợp kỳ thị bất hợp pháp, 
bao gồm kỳ thị, quấy rối, đe dọa, trả thù 
và/hoặc bắt nạt, sẽ ngay lập tức can thiệp 
để ngăn chặn sự việc khi cảm thấy an toàn.  

Học khu sẽ lập tức tiến hành một cuộc điều 
tra hiệu quả, kỹ lưỡng và khách quan về 
(các) cáo buộc pkỳ thị, quấy rối, đe dọa 
và/hoặc bắt nạt.  Cả người khiếu nại và đối 
tượng khiếu nại đều có quyền đưa ra các 
nhân chứng và bằng chứng liên quan đến 
các cáo buộc. Học khu sẽ cung cấp một báo 
cáo bằng văn bản trong vòng sáu mươi (60) 
ngày kể từ ngày khiếu nại được nộp.  Báo 
cáo này sẽ bao gồm một bản tóm tắt các sự 
kiện, quyết định về sự khiếu nại, lý do cho 
quyết định và nếu áp dụng, biện pháp sửa 
đổi đã hoặc sẽ được thực hiện, trong đó có 
biện pháp bồi thường cho nạn nhân. 

Hành động:  Nếu khiếu nại về quấy rối 
tình dục hoặc về bất cứ sự kỳ thị, quấy rối, 
đe dọa và/hoặc bắt nạt nào khác dựa trên 
một nhóm được bảo vệ được xác nhận bởi 
cuộc điều tra, vị giám đốc học khu và/hoặc 
người được chỉ định sẽ có hành động kịp 
thời, thích hợp để chấm dứt sự quấy rối 
tình dục, kỳ thị, quấy rối, và/hoặc bắt nạt, 
và giải quyết các ảnh hưởng đối với (các) 
học sinh.  Ngoài ra, nếu phải có hành động 
kỷ luật, vị giám đốc học khu  hoặc người 
được chỉ định sẽ quyết định quá trình hành 
động thích hợp để ngăn chặn sự tái phát và 
theo dõi với học sinh bị sách nhiễu, tùy 
thuộc vào kẻ quấy rối là một học sinh, nhân 
viên hoặc cộng sự viên của học khu.  Hành 
động kỷ luật có thể được thực hiện bao 
gồm trục xuất hoặc sa thải. 

Biện pháp bồi thường có thể được cung cấp 
cho các học sinh và các biện pháp sửa sai 
có thể được yêu cầu với nhà trường. Học 
khu phải áp dụng các biện pháp sửa sai để 
chấm dứt sự quấy rối tình dục, kỳ thị, quấy 
rối, đe dọa và/hoặc bắt nạt; ngăn chặn sự 
tái phát; và giải quyết ảnh hưởng của sự 
việc đối với các học sinh  tham gia. Học 
khu cũng phải theo dõi với (các) học sinh 
để bảo đảm rằng sự kỳ thị, quấy rối, đe dọa 

http://www.sandiegounified.org/bullying
http://www.sandiegounified.org/bullying
http://www.studentsspeakingout.org/
https://www.sandiegounified.org/uniform-complaints
https://www.sandiegounified.org/uniform-complaints
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và/hoặc bắt nạt đã chấm dứt và không có 
sự trả thù.  

Học khu nghiêm cấm việc trả thù bất kỳ 
người nào, bao gồm những người  khiếu 
nại, làm chứng, hỗ trợ hoặc tham gia vào 
các thủ tục khiếu nại của học khu. Một đơn 
Khiếu nại Thống nhất khác có thể được 
nộp nếu có hành vi trả thù xảy ra cho bất 
kỳ cá nhân nào tham gia vào trong quá 
trình khiếu nại về việc kỳ thị, sách nhiễu và 
bắt nạt. Mỗi đơn khiếu nại sẽ được điều tra 
nhanh chóng và với một tính cách tôn trọng 
sự riêng tư của tất cả các bên liên quan.   

Khiếu nại sẽ được giữ kín đến mức có thể. 
Người nộp đơn khiếu nại cũng có thể đưa 
sự vụ lên tòa án dân sự. Tham khảo BP và 
AR 1312,3 cho các chính sách đầy đủ. 

Các đơn Khiếu nại Thống nhất phải được 
nộp cho văn phòng sau đây: 

Nhân viên Tuân thủ Khiếu nại Thống 
nhất 

Học Khu Thống Nhất San Diego 

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 Thống 
Nhất (Uniform Complaint 
Procedures-UCP) 

Dành cho học sinh, nhân viên, phụ huynh 

hoặc người giám hộ của học sinh, ủy ban 

cố vấn của trường và khu học chánh, các 

viên chức hoặc đại diện trường tư thích 

hợp và các giới quan tâm khác: 

Học Khu Thống Nhất San Diego chịu trách 
nhiệm chính cho việc tuân thủ luật pháp và 
quy định của liên bang và tiểu bang, bao 
gồm những trường hợp liên quan đến phân 
biệt đối xử bất hợp pháp, quấy rối, đe dọa 
hoặc bắt nạt chống lại bất kỳ nhóm nào 
được bảo vệ sau đây: tuổi, tổ tiên, màu da, 
khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, dân 
tộc, xác định nhóm dân tộc, giới tính, biểu 
hiện giới tính, bản sắc giới tính, tin tức về 
tình trạng di trú khởi nguyên, tình trạng do 
hôn nhân hoặc cha mẹ, quốc tịch, nguồn 
gốc quốc gia, giới tính hiện tại hoặc nhận 
thức, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, 
tôn giáo, hoặc trên cơ sở của một người 
liên kết với một người hoặc một nhóm với 
một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận 
biết này. 

Các chương trình và hoạt động trực thuộc 
UCP như sau: Giáo dục người lớn; Giáo 
dục và an toàn sau giờ học; Giáo dục kỹ 
thuật nghề nghiệp nông nghiệp; Kỹ thuật 

nghề nghiệp và Giáo dục kỹ thuật; Kỹ thuật 
nghề nghiệp; Huấn luyện kỹ thuật (Tiểu 
bang); Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp 
(Liên bang); Chăm sóc và phát triển trẻ em; 
Giáo dục đền bù; Thời gian khóa học 
không có nội dung giáo dục; Giáo dục học 
sinh trong các nhà nuôi dưỡng, Học sinh vô 
gia cư, Cựu học sinh của tòa án vị thành 
niên hiện đang ghi danh vào học khu và 
Con em quân nhân; Đạo luật Every Student 
Succeeds/No Child Left Behind (Tiêu đề I 
hạ VII); Học sinh cho con bú và Học sinh 
phụ huynh-Tiện nghi thích hợp; Kế hoạch 
kiểm soát và Trách nhiệm địa phương 
(LCAP); Giáo dục di dân; Biên bản hướng 
dẫn giáo dục thể chất; Học sinh mang thai 
và nuôi dạy con cái; Học phí; Trung tâm và 
chương trình nghề nghiệp khu vực; Kế 
hoạch học tập cho thành tích học sinh; Kế 
hoạch an toàn trường học; Hội đồng 
trường; Trường mầm non tiểu bang; Các 
vấn đề về an toàn và sức khỏe của trường 
mầm non trong LEA không cấn giấy phép.  

Học phí 

Một khoản phí học sinh bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở tất cả những điều sau đây: 
Một khoản phí được tính cho học sinh như 
một điều kiện để ghi danh vào trường hoặc 
các lớp học, hoặc như một điều kiện để 
tham gia vào một lớp học hoặc một hoạt 
động ngoại khóa, bất kể lớp học hoặc hoạt 
động là tự chọn hoặc bắt buộc, hoặc là cho 
tín chỉ. Một khoản tiền đặt cọc giữ an ninh, 
hoặc khoản thanh toán khác, mà một học 
sinh được yêu cầu phải thực hiện để có 
được một khóa, tủ khóa, sách, thiết bị lớp 
học, nhạc cụ, quần áo, hoặc các vật liệu 
hoặc thiết bị khác. Sự mua sắm mà học 
sinh được yêu cầu thực hiện để có được vật 
liệu, vật tư, thiết bị hoặc quần áo liên quan 
đến một hoạt động giáo dục. Một sự khiếu 
nại về học phí có thể được nộp với hiệu 
trưởng của trường hoặc tổng giám thị hoặc 
người được chỉ định của họ. Học phí và/ 
hoặc khiếu nại LCAP có thể được nộp ẩn 
danh, tuy nhiên, người khiếu nại phải cung 
cấp bằng chứng hoặc thông tin dẫn đến 
bằng chứng để hỗ trợ khiếu nại. Học sinh 
ghi danh vào một trường học trong khu học 
chánh của chúng tôi sẽ không phải trả một 
khoản phí học sinh để tham gia vào một 
hoạt động giáo dục. Khiếu nại học phí sẽ 
phải nộp không quá một năm kể từ ngày 
xảy ra vi phạm. 

Thông tin thêm 

Chúng tôi sẽ đăng một thông báo tiêu 
chuẩn về các quyền giáo dục của các học 
sinh thuộc sự chăm sóc nuôi dưỡng, học 
sinh vô gia cư, cựu học sinh của tòa án vị 
thành niên hiện đang ghi danh học tại một 
trường học, và học sinh trong các gia đình 
quân đội như được quy định trong Bộ luật 

Giáo dục điều khoản 48645.7, 48853, 
48853.5, 49069.5 , 51225.1 và 51225.2. 
Thông báo này sẽ bao gồm thông tin về 
tiểu trình khiếu nại, nếu có. 

Để xác định các đề mục phù hợp về các 
vấn đề an toàn và sức khỏe của trường 
mầm non theo HSC điều khoản 1596.7925, 
một thông báo sẽ được đăng tải trong mỗi 
lớp học chương trình lớp học mầm non của 
tiểu bang California tại mỗi trường trong 
Học khu. 

Thông báo sẽ (1) nêu các yêu cầu về sức 
khỏe và an toàn theo Tiêu đề 5 của Bộ quy 
tắc California áp dụng cho các chương 
trình trường mầm non của tiểu bang 
California theo HSC điều khoản 1596.7925 
và (2) nêu địa điểm để lấy mẫu đơn khiếu 
nại về các vấn đề sức khỏe và an toàn của 
trường mầm non tiểu bang theo HSC phần 
1596.7925. 

Thông tin liên lạc 

Các khiếu nại UCP phải được gửi bằng văn 
bản với Viên chức chấp thuận sự khiếu nại 
thống nhất (Uniform Complaint 
Compliance Officer) dưới đây: 

Lynn A. Ryan 
San Diego Unified School District 
4100 Normal Street, Room 2129 
San Diego, CA 92103 
619-725-7225 
lryan@sandi.netCác khiếu nại sẽ được điều 
tra, vá một bản báo cáo viết tay với sự 
Quyết định sẽ được gửi cho người khiếu 
nại trong vòng sáu mười (60) ngày từ khi  
nhận được khiếu nại. Khoảng thời gian này 
có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa 
thuận của người khiếu nại. Người chịu 
trách nhiệm điều tra khiếu nại sẽ tiến hành 
và hoàn thành cuộc điều tra theo các chính 
sách và thủ tục UCP của chúng tôi. 
 
Người khiếu nại có quyền kháng cáo Quyết 
định khiếu nại của chúng tôi về các chương 
trình và hoạt động cụ thể tuân theo UCP, 
học phí và LCAP cho CDE bằng cách nộp 
đơn kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ 
khi nhận được Quyết định của chúng tôi. 
Kháng cáo phải được kèm theo một bản 
sao của đơn khiếu nại ban đầu và một bản 
sao Quyết định của chúng tôi. 
Chúng tôi khuyên mọi người khiếu nại về 

các biện pháp luật dân sự, bao gồm, nhưng 

không giới hạn ở các lệnh, lệnh cấm, hoặc 

các biện pháp hoặc lệnh khác có thể có sẵn 

theo luật phân biệt đối xử của tiểu bang 

hoặc liên bang, về sự quấy rối, đe dọa hoặc 

bắt nạt, nếu có.  
Các bản sao của tiến trình Khiếu nại 

Thống nhất sẽ được cung cấp miễn phí 
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C. Kế hoạch Thống nhất về Kỷ luật

Hội Đồng Giáo Dục đã áp dụng Kế hoạch 
Thống nhất về Kỷ luật, trong đó thiết lập 
một khuôn mẫu phát triển, tinh lọc, và 
hoàn thành một nền văn hóa kỷ luật góp 
phần vào việc học tập của mọi trường 
thuộc Học Khu Thống Nhất San Diego. 
Kế hoạch Kỷ luật Thống nhất được thiết 
lập trên sự hỗ trợ hành vi tích cực cho 
toàn trường, một nền văn hóa của các 
phương pháp tích cực về kỷ luật, và sự 
phát triển có hệ thống của một quy tắc 
được xác định cẩn thận với một cơ cấu 
cần thiết cho sự thi hành vững chắc, vô tư 
và cương quyết các điều trên.  

Sự quan trọng của việc hỗ trợ hành vi tích 
cực và kế hoạch kỷ luật cho toàn trường 
phải phù hợp với các nguyên tắc về an 
toàn, trách nhiệm, sự tôn kính, sự am hiểu 
văn hóa, sự trung thực, và sự học tập suốt 
đời. 

Mọi học sinh có quyền được 
hưởng một nền giáo dục có 
phẩm chất cao 

Quyền hưởng một nền giáo dục có chất 
lượng cao bảo đảm các biện pháp kỷ luật 
của nhà trường sẽ không được sử dụng để 
loại các học sinh ra khỏi trường hoặc nói 
cách khác tước đoạt của các em một nền 
giáo dục như vậy, trừ khi đó là điều cần 
thiết để bảo vệ sự an toàn của học sinh và 
nhân viên nhà trường.  

Một mục tiêu của kỷ luật trong trường là 
để hỗ trợ học sinh trong việc học tập và để 
các em biểu dương được kỷ luật cá nhân 
hoặc kiểm soát được hành vi của mình. 
Đạt được mục tiêu này phụ thuộc vào sự 
phán xét tốt và sự tương ái của các giáo 
viên, sự hiểu biết và sự lãnh đạo của các 
người điều hành, và sự hỗ trợ của tất cả 
các phụ huynh/giám hộ trong cộng đồng.  

Sự thành công với Kế hoạch Kỷ luật 
Thống nhất được xác định trên niềm tin 
rằng nó sẽ được công khai truyền bá và 
thực hiện như một nỗ lực hợp tác giữa các 
phụ huynh, giám hộ, học sinh và nhân 
viên nhà trường.. 

Các chương trình của học khu và nhà 
trường sẽ làm mọi nỗ lực hợp lý để sửa 
hành vi sai trái của học sinh qua các 
nguồn trợ giúp của trường nếu có thể ở 
mức thấp nhất, và hỗ trợ học sinh trong 
việc học hỏi các kỹ năng cần thiết để phát 

huy một môi trường học hỏi tích cực và 
tránh hành vi tiêu cực. 

Các giáo viên có thể giải quyết phần lớn 
các vấn đề kỷ luật ở cấp lớp học. Trong 
mọi trường hợp, kỷ luật nhà trường phải 
hợp lý, kịp thời, công bằng, phù hợp với 
lứa tuổi, và phù hợp với mức độ nghiêm 
trọng của các hành vi sai trái của học sinh. 
Các nhân viên của trường và học khu phải 
bảo đảm rằng các quyền liên hệ đến quá 
trình về kỷ luật được giải thích cho các 
học sinh và phụ huynh. Việc không cung 
cấp quá trình đó cho học sinh và phụ 
huynh/giám hộ, có thể làm mất lòng tin 
giữa nhà trường và một số học sinh, gia 
đình và cộng đồng mà họ phục vụ.  

Để bảo đảm các vấn đề kỷ luật của học 
sinh được phối hợp có hiệu quả và được 
thông tin đầy đủ, cần phải quan tâm và 
tôn trọng đến: 

• phụ huynh/giám hộ phải được thông 
báo khi con em của họ vi phạm hành 
vi kỷ luật 

• quyền của một học sinh được chính 
thức thảo luận với hiệu trưởng hoặc 
người đại diện, và 

• quyền của các phụ huynh/học sinh 
được kháng cáo các vụ cho nghỉ học 
tạm thời, đuổi học và giới thiệu đến 
các trường thay thế. 

Trong khi Học Khu Thống Nhất San 
Diego nỗ lực khuyến khích các phụ 
huynh/giám hộ tham gia và được thông 
báo về mọi sự kiện, đôi khi sẽ có trường 
hợp cần thiết và thích hợp để các giới 
chức trường và/hoặc các nhân viên công 
lực nói chuyện với các học sinh mà không 
thông báo trước cho các phụ huynh. Các 
giới chức này không cần có sự thỏa thuận 
của cha mẹ trước khi nói chuyện với các 
học sinh về các vấn đề thuộc nhà trường. 

Tạm đuổi học 

Tạm đuổi học là một vấn đề nghiêm trọng 
và, do bản chất của nó, có thể đưa đến sự 
tranh cãi nên cần phải được áp dụng một 
cách thận trọng và dè dặt sau khi điều tra 
cẩn thận và trong trường hợp không có 
những biện pháp thay thế hợp lý.  

Để biết thêm thông tin về các vi phạm cụ 
thể có thể dẫn đến việc tạm đuổi học và 
các thủ tục liên hệ, xin tham khảo Kế 
hoạch Kỷ luật Thống nhất hoặc Thủ tục 

Hành chính 5144,1 của Học Khu Thống 
Nhất San Diego.. 

Đuổi học 

Đạo Luật Giáo Dục California (48900) 
nêu rõ năm điều vi phạm đòi hỏi một 
người hiệu trưởng phải đề nghị đuổi học: 

1. Sở hữu, bán hoặc cung cấp một khẩu 
súng. 

2. Vung dao vào một người khác. 

3. Bán bất hợp pháp một chất bị kiểm 
soát 

4. Thực hiện hoặc cố tình thực hiện một 
hành vi xâm phạm tình dục hoặc thực 
hiện một bạo hành tình dục 

5. Sở hữu một chất nổ. 

Mọi đề nghị đuổi học khác sẽ tùy thuộc 
nơi người hiệu trưởng và phải giải quyết 
các dữ kiện mới như đã được nêu trong 
Đạo Luật Giáo Dục California.  

Luật tiểu bang yêu cầu có sự đề nghị đuổi 
học các học sinh được xét là có vi phạm 
tấn công tình dục hoặc bạo hành tình dục, 
tuy nhiên, ngăn cấm việc tạm đuổi học và 
đuổi học cho các học sinh từ cấp MG-lớp 
3 với hành vi này. Tùy thuộc vào bản chất 
của hành vi đã được xác định, các dữ kiện 
cá nhân, và tuổi tác của các trẻ liên can, sẽ 
có một số các hình phạt được áp dụng. Kỷ 
luật phù hợp sẽ được ấn định bởi nhà 
trường tùy theo trường hợp cá nhân cho 
hành vi liên quan đến học sinh cấp lớp 3 
và trở xuống. 

Để biết thêm thông tin về các vi phạm cụ 
thể có thể dẫn đến việc tạm đuổi học và 
các thủ tục liên hệ, xin tham khảo Kế 
hoạch Kỷ luật Thống nhất hoặc Thủ tục 
Hành chính 5144,1 của Học Khu Thống 
Nhất San Diego. 

Mọi tài liệu được đề cập trong phần này 
có thể được tìm thấy trên mạng của Học 
Khu Thống Nhất San Diego ở 
www.sandiegounified.org/uniformdiscipli
ne.  
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D. Các đòi hỏi về sức khỏe

Kiểm tra sức khỏe/Khám mắt 

Theo luật tiểu bang, khám tai và mắt sẽ 
được cung cấp ở những cấp lớp sau đây: 

• Khám tai cho mọi học sinh cấp lớp mẫu 
giáo, 2, 5, 8; 

• Khám mắt cho các học sinh cấp lớp 
mẫu giáo, 2, 5, 8; chương  trình Vision 
to Learn ở một số trường chọn lọc sẽ 
khám mắt co các em cấp lớp 4. 

• Học sinh mới và học sinh do phụ huynh 
hoặc nhân viên nhà trường gửi gấm 
cũng có thể được khám. 

Xin lưu ý:  

1. Việc khám mắt có thể được thực hiện 

bởi một y tá của khu học chánh hoặc bởi 

các nhân viên được đào tạo của : “Vision to 

Learn”, một nhóm phi lợi nhuận có hợp 

đồng với Học khu. 

2.  Ở một số trường học, bác sĩ nhãn khoa 

có thể có mặt để khám mắt lại cho những 

trẻ không qua được lần khám mắt và các 

cặp kính cận sẽ có sẵn trong trường hợp 

cần thiết. 

3.  Không có chi phí nào cho việc khám 

mắt, kiểm tra thị lực (trong một số trường 

được chọn) hoặc cho việc cung cấp kính 

(trong các trường được chọn). Bồi hoàn 

cho việc kiểm tra thị lực hoặc các dịch vụ 

kính mắt có thể được bồi hoàn qua Medi-

Cal hoặc Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe 

Trẻ em, nhưng không có bảo hiểm sẽ 

không phải là một yếu tố trong việc nhận 

dịch vụ. 

Xin miễn khám: Hãy liên lạc với y tá 

trường hoặc vị hiệu trưởng nếu muốn con 

em được miễn các thứ khám kể trên. 

