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Mahahalagang Petsa para sa School Year 2019-2020 
Ang mga petsa sa 2019-2020 ay sumasailalim sa pagbabago. Aabisuhan ng paaralan ng 
kanilang anak ang mga magulang o guardian ng paaralan tungkol sa pinakakaunting bilang ng 
araw at mga araw para sa pagsasanay ng staff na walang mag-aaral. 

Key Contacts 

FOR PARENTS/GUARDIANS 

Agosto 
26 .................. Unang Araw ng Klase para sa mga Mag-aaral 

Setyembre 
2 .................... Holiday: Araw ng Paggawa 

Nobyembre 
11 .................. Holiday: Pagtalima sa Araw ng mga Beterano 
25-29 ............ Pahinga para sa Thanksgiving 

Disyembre 
23 .................. Unang Araw ng Winter Break 

Enero 
6 .................... Pasukan Muli 
20 . . . . . . . . . . . .Holiday: Araw ni Martin Luther King Jr 

Pebrero
14 .................. Holiday: Araw ng Lincoln 
17 .................. Holiday: Araw ni Washington 

Marso 
30 .................. Simula ng Spring Break 

Abril 
6 .................... Pasukan Muli 

Mayo 
22 .................. Araw ng Hindi Pagtuturo (Walang Pasok) 
25 .................. Holiday: Memorial Day 

Hunyo 
9 .................... Huling Araw ng Klase 

Agosto 
26 ............. Unang Araw ng Klase para sa mga Mag-aaral 

Setyembre 
2 ............... Holiday: Araw ng Paggawa 

Nobyembre 
11 ............. Holiday: Pagtalima sa Araw ng mga Beterano 
25-29 ....... Pahinga para sa Thanksgiving 

Disyembre
23 ............. Unang Araw ng Winter Break 

Enero 
27 ................. Pasukan Muli 

Pebrero 
14 ............. Holiday: Araw ng Lincoln 
17 ............. Holiday: Araw ni Washington 

Marso 
30 ............. Simula ng Spring Break 

Abril 
27 ................. Pasukan Muli 

Mayo 
22 ............. Araw ng Hindi Pagtuturo (Walang Pasok) 
25 ............. Holiday: Memorial Day 

Hulyo 
3 ............... Holiday: Araw ng Kalayaan 
21 ............. Huling Araw ng Klase 

Neighborhood Schools and Enrollment Options 
https://www .sandiegounified .org/neighborhood-schools-and-enrollment-options  ........................................... 619-260-2410

Food and Nutrition Services  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/food  ............................................. 858-627-7340

Nursing & Wellness .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/health ...................................... 619-725-5501

Quality Assurance Office.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www.sandiegounified .org/qao  ........................................... 619-725-7211
4100 Normal St., Annex 10 

Family and Community Engagement  .  .  .  .  .  .  .http://sdusdfamilies .org/ ...................................................... 619-293-4431

PrimeTime Extended Day Program . .  .  .  .  .  .  .  .www.sandiegounified .org/primetime  ................................... 858-503-1870

School Police (24 hours) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/police ........................................ 619-291-7678

Special Educational Equity . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/specialed  .................................... 619-725-7700

Title IX Educational Equity .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/titleix  ........................................ 619-725-7225
4100 Normal St., Rm. 2129 

Transportation . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/transportation  ............................. 858-496-8460

OTHER OFFICES 

Board of Education .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www.sandiegounified .org/board  .......................................... 619-725-5550

Office of the Superintendent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/superintendent ............................. 619-725-5506

Legal Services Office .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www.sandiegounified .org/legal .......................................... 619-725-5630

GENERAL INFORMATION 

District Directory Assistance ................................................................................................................ 619-725-8000

San Diego Unified School District
Eugene Brucker Education Center
4100 Normal Street
San Diego, CA 92103

For more information, visit our website at  https://www .sandiegounified org/

SCHOOL YEAR SA BUONG TAON TRADISYONAL NA SCHOOL YEAR 

http://sdusdfamilies/
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Mahahalagang Petsa para sa School Year 2019-2020
Ang mga petsa sa 2018-2019 ay sumasailalim sa pagbabago. Aabisuhan ng paaralan ng
kanilang anak ang mga magulang o guardian ng paaralan tungkol sa pinakakaunting bilang ng
araw at mga araw para sa pagsasanay ng staff na walang mag-aaral. 

Mga Pangunahing Kontak 

PARA SA MGA MAGULANG /GUARDIAN 

August
26 .................. Unang Araw ng Klase para sa mga Mag-aaral 

September 
2 .................... Holiday: Araw ng Paggawa 

November 
11 .................. Holiday: Pagtalima sa Araw ng mga Beterano
25-29 ............ Pahinga para sa Thanksgiving 

December 
23 .................. Unang Araw ng Winter Break

January 
6 .................... Pasukan Muli 
20 . . . . . . . . . . . .Holiday: Araw ni Martin Luther King Jr 

February 
14 .................. Holiday: Araw ng Lincoln 
17 .................. Holiday: Araw ni Washington 

March 
30 .................. Simula ng Spring Break 

April
6 .................... Pasukan Muli 

May 
22 .................. Araw ng Hindi Pagtuturo (Walang Pasok)
25 .................. Holiday: Memorial Day

June 
9 .................... Huling Araw ng Klase

August
26 ............. Unang Araw ng Klase para sa mga Mag-aaral 

September 
2 ............... Holiday: Araw ng Paggawa 

November 
11 ............. Holiday: Pagtalima sa Araw ng mga Beterano
25-29 ....... Pahinga para sa Thanksgiving 

December 
23 ............. Unang Araw ng Winter Break

January 
27 ................. Pasukan Muli 

February 
14 ............. Holiday: Araw ng Lincoln 
17 ............. Holiday: Araw ni Washington 

March 
30 ............. Simula ng Spring Break 

April
27 ................. Pasukan Muli 

May 
22 ............. Araw ng Hindi Pagtuturo (Walang Pasok)
25 ............. Holiday: Memorial Day

July 
3 ............... Holiday: Araw ng Kalayaan 
21 ............. Huling Araw ng Klase

Neighborhood Schools and Enrollment Options (Mga Paaralan sa Kapitbahayan at mga Opsyon sa Pag-enrol)
https://www .sandiegounified .org/neighborhood-schools-and-enrollment-options  ........................................... 619-260-2410 

Food and Nutrition Services (Mga Serbisyo Sa Pagkain at Nutrisyon) .www .sandiegounified .org/food      858-627-7340

Nursing & Wellness (Narsing at Kagalingan)  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/health                   619-725-5501

Quality Assurance Office (Tanggapan sa Pagsisiguro ng Kalidad).  .  .  .  .  www .sandiegounified .org/qao...619-725-7211
4100 Normal St., Annex 10 

Family and Community Engagement (Pakikibahagi ng Pamilya at Komunidad) .http://sdusdfamilies .org/    619-293-4431

PrimeTime Extended Day Program (Programang Pinalawig na Araw para sa PrimeTime) .
.www .sandiegounified .org/primetime..............................................................................................................858-503-1870
School Police (Pulisya ng Paaralan - 24 na oras)  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/police    619-291-7678

Special Educational Equity (Pagkakapantay-pantay sa Espesyal na Edukasyon)
www .sandiegounified .org/specialed ................................................................................................................619-725-7700
Title IX Educational Equity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/titleix  ........................................ 619-725-7225 

4100 Normal St., Rm. 2129 

Transportasyon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .www .sandiegounified .org/transportation  ............................. 858-496-8460 

IBA PANG MGA TANGGAPAN 

Board of Education (Tanggapan ng Lupon ng Edukasyon) .  .  .  .  .  www .sandiegounified .org/board      619-725-5550

Office of the Superintendent (Tanggapan ng Superintendente) .  . www .sandiegounified .org/superintendent  619-725-5506

Legal Services Office (Tanggapan para sa mga Legal na Serbisyo)  .  .  .  .www .sandiegounified .org/legal     619-725-5630

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Tulong sa Direktoryo ng Distrito................................................................................................................ 619-725-8000 

San Diego Unified School District 
Eugene Brucker Education Center 
4100 Normal Street 
San Diego, CA 92103 

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang website sa https://www .sandiegounified org/ 

SCHOOL YEAR SA BUONG TAONTRADISYONAL NA SCHOOL YEAR

http://sdusdfamilies/
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Sa pagsisimula natin ng school year 2018-2019, pahintulutan ninyo akong personal na tanggapin kayo at 
ang inyong pamilya sa pamilya ng mga paaralan ng San Diego Unified. -- Superintendent Cindy Marten

Mga Nilalaman 
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B.  Mga Patakaran sa Disskriminasyon, Panghaharas, Pananakot, at Pambu-bully .... 2 

A. Malugod na Pagtanggap sa mga Magulang at Guardian 

Nagsasalita ako sa ngalan ng libu-libong nagsusumikap na mga prinsipal, guro at sumusuportang staff kapag sinabi 
kong pinahahalagahan ko ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa amin, at walang nang mas mahalaga pa sa amin kung 
hindi ang edukasyon ng inyong mga anak. Ang mga mag-aaral sa inyong pamilya ay magkakaroon ng isang 
napakagandang taon! 

Ang San Diego Unified ay binibigyang-lakas ng ating mga parehong pagpapahalaga. Sisiguraduhin naming ang 
inyong mag-aaral ay magkakaroon ng mga kasanayan, motibasyon, kusyosidad at katatagan upang magtagumpay sa 
kanyang piniling kolehiyo at karera at upang makibahagi sa lipunan sa hinaharap. Upang madagdagan ang kaalaman 
tungkol sa mga pinagbabahaginang pangako, mangyaring basahin ang aming planong Vision 2020 para sa mga De-
kalidad na Paaralan sa Bawat Kapitbahayan sa www.sandiegounified.org/vision2020. 

May ginagampanang mahalagang papel ang mga magulang sa ikatatagumpay ng ating mga pagsusumikap, kaya’t mangyaring ipagpatuloy 
ang pagsisiguro na ang inyong anak ay pumapasok araw-araw, sa oras at handang matuto. Ang paaralan ng inyong mag-aaral ay 
makakapagbigay ng lahat ng impormasyong kailangan ninyo tungkol sa mga iskedyul at mahahalagang patakaran at regulasyon sa 
kaligtasan. 

Malugod na tinatanggap ng San Diego Unified ang pakikibahagi ng magulang, kaya’t binibigay namin sa inyo ang gabay na ito, ang aming 
Mga Impormasyon para sa mga Magulang. Mangyaring basahin ang booklet na ito at itago bilang sanggunian para sa buong taon. Ang 
website ng distrito, www.sandiegounified.org, ay mayroon ding mahalagang impormasyon tungkol sa ating mga paaralan, iba’t ibang 
programang aming inihahandog, mga inisyatiba, patakaran at pamamaraan sa ating komunidad, at ang malawak na mapagkukunan ng 
suporta at impormasyon para sa mga magulang.

Sa buong taon, inaasahan naming marinig ang inyong pananaw sa kung paano namin ginagawa ang aming tungkulin. Ang aming Quality 
Assurance Office (Tanggapan sa Pagsisiguro ng Kalidad) ay nariyan sa anumang oras upang magbigay ng tulong sa pagsagot sa mga 
tanong, pagbibigay ng impormasyon o paglutas sa mga pag-aalalang hindi matutugunan sa paaralan ng inyong mag-aaral. Ito ay bahagi ng 
aming dedikasyong lumikha ng mga kapaligiran sa paaralan na karapat-dapat para sa lahat ng ating mag-aaral.

Muli, ikinalulugod namin ang pagdating ng inyong pamilya at inaasahan ang ating pagtutulungan upang masigurong ang lahat ng mag-
aaral ay may access sa pang-world class na edukasyon kung saan sila ay karapat-dapat.

Sumasainyo, 

Cindy Marten, Superintendente 

http://www.sandiegounified.org/vision2020
http://www.sandiegounified.org/
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Sa pagsisimula natin ng school year 2019-2020, pahintulutan ninyo akong personal na tanggapin kayo at 
ang inyong pamilya sa pamilya ng mga paaralan ng San Diego Unified. -- Superintendente Cindy Marten

Table of Contents 

A. Malugod na Pagtanggap sa mga Magulang at Guardian ...……………………….1 

B. Mga Patakaran sa Disskriminasyon, Panghaharas, Pananakot, at Pambu-bully .... 2 

A. Malugod na Pagtanggap sa mga Magulang at Guardian

Nagsasalita ako sa ngalan ng libu-libong nagsusumikap na mga prinsipal, guro at sumusuportang staff kapag sinabi 
kong pinahahalagahan ko ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa amin, at walang nang mas mahalaga pa sa amin kung 
hindi ang edukasyon ng inyong mga anak. Ang mga mag-aaral sa inyong pamilya ay magkakaroon ng isang 
napakagandang taon! 

Ang San Diego Unified ay binibigyang-lakas ng ating mga parehong pagpapahalaga. Sisiguraduhin naming ang 
inyong mag-aaral ay magkakaroon ng mga kasanayan, motibasyon, kusyosidad at katatagan upang magtagumpay sa 
kanyang piniling kolehiyo at karera at upang makibahagi sa lipunan sa hinaharap. Upang madagdagan ang kaalaman 
tungkol sa mga pinagbabahaginang pangako, mangyaring basahin ang aming planong Vision 2020 para sa mga De-
kalidad na Paaralan sa Bawat Kapitbahayan sa www.sandiegounified.org/vision2020. 