Các chủng ngừa đòi hỏi 

Luật tiểu bang đòi hỏi tất cả học sinh dưới 
18 tuổi, từ măng non đến lớp 12, phải được 
chích ngừa chống lại một số bệnh trừ phi 
học sinh được miễn vì các lý do y học. Vào 
lúc ghi danh, trường đòi hỏi phụ huynh 
phải có bằng chứng là con em đã được 
chủng ngừa đầy đủ. Học khu tham gia vào 
chương trình San Diego Regional 
Immunization Registry (SDIR), một hệ 
thống vi tính bảo mật toàn quận, theo dõi 
và ghi xuống các chủng ngừa. 

Hãy kiểm lại với bác sĩ nhi đồng, bác sĩ gia 
đình, hoặc trung tâm y tế để biết chắc là 
con em đã được chủng ngừa toàn bộ. Con 
em quý vị sẽ không được cho phép nhập 
học nếu các yêu cầu trên không được thực 

hiện. Xin xem Bảng 1:  Các đòi hỏi chủng 
ngừa theo Độ tuổi và Cấp lớp ở trang 8 do 
các đòi hỏi đặc biệt. 

Chiếu theo SB 277, kể từ ngày 1 tháng 
Giêng năm 2016, phụ huynh hoặc giám hộ 
có con em học trong bất cứ trường hoặc 
trung tâm giữ trẻ nào, dù công hay tư, 
không còn được phép nộp giấy xin miễn 
chích ngừa dựa trên các niềm tin cá nhân. 
Các miễn trừ về y tế cũng đòi hỏi tài liệu từ 
một bác sĩ có giấy phép hành nghề 
(MD/DO). 

Khám sức khỏe cho học sinh 
cấp mẫu giáo 

Chương trình Sức Khỏe Nhi Đồng và Ngăn 
Ngừa Bệnh Tật của tiểu bang California 
(CHDP) yêu cầu mọi trẻ em đến tuổi đi học 
phải có giấy khám sức khỏe tổng quát lưu 
giữ trong hồ sơ ở trường. Đây là một điều 
kiện do Học Khu Thống Nhất San Diego 
đòi hỏi các trẻ vào học mẫu giáo. Xin hãy 
nộp một bản sao của giấy khám sức khỏe 
của con em khi quý vị ghi danh em vào học 
mẫu giáo hoặc càng sớm càng tốt sau khi 
khám trong khi đang học mẫu giáo. Quý vị 
nên có giấy tờ này khi con em bước vào 
học mẫu giáo để đảm bảo việc con em 
được khỏe mạnh và sẵn sàng để học. Các 
học sinh mẫu giáo chuyển tiếp nào đã nộp 
giấy khám sức khỏe sẽ được xem là hoàn 
tất đòi hỏi này cho mẫu giáo. 

Quý vị phụ huynh hoặc giám hộ nào cần 
được giúp đỡ để đạt được đòi hỏi này có 
thể gọi số 1-800-675-2229. Nếu khám sức 
khỏe tổng quát là đi ngược lại với tín 
ngưỡng cá nhân của quý vị, xin hãy ký mẫu 
đơn xin miễn của CHDP tại trường. Các 
học sinh nào chưa đạt được đòi hỏi này vào 
ngày thích hợp có thể phải tạm nghỉ học 
cho đến năm ngày. 

Khám Răng Miệng cho học 
sinh mẫu giáo và cấp lớp 1 
(OHA) 

Kể từ ngày 1 tháng giêng, 2007, tất cả trẻ 
em đi học trường công lập lần đầu tiên (ở 
cấp mẫu giáo hay lớp một) phải được Đánh 
giá Sức khoẻ Răng Miệng (khám răng 
miệng) bởi một chuyên gia về sức khoẻ 
răng miệng tốt nghiệp tại California. Cuộc 
Đánh giá Sức khoẻ Răng Miệng phải được 
hoàn tất và nộp lại cho trường trước ngày 
31 tháng Năm của năm học đầu tiên.  
Khám răng 12 tháng trước khi nhập học 
cũng có thể được chấp nhận. Hãy lấy mẫu 

đơn từ nhà trường hoặc từ người cung cấp 
dịch vụ khám răng. Các học sinh mẫu giáo 
chuyển tiếp nào nộp giấy về khám răng 
miệng sẽ được xem là hoàn tất đòi hỏi này. 

Phụ huynh hoặc giám hộ có thể ký giấy xin 
miễn khám trên mẫu đơn OHA có sẵn tại 
trường. Không bị phạt hay bị đuổi học nếu 
không làm theo yêu cầu. Phụ huynh/Giám 
hộ có thể gọi số 1-800-675-2229  để được 
trợ giúp tìm một nhà cung cấp cho OHA. 

Quy tắc về chí rận (chí ở trên 
đầu) 

Vấn đề chí ở trên đầu thường xuyên xảy ra 
và rất khó kiểm soát tại nhà và tại trường. 
Chí và trứng chí không đe dọa sức khỏe 
trầm trọng, nhưng chúng là một phiền toái 
bực bội. Chữa trị nhanh chóng cho các học 
sinh khi khám và biết chắc có chí giúp các 
em gián đoạn tối thiểu việc học tập. Khi bị 
khám phá là có chí trên đầu, học sinh sẽ 
được cho ra về vào cuối ngày học để trị 
liệu. Phụ huynh có trách nhiệm điều trị và 
kiểm soát việc chí rận lây lan ra. Chìa khóa 
để thành công trong việc kiểm soát chí trên 
đầu, với cơ hội tái phát nhỏ, là phải diệt tất 
cả trứng sau khi đã dùng thuốc gội diệt chí.  

Sau khi đã gội đầu bằng thuốc diệt chí ở 
nhà, học sinh phải trở lại trường vào ngày 
hôm sau và trình diện với văn phòng sức 
khỏe để được khám xét. Học sinh được 
phép trở lại trường sau khi đã được chữa trị 
và không còn chí sống trong tóc, cho dù 
trứng chí vẫn còn. Phụ huynh được khuyến 
khích tiếp tục diệt các trứng chí cho đến 
khi vấn đề được giải quyết. 

Không có bằng chứng gì cho thấy cần phải 
tổng khám xét (khám toàn trường hoặc 
toàn bộ phòng học) để kiểm soát sự lây 
lan/tái phát của chí trên đầu. Phụ huynh 
hoặc giám hộ nên khám xét đầu tóc của 
con em như là một phần của thói quen 
khám vệ sinh. Hội Đồng Duyệt Xét Việc 
Đi Học (SARB) có thể can thiệp trong 
trường hợp không tuân hành hoặc bị chí 
kinh niên có thể bị yêu cầu nghỉ học liên 
tục. 

Kiểm soát các bệnh truyền 
nhiễm 

Học khu có bổn phận hợp tác với Ban Y Tế 
và Dịch Vụ Nhân Sự Quận Hạt San Diego 
để phòng ngừa và kiểm soát các bệnh 
truyền nhiễm trong lứa tuổi học sinh. Khi 
nào có lý do chính đáng để tin rằng một 
học sinh có bệnh truyền nhiễm hay lây 
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nhiễm, trường sẽ liên lạc với phụ huynh 
hoặc giám hộ và học sinh sẽ được gửi về 
nhà. Học sinh sẽ được đi học lại khi bình 
phục hay khi được phép của y sĩ. Khi nào 

có lý do chính đáng để tin rằng một học 
sinh có bệnh truyền nhiễm hay lây nhiễm, 
học sinh sẽ không được đến trường cho đến 
khi các viên chức trường biết chắc là học 

sinh đã không còn bị bệnh truyền nhiễm 
hoặc lây nhiễm nữa.

 

CẤP LỚP TỪ MG-CẤP LỚP 12 (bao gồm mẫu giáo chuyển tiếp) 

BÀN I: CÁC ĐÒI HỎI CHỦNG NGỪA CỦA CALIFORNIA CHO CÁC CẤP LỚP
 

CẤP LỚP: 

 

SỐ LIỀU YÊU CẦU CHO MỖI CHỦNG NGỪA 

 

MGCT/MG-12  Nhập học 

Hoặc chuyển từ một 

trường khác đến một 

trường của HKTNSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 liều bại liệt vào 

bất cứ tuổi nào 

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

3 liều bại liệt nếu 

có ít nhất một 

liều chích sau 4 

tuổi 

 

 

5 liều DTaP ở bất 

cứ tuổi nào 

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

4 liều DTaP nếu có 

ít nhất một liều 

chích sau 4 tuổi 

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

3 liều DTaP nếu có 

ít nhất một liều 

chích vào lúc 7 tuổi 

 

3 liều Hep B 

 

 

 

 

2 liều MMR 

Cả hai liều phải 

được chích vào 

hoặc sau 1 tuổi 

 

 

2 liều Thủy 

đậu 

 

 

 

 

 

 

Ghi danh hoặc chuyển vào 

học cấp lớp 7-12 cũng đòi 

hỏi phải có 

 1 liều Tdap chích 

vào lúc 7 tuổi 

   

Mọi học sinh cấp lớp 7, 

bất kể đã ghi danh trước 

vào học khu, cũng phải có 

 1 liều Tdap chích 

vào lúc 7 tuổi 

  2 liều Thủy 

đậu 

Các chủng ngừa đòi hỏi 

Luật tiểu bang đòi hỏi tất cả học sinh dưới 
18 tuổi, từ măng non đến lớp 12, phải được 
chích ngừa chống lại một số bệnh trừ phi 
học sinh được miễn vì các lý do y học.  
Vào lúc ghi danh, trường đòi hỏi phụ 
huynh phải có bằng chứng là con em đã 
được chủng ngừa đầy đủ.  Học khu tham 
gia vào chương trình San Diego Regional 
Immunization Registry (SDIR), một hệ 
thống vi tính bảo mật toàn quận, theo dõi 
và ghi xuống các chủng ngừa. 

Hãy kiểm lại với bác sĩ nhi đồng, bác sĩ gia 
đình, hoặc trung tâm y tế để biết chắc là 
con em đã được chủng ngừa toàn bộ.  Con 
em quý vị sẽ không được cho phép nhập 
học nếu các yêu cầu trên không được thực 
hiện.  Xin xem Bảng 1: Các Đòi Hỏi về 
Chích Ngừa (Immunization Requirements) 
để biết thêm chi tiết. 

Chiếu theo SB 277, kể từ ngày 1 tháng 
Giêng năm 2016, phụ huynh hoặc giám hộ 
có con em học trong bất cứ trường hoặc 
trung tâm giữ trẻ nào, dù công hay tư, 
không còn được phép nộp giấy xin miễn 
chích ngừa dựa trên các niềm tin cá nhân.  
Các miễn trừ về y tế cũng đòi hỏi tài liệu từ  

một bác sĩ có giấy phép hành nghề 
(MD/DO). 

 Sự có sẵn của các bao cao su 
(BP5141.25) 

HIV, các nhiễm trùng lây qua đường tình 

dục (STI) và mang thai ngoài ý muốn là 

một mối quan tâm đáng kể trong cộng 

đồng của chúng ta.  

Các báo cáo và thống kê về sức khỏe cộng 
đồng cho thấy một số lượng đáng kể 
những người trẻ tuổi ở độ tuổi thanh thiếu 
niên có liên quan đến các hoạt động khiến 
các em có nguy cơ bị sức khỏe tiêu cực 
(như nhiễm trùng qua đường tình dục và 
mang thai ngoài ý muốn).  

Mặc dù Học khu cung cấp giáo dục nhấn 

mạnh vào việc kiêng khem như là phương 

pháp duy nhất có hiệu quả 100 phần trăm  

trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng và/hoặc 

mang thai, nhưng Học khu cũng nhận ra 

rằng không phải tất cả học sinh sẽ thực 

hiện việc kiêng khem và do đó phải được 

hướng dẫn về bao cao su nếu được sử 

dụng đúng cách sẽ bảo vệ chống lại sự lây 

truyền của HIV/STI và sự mang thai ngoài 

ý muốn. Theo quan điểm của các sự kiện 

này, và phối hợp với các cơ quan y tế và y 

tế công cộng, Ủy Ban Giáo Dục đã ban 

hành chính sách tặng bao cao su cho học 

sinh trung học (cấp lớp 6-12), trừ khi cha 

mẹ hoặc người giám hộ liên lạc với 

trường bằng văn bản từ chối cho phép.  

Các bao cao su sẽ được cung cấp miễn phí 
cho những học sinh nào yêu cầu họ trừ khi 
quý vị, với tư cách là phụ huynh hoặc 
người giám hộ, rút sự cho phép bằng cách 
gửi thư có chữ ký cho Y tá trường vào bất 
cứ lúc nào. Một khi cho biết là có sẵn các 
bao cao su, Học Khu không chịu trách 
nhiệm về pháp lý. Ngoài ra, các tài liệu về 
giáo dục sức khỏe tình dục có thể được 
đăng hoặc có sẵn tại các trường trung học. 

Thuốc men, Thủ tục và Tiện 
lợi Sức khỏe 

Bộ Luật Giáo Dục California quy định rằng 
bất kỳ học sinh nào phải dùng thuốc theo 
chỉ định của bác sĩ trong ngày học bình 
thường, có thể được y tá của trường hoặc 
các nhân viên khác của trường trợ giúp nếu 
khu học chánh nhận được: 

1. Một văn bản của bác sĩ tả chi tiết về 
phương pháp, số lượng và thời gian 
biểu dùng thuốc và 

2. một văn bản của phụ huynh hoặc 
giám hộ của học sinh cho phép khu 
học chánh cho học sinh uống thuốc.  
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(E.C. 49422, 49423) 

Tất cả các thuốc men phải được đựng trong 
lọ nguyên thủy với nhãn thuốc được dán ở 
trên đó. Học sinh có thể đem theo và tự 
chích thuốc epinephrine và dùng các thuốc 
xịt hen suyễn nếu một số đòi hỏi được tuân 
theo. Phụ huynh/giám hộ nào yêu cầu nhân 
viên nhà trường cho con em mình ống 
thuốc phải hiểu rằng nhân viên y tế của 
trường sẽ liên lạc và nói chuyện với bác sĩ 
viết toa nếu trường có câu hỏi về loại thuốc 
cho uống, chẳng hạn như liều lượng, lịch 
trình, các triệu chứng phụ, hoặc chỉ dẫn. 

Học sinh không được đem trên người, 
trong cặp hay túi sách bất cứ loại thuốc nào 
có toa hoặc không toa, thuốc bổ, dược thảo, 
hoặc thuốc thay thế trừ những thứ đã được 
kê ra ở phần trên và với sự đồng ý và cho 
phép của y tá trường. Vài trường có một số 
lượng hạn chế về những thuốc không cần 
toa và có thể được cho uống bởi một y tá 
hoặc cán sự y tế có bằng cấp với giấy cho 
phép của phụ huynh hoặc giám hộ ở trong 
hồ sơ. 

Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin liên 
lạc với y tá của trường. Mẫu đơn xin giúp 
cho uống thuốc có sẵn tại trường con em 
theo học hay ở trên mạng của học khu tại 
www.sandiegounified.org/health.   

Thuốc cho uống ở nhà: Phụ huynh hoặc 
giám hộ của một học sinh nào hiện đang 
uống thuốc thường xuyên ở nhà cần phải 
thông báo cho y tá của trường hoặc nhân 
viên đã được chứng nhận và chỉ định khác 
của trường về những dược phẩm đang sử 
dụng, liều lượng hiện tại và tên của người 
bác sĩ trông coi. Thông tin được ghi hàng 
năm vào mẫu đơn Trao đổi Thông tin Y tế 
(Health Information Exchange) được phát 
vào đầu niên học. Trường của con em phải 
được thông báo khi học sinh bắt đầu uống 
một loại thuốc mới vào bất cứ lúc nào của 
niên học. 

Nghỉ học vì bệnh 

Một số học sinh với những căn bệnh tái 
phát hoặc đang bị bệnh có thể thiếu nhiều 
ngày học vì các triệu chứng bệnh.  Khi một 
học sinh bỏ lỡ 10% hoặc nhiều hơn các 
ngày học vì bệnh, nhân viên nhà trường có 
thể yêu cầu phụ huynh cung cấp cho trường 
một giấy bác sĩ nói rõ về các triệu chứng 
bệnh khiến học sinh không đi học được. 
Mục đích của thông tin này là để giúp nhân 
viên y tế của trường biết về các triệu chứng 
bệnh tiềm ẩn để họ có thể tìm cách đáp ứng 
các nhu cầu sức khỏe của học sinh, nhưng 
vẫn cung cấp cho học sinh một nền giáo 
dục. Sau đó nhân viên y tế và giáo dục của 
trường sẽ ngồi xuống với các phụ 
huynh/giám hộ của học sinhvà các bác sĩ 

trông nom em để vẽ ra một kế hoạch cá 
nhân, đáp ứng các nhu cầu sức khỏe và 
giáo dục của học sinh. 

Khám sức khỏe để tham gia 
thể thao liên trường 

Các học sinh trung học phải được khám 
sức khỏe hàng năm để có thể tham gia vào 
các chương trình thể thao liên trường. 

Huấn luyện viên hay y tá trường có thể sắp 
xếp những buổi khám này tại trường. 
Khám sức khỏe tổng quát bởi bác sĩ tư là 
tốt nhất. 

Ngoài ra, học khu cũng đề nghị mọi học 
sinh mới nộp các giấy chứng nhận sức 
khỏe mới nhất khi nhập học. Phụ huynh 
hoặc giám hộ có thể nộp một tờ đơn có ký 
tên cho hiệu trưởng biết mình không đồng 
ý cho con em khám sức khỏe tại trường. 

Các Chấn Động 

Phụ huynh và giám hộ phải thông báo cho 
y tá trường khi một học sinh bị chấn 
thương động não. Những ngày hoặc vài 
tuần sau khi bị chấn thương động não, học 
sinh cần được quan sát thêm ở trường để 
xác định xem có bị vấn đề gì cần được giải 
quyết không. Nếu một học sinh có các triệu 
chứng về chấn thương động não ở trường 
kết hợp với một vết thương, phụ huynh 
hoặc giám hộ lúc nào cũng được thông báo. 
Các học sinh có triệu chứng về chấn 
thương động não sẽ được quan sát tại 
trường và mức độ hoạt động của các em 
được theo dõi theo các thủ tục của học khu. 

Giảng dạy về sức khỏe 

Giảng dạy về sức khỏe trong những lãnh 
vực như dinh dưỡng, chăm sóc răng, tiến 
trình của các bệnh, sống khỏe mạnh, thị 
giác và thính giác, các loại ma túy, rượu, 
thuốc lá, sức khỏe cộng đồng, thể dục, đời 
sống tình cảm va tinh thần, sự sinh sản của 
loài người và các bệnh sinh lý truyền 
nhiễm gồm có bệnh SIDA, đều là một phần 
của chương trình giảng dạy. 

Trước phần giảng dạy, phụ huynh sẽ có cơ 
hội xem qua các bài vở và các phim ảnh nói 
về sinh lý và phòng ngừa bệnh SIDA. Học 
sinh có thể được miễn không học về sinh lý 
toàn diện, phòng ngừa bệnh SIDA và các 
đánh giá liên quan đến sự giảng dạy này 
nếu có thư yêu cầu của phụ huynh hoặc 
giám hộ. 

Bảo hiểm 

Học Khu Thống Nhất San Diego không 
có bảo hiểm về sức khỏe hay răng cho 
học sinh bị thương tích trong trường hay 

trong khi tham gia vào những sinh hoạt 
của học khu. Có thể mua bảo hiểm hạn 
chế về thương tật tai nạn cho các học 
sinh tham gia các chuyến tham quan ở 
bên ngoài trường do nhà trường bảo trợ. 
Trong trường hợp bị thương, hãy liên lạc 
với văn phòng Risk Management ở số 
858-627-7345 với các câu hỏi liên quan 
đến bảo hiểm tham quan ở bên ngoài 
trường. Những gia đình không có bảo 
hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm răng có thể 
mua một khế ước với giá phải chăng từ 
một cơ quan bảo hiểm tư. Xin gọi số 1-
800-367-5830 hoặc vào trang mạng 
www.studentinsuranceusa.com để biết 
thêm chi tiết.  

Về chương trình Medi-Cal xin gọi 
số 1-800-786-4346.  

Ăn sáng và ăn trưa  

Học Khu Thống Nhất San Diego tham gia 
vào các chương trình Ăn trưa và Ăn sáng 
toàn quốc. Thông qua chương trình trợ cấp 
liên bang này các con em của quý vị có thể 
hội đủ điều kiện để nhận bữa ăn miễn phí 
hoặc giảm giá. Xin lưu ý là khu học chánh 
miễn trừ cho các bữa ăn giảm giá. 

Để ghi danh, hãy vào trang mạng 
www.sandiegounified.org/food để điền 
mẫu đơn Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá 
hoặc, xin một tập hồ sơ ở văn phòng trường 
của con quý vị, nhà ăn lớn cafeteria, hoặc 
văn phòng Dịch Vụ Thực Phẩm Trung 
Ương đặt tại Revere Center, 6735 Gifford 
Way, Rm#5, San Diego, CA 92111. 

Học sinh tại các trường phục vụ những bữa 
ăn miễn phí theo yêu cầu bồi hoàn 
Community Eligibility and Provision 2, sẽ 
không phải điền đơn xin ăn. Tuy nhiên các 
em sẽ được yêu cầu hoàn tất một đơn 
LCFF thay thế yêu cầu bồi hoàn để xác 
định số tiền tài trợ của tiểu bang và liên 
bang cho trường và khu học chánh. Kiểm 
tra xem trường của quý vị có hội đủ tiêu 
chuẩn ở www.sandiegounified.org/food. 