May ginagampanang mahalagang papel ang mga magulang sa ikatatagumpay ng ating mga pagsusumikap, kaya’t mangyaring ipagpatuloy 
ang pagsisiguro na ang inyong anak ay pumapasok araw-araw, sa oras at handang matuto. Ang paaralan ng inyong mag-aaral ay 
makakapagbigay ng lahat ng impormasyong kailangan ninyo tungkol sa mga iskedyul at mahahalagang patakaran at regulasyon sa 
kaligtasan. 

Malugod na tinatanggap ng San Diego Unified ang pakikibahagi ng magulang, kaya’t binibigay namin sa inyo ang gabay na ito, ang aming 
Mga Impormasyon para sa mga Magulang. Mangyaring basahin ang booklet na ito at itago bilang sanggunian para sa buong taon.  Ang 
website ng distrito, www.sandiegounified.org, ay mayroon ding mahalagang impormasyon tungkol sa ating mga paaralan, iba’t ibang 
programang aming inihahandog, mga inisyatiba, patakaran at pamamaraan sa ating komunidad, at ang malawak na mapagkukunan ng 
suporta at impormasyon para sa mga magulang. 

Sa buong taon, inaasahan naming marinig ang inyong pananaw sa kung paano namin ginagawa ang aming tungkulin. Ang aming Quality 
Assurance Office (Tanggapan sa Pagsisiguro ng Kalidad) ay nariyan sa anumang oras upang magbigay ng tulong sa pagsagot sa mga 
tanong, pagbibigay ng impormasyon o paglutas sa mga pag-aalalang hindi matutugunan sa paaralan ng inyong mag-aaral.  Ito ay bahagi ng 
aming dedikasyong lumikha ng mga kapaligiran sa paaralan na karapat-dapat para sa lahat ng ating mag-aaral. 

Muli, ikinalulugod namin ang pagdating ng inyong pamilya at inaasahan ang ating pagtutulungan upang masigurong ang lahat ng mag-
aaral ay may access sa pang-world class na edukasyon kung saan sila ay karapat-dapat. 

Sumasainyo, 

Cindy Marten, Superintendente 

http://www.sandiegounified.org/vision2020
http://www.sandiegounified.org/


SDUSD_2019/20 Gabay na mga Impormasyon para sa mga Magulang

| 
3 2 | SDUSD_2019/20 Gabay na mga Impormasyon para sa mga Magulang 

B. Mga Patakaran sa Diskriminasyon, Panghaharas, Pananakot, at Pambu-bully pagtulong, pagpuwersa o pag-utos sa ibang gawin
ang mga akto ng pambu-bully o cyber-bullying, o 
pananakot.

ang follow up ay ipapadala ng prinsipal (o QAO) 
sa pagtatapos ng imbestigasyon. Ang nagreklamo 
ay maaaring i-apela ang 

Office, o sa web link ng Uniform Complaint ng 
Distrito na matatagpuan sa Legal Services 
Division (Dibisyon para sa mga Ligal na 
Serbisyo) sa https://www. 

Paunawa sa Hindi 

Pagdidiskrimina sa Mag-aaral 
Ang San Diego Unified School District (Distrito 
ng Nagkakaisang Paaralan sa San Diego) ay 
dedikado sa pantay-pantay na oportunidad para sa 
lahat ng indibidwal sa edukasyon. Ang mga 
programa at aktibidad ng distrito ay dapat maging 
malaya sa diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, at pambu-bully na sanhi ng mga 
sumusunod na aktwal o nahihiwatigang katangian: 
edad, ninuno, kulay ng balat, at kapansanang 
pisikal o pangkaisipan, etnisidad, pagkakakilanlan 
ng etnikong grupo, kasarian, pagpapahayag ng 
kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, 
panghenetikong impormasyon, katayuang pang-
imigrasyon, medikal na kondisyon, nasyonalidad, 
bansang pinagmulan, aktwal o nahihiwatigang 
kasarian, sekswal na oryantasyon, lahi, relihiyon, 
o batay sa kaugnayan ng isang tao sa isang tao o
grupong may isa o higit pa sa mga aktuwal o
nahihiwatigang katangiang ito.

Ang mga mag-aaral na lumalabag sa patakarang 
ito ay maaaring sumailalim sa disiplinang 
hanggang sa at kabilang ang pagpapatalsik sa 
paaralan, alinsunod sa patakaran ng distrito, 
pamamaraang administratibo at batas ng estado. 

Ilalapat ang patakarang ito sa lahat ng gawaing 
may kaugnayan sa aktibidad sa paaralan o 
pagpasok sa paaralan na nangyayari sa loob ng 
paaralan sa ilalim ng hurisdiksyon ng 
superintendente ng distrito ng paaralan. 

Ang mga empleyadong lumalabag sa patakarang 
ito ay dapat na sumailalim sa disiplinang 
hanggang sa at kabilang ang pagpapaalis sa 
trabaho. Ang anumang aksyong pandisiplina ay 
dapat na maging alinsunod sa naaangkop na 
pederal, pang-estado at/o collective bargaining na 
mga kasunduan. 

Sangguniang Board Policy (BP, Patakaran ng 
Lupon) 5145.3 at Administrative Regulation (AR, 
Pang-administratibong Regulasyon) 5145.3 para sa 
kabuuan ng mga patakaran. 

Patakaran sa Sekswal na 

Panghaharas sa Mag-aaral 
Ang San Diego Unified ay dedikadong gawing 
malaya ang mga paaralan sa sekswal na 
panghaharas at diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, at pambu-bully. Ang sekswal na 
panghaharas ay isang anyo ng diskriminasyon sa 
kasarian sa ilalim ng Titulo IX ng Education 
Amendments of the Civil Rights Act of 1972 (Mga 
Pagbabago sa Edukasyon sa Batas sa mga 
Karapatang Sibil ng 1972) at ipinagbabawal ng 
parehong mga pederal na batas at batas ng estado. 
Ipinagbabawal ng distrito ang sekswal na 
panghaharas sa mga mag-aaral ng ibang mga mag-
aaral, empleyado o iba pang tao, sa paaralan o sa 
mga aktibidad na inisponsor ng paaralan o may 
kinalaman sa paaralan. Ang sekswal na 
panghaharas ay binigyang-kahulugan sa Kodigo 
ng Edukasyon bilang hindi 

pinahihintulutang sekswal na pang-aakit; hiling na 
mga sekswal na pabor;  o pasalita, ipinakikita, o 
pisikal na pag-aasal na likas na sekswal na ginawa 
ng isang taong mula sa o nasa kapaligirang pang-
edukasyon. Sisiguraduhin ng superintendente at ng 
kanyang itinalaga na nakakatanggap ang mga 
mag-aaral ng distrito ng naaangkop sa edad na 
tagubilin tungkol sa kanilang mga karapatang 
maging malaya sa sekswal na panghaharas, pati na 
rin ng pamamaraan ng distrito para sa pag-uulat at 
pag-iimbestiga sa mga reklamo tungkol sa sekswal 
na panghaharas, kabilang ang kung kanino dapat 
ihain ang reklamo. 

Ipinagbabawal ng distrito ang pag-aasal na may 
layunin o epekto ng pagkakaroon ng negatibong 
epekto sa trabaho o pang-akademikong pagganap 
ng indibidwal, o na sapat na malubha, walang 
puknat, o laganap upang lumikha ng 
nakakapanakot, masama, o nakakagalit na 
kapaligirang pang-edukasyon. 

Higit pang ipinagbabawal ng distrito ang sekswal 
na panghaharas na kumukondisyon sa katayuan, 
pag-unlad, mga kapakinabangan, mga serbisyo, 
mga karangalan, programa o mga aktibidad ng 
mag-aaral batay sa pagsuko sa naturang pag-
aasal. 

Ang sinumang mag-aaral na nararamdamang 
siya ay sa kasalukuyan, o sa nakaraan na sekswal 
na hinaras ng empleyado ng paaralan, ibang 
mag-aaral, o empleyadong hindi taga-paaralan sa 
paaralan o sa isang event na may kaugnayan sa 
paaralan, ay dapat na agad na makipag-ugnay sa 
kanyang guro o sinumang iba pang empleyado 
ng distrito. Ang isang empleyadong tumatanggap 
ng naturang reklamo ay dapat na iulat ito 
alinsunod sa mga pang-administratibong 
pamamaraan/regulasyon. 

Ang mga mag-aaral na lumalabag sa patakarang 
ito ay maaaring sumailalim sa disiplina na 
hanggang sa at kasama ang pagpapatalsik sa 
paaralan, alinsunod sa patakaran ng distrito, mga 
pang-administratibong pamamaraan at batas ng 
estado. 

Ang mga empleyadong lumalabag sa patakarang 
ito ay sasailalim sa disiplinang hanggang sa at 
kinabibilangan ng pagpapaalis sa trabaho. Ang 
anumang aksyong pandisiplina ay magiging 
alinsunod sa naaangkop na mga pederal at pang-
estadong batas at/o collective bargaining na mga 
kasunduan. 

Naniniwala ang distrito na malulutas nito ang mga 
isyu ng diskriminasyon, panghaharas, pananakot, 
at pambu-bully sa paaralan. 

Sangguniang BP at AR 5145.7 at BP at AR para 
sa kabuuan ng mga patakaran. 

Proseso ng Paglutas sa Paaralan
Ang imbestigasyon at proseso ng paglutas na 
nakabase sa paaralan ay dinisenyo upang hikayatin 

ang sinumang mag-aaral na naniniwalang siya ay 
naging biktima ngunit hindi nagnanais na maghain 
ng isang pormal na nakasulat na reklamo, at 
humiling ng kalutasan sa paaralan. Ngunit, ang 
isang mag-aaral o magulang ay maaaring maghain 
ng pormal na reklamo sa anumang oras nang hindi 
ginagamit ang prosesong nakabase sa paaralan. 

Sa pagtanggap ng pasalita o nakasulat na ulat ng 
sekswal na panghaharas, ang principal o 
administrador ng paaralan ay gagawa ng 
pansamantalang pang-iwas na mga 
hakbang/remedyo upang pahintuin ang 
panghaharas at protektahan ang mga panig mula sa 
higit pang panghaharas habang nakabinbin ang 
kalalabasan ng imbestigasyon at resolusyon. 
Bibigyan ng kongklusyon ng 
prinsipal/administrador ng paaralan ang 
imbestigasyon at aabisuhan ang mga panig sa 
paraang nakasulat ng kinalabasan ng imbestigasyon 
sa loob ng 10 araw ng pasukan mula sa pagtanggap 
ng ulat ng sekswal na panghaharas. 

Ang isang mag-aaral na may ulat o reklamo ng 
sekswal na panghaharas o diskriminasyon, 
panghaharas, pananakot o pambu-bully batas sa 
kasarian ay dapat na agad na makipag-ugnay sa 
kanyang guro o iba pang empleyado ng distrito. 
Para sa mga katanungan o karagdagang 
impormasyon sa anumang oras sa panahon ng 
prosesong ito, o kung hindi malulutas ang 
problema sa antas ng paaralan, maaaring makipag-
ugnay ang mag-aaral o magulang sa kay: 
Lynn A. Ryan, Taga-ugnay para sa Titulo IX, 
Eugene Buckner Education Center 
4100 Normal St., Room 2129 
San Diego, CA 92103 
lryan@sandi.net 
619-725-7225

Sa anumang oras sa panahon ng proseso ng 
paglutas, maaaring piliin ng mga mag-aaral, 
magulang o guardian na maghain ng Uniform 
Complaint (Magka-anyong Reklamo) para sa 
diskriminasyon, panghaharas, pananakot, at 
pambu-bully batay sa protektadong kategorya o 
grupo (kung naaangkop). Tingnan ang “Paano 
Maghain ng Magkaanyong Reklamo” sa pahina 
3 para sa higit pang impormasyon. 

Patakaran sa Pagbabawal sa 

Pambu-bully at Pananakot 
Alinsunod sa Administrative Regulation 5131.2 at 
Board Policy 5131.2, ang pambu-bully (kabilang 
ang cyber-bullying), o pananakot sa anumang anyo 
ay ipinagbabawal sa paaralan o mga event na may 
kaugnayan sa paaralan (kabilang ang mga event na 
sa labas ng kampus, mga aktibidad na inisponsor ng 
paaralan, mga bus ng paaralan, at anumang event 
na may kaugnayan sa negosyo ng paaralan) o sa 
labas ng oras ng paaralan na may intensyong gawin 
ito sa alinman sa itaas.  Higit pang ipinagbabawal 
ng distrito ang pag-uudyok, 

Kabilang sa mga naturang akto ang mga 
makatwirang maituturing na dala ng isang aktwal o 
nahihiwatigang katangiang kinabibilangan ng, ngunit 
hindi limitado sa lahi, relihiyon, paniniwala, kulay 
ng balat, katayuan ng pagiging kasal, katayuan ng 
pagiging magulang, katayuan ng pagiging beterano,
kasarian, sekwal na oryentasyon, pagpapahayag ng 
ayon sa kasarian o pagkakakilanlan, ninuno, bansang 
pinagmulan, pagkakakilanlan ng etnikong grupo, 
edad, kapansanang pangkaisipan o pisikal o 
anumang iba pang nakapagtatanging katangian. 

Ang sinumang miyembro ng staff na naka-obserba, 
nakarinig o kaya ay nakasaksi ng mga naturang 
aksyon o sa taong pinag-ulatan ng aksyon ay dapat 
na gumawa ng agaran at karampatang aksyon 
upang matigil ang pag-uugali at upang mapigilan 
ang pag-ulit ng pangyayaring ito gaya ng 
idinetalye sa naaangkop na mga pang-
administratibong pamamaraan/regulasyon. 

Ang mga mag-aaral na naka-obserba, nakarinig o 
kaya ay nakasaksi ng mga naturang aksyon ay 
dapat na iulat ang mga ito sa miyembro ng staff. 
Ang mga magulang o guardian at mga bisita ng 
distrito ay hinihikayat ding iulat ang mga pag-
uugali sa miyembro ng staff. 

Para sa higit pang impormasyon at upang mabasa 
ang mga pamamaraan, bisitahin ang 
www.sandiegounfied.org/bullying 

Paano Maghain ng Ulat o 

Reklamo sa Pambu-bully 
Ang distrito ay dedikado sa pagkakaloob ng 
ligtas, kumportableng kapaligiran sa pag-aaral 
para sa lahat ng mag-aaral at naniniwalang ang 
mga isyu sa pambu-bully ay maaaring malutas sa 
paaralan. 

Dapat iulat ng mga mag-aaral, magulang o 
guardian ang anumang akto ng pambu-bully ng 
isang mag-aaral, miyembro ng staff o ikatlong 
panig sa sinumang responsableng opisyal ng 
paaralan, gaya ng prinsipal ng paaralan, vice
principal, counselor o guro. Ang ulat ay maaari 
ring isumite online sa 
www.sandiegounified.org/bullying. Maaari ring 
makipag-ugnay sa Quality Assurance Office
(QAO, Tanggapan sa Pagsisiguro ng Kalidad) sa 
anumang oras (619-725-7211). 

Kung ang reklamo ay laban sa prinsipal o
administrador ng paaralan kung kanino ang ulat ay 
karaniwang ipinaaalam, ang mag-aaral, miyembro 
ng staff o ikatlong panig ay dapat na direktang 
mag-ulat sa QAO. Ang QAO ay magsasagawa ng 
agaran, masusi, at walang pinapanigang 
imbestigasyon sa reklamo, at susubukang lutasin
ang bagay sa hindi pormal na paraan kasama ang 
nagreklamo. 

Ang nakasulat na pagtugon sa mga natuklasan at 

desisyon sa loob ng 15 araw ng pagtanggap ng 
nakasulat na pagtugon. Kung napagpasyahan ng 
distrito na ang mga patakaran ng distritong 
nagbabawal sa diskriminasyon, panghaharas, o 
pambu-bully ay nilabag, ang aksyong pandisiplina 
na hanggang sa at kinabibilangan ng pagpapatalsik 
o pagpapaalis ay isasagawa. 

Magdidisenyo ng mga aksyong pangremedyo 
upang mawakasan ang pambu-bully at/o
pananakot, mapigilan ang pag-ulit ng pangyayari 
at matugunan ang mga epekto nito sa nabiktimang 
mag-aaral. Ang follow-up sa mga mag-aaral ay 
gagawin upang masigurong tumigil na ang 
panghaharas at hindi magkakaroon ng 
paghihiganti.

Sa anumang oras sa panahon ng hindi pormal na 
proseso ng paglutas, ang mga mag-aaral, magulang 
o guardian ay maaaring piliing maghain ng isang 
Uniform Complaint (Magka-anyong Reklamo). 
Tingnan ang seksyon sa "Paano Mag-file ng Isang 
Magka-anyong Reklamo" sa seksyong ito (B) para 
sa higit pang impormasyon. 

Pag-uulat ng mga Mag-aaral
Kasama ng Bullying Policy at Administrative 
Regulation 5131.2, nakipagtulungan ang San 
Diego Unified San Diego County CrimeStoppers 
sa  “Students Speaking Out” (“Pag-uulat ng mga 
Mag-aaral”) upang gawing mas ligtas ang mga 
paaralan at komunidad. Ang Students Speaking 
Out ay nagbibigay ng paraan para ligtas na 
makipag-ulat ang mga mag-aaral ng mga krimen 
sa paaralan nang hindi ipinapakilala ang kanilang 
mga sarili sa pamamagitan ng telepono, text, o 
internet nang hindi natatakot sa paghihiganti sa 
pamamagitan ng pagtawag sa 1-888-580-TIPS 
(8477), pag-text sa 274637 o pagpunta sa 
www.studentsspeak- ingout.org. 

Paano Maghain ng 

Magka-anyong Reklamo 
Sa anumang oras sa panahon ng hindi pormal na
proseso ng paglutas, ang mga mag-aaral, magulang o 
guardian ay maaaring piliin maghain ng isang 
Uniform Complaint (Magka-anyong Reklamo) 
para sa diskriminasyon, panghaharas, pananakot,
at/o pambu-bully (kabilang ang sekswal na 
panghaharas); at/o diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, at/o pambu-bully batay sa anumang 
pinoprotektahang kategorya. 

Paghahain ng reklamo: Maaaring maghain ng 
reklamo ang isang mag-aaral o 
magulang/guardian sa pamamagitan ng pagkuha 
ng kopya ng Uniform Complaint Form. 
Maaaring makuha ang Uniform Complaint Form 
mula sa Uniform Complaint Compliance Office, 
paaralan, Quality Assurance 

sandiegounified.org/uniform-complaints. 
Ibinabalangkas ng Board Policy (BP, Patakaran ng 
Lupon) 1312.3 at Administrative Regulation (AR, 
Pang-administratibong Regulasyon) 1312.3 ang 
kabuuan ng Pamamaraan sa Uniform Complaint ng 
Distrito. Ang mga remedyong makikita sa labas ng 
distrito ay nakalista sa mga pamamaraang ito. 

Imbestigasyon: Sisiguruhin ng Superintendente o 
kanyang itinalaga na ang mga reklamong 
natanggap ang iimbestigahan alinsunod sa mga 
pang-administratibong pamamaraan ng distrito. 
Ang sinumang empleyado ng paaralang nakasaksi 
ng isang diskriminasyon na labas sa batas, 
kabilang ang diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, paghihiganti, at/o pambu-bully, ay 
agad na dapat mamagitan upang mapigilan ang 
insidente kapag ligtas na gawin ito. 

Ang distrito ay agad na gagawa ng epektibo, 
masusi, at walang-pinapanigang imbestigasyon sa 
(mga) alegasyon ng diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, at/o pambu-bully. Parehong may 
karapatan ang (mga) nagrereklamo at (mga) 
inirereklamo na magharap ng mga saksi at 
ebidensya tungkol sa mga alegasyon. Magbibigay 
ang Distrito ng nakasulat na ulat sa loob ng 60 
araw mula sa petsa ng paghain ng reklamo. 
Magiging kabilang sa ulat ang buod ng mga 
katotohanan, desisyon sa reklamo, dahilan ng 
desisyon at, kung naaangkop, mga aksyon ng 
pagtatama na isinagawa o isasagawa, kabilang ang, 
ngunit hindi limitado sa mga remedyo. 

Aksyon: Kung ang reklamo sa sekswal na 
panghaharas o anumang iba pang diskriminasyon, 
panghaharas, pananakot, at/o pambu-bully batay sa 
pinoproptektahang grupo ay napatunayan ng 
imbestigasyon, agad na gagawa ang superintendente
at/o kanyang kinatawan ng naaangkop na aksyon 
para mawakasan ang sekswal na panghaharas, at/o
pambu-bully, at matugunan ang mga epekto sa 
(mga) mag-aaral. Dagdag dito, kung 
napagpasyahang kailangan ang aksyong 
pandisiplina, pagpapasyahan ng superintendente o 
itinalaga ang naaangkop na aksyon upang mapigilan 
ang muling pangyayari at subaybayan ang naharas 
na mag-aaral, depende kung ang naghaharas ay
isang mag-aaral, miyembro ng staff o ahente ng 
distrito. Maaaring magsagawa ng aksyong 
pandisiplina kabilang ang pagpapatalsik sa paaralan
o pagtanggal sa trabaho. 

Maaari ring magbigay ng mga remedyo sa (mga) 
mag-aaral at maaaring atasan ang paaralan ng 
aksyong pangremedyo. Inaatasan ang Distritong 
magpatupad ng mga aksyong pangremedyo na 
idinisenyo upang mawakasan ang sekswal na 
panghaharas, diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot,

mailto:lryan@sandi.net
http://www.sandiegounfied.org/bullying
http://www.sandiegounified.org/bullying
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B. Mga Patakaran sa Diskriminasyon, Panghaharas, Pananakot, at Pambu-bully pagtulong, pagpuwersa o pag-utos sa ibang gawin 
ang mga akto ng pambu-bully o cyber-bullying, o 
pananakot. 

ang follow up ay ipapadala ng prinsipal (o QAO) 
sa pagtatapos ng imbestigasyon.  Ang nagreklamo 
ay maaaring i-apela ang 

Office, o sa web link ng Uniform Complaint ng 
Distrito na matatagpuan sa Legal Services 
Division (Dibisyon para sa mga Ligal na 
Serbisyo) sa https://www.  

Paunawa sa Hindi 

Pagdidiskrimina sa Mag-aaral 
Ang San Diego Unified School District (Distrito
ng Nagkakaisang Paaralan sa San Diego) ay
dedikado sa pantay-pantay na oportunidad para sa 
lahat ng indibidwal sa edukasyon. Ang mga 
programa at aktibidad ng distrito ay dapat maging 
malaya sa diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, at pambu-bully na sanhi ng mga 
sumusunod na aktwal o nahihiwatigang katangian: 
edad, ninuno, kulay ng balat, at kapansanang 
pisikal o pangkaisipan, etnisidad, pagkakakilanlan 
ng etnikong grupo, kasarian, pagpapahayag ng 
kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, 
panghenetikong impormasyon, katayuang pang-
imigrasyon, medikal na kondisyon, nasyonalidad, 
bansang pinagmulan, aktwal o nahihiwatigang 
kasarian, sekswal na oryantasyon, lahi, relihiyon, 
o batay sa kaugnayan ng isang tao sa isang tao o 
grupong may isa o higit pa sa mga aktuwal o 
nahihiwatigang katangiang ito. 

Ang mga mag-aaral na lumalabag sa patakarang 
ito ay maaaring sumailalim sa disiplinang 
hanggang sa at kabilang ang pagpapatalsik sa 
paaralan, alinsunod sa patakaran ng distrito, 
pamamaraang administratibo at batas ng estado. 

Ilalapat ang patakarang ito sa lahat ng gawaing 
may kaugnayan sa aktibidad sa paaralan o 
pagpasok sa paaralan na nangyayari sa loob ng 
paaralan sa ilalim ng hurisdiksyon ng 
superintendente ng distrito ng paaralan. 

Ang mga empleyadong lumalabag sa patakarang 
ito ay dapat na sumailalim sa disiplinang 
hanggang sa at kabilang ang pagpapaalis sa 
trabaho. Ang anumang aksyong pandisiplina ay 
dapat na maging alinsunod sa naaangkop na 
pederal, pang-estado at/o collective bargaining na 
mga kasunduan. 

Sangguniang Board Policy (BP, Patakaran ng 
Lupon) 5145.3 at Administrative Regulation (AR, 
Pang-administratibong Regulasyon) 5145.3 para sa 
kabuuan ng mga patakaran. 

Patakaran sa Sekswal na 

Panghaharas sa Mag-aaral
Ang San Diego Unified ay dedikadong gawing 
malaya ang mga paaralan sa sekswal na 
panghaharas at diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, at pambu-bully. Ang sekswal na 
panghaharas ay isang anyo ng diskriminasyon sa 
kasarian sa ilalim ng Titulo IX ng Education 
Amendments of the Civil Rights Act of 1972 (Mga 
Pagbabago sa Edukasyon sa Batas sa mga
Karapatang Sibil ng 1972) at ipinagbabawal ng 
parehong mga pederal na batas at batas ng estado. 
Ipinagbabawal ng distrito ang sekswal na 
panghaharas sa mga mag-aaral ng ibang mga mag-
aaral, empleyado o iba pang tao, sa paaralan o sa 
mga aktibidad na inisponsor ng paaralan o may 
kinalaman sa paaralan. Ang sekswal na 
panghaharas ay binigyang-kahulugan sa Kodigo 
ng Edukasyon bilang hindi 

pinahihintulutang sekswal na pang-aakit; hiling na 
mga sekswal na pabor; o pasalita, ipinakikita, o 
pisikal na pag-aasal na likas na sekswal na ginawa 
ng isang taong mula sa o nasa kapaligirang pang-
edukasyon. Sisiguraduhin ng superintendente at ng 
kanyang itinalaga na nakakatanggap ang mga 
mag-aaral ng distrito ng naaangkop sa edad na 
tagubilin tungkol sa kanilang mga karapatang 
maging malaya sa sekswal na panghaharas, pati na 
rin ng pamamaraan ng distrito para sa pag-uulat at 
pag-iimbestiga sa mga reklamo tungkol sa sekswal 
na panghaharas, kabilang ang kung kanino dapat 
ihain ang reklamo. 