Những học sinh không đủ điều kiện để 
nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá 
có thể tạo tài khoản 
tại www.paypams.com. Các thực đơn và 
thông tin về dinh dưỡng và những chất 
gây dị ứng có sẵn trên ứng dụng 
YumYummi và trực tuyến tại 
https://sdusd.yumyummi.com.  

Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến 
chương trình này, giá của các bữa 
ăn, hoặc các cách trả tiền ăn khác, 
xin vào trang mạng 
www.sandiegounified.org/food hoặc 
gọi số 858-627-7328. 

http://www.sandiegounified.org/health
http://www.sandiegounified.org/food
http://www.sandiegounified.org/food
http://www.paypams.com/
https://sdusd.yumyummi.com/
http://www.sandiegounified.org/food
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Chính sách bồi hoàn bữa ăn 
chưa được trả 

Giá bữa ăn ở tiểu học là $1,25 cho bữa 
sáng và $2,50 cho bữa trưa.  Học sinh 
cần phải có tiền trong tài khoản của các 
em hay trả tiền mặt.  Tuy chúng tôi 
không bao giờ từ chối một học sinh tiểu 
học nào một bữa ăn, chúng tôi sẽ dùng 
các cách dưới đây để thâu lại tiền ăn. 

Giá bữa ăn ở trung học đệ nhất và đệ nhị 
cấp là $1,25 cho bữa sáng và $3,00 cho 
bữa trưa. Học sinh cần phải có tiền trong 
tài khoản của mình hay trả tiền mặt, tuy 
nhiên các em có thể nợ đến $30 trước 
khi không được nhận thêm một bữa ăn 
nữa.  Các cách sau đây sẽ được dùng để 
thâu lại tiền thiếu cho bữa ăn. 

Quy trình thu lệ phí cho bữa ăn chưa 
được thanh toán: 1) các cú điện thoại và 
các email sẽ được gửi ra hàng tuần cho 
bất kỳ khoản nợ nào, và 2) các điện thư 
hoặc lá thư với thông tin về cách xin các 
bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá sẽ được 
gửi ra hàng tháng cho các khoản nợ trên 
$25,00.  

Xin lưu ý, nếu một học sinh hội đủ điều 

kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc 

giảm giá nhưng có bất cứ khoản nợ nào 

chưa thanh toán trước khi nhận được 

thông báo về tình trạng hội đủ điều kiện 

thì gia đình vẫn phải trả. 

Nâng cao Nhận thức về chất 
độc AMIĂNG 

Thông báo về Đạo luật Ứng cứu Khẩn cấp 
Cảnh báo Nguy hiểm về chất độc Amiăng 
(AHERA): Học Khu có thành lập một 
chương trình quản lý chất amiăng có hiệu 
quả phù hợp với đạo luật ứng cứu khẩn cấp 
cảnh báo nguy hiểm về chất độc Amiăng. 
Những nỗ lực bao gồm sự quan sát định kỳ 
mỗi sáu tháng, việc tái kiểm tra bắt buộc 
mỗi ba năm của các thanh tra có bằng cấp 
của EPA, và các hoạt động cùng các 
phương cách bảo trì để bảo vệ những người 
cư ngụ trong các toà nhà, những người lao 
công và công nhân lo việc bảo trì như đã 
được cơ quan EPA đề nghị và hỗ trợ. 

Quý vị có thể yêu cầu xem bản sao của kế 
hoạch quản lý tại mỗi trường, cơ sở của 
học khu bằng cách liên lạc với hiệu trưởng 
hoặc nhân viên quản trị. 

Nếu có câu hỏi về kế hoạch quản lý hoặc 
muốn biết thêm thông tin về chất amiăng, 
xin liên lạc với Văn Phòng Safety, 
Training, Personnel @ Environmental 
Compliance ở số (858) -627-7174. 

Sử dụng thuốc trừ sâu 

Học khu tuân thủ theo Đạo luật Healthy 
Schools Act để sử dụng các biện pháp quản 
lý dịch hại hiệu quả và ít độc nhất, và 
thông báo hàng năm cho mọi phụ huynh/ 
giám hộ có con em theo học tại một trường 
trong học khu một danh sách của tất cả các 
loại thuốc trừ sâu có thể sẽ được áp dụng 
tại trường. 

Phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền 
yêu cầu được thông báo trước về việc sử 
dụng thuốc trừ sâu tại trường của con em 
họ. Những người có tên trong sổ đăng ký 
này sẽ được thông báo ít nhất 72 giờ trước 
khi thuốc trừ sâu được áp dụng. Hãy tham 
khảo Mẫu Thông Báo Sử Dụng Thuốc Trừ 
Sâu tùy chọn ở phía sau của tập sách này 
để được để thêm tên vào sổ đăng ký. Trong 
trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải phun 
thuốc trừ sâu, trường sẽ được thông báo và 
các bảng báo hiệu dựng lên; tuy nhiên, 
những người có tên trong sổ đăng ký sẽ 
không được thông báo. 

Để biết thêm thông tin về Chương Trình 
Quản Lý Dịch Hại Tổng Hợp của học khu, 
hãy truy cập vào trang mạng 
www.sandiegounified.org/ipm.    

E. Các quyền của Phụ huynh/Giám hộ  

Sự tham gia của gia đình 

Phụ huynh hoặc giám hộ và người thân 
khác được khuyến khích tham gia vào việc 
giáo dục chính thức của con cái họ. Sự 
tham gia sớm và nhất quán ở nhà và ở 
trường giúp trẻ em học tập tốt, và giúp các 
trường học thành công trong việc giáo dục 
trẻ em. Khi sự tham gia của gia đình được 
kết hợp với sự hợp tác giữa nhà và trường 
học, học sinh, nhà trường và cộng đồng đều 
hưởng lợi. 

Phụ huynh hoặc giám hộ có quyền được 
tham gia vào quá trình giáo dục và có thể 
thay mặt cho con em của họ truy cập vào 
hệ thống. Các quyền và trách nhiệm được 
nêu trong mục 51.101 của Đạo Luật Giáo 
Dục như sau: 

Quan sát lớp học: Phụ huynh hoặc giám 
hộ có quyền thăm viếng lớp học con em để 
quan sát những sinh hoạt. Ngày giờ thăm 
viếng phải được xếp đặt trước với nhà 
trường. 

Hội kiến với giáo viên: Phụ huynh hoặc 
giám hộ có quyền yêu cầu có một cuộc hội 
kiến với giáo viên của con em hoặc   

với hiệu trưởng. Hãy liên lạc với nhà 
trường để làm một cuộc hẹn với ngày giờ 
thuận tiện để mọi người tham dự. 

Tình nguyện: Phụ huynh hoặc giám hộ có 
quyền tình nguyện thời giờ và những 
nguồn tài nguyên để giúp cải tiến các các 
cơ sở và các chương trình. Phụ huynh hoặc 
giám hộ nên liên lạc với nhà trường để xác 
định thời hạn và điều kiện của dịch vụ này. 

Sự có mặt của học sinh: Phụ huynh hoặc 
giám hộ có quyền được thông báo kịp thời 
nếu con em vắng mặt không phép. 

Sự kiểm tra toàn tiểu bang  

Học sinh California lấy một số bài kiểm tra 
bắt buộc trên toàn tiểu bang. Những bài 
kiểm tra này cung cấp cho các phụ 
huynh/giám hộ, giáo viên và nhà giáo dục 
thông tin về việc học sinh học tập tốt như 
thế nào và sẵn sàng bước vào đại học và 
nghề nghiệp chưa. Các kết quả kiểm tra có 
thể được sử dụng cho các mục đích trách 
nhiệm của địa phương, tiểu bang và liên 
bang. 

Đánh Giá Thành Tích và Tiến Bộ của 
Học Sinh cho California  

• Đánh Giá Trắc Nghiệm Smarter 

Balanced  
Các đánh giá Smarter Balanced phù 
hợp với máy vi tính được căn chỉnh 
theo các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung 
của Tiểu Bang (Common Core State 
Standards-CCSS). Các bài kiểm tra về 
những bộ môn Anh văn/đọc viết 
(ELA) và toán được cho thi từ cấp lớp 
ba đến cấp lớp tám và cấp lớp mười 
một để xem học sinh có đang trên 
đường sẵn sàng bước vào đại học và 
sự nghiệp hay không. Ở cấp lớp mười 
một, các kết quả từ các đánh giá ELA 
và toán có thể được sử dụng như một 
chỉ số về sự sẵn sàng để vào đại học. 

• Các bài kiểm tra khoa học California 

(CAST) 
CAST mới, dựa trên máy tính đo việc 
học  sinh đạt được các Tiêu chuẩn 
Khoa học của Thế hệ Tiếp theo của 
California (California Next 
Generation Science Standards). Được 
cho thi vào cấp lớp năm. Trắc nghiệm 

http://www.sandiegounified.org/ipm


 

11 

 

CAST mới dựa trên máy tính thay thế 
các Trắc nghiệm Tiêu chuẩn 
California (CST) cho Khoa học. 

• Các Đánh giá Thay thế của 

California (CAA) 
Các CAA thi trên máy tính cho ELA 
và toán học được cung cấp cho các 
học sinh bị khuyết tật thấy được rõ 
nhất từ cấp lớp ba đến cấp lớp tám và 
lớp mười một. Các mục kiểm tra được 
căn chỉnh với CCSS và dựa trên các 
Trình Kết Nối Nội Dung Cốt Lõi. Các 
Đánh giá Thay thế của California cho 
Khoa học được cho thi ở các cấp lớp 
năm và tám, và một lần ở trên trung 
học.  

Theo điều khoản 60615 của Bộ luật Giáo 
dục California, các phụ huynh/giám hộ có 
thể hàng năm nộp cho trường một lá thư 
xin miễn cho con em không thi bất kỳ 
hoặc mọi đánh giá CAASPP nào.   

Các Đánh Giá về Trình Độ Thông Thạo 

Anh Ngữ của Học Sinh ở California  

California đã chuyển từ Trắc nghiệm Phát 
triển Anh ngữ California (CELDT) sang 
các Đánh giá Khả năng Anh ngữ cho 
California (ELPAC) trong năm 2017–18. 
ELPAC được liên kết với các Tiêu chuẩn 
Phát triển Ngôn ngữ Tiếng Anh California 
2012. Nó bao gồm hai đánh giá về Thông 
thạo Anh ngữ (ELP) riêng biệt: một đánh 
giá lúc ban đầu l2 để nhận diện học sinh là 
chưa thông thạo Anh ngữ và một là để 
đánh giá tổng kết hàng năm để xác định 
trình độ Anh ngữ của học sinh và để đo 
lường sự tiến bộ của các em trong việc học 
tiếng Anh.  

Trắc nghiệm về thể chất 

Trắc nghiệm về thể chất (PFT) cho học 
sinh ở các trường ở California được gọi là 
FitnessGram®. Mục tiêu chính của trắc 
nghiệm là giúp cho các học sinh bắt đầu có 
những thói quen suốt đời về sinh hoạt thể 
chất thường xuyên. Học sinh cấp lớp năm, 
bảy, và chín lấy trắc nghiệm về thể chất. 

Chọn lựa trường: Phụ huynh hoặc giám 
hộ có quyền đòi hỏi con em được ghi danh 
tại bất cứ trường nào trong học khu. Tuy 
nhiên học khu không bị buộc phải làm theo 
yêu cầu này. Để xin thuyên chuyển, hãy 
liên lạc với Văn Phòng Neighborhood 
Schools and Enrollment Options ở số 619-
260-2410 hoặc vào trang mạng 
https://www.sandiegounified.org/neighborh
ood-schools-and-enrollment-options 

Môi trường Học đường An toàn: Phụ 
huynh hoặc giám hộ có quyền và phải được 
bảo đảm một khung cảnh học tập yểm trợ 
và an toàn cho con em mình. 

Tài liệu giảng dạy: Phụ huynh hoặc giám 
hộ có quyền xem xét những tài liệu dùng 
cho học trình của lớp hay của những lớp 
mà học sinh ghi danh học. 

Tiến bộ về sự học tập của học sinh: Phụ 
huynh hoặc giám hộ có quyền được thông 
báo về sự tiến bộ học hành của con em tại 
trường và về những người để liên lạc nếu 
phụ huynh cần biết thêm về những dữ kiện 
hay sự trợ giúp cho con em. 

Ở lại lớp: Phụ huynh hoặc giám hộ có 
quyền được thông báo càng sớm càng tốt 
trong năm nếu con em họ được xác định là 
có nguy cơ bị ở lại lớp (bị giữ lại).  Họ có 
quyền tham khảo ý kiến với các nhân viên 
của trường liên quan đến các quyết định về 
việc giữ lại lớp và quyền kháng cáo quyết 
định đó. 

Hồ sơ của học sinh: Phụ huynh hoặc giám 
hộ có quyền xem xét những hồ sơ của con 
em và hỏi bất cứ những gì mà phụ huynh 
cảm thấy không chính xác, có nhiều điều 
sai hoặc có sự xâm phạm đời tư. Phụ huynh 
có quyền nhận được sự trả lời đúng kỳ hạn 
từ học khu về những câu hỏi của mình. 

Đạo luật Family Educational Rights and 
Privacy Act (FERPA) cho phép phụ 
huynh, giám hộ và các học sinh trên 18 tuổi 
một số đặc quyền về các hồ sơ của học 
sinh. Các quyền lợi này gồm quyền xem 
xét hồ sơ, quyền xin tu chỉnh hồ sơ nếu phụ 
huynh hoặc giám hộ hoặc học sinh đủ thẩm 
quyền nghĩ là không chính xác và quyền 
cho tiết lộ các dữ kiện cá nhân ở trong hồ 
sơ giáo dục của học sinh trừ trường hợp 
đạo luật FERPA cho phép tiết lộ mà không 
cần sự đồng ý. 

Các tiêu chuẩn: Phụ huynh hoặc giám hộ 
có quyền nhận được những dữ kiện liên 
quan tới các tiểu chuẩn học tập mà con em 
phải đạt được. 

Nội quy trường học: Phụ huynh hoặc 
giám hộ có quyền nhận được thư thông báo 
về những luật lệ của trường, những chính 
sách về sự có mặt, luật mặc đồng phục và 
những thủ tục thăm viếng trường. 

Trắc nghiệm Tâm lý: Phụ huynh hoặc 
giám hộ có quyền nhận được những dữ 
kiện về tất cả các trắc nghiệm tâm lý được 
đề nghị cho con em lấy. 

Hội đồng và Ủy ban: Phụ huynh hoặc 
giám hộ bao gồm cả những người mà ngôn 
ngữ chính không phải là Anh ngữ có quyền 
tham gia với tính cách là thành viên của 
các ủy ban cố vấn, hội đồng trường hay 
toán lãnh đạo quản trị trường theo những 
luật lệ và những quy định dành cho hội 
viên. Phụ huynh hoặc giám hộ cũng có 
quyền tham dự ít nhất hai cuộc họp mỗi 
năm do trường tổ chức để biết những sự 

kiện về học đường và các sinh hoạt của  
trường. 

Học phí: Hiến pháp của California chỉ thị 
rằng giáo dục công lập phải được cung cấp 
cho học sinh miễn phí, trừ khi luật  pháp ấn 
định một lệ phí đặc biệt cho một chương 
trình hoặc sinh hoạt cụ thể.   

Quyền truy cập miễn phí theo Hiến pháp 
này bao gồm mọi sinh hoạt giáo dục, dù có 
trong giáo trình hoặc ngoại khóa, và không 
cần thiết là sẽ được tín chỉ hay không cho 
sinh hoạt giáo dục.   

Quyền truy cập miễn phí cấm không được 
mua các vật liệu, thiết bị, tư liệu, trang 
phục liên quan đến sinh hoạt, cũng như 
thanh toán tiền đặt cọc trong việc sử dụng, 
tham gia, vật liệu, thiết bị cần thiết.   

Thủ tục cho phép hủy bỏ một khoản phí 
nếu không bắt buộc, lệ phí hoặc tiền đặt 
cọc không có nghĩa là được cho phép theo 
Hiến pháp. 

Quan hệ Đối tác Hỗ trợ và Tôn trọng 
Lẫn nhau:   Phụ huynh hoặc giám hộ có 
quyền và phải được cho cơ hội làm việc 
với nhà trường với tính cách yểm trợ và tôn 
trọng lẫn nhau để giúp con em thành công. 
Ủy ban Giáo dục thông qua một chính sách 
sáng tạo kết hợp chung, trong đó vạch ra 
phương cách làm thế nào để phụ huynh, 
giám hộ, nhân viên trường và học sinh có 
thể chia xẻ trách nhiệm về việc phát triển 
trí tuệ, thể xác, cảm xúc và xã hội cũng như 
phúc lợi cho học sinh. 

Chính sách này sẽ gồm có, nhưng không 
giới hạn, ở những điều sau đây: 

• làm thế nào phụ huynh hoặc giám hộ và 
nhà trường sẽ giúp học sinh đạt được 
những tiêu chuẩn học tập và những tiêu 
chuẩn khác 

• làm thế nào nhà trường cung cấp được 
học trình và giảng huấn có phẩm chất 
cao trong một khung cảnh yểm trợ học 
tập cho mọi học sinh 

• phụ huynh hoặc giám hộ có thể làm gì 
để yểm trợ môi trường học tập của con 
em, gồm nhưng không giới hạn trong 
việc: 

◦ kiểm soát việc đi học của con em; 

◦ kiểm soát việc hoàn tất bài làm ở 
nhà; 

◦ khuyến khích con em tham gia vào 
những sinh hoạt ngoại  khóa; 

◦ kiểm soát và quy định việc coi vô 
tuyến truyền hình; 

◦ Dự trù và tham gia vào những sinh 
hoạt tại nhà để yểm trợ những sinh 
hoạt tại lớp; 

◦ tình nguyện làm việc tại trường; 
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◦ tham gia vào tiến trình quyết định ở 
trường. 

Phần 51101(d) của Bộ Luật Giáo Dục nói 
rằng: “Phần này không cho phép nhà 
trường thông báo cho phụ huynh hay giám 
hộ . . . hoặc cho phép phụ huynh hay giám 
hộ tham gia vào việc giaó dục con em nếu 
sự việc này trái ngược với lệnh quản thúc, 
lệnh bảo vệ hoặc lệnh giám hộ hay thăm 
viếng do phán quyết của tòa án.” 

Những quan tâm và thắc mắc 
của Phụ huynh  

Văn Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (Quality 
Assurance Office-QAO) đã được thiết lập 
bởi Hội Đồng Giáo Dục và vị giám đốc học 
khu để biết chắc các mối quan tâm và thắc 
mắc được giải quyết một cách đúng thời 
hạn và phù hợp với các chính sách và thủ 
tục liên quan. Các phụ huynh hoặc giám hộ 
có thể liên lạc với Văn Phòng Đảm Bảo 
Chất Lượng để được giúp giải quyết các 
mối quan tâm không được giải quyết ở cấp 
trường. QAO đã phát triển một phương 
pháp tiếp cận tích hợp để giải quyết các 
mối quan tâm, bắt đầu ở cấp hành chính 
thấp nhất và khi cần thiết, tiến tới thủ tục 
khiếu nại chính thức. Các nghi thức của 
QAO được liệt kê trên trang mạng của họ 
cung cấp thủ tục để thực hiện các nghiệp 
vụ này. 

Để biết thêm thông tin hoặc muốn được 
giúp đỡ, xin liên lạc với QAO ở số (619) -
725-7211 hoặc truy cập vào  
www.sandiegounified.org/qao.   

Các dịch vụ thông dịch 

Các dịch vụ dịch thuật miễn phí có sẵn cho 
các phụ huynh hoặc giám hộ bằng nhiều 
ngôn ngữ khác nhau. Xin liên lạc với 
trường con em để biết thêm thông tin. 

Chương Trình Học, từ cấp 
Mẫu giáo Chuyển tiếp-cấp lớp 
12 

Điều khoản 51040 của Bộ Luật Giáo Dục 
của Tiểu Bang California đòi hỏi “hội đồng 
quản trị của mỗi học khu phải chuẩn bị và 
lưu giữ trong hồ sơ để công chúng có thể 
xem xét các khóa học được quy định cho 
các trường thuộc thẩm quyền của mình. 
Chương Trình Học từ cấp mẫu giáo đến 
lớp 12 của Học Khu Thống Nhất San 
Diego là nguồn thông tin độc nhất và quan 
trọng về chương trình giáo dục của học 
khu, nội dung của các khóa học và của các 
tài liệu giảng huấn đã được chấp thuận. 
Cũng có thể tìm thấy thông tin về các đòi 
hỏi của tiểu bang và học khu, việc lượng 

giá học sinh và còn nhiều điều khác nữa. 
Có thể xem Chương Trình Học trên trang 
mạng của học khu tại 
www.sandiegounified.org/graduation.   

Kế hoạch tốt nghiệp và hậu 
trung học 

Hàng năm mỗi học sinh từ cấp lớp 7 đến 
12, sẽ tham gia vào một quá trình chọn lựa 
các lớp học cho năm học sau. Các cố vấn 
trường sẽ cho học sinh biết về các điều 
kiện tốt nghiệp, các khóa về Giáo Dục Kỹ 
Thuật Nghề Nghiệp (CTE), các điều kiện 
để được nhận vào đại học và các chọn lựa 
khác sau trung học theo đúng với luật của 
tiểu bang. Để tốt nghiệp tử một trường 
trung học của Học Khu Thống Nhát San 
Diego, học sinh phải hoàn tất: khóa học từ 
"a-g", khóa học bổ sung theo đòi hỏi của 
tiểu bang, số tối thiểu là 44 tín chỉ, và điểm 
trung bình có trọng số (WGPA) tối thiểu là 
2,00 từ cấp lớp 9-12. Để biết thêm chi tiết 
về các đòi hỏi ra trường của học khu, hãy 
vào www.sandiegounified.org/graduation.   