Ipinagbabawal ng distrito ang pag-aasal na may 
layunin o epekto ng pagkakaroon ng negatibong 
epekto sa trabaho o pang-akademikong pagganap 
ng indibidwal, o na sapat na malubha, walang 
puknat, o laganap upang lumikha ng 
nakakapanakot, masama, o nakakagalit na 
kapaligirang pang-edukasyon. 

Higit pang ipinagbabawal ng distrito ang sekswal 
na panghaharas na kumukondisyon sa katayuan, 
pag-unlad, mga kapakinabangan, mga serbisyo, 
mga karangalan, programa o mga aktibidad ng 
mag-aaral batay sa pagsuko sa naturang pag-
aasal. 

Ang sinumang mag-aaral na nararamdamang 
siya ay sa kasalukuyan, o sa nakaraan na sekswal 
na hinaras ng empleyado ng paaralan, ibang 
mag-aaral, o empleyadong hindi taga-paaralan sa 
paaralan o sa isang event na may kaugnayan sa 
paaralan, ay dapat na agad na makipag-ugnay sa 
kanyang guro o sinumang iba pang empleyado 
ng distrito. Ang isang empleyadong tumatanggap 
ng naturang reklamo ay dapat na iulat ito
alinsunod sa mga pang-administratibong 
pamamaraan/regulasyon. 

Ang mga mag-aaral na lumalabag sa patakarang 
ito ay maaaring sumailalim sa disiplina na 
hanggang sa at kasama ang pagpapatalsik sa 
paaralan, alinsunod sa patakaran ng distrito, mga 
pang-administratibong pamamaraan at batas ng 
estado. 

Ang mga empleyadong lumalabag sa patakarang 
ito ay sasailalim sa disiplinang hanggang sa at 
kinabibilangan ng pagpapaalis sa trabaho. Ang 
anumang aksyong pandisiplina ay magiging 
alinsunod sa naaangkop na mga pederal at pang-
estadong batas at/o collective bargaining na mga 
kasunduan. 

Naniniwala ang distrito na malulutas nito ang mga 
isyu ng diskriminasyon, panghaharas, pananakot,
at pambu-bully sa paaralan. 

Sangguniang BP at AR 5145.7 at BP at AR para 
sa kabuuan ng mga patakaran. 

Site-Based Resolution Process 

Ang imbestigasyon at proseso ng paglutas na 
nakabase sa paaralan ay dinisenyo upang hikayatin 

ang sinumang mag-aaral na naniniwalang siya ay
naging biktima ngunit hindi nagnanais na maghain
ng isang pormal na nakasulat na reklamo, at 
humiling ng kalutasan sa paaralan. Ngunit, ang 
isang mag-aaral o magulang ay maaaring maghain 
ng pormal na reklamo sa anumang oras nang hindi 
ginagamit ang prosesong nakabase sa paaralan. 

Sa pagtanggap ng pasalita o nakasulat na ulat ng 
sekswal na panghaharas, ang principal o
administrador ng paaralan ay gagawa ng 
pansamantalang pang-iwas na mga 
hakbang/remedyo upang pahintuin ang 
panghaharas at protektahan ang mga panig mula sa 
higit pang panghaharas habang nakabinbin ang 
kalalabasan ng imbestigasyon at resolusyon. 
Bibigyan ng kongklusyon ng 
prinsipal/administrador ng paaralan ang 
imbestigasyon at aabisuhan ang mga panig sa 
paraang nakasulat ng kinalabasan ng imbestigasyon 
sa loob ng 10 araw ng pasukan mula sa pagtanggap 
ng ulat ng sekswal na panghaharas. 

Ang isang mag-aaral na may ulat o reklamo ng 
sekswal na panghaharas o diskriminasyon, 
panghaharas, pananakot o pambu-bully batas sa 
kasarian ay dapat na agad na makipag-ugnay sa 
kanyang guro o iba pang empleyado ng distrito. 
Para sa mga katanungan o karagdagang 
impormasyon sa anumang oras sa panahon ng 
prosesong ito, o kung hindi malulutas ang 
problema sa antas ng paaralan, maaaring makipag-
ugnay ang mag-aaral o magulang sa kay: 
Lynn A. Ryan, Taga-ugnay para sa Titulo IX, 
Eugene Buckner Education Center 
4100 Normal St., Room 2129 
San Diego, CA 92103 
lryan@sandi.net 
619-725-7225

Sa anumang oras sa panahon ng proseso ng 
paglutas, maaaring piliin ng mga mag-aaral, 
magulang o guardian na maghain ng Uniform 
Complaint (Magka-anyong Reklamo) para sa 
diskriminasyon, panghaharas, pananakot, at 
pambu-bully batay sa protektadong kategorya o 
grupo (kung naaangkop). Tingnan ang “Paano 
Maghain ng Magkaanyong Reklamo” sa pahina 
3 para sa higit pang impormasyon. 

Patakaran sa Pagbabawal sa 

Pambu-bully at Pananakot 
Alinsunod sa Administrative Regulation 5131.2 at 
Board Policy 5131.2, ang pambu-bully (kabilang 
ang cyber-bullying), o pananakot sa anumang anyo 
ay ipinagbabawal sa paaralan o mga event na may 
kaugnayan sa paaralan (kabilang ang mga event na 
sa labas ng kampus, mga aktibidad na inisponsor ng 
paaralan, mga bus ng paaralan, at anumang event 
na may kaugnayan sa negosyo ng paaralan) o sa 
labas ng oras ng paaralan na may intensyong gawin
ito sa alinman sa itaas. Higit pang ipinagbabawal 
ng distrito ang pag-uudyok, 

Kabilang sa mga naturang akto ang mga 
makatwirang maituturing na dala ng isang aktwal o 
nahihiwatigang katangiang kinabibilangan ng, ngunit 
hindi limitado sa lahi, relihiyon, paniniwala, kulay 
ng balat, katayuan ng pagiging kasal, katayuan ng 
pagiging magulang, katayuan ng pagiging beterano, 
kasarian, sekwal na oryentasyon, pagpapahayag ng 
ayon sa kasarian o pagkakakilanlan, ninuno, bansang 
pinagmulan, pagkakakilanlan ng etnikong grupo, 
edad, kapansanang pangkaisipan o pisikal o 
anumang iba pang nakapagtatanging katangian. 

Ang sinumang miyembro ng staff na naka-obserba, 
nakarinig o kaya ay nakasaksi ng mga naturang 
aksyon o sa taong pinag-ulatan ng aksyon ay dapat 
na gumawa ng agaran at karampatang aksyon 
upang matigil ang pag-uugali at upang mapigilan 
ang pag-ulit ng pangyayaring ito gaya ng 
idinetalye sa naaangkop na mga pang-
administratibong pamamaraan/regulasyon. 

Ang mga mag-aaral na naka-obserba, nakarinig o 
kaya ay nakasaksi ng mga naturang aksyon ay 
dapat na iulat ang mga ito sa miyembro ng staff. 
Ang mga magulang o guardian at mga bisita ng 
distrito ay hinihikayat ding iulat ang mga pag-
uugali sa miyembro ng staff. 

Para sa higit pang impormasyon at upang mabasa 
ang mga pamamaraan, bisitahin ang 
www.sandiegounfied.org/bullying 

Paano Maghain ng Ulat o 

Reklamo sa Pambu-bully 
Ang distrito ay dedikado sa pagkakaloob ng 
ligtas, kumportableng kapaligiran sa pag-aaral 
para sa lahat ng mag-aaral at naniniwalang ang 
mga isyu sa pambu-bully ay maaaring malutas sa 
paaralan. 

Dapat iulat ng mga mag-aaral, magulang o 
guardian ang anumang akto ng pambu-bully ng 
isang mag-aaral, miyembro ng staff o ikatlong 
panig sa sinumang responsableng opisyal ng 
paaralan, gaya ng prinsipal ng paaralan, vice 
principal, counselor o guro. Ang ulat ay maaari 
ring isumite online sa 
www.sandiegounified.org/bullying. Maaari ring 
makipag-ugnay sa Quality Assurance Office 
(QAO, Tanggapan sa Pagsisiguro ng Kalidad) sa 
anumang oras (619-725-7211). 

Kung ang reklamo ay laban sa prinsipal o 
administrador ng paaralan kung kanino ang ulat ay 
karaniwang ipinaaalam, ang mag-aaral, miyembro 
ng staff o ikatlong panig ay dapat na direktang 
mag-ulat sa QAO. Ang QAO ay magsasagawa ng 
agaran, masusi, at walang pinapanigang 
imbestigasyon  sa reklamo, at susubukang lutasin 
ang bagay sa hindi pormal na paraan kasama ang 
nagreklamo. 

Ang nakasulat na pagtugon sa mga natuklasan at 

desisyon sa loob ng 15 araw ng pagtanggap ng 
nakasulat na pagtugon. Kung napagpasyahan ng 
distrito na ang mga patakaran ng distritong 
nagbabawal sa diskriminasyon, panghaharas, o 
pambu-bully ay nilabag, ang aksyong pandisiplina 
na hanggang sa at kinabibilangan ng pagpapatalsik 
o pagpapaalis ay isasagawa.

Magdidisenyo ng mga aksyong pangremedyo 
upang mawakasan ang pambu-bully at/o 
pananakot, mapigilan ang pag-ulit ng pangyayari 
at matugunan ang mga epekto nito sa nabiktimang 
mag-aaral. Ang follow-up sa mga mag-aaral ay 
gagawin upang masigurong tumigil na ang 
panghaharas at hindi magkakaroon ng 
paghihiganti. 

Sa anumang oras sa panahon ng hindi pormal na 
proseso ng paglutas, ang mga mag-aaral, magulang 
o guardian ay maaaring piliing maghain ng isang
Uniform Complaint (Magka-anyong Reklamo).
Tingnan ang seksyon sa "Paano Mag-file ng Isang
Magka-anyong Reklamo" sa seksyong ito (B) para
sa higit pang impormasyon.

Pag-uulat ng mga Mag-aaral 
Kasama ng Bullying Policy at Administrative 
Regulation 5131.2, nakipagtulungan ang San 
Diego Unified San Diego County CrimeStoppers 
sa  “Students Speaking Out” (“Pag-uulat ng mga 
Mag-aaral”) upang gawing mas ligtas ang mga 
paaralan at komunidad. Ang Students Speaking 
Out ay nagbibigay ng paraan para ligtas na 
makipag-ulat ang mga mag-aaral ng mga krimen 
sa paaralan nang hindi ipinapakilala ang kanilang 
mga sarili sa pamamagitan ng telepono, text, o 
internet nang hindi natatakot sa paghihiganti sa 
pamamagitan ng pagtawag sa 1-888-580-TIPS 
(8477), pag-text sa 274637 o pagpunta sa  
www.studentsspeak- ingout.org. 

Paano Maghain ng 

Magka-anyong Reklamo 
Sa anumang oras sa panahon ng hindi pormal na 
proseso ng paglutas, ang mga mag-aaral, magulang o 
guardian ay maaaring piliin maghain ng isang 
Uniform Complaint (Magka-anyong Reklamo) 
para sa diskriminasyon, panghaharas, pananakot, 
at/o pambu-bully (kabilang ang sekswal na 
panghaharas); at/o diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, at/o pambu-bully batay sa anumang 
pinoprotektahang kategorya. 

Paghahain ng reklamo: Maaaring maghain ng 
reklamo ang isang mag-aaral o 
magulang/guardian sa pamamagitan ng pagkuha 
ng kopya ng Uniform Complaint Form. 
Maaaring makuha ang Uniform Complaint Form 
mula sa Uniform Complaint Compliance Office, 
paaralan, Quality Assurance 

sandiegounified.org/uniform-complaints. 
Ibinabalangkas ng Board Policy (BP, Patakaran ng 
Lupon) 1312.3 at Administrative Regulation (AR, 
Pang-administratibong Regulasyon) 1312.3 ang 
kabuuan ng Pamamaraan sa Uniform Complaint ng 
Distrito. Ang mga remedyong makikita sa labas ng 
distrito ay nakalista sa mga pamamaraang ito. 

Imbestigasyon: Sisiguruhin ng Superintendente o 
kanyang itinalaga na ang mga reklamong 
natanggap ang iimbestigahan alinsunod sa mga 
pang-administratibong pamamaraan ng distrito. 
Ang sinumang empleyado ng paaralang nakasaksi 
ng isang diskriminasyon na labas sa batas, 
kabilang ang diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, paghihiganti, at/o pambu-bully, ay 
agad na dapat mamagitan upang mapigilan ang 
insidente kapag ligtas na gawin ito. 

Ang distrito ay agad na gagawa ng epektibo, 
masusi, at walang-pinapanigang imbestigasyon sa 
(mga) alegasyon ng diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, at/o pambu-bully. Parehong may 
karapatan ang (mga) nagrereklamo at (mga) 
inirereklamo na magharap ng mga saksi at 
ebidensya tungkol sa mga alegasyon. Magbibigay 
ang Distrito ng nakasulat na ulat sa loob ng 60 
araw mula sa petsa ng paghain ng reklamo. 
Magiging kabilang sa ulat ang buod ng mga 
katotohanan, desisyon sa reklamo, dahilan ng 
desisyon at, kung naaangkop, mga aksyon ng 
pagtatama na isinagawa o isasagawa, kabilang ang, 
ngunit hindi limitado sa mga remedyo. 

Aksyon: Kung ang reklamo sa sekswal na 
panghaharas o anumang iba pang diskriminasyon, 
panghaharas, pananakot, at/o pambu-bully batay sa 
pinoproptektahang grupo ay napatunayan ng 
imbestigasyon, agad na gagawa ang superintendente 
at/o kanyang kinatawan ng naaangkop na aksyon 
para mawakasan ang sekswal na panghaharas, at/o 
pambu-bully, at matugunan ang mga epekto sa 
(mga) mag-aaral. Dagdag dito, kung 
napagpasyahang kailangan ang aksyong 
pandisiplina, pagpapasyahan ng superintendente o 
itinalaga ang naaangkop na aksyon upang mapigilan 
ang muling pangyayari at subaybayan ang naharas 
na mag-aaral, depende kung ang naghaharas ay 
isang mag-aaral, miyembro ng staff o ahente ng 
distrito. Maaaring magsagawa ng aksyong 
pandisiplina kabilang ang pagpapatalsik sa paaralan 
o pagtanggal sa trabaho.

Maaari ring magbigay ng mga remedyo sa (mga) 
mag-aaral at maaaring atasan ang paaralan ng 
aksyong pangremedyo. Inaatasan ang Distritong 
magpatupad ng mga aksyong pangremedyo na 
idinisenyo upang mawakasan ang sekswal na 
panghaharas, diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot, 

mailto:lryan@sandi.net
http://www.sandiegounfied.org/bullying
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at/o pambu-bully; pigilang mangyari itong muli; at 
tugunan ang mga epekto sa mga kasangkot na 
mag-aaral. Dapat ding subaybayan ng Distrito ang 
(mga) mag-aaral upang masiguro na huminto na 
ang diskriminasyon, panghaharas, pananakot, at/o 
pambu-bully at na walang paghihiganti. 

na oryentasyon, lahi, relihiyon, o batay sa 
kaugnayan ng isang tao sa tao o grupong may isa 
o higit pa sa mga aktwal o nahihiwatigang
katangiang ito.

Ang mga programa at aktibidad na sumasailalim 
sa UCP ay ang mga sumusunod: Edukasyon para 
sa mga Nasa Hustong Gulang; Pang-After School 
na Edukasyon at Kaligtasan; 

Karagdagang Impormasyon 

Magpapaskil kami ng abiso sa pamantayang 
anyo ng mga karapatang pang-edukasyon ng 
mga mag-aaral sa foster care, mga mag-aaral na 
walang tirahan, mga mag-aaral na dating 

Dapat ding samahan ang apela ang isang kopya ng 
orihinal na naihaing reklamo at isang kopya ng 
aming desisyon 

Nagbibigay kami ng payo sa sinumang 
nagrereklamong nangangailangan ng mga 
remedyong alinsunod sa batas na sibil, kabilang 
ang, ngunit hindi limitado sa, mga 

injunction (babala o utos ng korte), 
restraining order (utos ng pagbabawal), o iba 
pang mga remedy o utos na mayroon sa 
ilalim ng mga pang-estado o pederal na batas 
sa diskriminasyon, panghaharas, pananakot o 
pambu-bully, gaya ng naaangkop. 

Makukuha nang libre ang isang kopya Mga 
Uniform Complaint Procedure (Mga 
Pamamaraan sa Magka-anyong Reklamo). 

Ipinagbabawal ng distrito ang paghihiganti 
laban sa sinumang tao, kabilang ang mga saksi, 
nagrereklamo, tumetestigo, tumutulong 

Teknikal na Edukasyon para sa Karera sa 
Agrikultura; Pangkarerang Teknikal at Teknikal 
na Edukasyon; Pangkarerang Teknikal; Teknikal 
na Pagsasanay (Pang-estado); Pangkarerang 

nasa juvenile court at ngayon ay naka-enrol na 
sa distrito ng paaralan, at mga mag-aaral na bahagi 
ng mga pamilyang militar gaya ng 

C. Ang Uniform Discipline Plan 
o kasali sa mga pamamaraan ng reklamong ito.
Isang hiwalay na Uniform Complaint ang
maaaring ihain kung nangyari ang paghihiganti
laban sa sinumang indibidwal na kasali sa
pagpoproseso ng Uniform Complaint sa
diskriminasyon, panghaharas, pananakot o pambu-
bully. Ang bawat reklamo ay iimbestigahan agad
at sa paraang ginagalang ang pagkabribado ng
lahat ng may kinalamang panig.

Pananatilihing kumpidensyal ang mga reklamo 
hangga’t maaari. Maaari ring dalhin ng 
nagrereklamo ang kaso sa hukumang sibil. 
Sanggunian BP at AR 1312.3 para sa kabuuan ng 
mga patakaran 

Ang Uniform Complaint form ay dapat na ihain 
sa sumusunod na departamento: 
Uniform Complaint Compliance Officer: 

Lynn A. Ryan 
San Diego Unified School District  
4100 Normal Street, #2129 

San Diego, CA 92103  
619-725-7225
lryan@sandi.net

Taunang Abiso sa mga 

Uniform Complaint Procedure 

(UCP, Pamamaraan para sa 

Magka-anyong Reklamo) 
Para sa mga mag-aaral, empleyado, magulang o 

guardian ng mga mag-aaral nito, mga komiteng 
nagpapayo ng paaralan at distrito, naaangkop na 

mga opisyal at kinatawan ng pribadong paaralan, 

at iba pang mga interesadong partido. 

Pangunahing tungkulin ng San Diego Unified 
School District (Distrito ng Nagkakaisang 
Paaralan sa San Diego) ang pagsunod sa mga 
pang-estado at pederal na batas at mga 
regulasyon, kabilang ang mga may kinalaman sa 
labag sa batas na diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot o pambu-bully laban sa alinman sa 
mga sumusunod na pinoprotektahang grupo: 
edad, ninuno, kulay ng balat, kapansanang 
pangkaisipan o pisikal, etnisidad, pagkakakilanlan 
ng etnikong grupo, kasarian, pagpapahayag ng 
kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, 
panghenetikong impormasyon, katayuang pang-
imigrasyon, katayuan ng pagiging kasal o 
pagiging magulang, nasyonalidad, bansang 
pinagmulan, aktwal o nahihiwatigang kasarian, 
sekswal 

Teknikal na Edukasyon (Pederal); Pag-aalaga at 
Paglaki ng Bata; Compensatory Education 
(Edukasyon para sa mga may Kapansanan); 
Course Periods without Educational Content 
(Pagtatalaga ng Gawain sa Mag-aaral sa Labas ng 
Klase); Edukasyon ng mga Mag-aaral na nasa 
Foster Care, Mga Mag-aaral na Walang Tirahan, 
Mga Dating Juvenile Court na Mag-aaral 
(Edukasyong Itinalaga ng Hukuman para sa 
Kabataan) na Naka-enrol na Ngayon sa Distrito ng 
Paaralan, at mga Mag-aaral na mula sa mga 
Pamilyang nasa Militar; Every Student Succeeds 
Act (Batas sa Ikatatagumpay ng Mag-aaral) / No 
Child Left Behind (Batas para sa Lahat ng 
Kabataan) (Mga Titulo I–VII); Mag-aaral na may 
Pinapasusong Anak – Mga Makatuwirang 
Akomodasyon; Local Control and Accountability 
Plans (LCAP, Mga Plano sa Panlokal na Kontrol at 
Pananagutan); Edukasyon ng Migrante; Mga 
Pagtuturo ng Pisikal na Edukasyon; Mga Mag-
aaral na Nagbubuntis at Magulang -Mga 
Akomodasyon; Mga Singil sa Mag-aaral; Mga 
Panrehiyong Occupational Center at Programa 
(Nagbibigay ng Pangkarerang Kasanayan); Mga 
Plano ng Paaralan para sa Pagtamasa ng Mag-
aaral; Mga Plano ng Kaligtasan sa Paaralan; Mga 
Konseho sa Paaralan; Preschool ng Estado; Mga 
Isyung Pangkalusugan at Pangkaligtasan ng 
Preschool ng Estado sa mga LEA na Nakaliban sa 
Pagkalisensyado. 

Mga Singil sa Mag-aaral 
Kabilang sa mga singil sa mag-aaral ang, ngunit 
hindi limitado sa, lahat ng sumusunod: Singil sa 
mag-aaral bilang isang kondisyon sa 
pagpaparehistro sa paaralan o mga klase, o bilang 
isang kondisyon sa pagsali sa klase o 
extracurricular na aktibidad, ang klase o aktibidad 
ay isang elektibo man o iniaatas, o para sa credit. 
Isang security deposit, o iba pang dapat bayaran ng 
mag-aaral para makakuha ng lock, locker, aklat, 
kasangkapan sa klase, instrumentong pangmusika, 
mga damit, o iba pang mga materyal o kagamitan. 
Ang kinakailangang bayaran ng mag-aaral para 
makakuha ng mga materyal, supply, kagamitan, o 
mga damit na kaugnay ng aktibidad na pang-
edukasyon. Maaaring maghain ng reklamo hinggil 
sa mga singil sa mag-aaral sa prinsipal ng paaralan 
o sa aming superintendente o sa kanyang itinalaga.

Maaaring ihain ang reklamo sa mga singil sa 
mag-aaral at/o LCAP nang hindi ipinakikilala 
ang sarili, ngunit, dapat magbigay ang 
nagrereklamo ng ebidensya o impormasyong 
maghahatid sa ebidensya upang suportahan ang 
reklamo. Ang mag-aaral na naka-enrol sa isang 
paaralan sa ating distrito ay aatasang magbayad 
ng singil sa mag-aaral para sa pagsali sa isang 
aktibidad na pang-edukasyon. Ang reklamo sa 
singil sa mag-aaral ay dapat na ihain nang hindi 
lalampas ng isang taon mula sa petsa kung kailan 
nangyari ang sinasabing paglabag. 

48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, at 
51225.2. Dapat maging kabilang sa abisong ito 
ang impormasyon sa proseso ng reklamo, gaya 
ng naaangkop. 

Upang matukoy ang mga naaangkop na paksa ng 
mga isyung pangkalusugan at pangkaligtasan ng 
preschool ng estado alinsunod sa HSC seksyon 
1596.7925, ipapaskil ang isang abiso sa bawat 
silid-aralan ng programang preschool ng estado 
sa bawat paaralan sa Distrito. 

Ang abiso ay (1) magpapahayag ng mga iniaatas 
sa kalusugan at kaligtasan sa ilalim ng Titulo 5 ng 
Kodigo ng mga Regulasyon ng California na 
nalalapat sa mga programang preschool ng estado 
ng California alinsunod sa HSC seksyon 
1596.7925 at (2) magpapahayag ng lokasyon 
kung saan makukuha ang form para maghain ng 
reklamo hinggil sa mga isyung pangkalusugan at 
pangkaligtasan sa preschool ng estado alinsunod 
sa HSC seksyon 1596.7925. 

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan 

Ang mga reklamong UCP ay dapat na ihain sa 
paraang nakasulat sa sumusunod na Uniform 
Complaint Compliance Officer: 

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

Iimbestigahan ang mga reklamo at isang nakasulat 
na ulat na may desisyon ang ipapadala sa 
nagrereklamo sa loob ng animnapung (60) araw 
mula ng matanggap ng reklamo. Maaaring 
mapalawig ang haba ng panahong ito sa 
pamamagitan ng nakasulat na kasunduan ng 
nagrereklamo. Ang taong responsable sa pag-
iimbestiga ng reklamo ay magsasagawa at 
kukumpletuhin ang imbestigasyon alinsunod sa 
aming mga patakaran at pamamaraan ng UCP. 

Ang nagrereklamo ay may karapatang mag-apela 
sa aming desisyon sa mga reklamo tungkol sa mga 
espesipikong programa at aktibidad na 
sumasailalim sa UCP, mga singil sa mag-aaral at 
LCAP sa CDE sa pamamagitan ng paghahain ng 
isang nakasulat na apela sa loob ng 15 araw ng 
pagtanggap ng aming desisyon. 

Pinagtibay ng Lupon ng Edukasyon ang Uniform 
Discipline Plan (Plano ng Parehong Disiplina) na 
nagtatatag ng isang balangkas para buuin, 
pahusayin, at ipatupad ang kultura ng 
pagdidisiplina na naaayon sa pag-aaral sa bawat 
paaralan sa San Diego Unified School District.
Ang planong ito ay binuo sa pambuong-paaralang 
suporta sa positibong pag-uugali, isang kultura ng 
mga positibong paraan ng pagdidisiplina, at 
pansistemang pagbubuo ng maingat na tinukoy na 
mga patakarang may kinakailangang istruktura 
para sa kanilang matatag, patas, at hindi pabagu-
bagong pagpapatupad. 

Ang kahalagahan ng pambuong-paaralang suporta
sa positibong pag-uugali at planong pandisiplina 
ay naaayon sa mga prinsipyo ng kaligtasan, 
responsibilidad, pagiging magalang, kahusayan sa 
kultura, at panghabang-buhay na pag-aaral. 