Cả hai hệ thống đại học —thệ thống 
University of California và hệ thống 
California State University—t đều đòi hỏi 
học sinh phải có trước một số lớp chuẩn bị 
vào đại học, thường được gọi là   
các đòi hỏi về bộ môn “a-g” của hệ thống 
University of California. Các đòi hỏi tối 
thiểu này gồm có: bốn năm Anh ngữ cấp 
đại học; ba năm toán; hai năm sử/khoa học 
xã hội; hai năm khoa học thí nghiệm; hai 
năm học cùng một ngôn ngữ ngoài Anh 
ngữ; một năm nghệ thuật xem và trình 
diễn; và một năm về dự bị đại học được tự 
chọn những bộ môn được liệt kê ở trên. Để 
biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng 
University of California A-G Guide ở 
www.ucop.edu/agguide.   

Học khu cung cấp một một chương trình 
giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp bao gồm 
một chuỗi các lớp học nhiều năm phối hợp 
sự hiểu biết về kỹ thuật và nghề nghiệp với 
các điều cốt lõi học tập để cung cấp cho 
các học sinh một con đường sau trung học 
và cho nghề nghiệp. Một chương trình 
nghiên cứu về giáo dục kỹ thuật nghề 
nghiệp có thể đáp ứng được các đòi hỏi "a-
g" của hệ thống UC, dẫn đến một chứng 
chỉ được ngành công nghiệp công nhận, 
một giấy chứng nhận ở cấp sau trung học, 
một bằng cao đẳng và/hoặc một bằng cử 
nhân. Hãy vào 
www.sandiegounified.org/ccte để biết thêm 
thông tin. 

Phụ huynh hoặc giám hộ có quyền được 
biết về các kế hoạch giáo dục và nghề 
nghiệp hiện thời và dài hạn của con em 
mình.  Thông tin này sẽ được cung cấp bởi 

người cố vấn trường. Học sinh ở mọi cấp 
lớp đều được khuyến khích học lên 
cao.  Các cố vấn trường có thể giúp gia 
đình có được thông tin về đại học song 
song với hệ thống trang mạng đại học 
California State ở trang mạng  
www.calstate.edu/college và hệ thống trang 
mạng University of California ở 
http://admission.universityofcalifornia.edu,
và hệ thống Đại Học Cộng Đồng của Quận 
Hạt San Diego ở www.sdccd.edu. Thông 
tin về hỗ trợ tài chính có thể được tìm thấy 
tạiwww.studentaid.ed.gov và 
www.csac.ca.gov.    

Sự cho phép đi học liên quận 
(Chuyển giao liên quận)   

Các hợp đồng chính thức giữa Học Khu 
Thống Nhất San Diego và các học khu 
khác trong quận hạt San Diego cho phép 
học sinh chuyển trường giữa các quận. 
Giấy Cho Phép Theo Học Liên Quận 
(IAP), dù ra hay vào, chỉ có thể được chấp 
thuận với những lý do rõ ràng. Có thể lấy 
thông tin về những lý do đặc biệt từ Văn 
Phòng Neighborhood Schools and 
Enrollment Options 
http://www.sandiegounified.org/neighborh
ood-schools-and-enrollment-options, 619-
260-2410, or eoptions@sandi.net  

Có giấy phép Đi Học Liên Quận không bảo 
đảm việc ghi danh vào một trường đặc biệt 
nào. Học sinh với các giấy phép đó không 
được ghi danh trước những học sinh cư ngụ 
trong học khu. Một khi đã được chấp thuận 
vào học một trường của Học Khu Thống 
Nhất San Diego, thì học sinh liên quận 
được phép tiếp tục học tại trường đó và ghi 
tên vào mô hình trường chuyển tiếp cho 
đến cấp lớp cao nhất miễn sao còn chỗ 
trống tại các trường muốn được chuyển 
tiếp lên. Việc tiếp tục ghi danh cũng phụ 
thuộc vào học sinh duy trì được sự đi học 
đều đặn, quốc tịch, và các điểm học tập. 
Một trường có thể thu hồi giấy phép nếu 
bất cứ trường hợp nào trên không đạt được 
yêu cầu. Giấy IAP được đổi mới khi một 
học sinh thay đổi cấp độ học vấn (tiểu học 
lên trung học đệ nhất cấp, trung học đệ 
nhất cấp lên đệ nhị cấp). 

Học khu sẽ thông báo cho phụ huynh nếu 
đơn xin đã được chấp nhận hoặc bị từ chối, 
hoặc học sinh được đưa vào danh sách chờ 
đợi. Khi đơn xin đi học liên quận bị từ chối 
gia đình sẽ được cho biết lý do và cách 
thức để kháng cáo. 

Thông báo về các Trường Thay 
Thế 

Luật của tiểu bang California cho phép mọi 
khu học chánh cung cấp các trường thay 

http://www.sandiegounified.org/qao
http://www.sandiegounified.org/graduation
http://www.ucop.edu/agguide
http://www.sandiegounified.org/ccte
http://www.calstate.edu/college
http://admission.universityofcalifornia.edu/
http://www.sdccd.edu/
http://www.sandiegounified.org/neighborhood-schools-and-enrollment-options
http://www.sandiegounified.org/neighborhood-schools-and-enrollment-options
mailto:eoptions@sandi.net
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thế. Điều khoản 58500 của Bộ Luật Giáo 
Dục định nghĩa "trường học thay thế" như 
một trường học hoặc nhóm lớp học riêng 
biệt trong một trường học hoạt động theo 
một cách thức đã được thiết định để: 

• Phát huy tối đa đa cơ hội để học sinh 
phát triển các giá trị tích cực của khả 
năng tự lực, sự chủ động, lòng thiện 
tâm, tính tự phát, tháo vát, dũng cảm, 
đầu óc sáng tạo, tinh thần trách nhiệm 
và sự vui mừng. 

• Nhận ra rằng việc học tập tốt nhất diễn 
ra khi học sinh học vì muốn tìm hiểu. 

• Duy trì một khung cảnh học tập giúp 
học sinh tự tạo động lực một cách tối đa 

và khuyến khích các em theo đuổi theo 
thời giờ của mình những ước mơ của 
mình. Những ước mơ này là do các em 
hoàn toàn và tự nghĩ ra hoặc có thể do 
ảnh hưởng của toàn bộ hoặc một phần 
của một buổi nói chuyện nào đó của 
một hoặc nhiều  giáo viên do các em 
chọn từ các dự án học tập. 

• Phát huy tối đa cơ hội cho giáo viên, 
phụ huynh và học sinh để hợp tác phát 
triển các quá trình học tập và chủ đề của 
nó. Cơ hội này sẽ là một quá trình liên 
tục, lâu dài. 

• Phát huy tối đa cơ hội cho học sinh, 
giáo viên và phụ huynh tiếp tục phản 

ứng với thế giới thay đổi, bao gồm 
nhưng không giới hạn tới cộng đồng, 
trong đó trường học tọa lạc. 

Trong trường hợp bất kỳ phụ huynh, học 
sinh, hoặc giáo viên nào muốn biết thêm 
thông tin về các trường học thay thế thì có 
một bản sao của thông báo này trong ấn 
bản Những Dữ Kiện Cho Phụ Huynh. Luật 
này đặc biệt cho phép những người quan 
tâm quyền yêu cầu ban điều hành của học 
khu thiết lập những chương trình cho các 
trường học thay thế. 

 

F. Các Hồ Sơ và Quyền của Học Sinh 

Việc tiết lộ dữ kiện về học sinh 
và phụ huynh/giám hộ 

Trừ phi có sự yêu cầu ngược lại của phu 
huynh hoặc giám hộ, các dữ kiện loại niên 
giám sẽ được tiết lộ cho các cá nhân và các 
cơ quan có thẩm quyền được liệt kê ở Bảng 
2. Tiết Lộ Thông Tin của học sinh: Phụ 
huynh hoặc giám hộ nào không muốn các 
dữ kiện loại này được tiết lộ thì cần phải 
thông báo bằng văn thư cho văn phòng 
trường trong vòng hai tuần sau khi nhận 
được ấn bản này. 

Các đạo luật liên bang và tiểu bang thừa 
nhận một số quyền riêng tư và sự truy cập 
vào các hồ sơ của học sinh cho học sinh và 
phụ huynh của các em. Phụ huynh, học 
sinh 18 tuổi và trên, học sinh 14 tuổi và 
trên được nhận diện là vô gia cư và không 
có người kèm dẫn, và các cá nhân nào đã 
hoàn tất và ký mẫu đơn Caregiver’s 
Authorization Affidavit có các quyền sau 
đây: 

• kiểm tra hồ sơ  

• yêu cầu sửa đổi hồ sơ học sinh mà phụ 

huynh, giám hộ hoặc học sinh hội đủ 

điều kiện cho là không chính xác; và 

• đồng ý tiết lộ thông tin nhận dạng cá 

nhân có trong hồ sơ học tập của học 

sinh đến mức mà Đạo luật về các quyền 

giáo dục và quyền riêng tư của gia đình 

(FERPA) cho phép tiết lộ mà không cần 

có sự đồng ý. 

Thông báo không tham gia có thể được 
thực hiện bởi: 

• cho biết sở thích của quý vị trên mẫu 

đơn ghi danh; 

• nộp một mẫu đơn đã có sẵn (đơn của 

học khu hoặc của bất kỳ một cơ quan 

nào khác); hoặc 
• nộp một mảnh giấy viết tay hoặc một lá 

thư cho văn phòng trường. 

Muốn biết thêm chi tiết về việc tiết lộ dữ 
kiện của học sinh thuộc loại niên giám, xin 
xem Thủ Tục của Học Khu số 5125.1, có 
sẵn tại trường của con em quý vị hay trên 
mạngwww.sandiegounified.org/procedures
. Học khu sẽ cố gắng liên lạc với phụ 
huynh hoặc giám hộ của học sinh trước khi 
tiết lộ thông tin theo trát đòi hầu tòa và, 
nếu cần, lệnh tòa, nếu họ chưa được biết. 

Truy cập vào hồ sơ của học 
sinh 

Phần lớn các yêu cầu xin những thông tin 
về học sinh của các cá nhân hay tổ chức sẽ 
không được chấp thuận nếu không có giấy 
xác nhận của phụ huynh hoặc giám hộ ký 
cho phép. Tuy nhiên có một số dữ kiện loại 
thư mục được phép tiết lộ như đã được mô 
tả trong Bảng 2: Tiết Lộ Thông Tin của 
học sinh. Ngoài ra những hồ sơ được liệt 
kê dưới đây trong mục “Hồ Sơ và Học Bạ 
của Học Sinh” sẽ được tự động chuyển đến 
bất cứ trường của học khu nào khác mà học 
sinh ghi danh và đến những trường ngoài 
học khu khi có sự yêu cầu của trường học 
mới nơi học sinh theo học. 

Truy cập vào các thông tin trong hồ sơ của 
học sinh mà không cần sự đồng ý của phụ 
huynh chỉ được cho phép trong những 
trường hợp mà đạo luật FERPA cho phép 
tiết lộ mà không cần có sự đồng ý. Việc 
này có thể bao gồm nhưng không giới hạn 
đối với: 

• trường và nhân viên của học khu (gồm 

có nhà thầu, cố vấn hoặc tình nguyện 

viên thi hành các dịch vụ hợp hiến dưới 

sự kiểm soát trực tiếp của học khu) có 

quan tâm chánh đáng đến giáo dục (thí 

dụ như bổn phận và nhiệm vụ của một 

nhân viên đòi hỏi người này phải xem 

xét hồ sơ học sinh) 

• các nhân viên giáo dục được chỉ định 

của liên bang và tiểu bang. 
• cơ quan luật pháp hoặc các cơ quan an 

toàn công cộng khác có truy cập hợp 
pháp. 

Phụ huynh hoặc giám hộ có quyền lập hồ 
sơ khiếu nại với Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ nếu 
cảm thấy học khu không hành xử đúng với 
Đạo Luật Về Các Quyền Giáo Dục của 
Gia Đình và Đạo Luật Bảo Mật (FERPA). 
Địa chỉ là: Family Policy Compliance 
Office, U.S. Department of Education, 400 
Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 
20202-8520. 1-800-USA-LEARN (1-800-
872-5327) 

Lưu giữ hồ sơ của học sinh 

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc lưu 

giữ hồ sơ của học sinh. Hồ sơ được nhân 

viên trường xem xét định kỳ. Tài liệu nào 

không còn cần nữa sẽ được hủy bỏ theo 

luật của tiểu bang. Để biết thêm thông tin 

về việc lưu giữ hồ sơ của học sinh, hãy 

tham khảo Quy chế Hành chính số 5125 

của học khu, hiện có sẵn  

tại trường của con em hoặc trên mạng của 

học khu ở 

www.sandiegounifiedorg/procedures  

Hồ sơ của học sinh  

Những hồ sơ sau đây được giữ cho mỗi 
học sinh: 

• Dữ kiện ghi danh gồm ngày và nơi 

sinh, và dữ kiện về địa chỉ/nơi cư 

trú; 

• Hồ sơ đi học và hồ sơ sức khỏe 

• Hồ sơ tích lũy về các điểm trắc 

nghiệm, thứ hạng, môn học và các 

khóa học đã lấy, và ghi chú về kỷ 

http://www.sandiegounified.org/procedures
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luật, nếu thích hợp; 

• Những hồ sơ cần thiết cho các 

chương trình giáo dục đặc biệt; 

• Những nhận xét của giáo viên về 

tiến bộ và sự tham gia vào chương 

trình giáo dục của học sinh; 

Phụ huynh hoặc giám hộ đưọc phép xem 
xét và bàn thảo những hồ sơ này với nhân 
viên trường trong ngày học thường bằng 
cách gọi văn phòng trường để lấy hẹn. 
Học khu sẽ cung cấp quyền truy cập vào 
các hồ sơ của học sinh trong thời hạn 
năm ngày làm việc kể từ ngày được yêu 
cầu. Nhân viên có trình độ sẽ có mặt để 
giải thích các hồ sơ nếu có sự yêu cầu. 
Bất cứ mối quan tâm nào liên quan đến 
sự chính xác hay thích hợp của bất cứ chi 
tiết nào trong học bạ đều nên đem ra thảo 
luận với hiệu trưởng. 

Phụ huynh, giám hộ hoặc học sinh đủ 
thẩm quyền có thể yêu cầu trường sửa 
đổi dữ kiện nào họ cho không được chính 
xác. Họ phải viết cho hiệu trưởng, nêu rõ 
phần nào của hồ sơ họ muốn thay đổi và 
cho biết lý do tại sao dữ kiện này không 
đúng. Nếu trường quyết định không sửa 
đổi lại hồ sơ như đã được yêu cầu, trường 
phải thông báo cho phụ huynh, học sinh 
đủ thẩm quyền về quyết định này và cố 
vấn họ về thể thức kháng tố liến quan 
đến việc sửa đổi hồ sơ. Thông tin thêm 
về các thủ tục kháng tố sẽ được cung cấp 
khi được thông báo về quyền xin kháng 
tố.  

Phụ huynh, giám hộ và học sinh trên 18 
tuổi có thể xin những bản sao về hồ sơ 
của học sinh. Theo yêu cầu của khu học 
chánh khác, những hồ sơ liệt kê ở trên sẽ 
được gửi đến bất cứ trường nào con em 
ghi danh trong vòng mười  ngày đi học 
sau khi nhận được yêu cầu của học khu 
mới. 

Lấy một phiếu báo cáo hoặc 
một học bạ  

Để có các phiếu báo cáo và học bạ tiểu học, 
trung học đệ nhất và đệ nhị cấp xin liên lạc 
với trường đang theo học. Sẽ cần năm ngày 
làm việc để tiến hành yêu cầu. Khi các 
trường đóng cửa, xin liên lạc với Văn 
Phòng Đảm Trách Hồ Sơ Học Sinh 
(Student Records Office) ở số 619-260-
2426 để biết thông tin. 

Có thể xem thêm thông tin ở: 
https://www.sandiegounified.org/student-
records-department 

Bảo Vệ Quyền Lợi của Học 
Sinh  

Học sinh sẽ không được cấp bất kỳ 

bài thi, bản câu hỏi, bản thăm dò ý 

kiến hoặc bản kiểm tra chứa đựng các 

câu hỏi về các niềm tin cá nhân/cuộc 

sống tình dục, cuộc sống gia đình, tử 

vong và tôn giáo trừ khi có giấy phép 

của phụ huynh hoặc giám hộ. 
(E.C. 51513, Bảo Vệ Việc Tu Chỉnh 
Những Quyền Lợi của Học Sinh, 20 
USC 1232h). 

Cần phải có một bản thỏa thuận viết tay 
từ phụ huynh hoặc giám hộ trước khi 
một học sinh có một cuộc thăm dò ý 
kiến, bản nghiên cứu hoặc đánh giá nêu 
lên các dữ kiện cá nhân nhạy cảm như 
sự liên hệ chính trị hoặc niềm tin; các 
vấn đề tâm thần hoặc tâm lý; cư xử hoặc 
thái độ tình dục; bất hợp pháp, chống lại 
xã hội, thái độ tự buộc tội và hạ mình; 
đánh giá quyết liệt tới các cá nhân khác 
có sự liên hệ gia đình gần gũi; các sự 
liên hệ với những đặc quyền được công 
nhận hợp pháp như với các luật sư, y sĩ 
và người tu hành; các đạo giáo, liên hệ 
hoặc niềm tin của học sinh hoặc phụ 
huynh; hoặc lợi tức thu nhập ngoài sự 
đòi hỏi của luật pháp để xác định sự hội 
đủ điều kiện cho sự tham gia vào 
chương trình.  

Các phụ huynh hoặc giám hộ có thể 
kiểm soát các cuộc điều nghiên thực 
hiện bởi các thành phần thứ ba sử dụng 
để thu lượm các tin tức cá nhân. 

LƯU Ý: Bộ luật Giáo dục Điều khoản 
51938 (c) tạo một ngoại lệ cho sự đòi 
hỏi trên bằng cách đưa ra các cuộc khảo 
sát nặc danh, tự nguyện về hành vi sức 
khỏe và các nguy nan cho học sinh. Sau 
khi thông báo về cuộc khảo sát, nếu phụ 
huynh hoặc người giám hộ của các học 
sinh cấp lớp 7-12 không lên tiếng “xin 
miễn” cho các em tham gia, thì các em 
sẽ tham gia cuộc khảo sát qua sự đồng ý 
“thụ động” của phụ huynh hoặc người 
giám hộ. Phụ huynh hoặc người giám 
hộ có quyền kiểm tra cuộc khảo sát 
(E.C. 51938). 

Thông báo về sự Tham gia của 
Học khu trong Chương trình 
Bồi hoàn Hồ sơ Medi-Cal của 
LEA  

Học khu, với sự hợp tác của Cơ quan Chăm 
Sóc Sức Khỏe và Giáo Dục của California, 
tham gia vào một chương trình cho phép 
khu học chánh được bồi hoàn với ngân quỹ 
Medicaid của liên bang cho các dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ đã được chọn lọc và 
được cung cấp tại trường cho học sinh ghi 
danh vào chương trình Medi-Cal. Số tiền 
nhận được thông qua chương trình này 
được tái đầu tư trực tiếp vào việc mở rộng 
và cải thiện các dịch vụ y tế và xã hội cho 
mọi học sinh. 

Theo các quy tắc và hướng dẫn của tiểu 
bang và liên bang, chúng tôi thông báo cho 
quý vị là một số thông tin có thể được tiết 
lộ từ hồ sơ học sinh của con quý vị cho nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 
Paradigm, LLC và Sở  Dịch vụ Chăm sóc 
Sức khoẻ (DHCS) chỉ vì mục đích xin bồi 
hoàn (và hồ sơ Medi-Cal của con quý vị có 
thể được tiếp cận). Thông tin này chỉ được 
tiết lộ nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý 
của quý vị để làm như vậy.  

Sự đồng ý, hoặc không đồng ý của quý vị, 
không ảnh hưởng đến các dịch vụ có sẵn và 
cung cấp cho con của quý vị, và không ảnh 
hưởng đến lợi ích Medi-Cal của quý vị.  
Câu hỏi #33 trên Mẫu đơn Ghi danh là chỗ 
đòi hỏi sự đồng ý của quý vị. Sự đồng ý 
của quý vị có thể đã được cung cấp cho 
khu học chánh trong quá trình phát triển và 
xem xét IEP/IFSP (nếu áp dụng). Tất cả 
các thông tin được chia sẻ được mã hóa và 
truyền an toàn đến cả nhà cung cấp của 
chúng tôi và cơ quan DHCS.  