Ang Lahat ng Mag-aaral ay 

May Karapatan sa Mataas-

na-Kalidad na Edukasyon
Ang karapatan sa mataas-na-kalidad na edukasyon 
ay nagsisiguro na ang mga hakbang sa 
pagdidisiplina ng paaralan ay hindi gagamitin
upang ihiwalay ang mga mag-aaral sa paaralan o 
kaya ay ipagkait sa kanila ang naturang 
edukasyon, maliban kung kinakailangan upang 
mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at 
staff. 
Ang isang layunin ng pagdidisiplina sa paaralan ay 
upang tulungan ang mga mag-aaral sa pag-aaral at 
pagpapamalas ng disiplina sa sarili o pagkontrol sa 
kanilang sariling pag-uugali. Ang 
pagsasakatuparan ng ganitong layunin ay 
nakadepende sa mabuting panghuhusga at
pagmamalasakit sa mga guro, pang-unawa at 
pamumuno ng mga administrador, at suporta ng 
lahat ng (mga) magulang/(mga) guardian sa loob 
ng komunidad. 

Ang tagumpay sa Uniform Discipline Plan ay 
nakasalalay sa paniniwalang ito ay bukas na 
maipaparating at maipapatupad bilang isang 
pagsusumikap na may pagtutulungan sa pagitan 
ng (mga) magulang, (mga) guardian, at staff. 

Ang mga programa ng distrito at paaralan ay 
gagawa ng bawat makatwirang pagsusumikap 
upang itama ang maling pag-uugali ng mag-aaral 
sa pamamagitan ng mga mapagkukunan ng 
suporta at impormasyong nakabase sa paaralan sa 
posibleng pinakamababang antas, at suportahan 
ang mga mag-aaral sa pag-aaral 

ng mga kasanayang kailangan upang 
mapahusay ang positibong kapaligiran
ng paaralan at maiwasan ang negatibong 
pag-uugali. 

Maaaring tugunan ng mga guro ang karamihan sa 
mga isyung didisiplinahin sa klase. Sa lahat ng 
pagkakataon, ang disiplina sa paaralan ay dapat na 
maging makatwiran, napapanahon, naaangkop sa 
edad, patas, at tumutugma sa kalubhaan ng maling 
pag-uugali ng mag-aaral. Dapat na siguruhin ng 
mga opisyal ng paaralan at distrito na 
ipinapaliwanag sa mga mag-aaral at magulang ang 
mga karapatan sa kaukulang proseso ng 
pagdidisiplina. Ang kabiguang magkaloob sa mga 
mag-aaral at mga magulang/guardian ng 
kaukulang proseso ay maaaring magresulta sa
pagkasira ng tiwala sa pagitan ng mga paaralan at 
ilang mag-aaral, pamilya, at komunidad na 
kanilang pinaglilingkuran. 

Upang masiguro ang mga epektibong ugnayan at 
sapat na komunikasyon sa mga bagay ukol sa 
pagdidisiplina sa mag-aaral, dapat na may
pagsasaalang-alang at paggalang sa 

• karapatan ng mga magulang/guardian na 
maabisuhan kapag ang kanilang anak ay 
nahaharap sa aksyong pandisiplina, 

• karapatan ng mag-aaral sa hindi pormal na 
pagpupulong kasama ang prinsipal o 
itinalaga, at 

• karapatan ng mga magulang/mag-aaral na i-
apela ang mga pagsususpindi, pagpapatalsik, 
at referral sa mga alternatibong paaralan. 

Habang nagsusumikap ang San Diego Unified na 
mapanatiling kalahok at may kaalaman ang mga 
magulang/guardian, minsan ay kailangan at 
naaangkop para sa mga opisyal ng paaralan at/o
mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na 
makipag-usap sa mga mag-aaral nang hindi muna 
inaabisuhan ang kanilang mga magulang. Ang 
mga opisyal na ito ay hindi kinakailangang 
kumuha ng pahintulot mula sa magulang bago 
makipag-usap sa mga mag-aaral hinggil sa mga 
bagay na tungkol sa paaralan. 

Suspensyon
Ang suspensyong mula sa paaralan ay isang 
seryoso at, sa pinakakatangian nito, kontrobersyal 
na pagkilos na iaangkop nang may pag-iingat at 
hinahon pagkatapos ng maingat na imbestigasyon 
at sa kawalan ng mga makatwirang alternatibo. 

Para sa impormasyon tungkol sa mga espesipikong 
paglabag na maaaring magresulta sa 

suspensyon at mga kaugnay na pamamaraan, 
mangyaring kumunsulta sa Uniform Discipline 
Plan (Plano ng Parehong Disiplina) o BP/AR 
5144.1

Pagpapatalsik 
Ang Kodigo ng Edukasyon ng California 
(48900) ang tumutukoy sa limang paglabag na 
nag-aatas sa prinsipal na magrekomenda ng 
pagpapatalsik: 

1. Pagdadala, pagbebenta o pagsusuplay ng 
armas. 

2. Pagwawasiwas ng kutsilyo sa ibang tao. 

3. Labag sa batas na pagbebenta ng 
kontroladong droga. 

4. Paggawa o pagtatangka ng sekswal na pag-
atake o sekswal na pambubugbog. 

5. Pagdadala ng pasabog. 

Ang lahat ng iba pang rekomendasyon para sa 
pagpapatalsik ay nasa pagpapasya ng prinsipal at 
dapat tugunan ang mga karagdagang natuklasan 
gaya ng nakasaad sa Kodigo ng Edukasyon ng 
California. 

Ang batas ng estado ay nag-aatas ng 
rekomendasyon ng pagpapatalsik sa paaralan para 
sa mga mag-aaral na natagpuang gumawa ng 
sekswal na pag-atake o sekswal na pambubugbog; 
ngunit ipinagbabawal ang pagsususpindi at 
pagpapatalsik ng mga mag-aaral na nasa mga 
gradong K-3 para sa pag-aasal na ito. Depende sa 
kalikasan ng nakumpirmang pag-aasal, ang bawat 
isang katotohanan, at ang edad ng mga batang 
sangkot, maaaring magkaroon ng iba't ibang 
naaangkop na parusa. Ang naaangkop na disiplina 
ay pagpapasyahan ng paaralan ayon sa indibidwal 
na batayan para sa pag-aasal na kinasasangkutan
ng mga mag-aaral na nasa ika-3 grado at pababa. 

Para sa impormasyon tungkol sa mga 
espesipikong paglabag na maaaring magresulta sa 
rekomendasyon ng pagpapatalsik at mga kaugnay 
na pamamaraan, mangyaring kumunsulta sa 
Uniform Discipline Plan o BP/AR 5144.1

Ang lahat ng dokumentong nabanggit sa seksyon 
ay matatagpuan sa website ng San Diego Unified 
sa www.sandiegounified.org/uniformdiscipline. 

mailto:lryan@sandi.net
mailto:lryan@sandi.net
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at/o pambu-bully; pigilang mangyari itong muli; at 
tugunan ang mga epekto sa mga kasangkot na 
mag-aaral. Dapat ding subaybayan ng Distrito ang 
(mga) mag-aaral upang masiguro na huminto na 
ang diskriminasyon, panghaharas, pananakot, at/o
pambu-bully at na walang paghihiganti. 

na oryentasyon, lahi, relihiyon, o batay sa 
kaugnayan ng isang tao sa tao o grupong may isa
o higit pa sa mga aktwal o nahihiwatigang 
katangiang ito. 

Ang mga programa at aktibidad na sumasailalim
sa UCP ay ang mga sumusunod: Edukasyon para 
sa mga Nasa Hustong Gulang; Pang-After School 
na Edukasyon at Kaligtasan; 

Karagdagang Impormasyon 

Magpapaskil kami ng abiso sa pamantayang
anyo ng mga karapatang pang-edukasyon ng 
mga mag-aaral sa foster care, mga mag-aaral na 
walang tirahan, mga mag-aaral na dating 

Dapat ding samahan ang apela ang isang kopya ng 
orihinal na naihaing reklamo at isang kopya ng 
aming desisyon 

Nagbibigay kami ng payo sa sinumang 
nagrereklamong nangangailangan ng mga 
remedyong alinsunod sa batas na sibil, kabilang 
ang, ngunit hindi limitado sa, mga 

injunction (babala o utos ng korte), 
restraining order (utos ng pagbabawal), o iba 
pang mga remedy o utos na mayroon sa 
ilalim ng mga pang-estado o pederal na batas 
sa diskriminasyon, panghaharas, pananakot o 
pambu-bully, gaya ng naaangkop. 

Makukuha nang libre ang isang kopya Mga 
Uniform Complaint Procedure (Mga 
Pamamaraan sa Magka-anyong Reklamo). 

Ipinagbabawal ng distrito ang paghihiganti
laban sa sinumang tao, kabilang ang mga saksi,
nagrereklamo, tumetestigo, tumutulong 

Teknikal na Edukasyon para sa Karera sa 
Agrikultura; Pangkarerang Teknikal at Teknikal 
na Edukasyon; Pangkarerang Teknikal; Teknikal 
na Pagsasanay (Pang-estado); Pangkarerang 

nasa juvenile court at ngayon ay naka-enrol na 
sa distrito ng paaralan, at mga mag-aaral na bahagi 
ng mga pamilyang militar gaya ng 

C. Ang Uniform Discipline Plan
o kasali sa mga pamamaraan ng reklamong ito. 
Isang hiwalay na Uniform Complaint ang 
maaaring ihain kung nangyari ang paghihiganti 
laban sa sinumang indibidwal na kasali sa 
pagpoproseso ng Uniform Complaint sa 
diskriminasyon, panghaharas, pananakot o pambu-
bully. Ang bawat reklamo ay iimbestigahan agad 
at sa paraang ginagalang ang pagkabribado ng 
lahat ng may kinalamang panig. 

Pananatilihing kumpidensyal ang mga reklamo 
hangga’t maaari. Maaari ring dalhin ng 
nagrereklamo ang kaso sa hukumang sibil. 
Sanggunian BP at AR 1312.3 para sa kabuuan ng 
mga patakaran 

Ang Uniform Complaint form ay dapat na ihain 
sa sumusunod na departamento: 
Uniform Complaint Compliance Officer: 

Lynn A. Ryan 
San Diego Unified School District  
4100 Normal Street, #2129

San Diego, CA 92103  
619-725-7225
lryan@sandi.net 

Taunang Abiso sa mga 

Uniform Complaint Procedure

(UCP, Pamamaraan para sa 

Magka-anyong Reklamo) 
Para sa mga mag-aaral, empleyado, magulang o 

guardian ng mga mag-aaral nito, mga komiteng 
nagpapayo ng paaralan at distrito, naaangkop na 

mga opisyal at kinatawan ng pribadong paaralan, 

at iba pang mga interesadong partido. 

Pangunahing tungkulin ng San Diego Unified
School District (Distrito ng Nagkakaisang 
Paaralan sa San Diego) ang pagsunod sa mga 
pang-estado at pederal na batas at mga 
regulasyon, kabilang ang mga may kinalaman sa 
labag sa batas na diskriminasyon, panghaharas, 
pananakot o pambu-bully laban sa alinman sa 
mga sumusunod na pinoprotektahang grupo: 
edad, ninuno, kulay ng balat, kapansanang 
pangkaisipan o pisikal, etnisidad, pagkakakilanlan 
ng etnikong grupo, kasarian, pagpapahayag ng 
kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian, 
panghenetikong impormasyon, katayuang pang-
imigrasyon, katayuan ng pagiging kasal o 
pagiging magulang, nasyonalidad, bansang 
pinagmulan, aktwal o nahihiwatigang kasarian, 
sekswal 

Teknikal na Edukasyon (Pederal); Pag-aalaga at 
Paglaki ng Bata; Compensatory Education 
(Edukasyon para sa mga may Kapansanan); 
Course Periods without Educational Content 
(Pagtatalaga ng Gawain sa Mag-aaral sa Labas ng 
Klase); Edukasyon ng mga Mag-aaral na nasa 
Foster Care, Mga Mag-aaral na Walang Tirahan, 
Mga Dating Juvenile Court na Mag-aaral 
(Edukasyong Itinalaga ng Hukuman para sa 
Kabataan) na Naka-enrol na Ngayon sa Distrito ng 
Paaralan, at mga Mag-aaral na mula sa mga 
Pamilyang nasa Militar; Every Student Succeeds 
Act (Batas sa Ikatatagumpay ng Mag-aaral) / No 
Child Left Behind (Batas para sa Lahat ng 
Kabataan) (Mga Titulo I–VII); Mag-aaral na may 
Pinapasusong Anak – Mga Makatuwirang 
Akomodasyon; Local Control and Accountability 
Plans (LCAP, Mga Plano sa Panlokal na Kontrol at 
Pananagutan); Edukasyon ng Migrante; Mga 
Pagtuturo ng Pisikal na Edukasyon; Mga Mag-
aaral na Nagbubuntis at Magulang -Mga 
Akomodasyon; Mga Singil sa Mag-aaral; Mga 
Panrehiyong Occupational Center at Programa 
(Nagbibigay ng Pangkarerang Kasanayan); Mga 
Plano ng Paaralan para sa Pagtamasa ng Mag-
aaral; Mga Plano ng Kaligtasan sa Paaralan; Mga 
Konseho sa Paaralan; Preschool ng Estado; Mga 
Isyung Pangkalusugan at Pangkaligtasan ng 
Preschool ng Estado sa mga LEA na Nakaliban sa 
Pagkalisensyado. 