Các hồ sơ giáo dục có thể được chia sẻ như 
là một kết quả của sự tham gia của chúng 
tôi trong chương trình này bao gồm: 

• Tên học sinh, ngày sinh, và đánh giá về 
sức khỏe, can thiệp, và thông tin giới 
thiệu (cho các dịch vụ nhận được tại 
trường) 

• Các ghi chép của y sĩ liên quan đến các 
dịch vụ y tế này và dữ liệu được chọn từ 
IEP/IFSP của trẻ (nếu có) 

Quý vị có quyền thu hồi sự chấp thuận cho 
tiết lộ thông tin của con em bất cứ lúc 
nào—hãy tự nhiên ghé qua văn phòng 
trường để thảo luận về chương trình này.  
Xin lưu ý học sinh sẽ không bị từ chối các 
dịch vụ cần phải có để theo học, và phụ 
huynh sẽ không bao giờ bị khu học chánh 
đòi bồi hoàn cho các dịch vụ được cung 
cấp vì đã đồng ý, hay không đồng ý.  

Hơn nữa, trong khi Medi-Cal bồi hoàn cho 
khu học chánh một số các dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ, lợi ích Medi-Cal của con quý 
vị không bị ảnh hưởng bất cứ cách nào. 
Chúng tôi tham gia vào chương trình này 
để cố gắng có được tài trợ liên bang cho 
các dịch vụ y tế đã được thực hiện tại 
trường và sẽ do Medi-Cal bồi hoàn, rồi sau 
đó sử dụng tài trợ này để mở rộng các dịch 
vụ dành cho mọi học sinh. 
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Các ghi chú bổ sung: 

• Sự bảo mật & Sự riêng tư. Sự bồi hoàn 
của học khu cho nhà cung cấp dịch vụ 
bị ràng buộc bởi một hợp đồng với các 
quy định cụ thể để bảo mật hồ sơ của 
học sinh, bảo đảm thông tin không được 
sử dụng hoặc tiết lộ một cách không 
thích hợp.  Hơn nữa, nhà cung cấp của 
chúng tôi tuân thủ theo HIPAA. Ngoài 
ra, học khu và DHCS bị ràng buộc bởi 
các thỏa thuận bao gồm các điều khoản 
cụ thể về việc sử dụng thông tin được 
chia sẻ trong chương trình này, và các 

nghi thức điều hành bảo mật.  

• Trách nhiệm của bên thứ ba. Nếu con 
em quý vị có ghi danh vào chương trình 
Medi-Cal và cũng có bảo hiểm của bên 
thứ ba, Văn phòng Chăm sóc Sức khỏe 
có thể đòi được bồi hoàn bởi bảo hiểm 
này nếu họ đã trả một hóa đơn do chúng 
tôi nộp. Điều này xảy ra vì sự chỉ định 
trách nhiệm của bên thứ ba được cung 
cấp khi đơn xin Medi-Cal của quý vị 
được chấp thuận. 

LƯU Ý: Điều khoản 51938(b) của Bộ luật 
Giáo dục tạo một sự miễn trừ cho việc đòi 

hỏi nói trên bằng cách cho phép một sở 
hành chánh vô danh quyền tự nguyện khảo 
sát học sinh về hành vi sức khỏe và những 
nguy cơ. Sau khi báo cáo về cuộc khảo sát, 
nếu phụ huynh hoặc giám hộ của các em 
cấp lớp 7-12 không “xin miễn” sự tham gia 
của con em họ, thì học sinh sẽ tham gia vào 
việc khảo sát với sự chấp thuận của phụ 
huynh hoặc giám hộ theo tính cách “thụ 
động”. Phụ huynh hoặc giám hộ có quyền 
kiểm duyệt mẫu thăm dò ý kiến (E.C. 
51938) 

 

 

 

Bảng 2:  Tiết lộ Thông tin của Học sinh 
 

 
Các cá nhân và cơ quan được phép nhận thông tin loại thư 

mục 

(Trừ phi không có sự cho phép của phụ huynh/giám hộ) 

 
Dữ kiện về học sinh 

(Loại thư mục ) 

• Truyền thông, báo chí 

• Truyền hình 

• Truyền thanh 

• Các cơ quan Thông tin khác  

• Hội phụ huynh giáo chức cấp học khu 

• Các giáo viên/các viên chức trường 

• Các cơ quan luật pháp  

• Các cơ quan có liên kết với trường (như các tổ 

chức trường, Hội phụ huynh giáo chức, Hội 

đồng trường). Thông tin về học sinh không thể 

được tiết lộ ra cho bất cứ thành phần thứ ba 

nào. 

• Tên của những ngưgi chủ hoặc có thể là chủ 

mà học sinh đã điền đơn xin việc. 

• Những ngưgi/cơ quan tuyển mộ nhập ngũ  

• Các cơ quan thiện nguyện 

• Các nhà trợ cấp trong tương lai 

• Những cơ quan tài chính mà học sinh đã  điền 

đơn xin giúp đ  về tài chánh 

1. Tên  

2. Địa chỉ 

3. Điện thoại  

4. Ngày sanh  

5. Hồ sơ tham gia các sinh hoạt và thể thao được chính thức 

công nhận  

6. Cân nặng và chiều cao của các thành viên trong đ i thể 

thao 

7. Các ngày đi học  

8. Các bằng cấp và giải thưởng nhận được  

9. Trưrng chót ghi danh học 

 

Xin xem Điều lệ Hành Chính số 5125 về sự tiết lộ thông tin 

loại thư mục 

Đạo Luật Williams 

Đạo luật Williams yêu cầu phải có đầy đủ 

các vật dụng giảng dạy về Anh ngữ, toán, 

khoa học và sử/khoa học xã hội, sức khỏe 

và ngôn ngữ thế giới ở cấp lớp 9-12; các 

dụng cụ thí nghiệm cho các lớp 9-12; giữ 

gìn trường sở sạch sẽ, an toàn trong tình 

trạng tu sửa tốt và làm mọi cách để bảo 

đảm mọi học sinh được giáo dục bởi giáo 

viên có bằng cấp.Những đòi hỏi của luật 

này ảnh hưởng đến tất cả các trường trong 

học khu. Phụ huynh, giám hộ hoặc học sinh 

nào có thắc mắc về những đòi hỏi của đạo 

luật Williams không được thi hành thỏa 

đáng có thể lấy mẫu đơn Uniform 

Complaint tại văn phòng trường hoặc trên 

mạng www.sandiegounified.org/legalforms 
của học khu. 

  

http://www.sandiegounified.org/legalforms


 

16 

 

G. Đạo luật Every Student Succeeds (ESSA)  

Giáo dục học sinh sống trong 
tình trạng vô gia cư hoặc với 
nhà chăm sóc nuôi dưỡng 
(foster care) 

Học sinh sống trong tình trạng vô gia cư 

Theo đạo luật liên bang này, Tiêu đề IX 
của ESEA yêu cầu học khu thông báo cho 
phụ huynh trong các tình huống vô gia cư, 
về quyền giáo dục của con em họ. Học Khu 
Thống Nhất San Diego cung cấp cho các 
trường học những tài liệu giúp giải thích 
các quyền của phụ huynh theo ESEA. 

Theo luật liên bang, các trẻ em hoặc thanh 
niên vô gia cư là những người không có 
nhà ở cố định, thường xuyên và ở qua đêm. 
Định nghĩa này gồm những trẻ em và trẻ vị 
thành niên có thể: 

• sống với bạn bè, người thân hoặc người 
khác vì các em mất nhà cửa hoặc không 
có khả năng thuê nhà. 

• ở trong nhà nghỉ, khách sạn hoặc trại hè 
do thiếu chỗ ở phù hợp. 

• sống ở một nơi khẩn cấp hoặc chuyển 
tiếp hoặc nơi  dành cho những ai bị bạo 
lực trong gia đình, hoặc đang chờ được 
sắp xếp đi nhà chăm sóc nuôi dưỡng. 

• cư ngụ qua đêm tại một chỗ chính có 
thể là công cộng hay tư nhân không 
được thiết kế hay thường được sử dụng 
làm nơi ngủ thường xuyên cho con 
người; 

• sống trong một chiếc xe, công viên, chỗ 
công cộng, nhà bỏ hoang, chốn ở không 
đạt tiêu chuẩn, trạm xe buýt hay xe lửa, 
hoặc nơi tương tự; 

• thanh thiếu niên không dưới sự giám sát 
của phụ huynh/ giám hộ, đang trong 
tình trạng chuyển tiếp như đã định 
nghĩa ở trên. 

Đạo luật Every Student Succeeds (10 
USC §6301 et seq.):  Theo ESSA, phụ 
huynh có các quyền sau: 

• Thông tin liên quan đến các trình độ 
chuyên môn của các giáo viên, phụ tá 
và trợ lý:  Nếu có sự yêu cầu, các phụ 
huynh có quyền được biết các thông tin 
liên quan đến các trình độ chuyên môn 
của giáo viên đứng lớp, phụ tá và trợ 
giúp của con em họ.  Điều này bao gồm 
việc giáo viên có đáp ứng các tiêu 
chuẩn của tiểu bang và tiêu chí cấp 
phép cho các lớp và môn học mà cô ấy / 
anh ấy dạy hay không; cho dù giáo viên 
đang giảng dạy theo giấy phép khẩn cấp 
hoặc tình trạng tạm thời khác vì các 

trường hợp đặc biệt; giáo viên đại học 
sư phạm; liệu cô ấy / anh ấy có bằng 
cấp cao và đối tượng của những bằng 
cấp đó; và cho dù bất kỳ trợ lý hướng 
dẫn hoặc praraprofessionals cung cấp 
dịch vụ cho con bạn và, nếu vậy, trình 
độ của họ.  Học khu cũng sẽ thông báo 
cho phụ huynh nếu con của họ đã được 
chỉ định hoặc đã được dạy trong bốn 
tuần liên tiếp trở lên bởi một giáo viên 
không có trình độ cao. 

• Thông tin về Báo cáo của Học sinh 
Cá nhân về Đánh giá Toàn tiểu bang:  
Theo yêu cầu, phụ huynh có quyền 
thông tin về mức độ thành tích của học 
sinh của họ trên mỗi đánh giá học tập 
của Bang được quản lý cho học sinh. 

• Học sinh thành thạo tiếng Anh hạn 
chế:   

Đạo luật này đòi hỏi phải thông báo 
trước cho phụ huynh của các học sinh 
chưa thạo Anh ngữ về các chương trình 
dành cho các em chưa thạo Anh ngữ, 
bao gồm lý do nhận diện học sinh là 
chưa thạo Anh ngữ, nhu cầu được xếp 
vào một chương trình giáo dục ngôn 
ngữ, trình độ tiếng Anh của học sinh, 
trình độ đó đã được đánh giá như thế 
nào, tình trạng thành tích học tập của 
học sinh, phương pháp giảng dạy được 
sử dụng trong chương trình có sẵn, 
chương trình được đề nghị sẽ đáp ứng 
nhu cầu của học sinh như thế nàohành 
tích của chương trình và sự ghi danh lúc 
ban đầu; và tỷ lệ trông mong được 
chuyển vào một lớp học bình thường 
cho học sinh chữa thạo Anh ngữ. 

Thông tin cung cấp ở trên có sẵn ở 
trường con em quý vị hoặc văn phòng 
của học khu. Các thông báo bổ sung 
nếu có được đòi hỏi theo Đạo luật 
Every Student Succeeds sẽ được gửi 
riêng. 

• Học sinh sống trong tình trạng vô gia 
cư hoặc với nhà chăm sóc nuôi dưỡng 

Mục đích của luật pháp liên bang là làm 
sao --càng nhiều càng tốt-- cho các học 
sinh đang sống trong tình trạng vô gia 
cư tiếp tục đi học ở các trường mà các 
em theo học khi còn có nhà hoặc ở 
trường mà các em được ghi danh lần 
cuối; và giữ cho học sinh sống trong các 
nhà chăm sóc nuôi dưỡng tiếp tục học ở 
các trường mà các em theo học trong 
suốt thời gian sống trong các nhà nuôi 
dưỡng, trừ khi làm như vậy là trái với 
các mong muốn của phụ huynh/giám 
hộ/người được đặc quyền giáo dục. Học 
khu phải, ở mức độ khả thi, giữ cho các 

học sinh chuyển tiếp ở tcác trường gốc 
(được định nghĩa là trường khi học sinh 
còn có nhà, hoặc trường mà các em 
được ghi danh lần cuối), trừ khi trường 
này trừ phi việc đó trái với các mong 
muốn của phụ huynh/giám hộ /người 
được đặc quyền giáo dục. 

• Học sinh có thể ở lại trường gốc của em 
trong suốt thời gian chuyển tiếp và cho 
đến khi năm học kết thúc và em chuyển 
sang nhà ở vĩnh viễn (cho học sinh vô 
gia cư) hoặc cho đến khi điều kiện ở 
nhà chăm sóc nuôi dưỡng không còn 
nữa. Nếu học sinh đang học trung học, 
học sinh có thể ở lại trường gốc của em 
cho đến khi học sinh tốt nghiệp. 

• Các học sinh cũng có thể chọn ghi danh 
vào bất kỳ trường công lập nào trong 
khu vực đi học như là nhà ở tạm thời 
của các em.  Nếu một học sinh trong 
quá trình chuyển tiếp chọn ghi danh vào 
trường của nơi cư trú tạm thời của em, 
thì trường này sẽ trở thành trường 
thường trú/trường gốc của học sinh cho 
bất cứ thay đổi chỗ cư trú nào về sau. 

• Nếu một học sinh được gửi đến một 
trường khác với trường gốc hoặc trường 
do phụ huynh/giám hộ/người có thẩm 
quyền về các Quyền lợi Giáo dục yêu 
cầu, khu học chánh sẽ giải thích bằng 
văn bản về quyết định của họ và quyền 
kháng cáo, nếu phụ huynh/giám hộ 
không đồng ý với sự sắp xếp này. 

• Người của học khu đặc trách về các học 
sinh trong tình trạng chuyển tiếp giúp 
thanh thiếu niên vô gia cư không người 
đại diện chọn và ghi danh vào một 
trường học, sau khi cân nhắc các 
nguyện vọng của trẻ, và cho trẻ biết về 
quyền khiếu nại của em khi bị ghi danh 
vào một trường không đúng sở nguyện 
của em. 

• Học khu sẽ ghi danh ngay các học sinh 
trong tình trạng chuyển tiếp, ngay cả 
khi các em không có các tài liệu cần 
thiết, chẳng hạn như học bạ, hồ sơ bệnh 
lý, giấy chứng nhận cư trú hoặc các tài 
liệu khác. Các tài liệu phải được cung 
cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập 
học.  

Hãy gửi những câu hỏi liên quan đến việc 
giáo dục các học sinh vô gia cư tới Văn 
phòng Đặc trách về Trẻ Em & Thanh Thiếu 
Niên Trong Tình Trạng Chuyển Tiếp 
(Office of Children & Youth in Transition) 
ở số  cyt@sandi.net.  

mailto:cyt@sandi.net
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Những người/cơ quan tuyển 
mộ nhập ngũ  

Theo luật giáo dục của liên bang, các học 
khu phải đưa ra những thông tin loại niên 
giám của học sinh cấp trung học đệ nhị cấp 
cho các người/cơ quan tuyển mộ nhập ngũ, 
nếu có sự yêu cầu. 

Phụ huynh hoặc giám hộ của những con 
em đang học trung học có quyền lựa chọn 
hạn chế phổ biến việc thông tin loại niên 
giám của học sinh.      

 Các yêu cầu có thể được làm bằng cách: 
Đánh vào ô “opt out “ hay xin miễn trên 
mẫu đơn ghi danh hoặc viết một lá thư cho 
văn phòng trường. 

Để biết thêm thông tin, xin xem lại phần 
“Release of Student and Guar-dian 
Information and Testing” trong phần 
Student Rights and Records của tập sách 
này. 

Bằng cấp nghề nghiệp của các 
giáo viên và phụ giáo 

Theo luật của liên bang phụ huynh hoặc 
giám hộ có con em đang theo học tại các 
trường thuộc chương trình Title I có thể 
yêu cầu được xem những dữ kiện về bằng 
cấp nghề nghiệp của các giáo viên đứng 
lớp mỗi năm học. Nói một cách rõ hơn, 

phụ huynh hoặc giám hộ có quyền yêu 
cầu được biết về những dữ kiện sau đây: 

• giáo viên có đáp ứng được những tiêu 
chuẩn về cấp lớp và lãnh vực họ dạy 
không; 

• giáo viên đang dạy có ở trong tình 
trạng tạm thời không; 

• môn chính đề trên bằng đại học của 
giáo viên và bất cứ bằng tốt nghiệp 
nào của giáo viên và môn học được 
dạy của văn bằng đó; 

• mức thành tích của học sinh trên các 
đánh giá giáo dục của tiểu bang; và 

• con của họ có được cung cấp các dịch 
vụ bởi các phụ giáo và nếu như vậy, 
cho biết khả năng của họ. 

Xin gửi các yêu cầu đến trường của con 
quý vị sử dụng mẫu đơn có sẵn tại trường 
hoặc lấy ở trên trang mạng của học khu tại 
www.sandiegounified.org/esea.   

Chọn ra khỏi những trường 
không an toàn 

Phụ huynh hoặc giám hộ nào có con em 
học ở những trường được tiểu bang ấn định 
là luôn nguy hiểm sẽ được thông báo có cơ 
hội chuyển  trường trong khoảng 14 ngày 
lịch trước khi trường khai giảng. Phụ 
huynh hoặc giám hộ nào có con em là nạn 

nhân của một sự bạo hành ở trong phạm vi 
nhà trường có thể đệ đơn xin thuyên 
chuyển qua một trường khác trong học khu. 
Các yêu cầu có thể được nộp tại trường của 
con em hoặc qua văn phòng Neighborhood 
Schools and Enrollment Options 
(www.sandiegounified.org/neighborhood-
schools-and-enrollment-options) ở số điện 
thoại 619-260-2410, hoặc địa chỉ email 
eoptions@sandi.net.  

Học khu sẽ xét các trường hợp đặc biệt 
theo từng trường hợp một và sẽ liên lạc với 
những cơ quan pháp luật nếu thích hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Chọn Lựa Chương Trình cho Học Sinh Chưa Thạo 
Anh Ngữ

Các chương trình giảng dạy 
cấp tiểu học 

Các mục tiêu cho Học Sinh Chưa Thạo 

Anh Ngữ của chúng ta 
Văn phòng Language Acquisition đã công 
nhận đường lối giáo dục lấy từ Khuôn khổ 
của Phát triển Nghệ thuật Anh ngữ/ Phát 
triển Anh ngữ (ELA/ELD) của California, 
nêu rõ "... Các học sinh chưa thạo Anh 
ngữ (EL) từ lớp mẫu giáo chuyển tiếp đến 
cấp lớp 12 có một chương trình giáo dục 
nhân đôi: Các em phải thông thạo Anh 
ngữ và phải học cùng một nội dung học 
tập nghiêm ngặt đòi hỏi ở mọi học sinh ở 
California.  

Vì các em học Anh ngữ là một ngôn ngữ 
bổ sung, các EL cần có những sự hỗ trợ 
giảng dạy chuyên biệt để  bảo đảm các em 
phát triển việc học tiếng Anh đồng thời  
truy cập đầy đủ vào một chương trình 
giảng dạy phong phú trong các lĩnh vực.  

Do đó, các EL được cung cấp sự hỗ trợ để 
phát triển ngôn ngữ học thuật trong các 
môn học cốt lõi (Integrated và ELD) và hỗ 
trợ chuyên biệt (Designated ELD ) cho 
Phát triển Anh Ngữ. ELD tích hợp 
(Integrated ELD) được cung cấp suốt cả 
ngày.   

Cả hai đều bảo đảm những nhu cầu ngôn 
ngữ và học thuật của các EL được đáp ứng 
đầy đủ” (trang 10). 

Các ý định và niềm tin cho các chương 
trình giảng dạy của chúng tôi là mong sao 
các Học Sinh Chưa Thạo Anh Ngữ tham 
gia vào cuộc đối thoại bền vững về nhiều 
chủ đề và nội dung; giải thích sự suy nghĩ 
của các em và xây dựng trên những ý 
tưởng của người khác; xây dựng lập luận 
và biện minh cho các hảnh xử của mình 
một cách thuyết phục qua các bằng chứng; 
và đưa ra một cách thiết thực các bài viết 
và lập luận bằng nhiều thể loại thông tin 
và văn học.  

Để đạt được điều này, các chương trình và 
dịch vụ của chúng tôi bao gồm Phát Triển 
Anh Ngữ Integrated và Designated (ELD) 
được giảng dạy thông qua và từ nội dung 
cốt lõi với các bài học được thiết kế từ các 
Tiêu chuẩn Cốt lõi Chung và các Tiêu 
chuẩn Phát triển Anh Ngữ của California. 

Để hỗ trợ Integrated ELD, tiêu chuẩn CA 
ELD nhắc lại mục tiêu của tất cả các học 
sinh chưa thạo Anh ngữ là đọc, phân tích, 
giải thích, thảo luận và đóng gói một loạt 
các loại bài văn học và thông tin.   

 Chúng ta có thể mong chờ học sinh thể 
hiện kiến thức và hiểu biết về nội dung 
thông qua các bài nói chuyện, bài viết và 
đàm thoại hợp tác.  

Designated ELD là thời gian được bảo vệ 
trong ngày học bình thường khi các giáo 
viên sử dụng các tiêu chuẩn CA ELD làm 
tiêu chuẩn tiêu cự trong các phương pháp 
xây dựng vào và từ việc giảng dạy nội 
dung để phát triển các kỹ năng Anh văn 
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quan trọng, kiến thức và khả năng cần 
thiết cho việc học tiếng Anh .  