Mga Singil sa Mag-aaral 
Kabilang sa mga singil sa mag-aaral ang, ngunit
hindi limitado sa, lahat ng sumusunod: Singil sa 
mag-aaral bilang isang kondisyon sa 
pagpaparehistro sa paaralan o mga klase, o bilang 
isang kondisyon sa pagsali sa klase o 
extracurricular na aktibidad, ang klase o aktibidad 
ay isang elektibo man o iniaatas, o para sa credit. 
Isang security deposit, o iba pang dapat bayaran ng 
mag-aaral para makakuha ng lock, locker, aklat, 
kasangkapan sa klase, instrumentong pangmusika, 
mga damit, o iba pang mga materyal o kagamitan. 
Ang kinakailangang bayaran ng mag-aaral para 
makakuha ng mga materyal, supply, kagamitan, o 
mga damit na kaugnay ng aktibidad na pang-
edukasyon. Maaaring maghain ng reklamo hinggil 
sa mga singil sa mag-aaral sa prinsipal ng paaralan
o sa aming superintendente o sa kanyang itinalaga. 

Maaaring ihain ang reklamo sa mga singil sa 
mag-aaral at/o LCAP nang hindi ipinakikilala 
ang sarili, ngunit, dapat magbigay ang 
nagrereklamo ng ebidensya o impormasyong 
maghahatid sa ebidensya upang suportahan ang 
reklamo. Ang mag-aaral na naka-enrol sa isang 
paaralan sa ating distrito ay aatasang magbayad 
ng singil sa mag-aaral para sa pagsali sa isang 
aktibidad na pang-edukasyon. Ang reklamo sa 
singil sa mag-aaral ay dapat na ihain nang hindi 
lalampas ng isang taon mula sa petsa kung kailan 
nangyari ang sinasabing paglabag. 

48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, at 
51225.2. Dapat maging kabilang sa abisong ito 
ang impormasyon sa proseso ng reklamo, gaya 
ng naaangkop. 

Upang matukoy ang mga naaangkop na paksa ng 
mga isyung pangkalusugan at pangkaligtasan ng 
preschool ng estado alinsunod sa HSC seksyon 
1596.7925, ipapaskil ang isang abiso sa bawat 
silid-aralan ng programang preschool ng estado 
sa bawat paaralan sa Distrito. 

Ang abiso ay (1) magpapahayag ng mga iniaatas
sa kalusugan at kaligtasan sa ilalim ng Titulo 5 ng 
Kodigo ng mga Regulasyon ng California na 
nalalapat sa mga programang preschool ng estado 
ng California alinsunod sa HSC seksyon 
1596.7925 at (2) magpapahayag ng lokasyon 
kung saan makukuha ang form para maghain ng 
reklamo hinggil sa mga isyung pangkalusugan at 
pangkaligtasan sa preschool ng estado alinsunod 
sa HSC seksyon 1596.7925. 

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan 

Ang mga reklamong UCP ay dapat na ihain sa 
paraang nakasulat sa sumusunod na Uniform 
Complaint Compliance Officer: 

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

Iimbestigahan ang mga reklamo at isang nakasulat
na ulat na may desisyon ang ipapadala sa
nagrereklamo sa loob ng animnapung (60) araw 
mula ng matanggap ng reklamo. Maaaring 
mapalawig ang haba ng panahong ito sa 
pamamagitan ng nakasulat na kasunduan ng 
nagrereklamo. Ang taong responsable sa pag-
iimbestiga ng reklamo ay magsasagawa at 
kukumpletuhin ang imbestigasyon alinsunod sa 
aming mga patakaran at pamamaraan ng UCP. 

Ang nagrereklamo ay may karapatang mag-apela 
sa aming desisyon sa mga reklamo tungkol sa mga 
espesipikong programa at aktibidad na 
sumasailalim sa UCP, mga singil sa mag-aaral at 
LCAP sa CDE sa pamamagitan ng paghahain ng 
isang nakasulat na apela sa loob ng 15 araw ng 
pagtanggap ng aming desisyon. 

Pinagtibay ng Lupon ng Edukasyon ang Uniform 
Discipline Plan (Plano ng Parehong Disiplina) na 
nagtatatag ng isang balangkas para buuin, 
pahusayin, at ipatupad ang kultura ng 
pagdidisiplina na naaayon sa pag-aaral sa bawat 
paaralan sa San Diego Unified School District. 
Ang planong ito ay binuo sa pambuong-paaralang 
suporta sa positibong pag-uugali, isang kultura ng 
mga positibong paraan ng pagdidisiplina, at 
pansistemang pagbubuo ng maingat na tinukoy na 
mga patakarang may kinakailangang istruktura 
para sa kanilang matatag, patas, at hindi pabagu-
bagong pagpapatupad. 

Ang kahalagahan ng pambuong-paaralang suporta 
sa positibong pag-uugali at planong pandisiplina 
ay naaayon sa mga prinsipyo ng kaligtasan, 
responsibilidad, pagiging magalang, kahusayan sa 
kultura, at panghabang-buhay na pag-aaral. 

Ang Lahat ng Mag-aaral ay 

May Karapatan sa Mataas-

na-Kalidad na Edukasyon 
Ang karapatan sa mataas-na-kalidad na edukasyon 
ay nagsisiguro na ang mga hakbang sa 
pagdidisiplina ng paaralan ay hindi gagamitin 
upang ihiwalay ang mga mag-aaral sa paaralan o 
kaya ay ipagkait sa kanila ang naturang 
edukasyon, maliban kung kinakailangan upang 
mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at 
staff. 
Ang isang layunin ng pagdidisiplina sa paaralan ay 
upang tulungan ang mga mag-aaral sa pag-aaral at 
pagpapamalas ng disiplina sa sarili o pagkontrol sa 
kanilang sariling pag-uugali. Ang 
pagsasakatuparan ng ganitong layunin ay 
nakadepende sa mabuting panghuhusga at 
pagmamalasakit sa mga guro, pang-unawa at 
pamumuno ng mga administrador, at suporta ng 
lahat ng (mga) magulang/(mga) guardian sa loob 
ng komunidad. 

Ang tagumpay sa Uniform Discipline Plan ay 
nakasalalay sa paniniwalang ito ay bukas na 
maipaparating at maipapatupad bilang isang 
pagsusumikap na may pagtutulungan sa pagitan 
ng (mga) magulang, (mga) guardian, at staff. 

Ang mga programa ng distrito at paaralan ay 
gagawa ng bawat makatwirang pagsusumikap 
upang itama ang maling pag-uugali ng mag-aaral 
sa pamamagitan ng mga mapagkukunan ng 
suporta at impormasyong nakabase sa paaralan sa 
posibleng pinakamababang antas, at suportahan 
ang mga mag-aaral sa pag-aaral 

ng mga kasanayang kailangan upang 
mapahusay ang positibong kapaligiran 
ng paaralan at maiwasan ang negatibong 
pag-uugali. 

Maaaring tugunan ng mga guro ang karamihan sa 
mga isyung didisiplinahin sa klase. Sa lahat ng 
pagkakataon, ang disiplina sa paaralan ay dapat na 
maging makatwiran, napapanahon, naaangkop sa 
edad, patas, at tumutugma sa kalubhaan ng maling 
pag-uugali ng mag-aaral. Dapat na siguruhin ng 
mga opisyal ng paaralan at distrito na 
ipinapaliwanag sa mga mag-aaral at magulang ang 
mga karapatan sa kaukulang proseso ng 
pagdidisiplina. Ang kabiguang magkaloob sa mga 
mag-aaral at mga magulang/guardian ng 
kaukulang proseso ay maaaring magresulta sa 
pagkasira ng tiwala sa pagitan ng mga paaralan at 
ilang mag-aaral, pamilya, at komunidad na 
kanilang pinaglilingkuran. 

Upang masiguro ang mga epektibong ugnayan at 
sapat na komunikasyon sa mga bagay ukol sa 
pagdidisiplina sa mag-aaral, dapat na may 
pagsasaalang-alang at paggalang sa 

• karapatan ng mga magulang/guardian na
maabisuhan kapag ang kanilang anak ay
nahaharap sa aksyong pandisiplina,

• karapatan ng mag-aaral sa hindi pormal na
pagpupulong kasama ang prinsipal o
itinalaga, at

• karapatan ng mga magulang/mag-aaral na i-
apela ang mga pagsususpindi, pagpapatalsik,
at referral sa mga alternatibong paaralan.

Habang nagsusumikap ang San Diego Unified na 
mapanatiling kalahok at may kaalaman ang mga 
magulang/guardian, minsan ay kailangan at 
naaangkop para sa mga opisyal ng paaralan at/o 
mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na 
makipag-usap sa mga mag-aaral nang hindi muna 
inaabisuhan ang kanilang mga magulang. Ang 
mga opisyal na ito ay hindi kinakailangang 
kumuha ng pahintulot mula sa magulang bago 
makipag-usap sa mga mag-aaral hinggil sa mga 
bagay na tungkol sa paaralan. 

Suspensyon 
Ang suspensyong mula sa paaralan ay isang 
seryoso at, sa pinakakatangian nito, kontrobersyal 
na pagkilos na iaangkop nang may pag-iingat at 
hinahon pagkatapos ng maingat na imbestigasyon 
at sa kawalan ng mga makatwirang alternatibo. 

Para sa impormasyon tungkol sa mga espesipikong 
paglabag na maaaring magresulta sa 

suspensyon at mga kaugnay na pamamaraan, 
mangyaring kumunsulta sa Uniform Discipline 
Plan (Plano ng Parehong Disiplina) o BP/AR 
5144.1 

Pagpapatalsik 
Ang Kodigo ng Edukasyon ng California 
(48900) ang tumutukoy sa limang paglabag na 
nag-aatas sa prinsipal na magrekomenda ng 
pagpapatalsik: 

1. Pagdadala, pagbebenta o pagsusuplay ng
armas.

2. Pagwawasiwas ng kutsilyo sa ibang tao.

3. Labag sa batas na pagbebenta ng
kontroladong droga.

4. Paggawa o pagtatangka ng sekswal na pag-
atake o sekswal na pambubugbog.

5. Pagdadala ng pasabog.

Ang lahat ng iba pang rekomendasyon para sa 
pagpapatalsik ay nasa pagpapasya ng prinsipal at 
dapat tugunan ang mga karagdagang natuklasan 
gaya ng nakasaad sa Kodigo ng Edukasyon ng 
California. 

Ang batas ng estado ay nag-aatas ng 
rekomendasyon ng pagpapatalsik sa paaralan para 
sa mga mag-aaral na natagpuang gumawa ng 
sekswal na pag-atake o sekswal na pambubugbog; 
ngunit ipinagbabawal ang pagsususpindi at 
pagpapatalsik ng mga mag-aaral na nasa mga 
gradong K-3 para sa pag-aasal na ito. Depende sa 
kalikasan ng nakumpirmang pag-aasal, ang bawat 
isang katotohanan, at ang edad ng mga batang 
sangkot, maaaring magkaroon ng iba't ibang 
naaangkop na parusa. Ang naaangkop na disiplina 
ay pagpapasyahan ng paaralan ayon sa indibidwal 
na batayan para sa pag-aasal na kinasasangkutan 
ng mga mag-aaral na nasa ika-3 grado at pababa. 

Para sa impormasyon tungkol sa mga 
espesipikong paglabag na maaaring magresulta sa 
rekomendasyon ng  pagpapatalsik at mga kaugnay 
na pamamaraan, mangyaring kumunsulta sa 
Uniform Discipline Plan o BP/AR 5144.1 

Ang lahat ng dokumentong nabanggit sa seksyon 
ay matatagpuan sa website ng San Diego Unified 
sa www.sandiegounified.org/uniformdiscipline. 
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D. Mga Iniaatas para sa Kalusugan

ang inyong anak ay ganap na nabakunahan. Ang mga magulang o guardian ay maaaring 

Kung may dahilan para maniwalang ang mag-
aaral ay nakakaranas ng kilalang nakakahawang 
sakit, ang mag-aaral ay ihihiwalay 

1. Isang nakasulat na pahayag mula sa doktor na 
nagdedetalye ng paraan, dami at mga iskedyul ng 
oras na ipapainom ang gamot o isasagawa ang 
procedure at 

Hindi Pagpasok sa Klase 

dahil sa Sakit 

Mga Screening para sa 

Kalusugan/Paningin 
Ang mga screening para sa pandinig at paningin 
ay ipagkakaloob gaya ng iniaatas sa batas ng 
estado sa sumusunod na antas: 
• Screening para sa pandinig para sa lahat ng

mag-aaral na nasa gradong K, 2, 5, 8.
• Screening para sa paningin para sa gradong K,

2, 5, 8; Ang Vision to Learn sa mga piling
paaralan ay gagawa ng screening sa grade 4.

• Ang mga bagong mag-aaral at mag-aaral na ini-
refer ng mga magulang o tauhan ng paaralan ay
maaari ring ma-screen.

Mangyaring tandaan: 

1. Ang mga screening para sa paningin ay
maaaring isagawa ng nurse ng distrito ng
paaralan o ng staff na may kasanayan sa
"Vision to Learn", isang non-profit na grupo 
na nakikipagkontrata sa Distrito.