Designated ELD không có tách rời và tách 
biệt mà là một cơ hội để hỗ trợ các EL 
trong việc phát triển các sinh hoạt về diễn 
thuyết, cấu trúc ngữ pháp, và từ vựng cần 
thiết cho sự tham gia thành công vào các 
nhiệm vụ học thuật trong mọi lãnh vực nội 
dung. Các học sinh chưa thông thạo Anh 
ngữ, bao gồm cả các em chưa thông thạo 
Anh ngữ về mặt học thuật, được nhóm 
theo nhu cầu ngôn ngữ và có thể xin được 
giúp đỡ ở các mức độ khác nhau.  

Các chương trình sau đây đại diện cho các 
mô hình được thiết kế cho học sinh tiểu 
học chưa thạo Anh ngữ (MG-5): 

• Structured English Immersion (SEI) là 
cho các học sinh chưa thông thạo Anh 
ngữ (EL) hoặc ở các cấp đầu học Anh 
ngữ. 

•  Engllish Language Mainstream (ELM) 
là cho các EL đã đạt được một phần 
thông thạo nào đó về Anh ngữ và đang 
ở mức cao hơn về trình độ thông thạo. 

• Các Chương trình Trung tâm Quốc tế: 
Được cung cấp tại các địa điểm được 
chỉ định cho những học sinh mới học 
tiếng Anh và mới đến trường, hoặc mới 
học tiếng Anh và đã bị gián đoạn việc 
học. 

• Nói hai ngôn ngữ/Đọc và viết hai ngôn 
ngữ  

• Chương trình Language 
Immersion/Dual Language Immersion 

• Trau giồi Ngôn ngữ, chẳng hạn như: 

o Tú tài Quốc tế (IB) 

o ngôn ngữ Thế giới 

o các con đường về ngôn ngữ 
o ngày học dài 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào 
www.sandiegounified.org/duallanguage-
programs  

Các chương trình giảng dạy 
cấp trung học  

Các trường trung học (cấp lớp 6-12) có 

trách nhiệm tạo những môi trường học tập, 

nơi mà mọi học sinh chưa thạo Anh ngữ 

được đắm mình trong chương trình giảng 

dạy phong phú, được dàn dựng phù hợp để 

bảo đảm cho các em được toàn quyền truy 

cập vào mọi lĩnh vực nội dung. Các giàn 

giáo và hỗ trợ thích hợp được cố ý thiết kế 

để bảo đảm  các học sinh chưa thạo Anh 

ngữ phát triển các trình độ cao về Anh văn 

cần thiết để thành công với các bài tập và 

văn bản trong các lĩnh vực nội dung.  

Mục tiêu giảng dạy cho các học sinh chưa 

thông thạo Anh Ngữ là có sự tiếp cận hoàn 

toàn với nội dung có phẩm chất cao của 

các bộ môn Anh văn, toán, khoa học và xã 

hội cũng như các môn học khác, đồng lúc 

tiến bộ trên con đường phát triển Anh ngữ.  

Để đáp ứng các tiêu chuẩn cốt lõi chung 

của tiểu bang và các đòi hỏi A-G của các 

trường đại học UC và State, và để đáp ứng 

các tiêu chuẩn vào đại học và nghề nghiệp, 

học khu đã vạch rõ các con đường để hỗ 

trợ mọi trình độ thông thạo và cho phép 

học sinh đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp 

một cách kịp thời. Những con đường bao 

gồm: 

• Các Trung tâm Quốc tế: Có tại các 
trường chỉ định cho học sinh mới học 
Anh ngữ và mới với việc học tập, 
hoặc mới học tiếng Anh nhưng việc 
học tập đã bị gián đoạn rất nhiều. 

• Chuỗi Khóa Học về Phát Triển Anh 
Ngữ (ELD) Được cung cấp cho học 
sinh để hỗ trợ sự tiếp thu Anh ngữ và 
giúp  tiến bộ lên mức thông thạo kế 
tiếp của ngôn ngữ. 

• Các lớp học cấp lớp và cao cấp: Sau 
khi tốt nghiệp chuổi khóa học ELD, 
học sinh được tiếp cận với khoá học 
cốt lõi để chuẩn bị sẵn sàng cho đại 
học và nghề nghiệp. 

• Các khóa học ngôn ngữ thế giới để 
yểm trợ các con đường về trình độ 
thông thạo đa ngôn ngữ và song ngữ. 

Để biết thêm thông tin về các chương trình 
giáo dục này, xin liên lạc với Văn phòng 
Thâu thập Ngôn ngữ (Office of Language 
Acquisition) ở 
(www.sandiegounified.org/ola) 619-725-
7264 hoặc ola@sandi.net.  

 
 

I. Ở trường

Các quy luật và điều lệ riêng 
của từng trường 

Mỗi hiệu trường có nhiệm vụ đặt ra các 
điều lệ và quy định phù hợp với chính sách 
về kỷ luật của học khu để học sinh không 
bị phân trí và gián đoạn trong việc học tập. 
Hiệu trưởng truyền đạt các chi tiết về chính 
sách kỷ luật của khu học chánh, và các quy 
tắc và quy định của nhà trường cho phụ 
huynh/giám hộ, nhân viên và học sinh. 
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thi hành 
đường lối kỷ luật của học khu và nhà 
trường một cách nhất quán, công bằng và 
mau lẹ với sự lưu tâm đúng mức đến quyền 
hạn của mọi cá nhân.  

Học sinh phải tuân theo những luật lệ của 
trường, tuân theo mọi hướng dẫn, phải 
siêng năng học hành và tôn trọng các giáo 
viên cùng các nhân viên có thẩm quyền 
khác và không được dùng ngôn ngữ xúc 

phạm và thô tục. Học sinh phải có hành vi 
nghiêm chỉnh trên đường đi đến trường và 
đi về nhà, ngoài sân chơi, ở trong trường, 
trong giờ ra chơi và trong những sinh hoạt 
do trường bảo trợ. 

Các học khu được phép có một chính sách 
về luật trang phục cấm không được mặc 
quần áo có màu sắc băng đảng và/hay đòi 
hỏi học sinh mặc đồng phục chung cho cả 
trường. 

Phụ huynh hoặc giám hộ nên xem lại 
chính sách về kỷ luật và những luật lệ của 
trường với con em. Phụ huynh hoặc giám 
hộ phải hợp tác với nhân viên trường 
trong việc thi hành những biện pháp kỷ 
luật khi cần. 

Cảnh Sát Trường 

Học sinh, nhân viên và phụ huynh của Học 

Khu Thống Nhất San Diego được hưởng 

lợi rất nhiều từ việc có Văn phòng Cảnh 

Sát do Tiểu Bang California chứng nhận. 

Từ năm 1984, Cảnh sát trường học đã phục 

vụ như là cơ quan thực thi pháp luật chính 

cho hơn 100.000 trẻ em theo học gần 200 

trường.    

Nhiệm vụ chung của Cảnh sát trường học 

là phục vụ như người bảo vệ trẻ em của 

chúng ta, làm mọi cách có thể để tránh cho 

các em không bị bắt giữ ở tuổi vị thành 

niên, làm gián đoạn hệ thống “School-to-

Prison-Pipeline” ở mỗi khúc quanh. Văn 

phòng của chúng tôi tích cực trong nhiều 

nỗ lực thực thi pháp luật liên ngành trong 

toàn học khu, phục vụ như các chuyên gia 

địa phương trong lĩnh vực an toàn trường 

học và thực thi pháp luật giáo dục.   

Phòng ngừa tội phạm và can thiệp vẫn là 
cốt lõi của tất cả các hoạt động của Cảnh 
sát trường.  Mục tiêu của chúng tôi là giáo 
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dục và hướng dẫn học sinh trong suốt 
những năm trưởng thành, sử dụng các biện 
pháp phục hồi để giải quyết xung đột và 
dạy những bài học cuộc sống tích cực cho 
các trẻ em. Các nhân viên của chúng tôi 
dành rất nhiều thời gian để thuyết trình cho 
các học sinh về nhiều chủ đề khác nhau, từ 
sử dụng ma túy đến an toàn trên mạng.  Hỗ 
trợ tất cả các trường trong việc đánh giá 
hàng năm và hoàn thành các Kế hoạch An 
toàn Toàn diện cho Trường học là một 
nhiệm vụ quan trọng khác của Cảnh sát 
Trường. 

Chó phát hiện ma túy của chúng tôi, chó 
Blitz, và người cảnh sát đồng nghiệp thuyết 
trình hàng ngày cho các trẻ em về sự nguy 
hiểm của việc sử dụng ma túy bất hợp 
pháp.  Blitz là một chú chó chăn cừu Đức 4 
tuổi xinh xắn và tràn đầy sức sống, thu hút 
được sự chú ý hoàn toàn của trẻ em.  
Chúng tôi thúc đẩy tất cả học sinh biết về 
chương trình chó của chúng tôi, ngăn chặn 
không cho các em đem thuốc đến trường.  
Một lần nữa, Cảnh sát trường cố gắng ngăn 
chặn tội phạm, thay vì chờ đợi để bắt giữ 
học sinh. 

Các nhân viên cảnh sát trường được đào 
tạo chuyên sâu trong lĩnh vực phản ứng 
bắn súng tích cực.  Chúng tôi điều tra mọi 
tin đồn về sự bạo lực có thể có trong khuôn 
viên trường.  Tuy nhiên, nếu điều chẳng 
may xảy ra, các nhân viên cảnh sát của 
chúng tôi đã có đào tạo và trang thiết bị để 
đáp ứng nhanh chóng.  Mỗi nhân viên cũng 
luôn đem theo các công cụ kiểm soát chảy 
máu và quản lý đường thở tối tân trên 
người của họ mọi lúc.   

Các nhân viên cảnh sát trường tự hào phục 

vụ trẻ em của chúng ta, hành xử như một 

cột trụ an toàn trong các trường công lập, 

bảo đảm mỗi học sinh được hỗ trợ hầu đạt 

được tiềm năng đầy đủ của em.  

Khóa cổng trường & Ứng phó 
với khủng hoảng 

Sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu 
của học khu. Để một trường học vào tình 
trạng "Khóa Cổng" là một công cụ được sử 
dụng để chống lại các mối đe dọa thể chất 
cho sự an toàn của học sinh, thường là do 
các xung đột xảy ra ở bên ngoài trường, 
nhưng ngay gần (như một sự việc bạo lực 
trong cộng đồng, một vụ theo dõi của cảnh 
sát gần đó ...). 

Phòng cảnh sát trường được chứng nhận 
bởi tiểu bang phản ứng với mọi trường hợp 
khóa học. Cảnh sát trường đánh giá tình 
hình và phối hợp với nhân viên nhà trường 
để giải quyết nhu cầu của tất cả học sinh và 
nhân viên. Nhân viên nhà trường sẽ thông 

báo cho phụ huynh về việc khóa máy 
nhanh nhất có thể. Thông tin liên lạc đầu 
tiên về việc khóa máy thường xuyên nhất 
đến từ trang web của trường; tuy nhiên, 
điều này không phải lúc nào cũng có thể. 
Nhà trường có thể nhận được hỗ trợ từ Văn 
phòng Truyền thông của quận để phân phối 
tin nhắn qua điện thoại, email và / hoặc 
thông qua các trang truyền thông xã hội 
Facebook và Twitter.  

Nếu xảy ra một vụ khóa cổng, phụ huynh 
được yêu cầu giữ bình tĩnh trong khi nhà 
trường và chính quyền địa phương thu xếp 
tình hình. Phụ huynh không nên đến trường 
cho đến khi được nhà trường thông báo. 
Các phụ huynh không thể đón con em 
trong thời gian khóa cổng cũng như không 
được đến trường. Nếu vụ khóa cổng sẽ kéo 
dài trong một khoảng thời gian dài hoặc đi 
quá giờ ra về, nhân viên trường sẽ thông 
báo cho phụ huynh bằng điện thoại hay 
truyền thông xã hội. Học sinh không được 
phép ra khỏi trường cho đến khi được các 
cơ quan có thẩm quyền cho phép.                  

Nếu quý vị thấy hoạt động đáng ngờ trên 
hoặc xung quanh các trường học hoặc địa 
điểm của quận, hãy liên hệ với Sở Cảnh sát 
Thống nhất San Diego theo số 619-291-
7678 (24 giờ). 

Kế hoạch an toàn 

Mọi học khu đã phát triển một kế hoạch 
bao quát về sự an toàn cho trường sở theo 
những đòi hỏi được mô tả trong Bộ Luật 
Giáo Dục California của tiểu bang Điều 
khoản 32280. Kế hoạch an toàn gồm các 
biện pháp trong trường hợp có tai biến, các 
biện pháp cho việc vào ra an toàn cho học 
sinh, các biện pháp cho những vấn đề kỷ 
luật nghiêm trọng, chính  sách nhiễu tình 
dục, những thủ tục báo cáo về việc bạo 
hành trẻ em, luật lệ về trang phục và những 
chính sách kỷ luật tại học đường. 

Bản Báo Cáo về Thành Quả 
Học Đường 

Mỗi niên học, mọi trường công lập của 
California được yêu cầu cung cấp những 
thông tin về trường cho cộng đồng qua một 
Bản Tường Trình Thành Quả Học Đường 
(SARC). Bản SARC gồm có thông tin cụ 
thể về tình trạng và hiệu năng của các 
trường từ năm học trước. Phụ huynh hoặc 
giám hộ có thể yêu cầu một bản sao của 
báo cáo SARC tại trường của học sinh. 
Ngoài ra, các báo cáo SARC có thể được 
tìm thấy trên trang mạng của học khu ở 
www.sandiegounified.org/sarcs và 

trangmạng SARC của tiểu bang ở 
www.sarconline.org.   

Giáo dục bao quát về tình dục  

Giáo dục bao quát về tình dục được dạy ở 
các cấp lớp 6, 8 và trên trung học do các 
giáo viên đứng lớp đã được huấn luyện 
hoặc các nhà hướng dẫn về sức khỏe của 
cộng đồng đảm trách.  

Chương trình giảng dạy dành cho lớp 6 
gồm có những thông tin về tuổi dậy thì phù 
hợp với từng lứa tuổi, sự phân giảng về 
sinh sản, định giới tính, khuynh hướng tình 
dục, giao tế đứng đắn, bệnh SIDA và cách 
thức ngăn ngừa nhiễm bệnh sinh lý và kỹ 
năng truyền bá.  

Ngoài các đề tài này ra, chương trình giảng 
dạy của cấp lớp 8 và của trung học bao 
gồm các bài học về phương pháp ngừa thai, 
cách săn sóc khi có thai và các chọn lựa 
thay thế cách thức ngừa thai, sự lạm dụng 
trong mối quan hệ, và các kỹ năng thương 
lượng. Mọi nội dung được đòi hỏi bởi đạo 
luật California Healthy Youth Act (bộ luật 
giáo dục của CA số 51.930-51.934). 

Phụ huynh hoặc giám hộ được thông báo 
trước khi các lớp học về Giáo Dục Bao 
Quát Tình Dục bắt đầu và được mời đến 
xem xét các tài liệu giảng dạy. Sau khi xem 
xong những tài liệu, phụ huynh hoặc giám 
hộ nào không muốn con em tham gia vào 
các lớp này có thể thông báo cho trường 
biết bằng văn thư. 

Sáng kiến Sống Lành Mạnh & 

Chính sách Sống Lành Mạnh của 

Học khu   

Học Khu Thống Nhất San Diego cam kết 
phải cung cấp một môi trường mà các học 
sinh có thể học hỏi được những cách lựa 
chọn lành mạnh để được mạnh khỏe cả đời 
Chúng tôi thừa nhận mối quan hệ chặt chẽ 
giữa sức khỏe và học vấn của học sinh, và 
sứ mệnh của học khu không thể nào thực 
hiện được nếu không có một kế hoạch rõ 
ràng cho và hỗ trợ sức khỏe và sự sống 
lành mạnh cho học sinh.  

Mỗi cơ quan giáo dục địa phương tham gia 
Chương trình Bữa trưa Trường học Quốc 
gia hoặc chương trình Dinh dưỡng Trẻ em 
liên bang khác đều được luật pháp liên 
bang yêu cầu thiết lập chính sách giữ gìn 
sức khỏe của trường học cho tất cả các 
trường thuộc thẩm quyền của mình.  

Chính sách chăm sóc sức khỏe tại địa 
phương là công cụ quan trọng đối với phụ 
huynh, cơ quan giáo dục địa phương (LEA) 
và khu học chánh trong việc thúc đẩy sức 
khỏe của học sinh, ngăn ngừa và giảm béo 

http://www.sandiegounified.org/sarcs
http://www.sarconline.org/
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phì ở trẻ em, và đảm bảo rằng các hướng 
dẫn dinh dưỡng bữa ăn ở trường đáp ứng 
các tiêu chuẩn bữa ăn tối thiểu của trường 
học liên bang.  

Chính sách chăm sóc sức khỏe thống nhất 
của San Diego dựa trên khuôn khổ Toàn bộ 
trường học, Toàn bộ cộng đồng, Toàn bộ 
trẻ em của cơ quan CDC. Chính sách Sống 
Lành Mạnh kết hợp các khía cạnh sau: dinh 
dưỡng, giáo dục thể chất, giáo dục sức 
khỏe, dịch vụ y tế, hạnh phúc tình cảm xã 
hội, môi trường học đường an toàn, sức 
khỏe của nhân viên và sự tham gia của 
cộng đồng/gia đình. Học khu đăng thông 
tin về Chính sách Sức khỏe và Hội đồng 
Sức khỏe của Học khu trên trang web của 
học khu. Mọi cập nhật về nội dung của 
Chính sách Sống Lành Mạnh sẽ được đăng 
lên trang mạng của học 
khu: https://www.sandiegounified.org/distr
ict-wellness-policy-council. 

Phụ huynh, học sinh, đại diện cơ quan thực 
phẩm trường học, giáo viên giáo dục thể 
chất, chuyên gia y tế trường học, hội đồng 
trường, ban giám hiệu nhà trường và công 
chúng được mời tham gia xây dựng, thực 
hiện, đánh giá và cập nhật chính sách giữ 
gìn sức khỏe tại địa phương của chúng tôi 
ở cấp huyện và trường. Những ai muốn 
tham gia được mời liên lạc với Giám sát về 
Sống lành Mạnh của học khu để biết chi 
tiết: wellness@sandi.net.  

Giáo dục đặc biệt  

Học Khu Thống Nhất San Diego cam kết 
nhận diện, tìm và cung ứng cho mỗi học 
sinh từ tuổi sơ sinh đến 21 tuổi có thể có 
khuyết tật và cung cấp cho các em đó sự 
trợ giúp và cách dịch vụ liên quan đúng với 
sự đánh giá giáo dục.  

Học khu cam kết cung cấp cho các học 

sinh đủ điều kiện để có một nền giáo dục 

công cộng thích hợp phù hợp với luật pháp 

liên bang và tiểu bang bao gồm cả những 

học sinh ghi danh tại các tư thục, trẻ em 

dưới sự bảo trợ của tiểu bang, các học sinh 

di động nhiều mà có các nhu cầu đặc biệt. 

Để biết thêm thông tin, hãy vào 

www.sandiegounified.org/special-

education hoặc gọi số 619-725-7700.  

Các dịch vụ được cung cấp dựa trên các 
nhu cầu cá nhân của học sinh. Sau khi một 
nhóm chuyên gia giáo dục và phụ huynh 
xác định nhu cầu đặc biệt của một học sinh 
và xem xét nhiều yếu tố, một Chương 
Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) được tạo 
ra. IEP là một văn kiện pháp lý mô tả cách 
thức học khu cung cấp dịch vụ cho một 
học sinh có nhu cầu đặc biệt. Sự hỗ trợ và 
dịch vụ cho nền giáo dục đặc biệt được 
cung cấp chiếu theo đạo luật Individuals 

with Disabilities Education Act (IDEA 
2004). 

Trong trường hợp nhóm và phụ huynh 
không thể đồng ý về một IEP, các lựa chọn 
sau đây có sẵn cho các phụ huynh: 

• Vị thanh tra 
Văn phòng của các viên thanh tra giải 
tỏa các vấn đề thuộc giáo dục đặc biệt 
và mục 504. Các vị thanh tra không 
phải là người bênh vực phụ huynh cũng 
như không phải là người làm quyết định 
cho học khu, nhưng làm việc một cách 
vô tư với tất cả các bên để hỗ trợ việc 
giải quyết các mối quan tâm liên quan 
đến nhu cầu đặc biệt của học sinh. Phụ 
huynh hoặc giám hộ có thể gặp một 
viên thanh tra bằng cách tiếp xúc với 
Văn Phòng Giải Quyết Khiếu Nại Giáo 
Dục Đặc Biệt và Hỗ Trợ tại Trung tâm 
Ballard, 2375 Congress Street, San 
Diego, CA 92110, (619) 209-4594 hoặc 
truy cập vào 
www.sandiegounified.org/ombudsperson.  

• Thủ tục pháp lý  

Phụ huynh có thể nộp thủ tục pháp lý 
bằng cách liên lạc với Văn Phòng 
Administrative Hearings, Special 
Education Division tại địa chỉ 2349 
Gateway Oaks Drive, Suite 200, 
Sacramento, CA, 95833-4231, hoặc gọi 
số điện thoại (916) 0880-0880 hoặc truy 
cập vào 
www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation.  

• Bộ Giáo Dục California (California 

Department of Education)  

 Nếu nhóm và phụ huynh hoặc giám hộ 
cảm thấy rằng IEP của con em mình 
chưa được thực hiện đúng cách hoặc có 
những cáo buộc khác vi phạm pháp luật 
giáo dục đặc biệt, họ có thể khiếu nại 
trực tiếp với California Department of 
Education, Special Education Division, 
1430 N St., 2nd floor, Room 2401, 
Sacramento, CA 95814 hoặc vào trang 
mạng www.cde.ca.gov/sp/se.    

ADA và Điều khoản 504 về các 
tiện nghi cho học sinh 

Học Khu Thống Nhất San Diego thừa nhận 
trách nhiệm của mình theo mục 504 của 
Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 để xác định, 
xem xét dữ liệu phỏng chừng, và cung cấp 
các tiện ghi hợp lý cho những học sinh có 
khuyết tật. Phối hợp viên của Điều khoản 
504 tại mỗi trường học có thể cung cấp 
thêm thông tin và sự hỗ trợ.  Có thể gọi cho 
văn phòng ADA/504 của học khu ở số 619-
725-5658. 

Học sinh có khuyết tật tạm thời 

Hướng dẫn: Học khu có một chương trình 
cung cấp việc hướng dẫn cá nhân cho 
những em học sinh đang tạm thời không có 
năng lực và buộc phải ở nhà, tại bệnh viện 
hoặc cơ sở y tế dân cư khác. Nếu các cơ sở 
bệnh xá hoặc sức khỏe nằm ở bên ngoài 
học khu của học sinh, học sinh sẽ được 
xem là hội đủ điều kiện với các đòi hỏi cư 
trú của học khu mà bệnh viện hoặc cơ sở 
tọa lạc. Phụ huynh hoặc giám hộ phải 
thông báo cho học khu nơi học sinh tạm trú 
để được hướng dẫn cá nhân cho học sinh. 

Giáo dục thể chất: Để cho một học sinh 
có khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn 
không tham gia đầy đủ vào giáo dục thể 
chất, phụ huynh hoặc giám hộ phải có một 
bác sĩ (MD; hoặc DO, NP, PA) đảm trách 
theo dõi bệnh trạng của học sinh mô tả các 
giới hạn và cho phép nào học sinh có thể 
tham gia vào một chương trình giáo dục thể 
chất sửa đổi. Phụ huynh hoặc giám hộ có 
thể xin một bản sao của mẫu được gọi là 
"Physical Education Modification for 
Injury or Illness". 

Các thiết bị trợ giúp: Đôi khi học sinh có 
thể cần phải sử dụng các thiết bị trợ giúp 
như nạng, xe lăn, khuôn bọc bột, các giày 
ống để đến trường. Để giảm thiểu rủi ro 
xảy ra cho học sinh và những người khác, 
phụ huynh hoặc giám hộ sẽ cung cấp giấy 
thông báo của một bác sĩ đảm trách việc 
theo dõi bệnh trạng của học sinh. Giấy 
thông báo phải: 

• xác định thiết bị quy định để sử dụng tại 
trường 

• công nhận học sinh đã được hướng dẫn 
về cách sử dụng thiết bị một cách an 
toàn 

• bao gồm sự cho phép của phụ huynh để 
nhân viên của học khu giao tiếp với các 
nhà chuyên môn về sức khỏe nếu cần 
được làm sang tỏ, 

• bao gồm dự đoán thời gian cần dùng 
thiết bị 

Cho đến khi thông báo này được nhận từ 
một chuyên gia y tế, các học sinh có thể 
hoàn tất các bài làm tại nhà hoặc tạm thời 
trong văn phòng nhà trường. Phụ huynh 
hoặc giám hộ có thể yêu cầu một bản sao 
của mẫu có tên là "Orthopedic/Medical 
Equipment Orders for School". 

Vật liệu y tế: Phụ huynh hoặc giám hộ có 
trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế và chỉnh 
hình và các thiết bị liên hệ theo yêu cầu của 
bác sĩ. Ví dụ như thuốc uống, các ống 
thông và ống dẫn, tã, khăn lau, ống tiêm, 
các hộp giữ thuốc về hô hấp, các mặt nạ 
che và máy khí dung, các hệ thống tiếp 

https://www.sandiegounified.org/district-wellness-policy-council
https://www.sandiegounified.org/district-wellness-policy-council
mailto:wellness@sandi.net
http://www.sandiegounified.org/special-education
http://www.sandiegounified.org/special-education
http://www.sandiegounified.org/ombudsperson
http://www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation
http://www.cde.ca.gov/sp/se
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insulin, thiết bị/vật liệu theo dõi lượng 
đường trong máu. 

Xe lăn: Chỉ có nhân viên nhà trường được 
phép đẩy một học sinh bị thương trên chiếc 
xe lăn, trừ khi học sinh có thể tự vận 
chuyển một cách an toàn. Các học sinh 
khác đều bị cấm đẩy một học sinh bị 

thương ngồi trên xe lăn. Mục đích của các 
xe lăn tại trường là để sử dụng khẩn cấp 
ngay sau khi bị thương. 

Đạo luật Megan 

Thông tin về số người vi phạm tình dục bị 
quản chế trong tiểu bang California có thể 

được tìm thấy trên mạng của Sở Tư Pháp 
California ở www.meganslaw.ca.gov.  
Mạng cũng cung cấp thông tin làm sao bảo 
vệ bản thân và gia đình, các dữ kiện về 
những người vi phạm tình dục, các câu 
thường được hỏi và các đòi hỏi đăng ký 
phạm tội tình dục ở California.

 

J. Mức đi học 

Luật pháp đòi hỏi trẻ em phải có mặt ở 
trường. Đạo Luật Giáo Dục điều khoản 
48200 của tiểu bang California đòi hỏi trẻ 
em từ 6 đến 18 tuổi phải đến trường và đi 
học đúng gìờ mỗi ngày. Những cuộc 
nghiên cứu cho thấy việc đi học của học 
sinh nâng cao thành quả học tập của các 
em.  

Phụ huynh hoặc giám hộ phải chịu trách 
nhiệm   
về việc đi học của con em và phải cho 
trường biết lý do vắng mặt nếu con em 
không đến trường được. Dưới đây là các lý 
do được miễn thứ. Vắng mặt vì trông coi 
em nhỏ, theo cha mẹ đi làm việc vặt và 
tham dự các buổi hòa nhạc hay thể thao 
không được coi là các buổi vắng mặt miễn 
thứ. 

Vắng mặt năm ngày hoặc hơn có thể được 
miễn thứ nếu phụ huynh hoặc giám hộ xin 
một hợp đồng tự học ít nhất là một tuần 
trước khi vắng mặt. Con em phải hoàn tất 
hợp đồng này trong thời gian đã được ấn 
định. Sau bất cứ vắng mặt nào của học 
sinh, phụ huynh được yêu cầu trình bằng 
chứng của sự vắng mặt cho văn phòng 
trường khi học sinh trở lại lớp. 

Không học sinh nào bị giảm hay mất tín 
chỉ vì bất cứ vắng mặt miễn thứ nào. Một 
học sinh vắng mặt với lý do được miễn thứ 
sẽ được phép hoàn tất mọi bài làm và 
những bài thi bị thiếu khi vắng mặt. Sau 
khi hoàn tất đầy đủ bài vở hay trắc nghiệm, 
trong một thời gian hợp lý, học sinh sẽ 
được cho đầy đủ credit. Các bài thi và bài 
làm sẽ tương đương một cách hợp lý, 
không nhất thiết là phải giống y hệt bài thi 
và bài làm mà học sinh bị thiếu trong khi 
vắng mặt. (Đạo Luật Giáo Dục, điều khoản 
48205) 

Nếu có vấn đề vắng mặt và nhân viên nhà 
trường không thể giải quyết được thì nhà 
trường có thể chuyển học sinh và gia đình 
tới Hội Đồng Duyệt Xét Việc Đi Học 
(School Attendance Review Board gọi tắt 
là SARB). Nếu hội đồng này cũng không 
giải quyết được vấn đề thì họ có quyền đưa 
các trường hợp không giải quyết được ra 
tòa án thiếu nhi. Để biết thêm chi tiết, hãy 

tham khảo AR 5113.1 của học khu, có sẵn 
tại trường của em quý vị và trên trang 
mạng của học khu tại 
www.sandiegounified.org/procedures. 

Những vắng mặt được miễn 
thứ 

Tuy Đạo Luật Giáo Dục điều khoản 48200 
quy định như trên, một học sinh được 
trường miễn thứ nếu em vắng mặt: 

• Vì lý do đau ốm hoặc bị thương tích; 

• Vì lý do cách ly dưới sự hướng dẫn của 
một nhân viên y tế quận hạt hay thành 
phố; 

• Vì phải đi bác sĩ, khám răng, khám mắt 
hay chỉnh xương 

• Với mục đích có được các dịch vụ y tế 
mật thiết mà không có sự chấp thuận 
của phụ huynh hoặc người giám hộ của 
học sinh (theo luật và quy định của 
Ðiều X) 

• Vì tham dự tang lễ của người thân trực 
tiếp trong gia đình. Vắng mặt không 
quá một ngày nếu trong tiểu bang 
California, và không quá ba ngày nếu 
tang lễ tổ chức ngoài California; 

• Vì nhiệm vụ bồi thẩm đoàn tại tòa án 
theo luật định; 

• Vì bệnh tật hoặc có hẹn bác sĩ trong 
thời gian đi học của một đứa trẻ mà phụ 
huynh giữ trẻ là một sinh viên.  

• Vì những lý do cá nhân có thể chứng 
minh được gồm có nhưng không giới 
hạn, như phải ra hầu tòa, tham dự tang 
lễ, lễ tiết tôn giáo, tham dự những kỳ tu 
hành hoặc tham dự một cuộc họp về 
việc làm, khi việc vắng mặt của học 
sinh đã được phụ huynh viết thư yêu 
cầu và đã được chấp thuận bởi hiệu 
trưởng hay một đại diện; 

• Để có thời gian với một thành viên 
trong gia đình với quan hệ trực tiếp, 
phục vụ trong quân đội, đang chiến đấu 
ở xa nay được về, thăm nhà hoặc vừa 
mới trở về từ chiến trường. 

• Để được tham gia trong kỹ nghệ giải trí 
như đã được nêu trong Đạo Luật Giáo 

Dục 48225.5. Học sinh với những giấy 
phép lao động có thể được miễn trong 
thời hạn không quá năm ngày liên tiếp, 
với tối đa năm lần vắng mặt mỗi năm. 

Những “Người Thân Trực Tiếp Trong Gia 
Đình,” được đề cập đến ở phần này có 
cùng một nghĩa như trong điều khoản 
45194 của Bộ Luật Giáo Dục, trừ phần khi 
đề cập đến “nhân viên” thì phải hiểu ngầm 
là “học sinh.” 

Những vắng mặt trong phần này vẫn bị coi 
là những vắng mặt khi tính về mặt đi học 
trung bình hàng ngày (ADA) và sẽ không 
được nêu ra cho số tiền trả theo phần của 
tiểu bang. Nói cách khác, các sự vắng mặt 
của học sinh ảnh hưởng đến số tiền tài trợ 
từ tiểu bang. 

Trốn học 

Theo Bộ Luật Giáo Dục California, Phần 
48260: 

Học sinh vắng mặt ba ngày ở trường mà 
không có lý do chính đáng trong một 
năm học hoặc trễ hoặc vắng mặt ba lần 
hơn 30 phút trong ngày học mà không 
có lý do chính đáng trong một năm học, 
hoặc bất kỳ sự kết hợp nào, sẽ được xếp 
vào loại trốn học. 

Các gia đình có thể nhận được một thư 
thông báo về việc trôn học từ trường hoặc 
khu học chánh cho bất cứ học sinh nào đáp 
ứng định nghĩa trốn học này. Có sự hỗ trợ 
sẵn cho học sinh và gia đình nào gặp khó 
khăn về việc đi học đều đặn.   

Nếu việc trốn học tiếp tục là một vấn đề 
mặc dù có những nỗ lực can thiệp, một học 
sinh có thể được xem là một người trốn học 
thường xuyên, và một thư thông báo thứ 
hai về trốn học (thói quen) có thể được gửi 
ra. Đến thời điểm này, người cố vấn hoặc 
người được chỉ định khác của trường sẽ 
yêu cầu có một buổi họp với phụ huynh 
hoặc giám hộ hợp pháp và học sinh để thảo 
luận về vấn đề đi học và lập một kế hoạch 
để giải quyết vấn đề và cải thiện việc đi 
học.   

Nếu việc trốn học vẫn tiếp tục, gia đình có 
thể nhận được thông báo thứ ba về trốn học 
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đồng thờiđược  chuyển lên Uỷ Ban Duyệt 
Xét Việc Đi Học (SARB).  Vào thời điểm 
này, một giới thiệu được gửi tới Uỷ Ban 
Duyệt Xét Việc Đi Học của học khu và 

một buổi điều trần có thể được sắp xếp để 
giải quyết vấn đề đi học ở cấp học khu.  
Học sinh cũng có thể được giới thiệu đến 
một chương trình hòa giải hoặc một 

chương trình chuyển hướng theo Đạo luật 
Giáo dục 48263. 

 

K. Kỹ thuật 

Các Thủ Tục 4580 và 6163,4 của học khu 
cung cấp thông tin về các đặc quyền và 
trách nhiệm về việc sử dụng Internet, 
SandiNet (mạng điện tử của học khu), và 
các thiết bị điện tử như một phần của kinh 
nghiệm giáo dục của học sinh. 

Các học sinh sẽ truy cập được vào: 

• Thông tin, các dữ kiện cơ sở trên mạng 
và các tin tức từ một số các nguồn khác 
nhau và từ các viện nghiên cứu. 

• Phần mềm do học khu cung cấp và 
phần mềm đủ loại chia sẻ trong khu vực 
công cộng. 

• Một số chương trình trên mạng và một 
số phần mềm để phổ biến nội dung trên 
mạng. 

• Các chương trình hợp tác trên mạng 
được dùng cho sự học tập dựa trên dự 
án. 

• Các lớp và chương trình giảng dạy trên 
mạng, phần mềm về sự học tập và các 
nguồn học hỏi điện tử. 

Học sinh có thể truy cập vào: 

• Một loạt các ứng dụng cho toàn học 

khu. Danh sách này được cập nhật liên 

tục. Xin lưu ý, các trường có thể lựa 

chọn các ứng dụng bổ sung. Xin bấm 

vào đây để xem các ứng dụng có sẵn 

cho học sinh: 

https://www.sandi.net/itd/student-

applications 

• Các văn thư điện tử để truy cập vào các 

tài liệu học tập 

• Các nhóm thảo luận về nhiều đề tài 

khác nhau 

• Quảng cáo trên một số trang mạng 

PowerSchool 

Hợp tác và giao tiếp giữa phụ huynh hoặc 
giám hộ, nhân viên và học sinh là một ưu 
tiên ở học khu của chúng tôi. Trong nỗ lực 
xây dựng niềm tin này và để bảo đảm sự 
thành công trong học tập cho mọi học 
sinh, chúng tôi cung cấp Cổng thông tin 
PowerSchool dành cho phụ huynh và học 
sinh Ptại các trường học của chúng tôi. 

Parent và Student Portal của PowerSchool 
cung cấp cho phụ huynh và học sinh sự 
truy cập an toàn trên internet vào một loạt 

các dữ liệu có liên quan như: thông báo của 
trường; sự có mặt của học sinh; thời khóa 
biểu của học sinh; các bài tập và hạng 
điểm; các hạng điểm trên thẻ báo cáo/báo 
cáo tiến bộ và lời phê bình của giáo viên; 
các liên kết bằng email đến giáo viên; và sự 
ghi danh tùy chọn vào các thông báo qua 
email về bài tập, hạng điểm, điểm của học 
sinh, v.v ... 

Học Khu Thống Nhất San Diego đã cẩn 
thận dùng mọi biện pháp hợp lý trong việc 
giới hạn sử dụng “những gì có hại” và giới 
hạn những tài liệu không yểm trợ các mục 
tiêu giáo dục đã được chấp thuận. “Những 
gì có hại” có nghĩa là những gì được diễn 
tả bằng một tài liệu theo chiều hướng 
không tốt, thiếu giá trị về ngữ văn, nghệ 
thuật, chính trị hay khoa học cho những trẻ 
vị thành niên, dưới cách nhìn cách bao 
quát của một người bình thường áp dụng 
những tiểu chuẩn đương thời của tiểu bang. 
(Bộ Luật Hình Sự, mục 313) 

Các giáo viên và ban giảng huấn sẽ chọn 
những nguồn tài liệu trên Internet thích hợp 
cho việc giảng dạy trong lớp và/hay cho 
việc nghiên cứu của những nhu cầu, sự 
trưởng thành và khả năng của học sinh. 
Học Khu Thống Nhất San Diego không 
chịu trách nhiệm về sự chính xác hay phẩm 
chất của những dữ kiện lấy ra từ những 
nguồn cung cấp trên Internet. Người sử 
dụng Internet phải hiểu rằng những chi tiết 
may rủi lấy từ Internet ra là trách nhiệm 
của chính mình. 

Việc sử dụng có thể chấp nhận 

Mục đích của các trường sử dụng 

SanDiNet và Internet là để nâng cao những 

phương pháp dạy và sử dụng các dụng cụ 

và tài nguyên của thế kỷ 21 cũng như giảng 

dạy trực tuyến. Sử dụng tin tức của các hệ 

thống truyền tin khác (như điện thoại tay) 

hoặc các nguồn cung cấp vi tính phải đi đôi 

với luật lệ phù hợp với hệ thống truyền tin 

đó cũng như chính sách sử dụng của học 

khu. 

Việc sử dụng bị cấm 

Cấm chuyển bất cứ tài liệu nào vi phạm 
luật liên bang hay tiểu bang hoặc chính 
sách của quận hạt. Điều này gồm, nhưng 
không giới hạn về việc phân phối: 

• bất cứ thông tin nào vi phạm quyền 
hoặc xâm lấn của bất cứ một người 
nào khác; 

• đe dọa qua các kỹ thuật đưa tin và 
truyền đạt (cyber-bullying); 

• bất cứ tài liệu nào phỉ báng, không 
thích hợp, sách nhiễu, tục tĩu, xúc 
phạm, có khuynh hướng tình dục, đe 
dọa, tấn công sắc tộc hay bất hợp 
pháp; 

• quảng cáo, gạ gẫm, kinh doanh hay 
vận động hành lang về chính trị; 

• bất cứ những gì khuyến khích việc sử 
dụng cần sa ma túy, hay sử dụng hệ 
thống với mục đích xúi dục tội ác; 

• bất cứ tài liệu nào vi phạm luật tác 
quyền. (Chính sách của Ủy ban và 
Điều lệ Hành chính số 6162.6) 

• bất cứ sự phá hoại nào, sử dụng không 
có phép, trộm dữ kiện hay sửa bậy 
bằng phần cứng hay phần mềm, gồm 
đưa vào những “virus” hay phần mềm 
ăn cắp đều bị nghiêm cấm (Bộ Luật 
Hình, Mục 502). 

• truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống 
vi tính nào, kể cả khi làm như vậy với 
thông tin đăng nhập thuộc về một cá 
nhân khác. 

Cảnh báo: Sử dụng không thích hợp có 

thể bị mất đi những đặc ân dùng hệ thống. 

Viên chức coi hệ thống của trường sở hay 

giới chức coi về an ninh học khu có thể 

đóng một trương mục (sử dụng Internet) 

bất cứ lúc nào thấy cần. Tùy theo sự 

nghiêm trọng của vi phạm, bất cứ kết hợp 

nào về chính sách/thủ tục dưới đây cũng 

sẽ được thi hành: Luật Giáo Dục, những 

thủ tục của học khu và kỷ luật trường 

sở/chính sách sử dụng hệ thống. 

Những đặc ân 

Việc sử dụng SandiNet và internet là một 

đặc quyền, không phải là quyền và việc sử 

dụng không phù hợp với các kỳ vọng hành 

vi được nêu tại trang mạng của trường sẽ 

bao gồm các hành động sửa sai lên đến và 

bao gồm hủy bỏ các đặc quyền đó. Ban 

giám đốc, giáo viên và/hay nhân viên có 

thể yêu cầu viên chức trông coi hệ thống 

trong trường hay giới chức an ninh của học 
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khu từ chối, thu hồi hay tạm không cho sử 

dụng hệ thống. 

Những luật lệ và quy ước về 
mạng lưới 

Việc sử dụng SanDiNet và Internet đòi hỏi 
học sinh phải tuân theo những luật lệ và 
quy ước của học khu. Những luật lệ này 
bao gồm, nhưng không giới hạn, ở những 
điều sau đây. 

• Hãy tỏ ra lễ độ. Không được gửi những 
lời nhắn bậy bạ cho bất cứ ai. 

• Hãy dùng những ngôn từ thích hợp. 
Không được chửi thề hay dùng những 
lời nói bất xứng hay bất cứ ngôn ngữ 
nào khác không thích hợp. Bất cứ điều 
gì liên quan tới các hoạt động bất hợp 
pháp đều bị nghiêm cấm. 

• Giữ sự riêng tư. Không được tiết lộ địa 
chỉ cá nhân hay số điện thoại, trang 
mạng cá nhân của chính mình hay của 
người khác. Trước khi đưa hình ảnh, tên 
hay bài vở của một học sinh vào 
Internet, nhà trường phải có trong hồ sơ 
giấy cho phép của phụ huynh. 

• Bắt nạt trên mạng được xem như là sách 
nhiễu. (Xem phần B Chính Sách về Kỳ 
Thị, Quấy Nhiễu, Đe dọa và Bắt nạt ở 
trang 2) 

• Tôn trọng tác quyền. Mọi tin tức và dữ 
kiện lấy qua hệ thống này phải được coi 
là tài sản của tác giả và không được 
phép tái sử dụng nếu không có sự cho 
phép của tác giả. 

• Không được phá rối mạng. 

Bắt nạt trên mạng (Cyber-
Bullying) 

Bắt nạt trên mạng là sử dụng bất cứ dụng 
cụ điện tử truyền tin nào để gửi một lời 

nhắn dưới bất cứ hình thức nào (nhắn tin, 
hình ảnh, truyền âm hoặc viđêo) có tính 
cách đe dọa, bắt nạt hoặc có ý định làm hại, 
sỉ nhục hoặc làm nhục người khác một 
cách cố ý nhiều lần, làm đi làm lại và 
không mấy gì làm thân thiện cho lắm. 
Dùng các dụng cụ riêng hoặc của học khu 
để bắt nạt một người khác không được 
chấp nhận và có thể đưa đến tình trạng mất 
các đặc ân sử dụng Internet và/hoặc bị kỷ 
luật. Bắt nạt trên mạng bao gồm nhưng 
không giới hạn ở: 

• tung tin hoặc hình ảnh ra để làm xấu hổ; 

• hâm nóng một cuộc cãi vã trực tuyến 
thiên lệch đưa ara những lời phê bình 
bất nhã, lăng mạ hoặc thô tục; 

• tìm cách tách rời một cá nhân ra khỏi 
nhóm đồng đội của họ; 

• dùng tên một người khác và giả bộ là 
người đó; 

• gửi ra thông tin và hình ảnh cho là của 
mình. 

An ninh 

Sự bảo mật trên bất cứ hệ thống vi tính nào 

cũng được xem là một ưu tiên cao. Nếu 

quý vị cảm thấy có vấn đề an ninh trên 

SanDiNet thì phải thông báo cho Văn 

phòng Integrated Support Services (ITSS) 

của học khu hoặc đích thân đến, hoặc viết 

thư, hoặc qua hệ thống. Không nên nói về 

vấn đề này cho những người khác. Bất cứ 

người nào sử dụng máy vi tính mà bị xem 

là có bị nguy hại an ninh hoặc có trong hồ 

sơ đen với những hệ thống vi tính khác thì 

có thể bị từ chối không cho sử dụng 

SanDiNet và Internet. 

Phá hoại 

Phá hoại sẽ khiến cho các đặc ân bị mất. 

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở 

việc tải lên hoặc tạo ra các vi-rút máy tính, 

tấn công nhắm vào các hệ thống của học 

khu, cố gắng truy cập trái phép vào một 

nguồn tài nguyên hoặc bất kỳ hành động 

nào gây gián đoạn quốc tế đối với các dịch 

vụ mạng. 

Điện thoại di động và các dụng 
cụ tín hiệu điện tử 

Đạo Luật Giáo Dục mục 48091.5 cho 
phép các ủy ban trường học định đoạt về 
chính sách sử dụng và sở hữu các điện 
thoại cầm tay và các dụng cụ tín hiệu 
điện tử khác trên sân trường. Chính sách 
H-6980 của Ủy Ban Giáo Dục cho phép 
học sinh có quyền sở hữu và sử dụng các 
điện thoại cầm tay, các pagers và các 
dụng cụ điện tử khác trong sân trường và 
trên xe buýt trường, tại các sinh hoạt do 
trường bảo trợ và khi   
ở dưới sự giám thị và kiểm soát của các 
nhân viên trường của học khu trong 
những trường hợp sau đây: 

• Mọi học sinh (Mẫu giáo-cấp lớp 12) 
có thể sử dụng các dụng cụ này ở 
trong sân trường trước và sau giờ học. 

• Các học sinh trung học, cấp lớp 9-12, 
có thể sử dụng các dụng cụ này trong 
giờ ăn trưa. 

• Các dụng cụ này phải được cất kín và 
tắt đi trong giờ giảng dạy và trong lớp 
học. 

• Sử dụng trái phép có thể bị nhân viên 
trường gồm cả giáo viên tịch thu các 
dụng cụ.
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Ủy Ban Giáo dục của Học khu Thống nhất San Diego  
 

Hội đồng Ủy viên Giáo dục 

Thành viên của Ủy ban Giáo dục được đề cử bởi các tiểu khu địa lý và được toàn học khu bầu trong nhiệm 

kỳ bốn năm. Mặc dù các trường và thành viên của cộng đồng trong một tiểu khu cụ thể thường giải quyết 

các vấn đề cho thành viên hội đồng được đề cử bởi tiểu khu đó, quý vị có thể liên lạc với bất kỳ thành viên 

hội đồng nào cho bất kỳ mục đích nào. 

      

 

     

 

Thông tin để liên lạc với Ủy Ban Giáo dục 

 

Board of Education Office  

San Diego Unified School District  

4100 Normal Street, Room 2231  

San Diego, CA 92103  

(619) 725-5550 

board@sandi.net 

 

  

 

Sharon Whitehurst-Payne  

Chủ tịch 

Quận E 

 
 
 
 

Sharon Whitehurst-
Payne President, 

District E 

     

John Lee Evans 

Phó chủ tịch 

Quận A 

 
 
 
 

Sharon Whitehurst-
Payne President, 

District E 
      

Kevin Beiser  

Ủy thác viên 

Quận B 

 
 
 
 

Sharon 
Whitehurst-Payne 
President, District E   

    

Richard Barrera 

Ủy thác viên 

Quận D 
 

 
 
 
 

Sharon 
Whitehurst-Payne 
President, District E 

      

Michael McQuary 

Ủy thác viên 

Quận C 

 
 
 
 

Sharon 
Whitehurst-Payne 
President, District E 

mailto:board@sandi.net
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     Những Giờ Bắt Đầu Học Tốt cho Sức Khỏe trong Niên Học 2020-2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more details about San Diego Unified’s 2020-21 Healthy 

Start Times implementation, please visit our website: 

https://www.sandiegounified.org/healthy-start-times. 

Học sinh của Học Khu Thống Nhất San Diego sẽ 

sớm được bấm nút báo lại trên chiếc đồng hồ báo 

thức và ngủ lâu hơn vào buổi sáng. Bắt đầu mùa 

thu niên học 2020-21, giờ bắt đầu học tốt cho sức 

khỏe ở mọi trường trung học của học khu sẽ được  

đổi từ 8:35 sáng đến 9:05 sáng. 

Nhiều thập kỷ nghiên cứu khoa học, cho thấy các 

giờ đi học quá sớm gây ra những rủi ro nghiêm 

trọng về sức khỏe và an toàn cho trẻ vị thành niên. 

Ở tuổi dậy thì, cơ thể của trẻ em thay đổi. Sự thay 

đổi về nhịp sinh học này khiến các em khó ngủ 

hơn vào đêm khuya (gần 11 giờ đêm) và đưa đến 

sự dậy trễ vào buổi sáng. Thanh thiếu niên cần 

ngủ từ 8,5-9,5 giờ mỗi đêm. 

 
Khi các trường học bắt đầu quá sớm vào 

buổi sáng, thanh thiếu niên thường bị 

thiếu ngủ, khiến các em có nguy cơ mắc 

bệnh trầm cảm, suy nhược, tự tử, béo phì 

và sử dụng chất gây nghiện, cũng như bị  

tình trạng sức khỏe không được tốt sau 

này trong cuộc sống.  

Các em cũng có nguy cơ gặp tai nạn 

trong khi lái xe và ngủ gật. Bắt đầu học 

quá sớm cũng đưa đến sự vắng mặt và đi 

trễ nhiều hơn, điểm kiểm tra và tỷ lệ học 

tập thấp hơn, và thậm chí tăng tỷ lệ chấn 

thương của các vận động viên học sinh. 

Các nghiên cứu đã cho thấy khi giờ bắt  

đầu học muộn hơn, các trẻ có hạng 

điểm thấp nhất lại làm những tiến bộ  

đáng kể nhất. 

 

http://www.sandiegounified.org/healthy-start-times
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L. Mẫu đơn và Hướng dẫn  

Mẫu đơn Thống nhất đòi hỏi và mẫu đơn thông báo về việc sử dụng thuốc trừ sâu tùy chọn được kèm trong tập sách này ở các trang 
tiếp theo.  Một số trường học cung cấp các mẫu đơn này riêng ra để thuận tiện cho quý vị. 

Mẫu đơn Thống nhất (Universal Form) 

 

 

 

Universal Form  

XIN ĐIỀN VÀ NỘP LẠI CHO TRƯỜNG: 
 
Tên của trường con em quý vị. 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn Thông Báo về Việc Sử Dụng Thuốc Diệt Côn Trùng 

 

 

 

Pesticide Use Notification Form 

XIN ĐIỀN, NẾU THÍCH HỢP  VÀ GỬI VỀ: 

 

 Physical Plants Operation Center 

 4860 Ruffner St. 

 San Diego, CA 92111-1522 

 Attn: Integrated Pest Management Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tên của học sinh (Họ, tên) 
 

Tên của học sinh (Họ, tên) 
 

Cấp lớp 

 

Địa chỉ 
 

Điện thoại nhà 
 

Trường 

 

Thành phố, Chỉ số bưu điện 
 

Điện thoại sở/chỗ làm của phụ huynh/giám hộ 
 

Tên của giáo viên (chỉ cấp lớp MG-5) 

Sau khi xem tập sách Các Dữ Kiện Cho Phụ Huynh, học sinh và phụ huynh/giám hộ phải kiểm tra từng phần, ký tên vào phần cuối, và nộp đơn này lại cho văn phòng trường. 
 

 

1. KỲ THỊ, QUẤY RỐI & BẮT NẠT (Các Dữ Kiện Cho Phụ Huynh:  Phần B)  
 

Bằng cách kiểm tra từng ô tròn và ký tên dưới đây, tôi thừa nhận như sau: 
 

 Con của tôi và tôi đã đọc và hiểu phần Các Chính Sách Về Kỳ Thị và Quấy Rối. 

 
 Con của tôi và tôi hiểu những hậu quả nếu con của tôi vi phạm chính sách. 

 

 Tôi đã được thông báo về những quyền này. 
 

3. KẾ HOẠCH THỐNG NHẤT VỀ KỶ LUẬT (Các Dữ Kiện Cho Phụ Huynh:  Phần C) 
 

  Tôi thừa nhận con của tôi đã đọc Kế hoạch Thống nhất về Kỷ luật, và con của tôi và tôi hiểu hậu 

quả nếu con của tôi vi phạm chính sách. 

 

 

4. CÁC ĐÒI HỎI VỀ SỨC KHỎE (Các Dữ Kiện cho Phụ Huynh:  Phần D) 
 

 Luật California đòi hỏi phụ huynh/giám hộ của mỗi học sinh thừa nhận là đã được thông báo về các 

      quyền của họ như được giải thích trong "Các Đòi Hỏi Về Sức Khỏe" trong Các Dữ Kiện Cho Phụ   

Huynh. 
 

Tôi thừa nhận rằng tôi đã được thông báo về các quyền này. 

2. PHÁT HÀNH HÌNH ẢNH/VIĐÊO/TRUYỀN THÔNG* 
 

Trong năm học, các trường tổ chức những sự kiện mà các đại diện truyền thông có thể có mặt tại trường 

để thu thập các hình ảnh và/hoặc thâu viđêo các cảnh chính. 

 

Ngoài ra, phụ huynh và học sinh có thể chụp hình các sự kiện trong lớp học hoặc quanh trường học. 

Những bức hình này có thể được đăng trên Internet, trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc phân 

phối cách khác mà không có sự cho phép của nhà trường. Sự tham gia của con quý vị vào các sự kiện 
này được đánh giá cao, và sự cho phép của phụ huynh là cần thiết vì em có thể bị chụp hình. 

 

Phụ huynh/Giám hộ nào không muốn con em bị chụp hình hoặc quay viđêo phải thông báo cho trường 
bằng mẫu đơn này.  Các trường học cố gắng hết sức để làm theo các nguyện vọng của phụ huynh/giám 

hộ.  Xin lưu ý là chụp hình và quay viđêo bằng các thiết bị như điện thoại di động có thể xảy ra ngoài ý 

muốn của giáo viên, hiệu trưởng hoặc nhân viên của học khu. 

PHỤ HUYNH HOẶC GIÁM HỘ: 
Hãy cho biết mức cho phép của quý vị HOẶC đánh vào ô tròn cuối để chọn không tham gia hoàn toàn. 

 

 Tôi cho phép (chọn tất cả những gì áp dụng). 

 

          Con của tôi được phỏng vấn, chụp hình, và/hoặc quay viđêo bởi các cơ quan truyền thông. 

 

          Con của tôi được chụp hình và/hoặc quay viđêo bởi học khu hoặc trường. Hình ảnh:  
          và viđêo có thể được sử dụng trên trang mạng của trường hoặc học khu, trên các tập sách,                   

phương tiện truyền thông xã hội, v.v... 

 
          Có tên của con tôi để công nhận việc làm của em. 

      

                     Có hình của con tôi trong niên giám của trường. 
 

 

 Tôi KHÔNG muốn tên, hình ảnh, hoặc viđêo của con tôi được công bố ra quần chúng. 
 

 

 

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KỸ THUẬT/HỆ THỐNG LIÊN MẠNG (Các Dữ Kiện Cho Phụ 

Huynh:  Phần K) 
 

"Các Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ Thống Liên Mạng" cho Học Khu Thống Nhất San Diego là một tờ hợp 

đồng và phải có chữ ký của học sinh và phụ huynh/giám hộ trước khi học sinh được phép truy cập 

vào kỹ thuật, mạng Internet và các hệ thống liên mạng khác của Học Khu Thống Nhất San Diego. 
 

  HỌC SINH:  Tôi hiểu và sẽ tuân theo các quy tắc và điều kiện nêu trong Phần K về sự truy cập 

vào   kỹ thuật, mạng Internet và các hệ thống liên mạng khác của Học Khu Thống Nhất San Diego. 
 

  PHỤ HUYNH HOẶC GIÁM HỘ:  Tôi cho phép con của tôi sử dụng kỹ thuật, mạng Internet và 

các mạng khác của Học Khu Thống Nhất San Diego. 
 

 

 

6. CHỮ KÝ 
 

Khi hoàn tất các phần từ 1 đến 5 và ký tên dưới đây, tôi là học sinh, và tôi là phụ huynh, đã đọc, hiểu 

và thừa nhận các chính sách và quyền nêu ở trên và được mô tả chi tiết trong Các Dữ Kiện Cho Phụ 
Huynh. 

 

 
  

 Chữ ký của Học sinh Ngày 

 
  

 Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ:  
 

 

 

Mẫu Đơn Thống Nhất (Universal Form) 
Chữ ký Xác minh Nhận đủ Tài liệu/ Tiết lộ Thông tin 

 

* Hãy cập nhật các chọn lựa của quý vị bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với văn phòng trường Đã được xem lại:  tháng Giêng 2019 



 

 

Mẫu Thông báo Sử dụng Thuốc diệt Côn trùng 

(TÙY CHỌN) 
Được xem lại vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 

 

 

 
 

Danh mục thuốc trừ sâu IPM CỦA Học Khu Thống 

Nhất San Diego 
 Mẫu Thông báo Sử dụng Thuốc diệt Côn trùng (TÙY CHỌN) 

Thuốc diệt côn trùng Thành phần hoạt 

chất 

 
Để có tên trên danh sách được thông báo, hãy điền mẫu đơn này và nộp về địa chỉ dưới 

đây hoặc gửi điện tử về www.sandiegounified.org/parent-forms. 

 

Nếu quý vị không muốn được thông báo, hãy bỏ qua thông báo này. 

Avert Avertmectin  

Blitz-em Isoparaffinic Hydrocarbon  

Borid Boric Acid  

Credit 41 Extra Glyphosate  
Học Khu Thống Nhất San Diego tuân thủ theo Đạo Luật Healthy Schools Act of 2000 yêu cầu sử dụng các biện pháp quản lý 

hiệu quả và ít độc hại nhất và gửi thông báo hàng năm cho mọi phụ huynh hoặc giám hộ có con em ghi danh trong một 

trường của học khu một danh sách của mọi thuốc diệt côn trùng có thể được sử dụng tại trường của con em họ. 
 

Phụ huynh hoặc giám hộ có quyền yêu cầu được thông báo trước về việc sử dụng thuốc diệt côn trùng tại trường của con em 

họ. Những người có tên trong sổ đăng ký này sẽ được thông báo ít nhất 72 giờ trước khi thuốc trừ sâu được áp dụng.  Trong 

trường hợp khẩn cấp đòi hỏi phải phun thuốc trừ sâu, trường sẽ được thông báo và các bảng báo hiệu dựng lên; tuy nhiên, 

những người có tên trong sổ đăng ký sẽ không được thông báo. 

Ditrac Diphacinone  

Dragnet Permethrin  
Drione Fipronil 

Fusilade II Fluazifop-P-Butyl  

Gopher Getter 2 Diphacinone  

Ground Squirrel Bait Diphacinone  

Knighthawk Prodiamine  XIN VIẾT CHỮ IN 
(Các thông báo sẽ không được gửi đến nếu các thư yêu cầu không đọc rõ được hoặc không đầy đủ.) Mauget Imidacloprid  

Maxforce Ant/Roach Bait 

Stations & Gels 
Fipronil  

Ngày: 

 Trường hoặc  

Trung tâm giữ 

trẻ: 
(Không viết tắt) 

 

Mecomec MCPP  
Microcare Pyrethrin 

Ornamec Fluazifop-P-Butyl  
Tên học sinh: 

 PCQ Pelleted Rodent Bait Diphacinone  

Phantom Chlorfenapyr  Tên Phụ Huynh/Người 

Giám Hộ: 

 

Precor 2000 Permethrin  

Precor Concentrate (S)-methoprene  
E-Mail: 
 

(Bao gồm mã thành phố và mã zip) 

 

Provoke Không có gì  

Pyrocide 300 Pyrethrin  

Quicksilver Carfentrazone-ethyl  
Email 

 

Reward Diquat  

Sedgehammer Halosulfuron-Methyl  
Tôi muốn được thông báo qua Email Thư từ 

SpeedZone 2, 4-D, 2-Ethylbexyl Ester  

Talstar Bifenthrin  
Với chữ ký dưới đây, tôi hiểu rằng nếu cò sự yêu cầu, thì học khu 

cộng lập hoặc trung tâm giữ trẻ được liệt kê phải cung cấp thông tin 

về các lần sử dụng thuốc diệt côn trùng ít nhất là 72 giờ trước.   

Với chữ ký dưới đây, tôi cũng hiểu rằng đó là trách nhiệm của 

tôi để yêu cầu được thông báo hàng năm.  Văn phòng 

Integrated Pest Management sẽ bắt đầu nhận các yêu cầu vào 

ngày 1 tháng 8 của mỗi niên học. 

Tempo 20 WP Cyfluthrin  
Termidor Fipronil 

ULD BP 300 Pyrethrin  Chữ ký: 
Để biết thêm thông tin, xin liên lạc:  
www.sandiegounified.org/egrated-pest-management  

Hãy nộp lại mẫu đơn hoàn tất qua đường bưu điện đến: 

PPO/Integrated Pest Management, 4860 Ruffner St., San Diego, CA 92111-152 

 

http://www.sandiegounified.org/parent-forms
http://www.sandiegounified.org/egrated-pest-management


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Truy cập vào một chương trình giảng dạy bao quát và cam go 

 Giảng dạy có phẩm chất 

 Lãnh đạo có phẩm chất 

 Học tập chuyên nghiệp cho mọi nhân viên 

 Thu hẹp khoảng cách thành tích với kỳ vọng cao cho mọi học sinh 

 Sự đóng góp của phụ huynh và cộng đồng xung quanh thành tích của học sinh 

 Thành phần nhân viên hỗ trợ có khả năng liên hợp và tập trung vào thành tích của 

học sinh 

 Các môi trường hỗ trợ tôn trọng sự đa dạng của các dịch vụ dành cho học sinh 

 Việc ghi danh nhập học ở mức độ cao của các học sinh trong vùng phụ cận 

 Hiểu biết về điện toán 

 Trung tâm vùng phụ cận với các dịch vụ tùy thuộc vào nhu cầu của khu phố 

 Các cơ sở an toàn và được bảo trì cẩn thận 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viễn ảnh 20|20 
CÁC TRƯỜNG CÓ PHẨM CHẤT TRONG MỖI VÙNG PHỤ CẬN 

 

Các dấu hiệu về một trường học có phẩm chất 

trong vùng phụ cận 

Mọi học sinh của San Diego sẽ Tốt Nghiệp với các Kỹ Năng, 

Động Lực, Tính Hiếu Kỳ, và Lòng Kiên Cường để Thành Công 

trong các chọn lựa về Đại Học và Nghề Nghiệp hầu Lãnh Đạo và 

Tham Gia trong xã hội của Ngày Mai. 

CÁC DỮ KIỆN 
cho PHỤ 

HUYNH 

Học Khu Thống Nhất San Diego 

4100 Normal Street, San Diego, CA  92103 

619-725-8000; 

  

www.sandiegounified.org  

http://www.sandiegounified.org/