2. Sa ilang paaralan, mayroong optometrista na
susuri sa mga batang hindi pumasa sa
screening para sa kanilang paningin, at
maaaring makakuha ng mga salamin sa mata
kung napagpasyahang kailangan ang mga ito.

3. Sa mga piling paaralan, walang gagastusin
para sa mga screening para sa paningin, pag-e-
eksamen ng paningin o para sa pagbibigay ng
mga salamin sa mata. Ang kabayaran para sa
mga serbisyo sa pag-eksamen sa paningin o
mga salamin sa mata ay maaaring hilingin sa
pamamagitan ng Medi-Cal o Children's Health
Insurance Program, ngunit ang kakulangan sa
naturang insurance ay hindi magiging salik sa
pagtanggap ng mga serbisyo.

Mga Hindi Pagsama sa mga Screening: 
Makipag-ugnay sa nurse o prinsipal ng inyong 
paaralan tungkol sa hindi pagsama sa inyong 
anak sa alinman sa mga screening na ito. 

Mga Kinakailangan para sa 

Bakuna 
Iniaatas ng batas ng estado na ang lahat ng mag-
aaral na mababa sa edad na 18, pre-kindergarten 
hanggang grade 12, ay mabakunahan laban sa 
ilang mga sakit maliban kung sila ay binigyan ng 
eksemsyon para sa mga medikal na kadahilanan. 
Sa panahon ng pagpaparehistro, ang paaralan ay 
inaatasang magkaroon ng katibayang ang inyong 
anak ay nakatanggap ng lahat ng kasalukuyang 
kaukulang bakuna. Ang distrito ay kasali sa San 
Diego Regional Immunization Registry (SDIR, 
Panrehiyong Pagpaparehistro sa Pagpapabakuna 
sa San Diego), isang kumpidensyal, pambuong-
county na computer system na sumusubaybay sa 
mga bakuna. 
Alamin sa inyong pedyatrisyan, doktor ng 
pamilya, o medikal na klinika upang 
masigurong 

inyong anak ay hindi papapasukin sa paaralan kung 
ang mga pangangailangang ito ay hindi natugunan. 
Tingnan ang Talahanayan 1:  Mga Kailangang 
Bakuna ayon sa Edad at Grado sa pahina 8 para sa 
mga tiyak na kinakailangan. 
Alinsunod sa SB 277, sa ika-1 ng Enero, 2016, ang 
mga magulang o guardian ng mga mag-aaral sa 
anumang paaralan o pasilidad sa pangangalaga ng 
bata, pampubliko man o pribado, ay hindi na 
pahihintulutang magsumite ng eksemsyong dahil 
sa personal na paniniwala para sa mga bakunang 
kailangan sa kasalukuyan. Ang mga medikal na 
eksemsyon ay nangangailangan ng espesipikong 
dokumentasyon mula sa isang lisensyadong doktor 
(MD/DO). 

Pagsusuri sa Pangangatawan 

sa Kindergarten 
Ang Programang Child Health and Disability 
Prevention (CHDP, Kalusugan ng Anak at Pag-
iwas sa Kapansanan) ng California ay nag-aatas sa 
lahat ng mga batang nasa edad para pumasok sa 
paaralang magkaroon ng pagsusuri sa 
pangangatawan na nakarekord sa paaralan. Ito ay 
ginawang kinakailangan ng San Diego Unified para 
sa kindergarten. Mangyaring magsumite sa 
paaralan ng kopya ng medikal na checkup ng 
inyong anak kapag kayo ay nagparehistro para sa 
kindergarten o agad-agad sa oras na ito ay 
makumpleto sa panahon ng kindergarten. 
Hinihikayat kayong kumuha ng pagsusuring ito 
bago pumasok sa kindergarten upang masiguro na 
ang inyong anak ay malusog at handang matuto. 
Ang dumadaan sa transisyong mga mag-aaral ng 
kindergarten na nagsumite ng pagsusuri sa 
pangangatawan ay magkukumpleto sa 
kinakailangang ito para sa kindergarten. 
Ang mga magulang o guardian na nangangailangan 
ng tulong sa pagtugon sa pangangailangang ito ay 
maaaring tumawag sa 1-800-675-2229. Kung ang 
pisikal na pagsusuri ay laban sa inyong mga 
personal na paniniwala, kayo ay dapat na pumirma 
ng CHDP waiver form sa paaralan. Ang mga mag-
aaral na hindi nakatugon sa pangangailangang ito 
sa mismong araw ng o bago sumapit ang 
naaangkop na petsa ay maaaring hindi papasukin sa 
paaralan ng hanggang limang araw 

K-1 na Pagsusuri ng Ngipin

(OHA)
Epektibo sa ika-1 ng Enero, 2007, isang Oral 
Health Assessment (OHA, Pagsusuri sa Kalusugan 
ng Ngipin - OHA) na gagawin ng isang 
propesyonal sa kalusugan ngipin na lisensyado ng 
California ang kinakailangan para sa mga batang 
papasok sa pampublikong paaralan sa unang 
pagkakataon (sa kindergarden o grade 1). Dapat 
kumpletuhin ng OHA at ibalik sa paaralan sa 
mismong araw ng o bago sumapit ang ika-31 ng 
Mayo ng unang school year.  Ang mga assessment 
na isinagawa ng 12 buwan bago ang pagpasok sa 
paaralan ay tumutugon din sa pangangailangang 
ito. Kumuha ng form mula sa paaralan o provider 
ng pangangalagang pangkalusugan ng ngipin 
upang makumpleto. Ang mga dumadaan sa 
transisyong mag-aaral sa kindergarten na 
magsusumite ng oral health assessment ay 
kukumpleto sa kinakailangang ito. 

pumirma ng waiver para sa kinakailangang ito na 
matatagpuan sa OHA form na makukuha sa 
paaralan. Walang parusa o hindi pagpapasali kung 
ang pangangailangang ito ay hindi matutugunan. 
Ang magulang o guardian ay maaaring tumawag sa 
1-800-675- 2229 para sa tulong sa paghahanap ng
provider para sa OHA.

Patakaran sa Pediculosis 

(Mga Kuto sa Ulo) 
Patuloy ang problema sa mga kuto sa ulo 
(pediculosis) at maaaring maging mahirap 
makontrol sa tahanan at paaralan. Kahit na ang 
mga kuto at lisa (mga itlog) ay hindi banta sa 
kalusugan, ito ay nakakasiphayong abala. Ang 
agarang paggamot sa mga mag-aaral na may 
positibong dyagnosis ng mga kuto sa ulo ay 
nakakatiyak ng maliit na pagkaabala sa kanilang 
pag-aaral. Kapag ang mag-aaral ay tinukoy bilang 
may mga kuto sa ulo, siya ay pauuwiin sa 
katapusan ng araw ng pasukan para sa 
magpagamot. Tungkulin ng magulang na gamutin 
at kontrolin ang pagkalat ng mga kuto sa ulo. Ang 
susi sa tagumpay sa pagkontrol sa mga kuto sa ulo, 
na may maliit na tsansa ng pagkakaroong muli, ay 
ang pagtanggal ng lahat ng mga lisa pagkatapos 
gamitin ang pediculucide. 
Pagkatapos ng paggamot sa tahanan, ang mag-
aaral ay kinakailangang bumalik sa paaralan sa 
sumunod na araw, para siyasatin ng health office 
(tanggapan ng kalusugan). Maaaring bumalik ang 
mag-aaral sa klase sa kondisyong ang mga kuto sa 
ulo ay nagamot na at wala nang buhay na mga lisa 
sa ulo, kahit na naroroon pa rin ang mga lisa (mga 
itlog). Hinihiling sa mga magulang na patuloy na 
alisin ang mga lisa hanggang sa malutas na ang 
problema. 
Walang ebidensya na ang mass screening 
(pambuong-paaralan o buong classroom na 
screening) ay tumutulong sa pagkontrol ng 
pagkalat o muling pagkalat ng mga kuto sa ulo. 
Ang mga magulang o guardian ay hinihikayat 
na isama ang pagtingin sa buhok ng anak bilang 
bahagi ng kanilang regular na rutina sa 
paglilinis ng katawan. Ang School Attendance 
Review Board (Lupon ng Paaralan na 
Nagrerepaso sa Pagpasok sa Klase) ay maaaring 
mamagitan sa kaso ng hindi pagsunod o mga 
patuloy na pamumugad ng mga kuto na 
nangangailangan ng hindi pagpasok sa paaralan.
Ang Pagkontrol sa mga 

Nakakahawang Sakit 
Ang distrito ay inaatasang makipagtulungan sa 
Health and Human Services Agency (Ahensya 
sa mga Serbisyo sa Kalusugan at mga Tao) ng 
County ng San Diego upang mapigilan at 
makontrol ang mga nakahahawang sakit sa mga 
batang nasa edad ng pagpasok sa paaralan. 
Kapag may mabuting dahilan para maniwalang 
ang isang mag-aaral ay may nakakahawang 
sakit, ang magulang o guardian ay kokontakin 
at ang mag-aaral ay pauuwiin. Ang mag-aaral 
ay maaaring bumalik sa paaralan kapag 
gumaling na at/o pinahintulutan ng doctor. 

sa paaralan hanggang sa ang mga opisyal ng 
paaralan ay nasiyahan na ang mag-aaral ay wala 
nang sakit na nakakahawa. 

Pagkakaroon ng mga Condom 

(BP5141.25)

Ang HIV, mga impeksyong nalilipat dahil 
sa pakikipagtalik (mga STI), at hindi sinasadyang 
pagbubuntis ay isang malaking 
alalahanin ng ating komunidad. 

Ipinapahiwatig ng mga estadistika at ulat sa 
pampublikong kalusugan na ang malaking bilang 
ng mga kabataang nasa unang yugto ng kanilang 
pagiging teenager ay sangkot sa mga aktibidad na 
naglalagay sa kanila sa panganib ng negatibong 
kahihinatnan sa kalusugan (gaya ng impeksyong 
STI at hindi sinasadyang pagbubuntis). 

Bagaman sadyang naghahandog ng edukasyon 
ang Distrito na nagbibigay-diin sa abstinence 
(hindi pakikipatalik) bilang natatanging 100 
porsyentong epektibong paraan ng pag-iwas sa
impeksyon at/o pagbubuntis, nauunawaan din ng 
Distrito na hindi lahat ng mag-aaral ay hindi 
makikipagtalik kaya't dapat na maturuan na ang 
condom na ginagamit nang tama ay talagang 
nagbibigay ng proteksyon laban sa sekswal na 
pagkahawa ng mga HIV/STI at mula sa hindi 
sinasadyang pagbubuntis. Sa pagkabasa sa mga 
katotohanang ito, at sa pakikipagtulungan sa 
awtoridad sa pangmedikal at pampublikong 
kalusugan, ang Lupon ng Edukasyon ay 
nagpatibay ng isang patakaran upang gawing 
makukuha ang mga condom para sa mga mag-
aaral sa pansekundaryang paaralan (grade 6-12), 
maliban kung ang mga magulang o guardian ay 
nakipag-ugnay sa paaralan sa paraang nakasulat 
na tumatanggi sa pahintulot.

Ang mga condom ay makukuha sa libreng halaga 
para sa mga mag-aaral na humihiling sa mga ito 
maliban kung binawi ninyo, bilang magulang o 
guardian ang pahintulot sa pamamagitan ng 
pagsumite ng isang nakasulat at pinirmahang 
liham sa Nakarehistrong Nurse ng Paaralan sa 
anumang oras. Sa pagkakaloob ng mga condom, 
ang Distrito ay hindi umaako sa anumang 
pananagutan. Dagdag dito, ang mga babasahin at 
kagamitan para sa edukasyon sa sekswal na 
kalusugan ay maaaring ipaskil o hindi kaya ay 
gawing makukuha sa mga paaralang sekundarya. 

Mga Gamot, Procedure, at 

mga Akomodasyon para sa 

Kalusugan 

Isinasaad sa Kodigo ng Edukasyon ng California 
na ang sinumang mag-aaral na kinakailangang 
uminom ng gamot o tumanggap ng procedure na 
may kinalaman sa kalusugan na inihabilin ng 
doktor sa panahon ng regular na araw ng pasukan 
ay maaaring matulungan ng uminom ng nurse ng 
paaralan o ng ibang itinalagang tauhan ng 
paaralan kung ang distrito ay nakatanggap ng: 

2. Isang nakasulat na pahayag mula sa magulang o 
guardian ng mag-aaral na nagpapahintulot sa 
distrito ng paaralan na pangasiwaan ang 
pagbibigay ng gamot o pagsasagawa ng procedure. 
(E.C. 49422, 49423) 

Ang lahat ng gamot ay dapat na nakalagay sa 
orihinal na lalagyang mula sa botika na may 
orihinal na pangalan ng preskripsyong nakadikit sa 
lalagyan. Maaaring magdala o pangasiwaan nang 
mag-isa ng mag-aaral ang preskripsyong auto-
injectable na epinephrine at mga inhaler para sa 
hika kung natugunan ang ilang mga kinakailangan. 
Ang mga magulang/guardian na humiling na 
pangasiwaan ng mga miyembro ng staff ng 
paaralan ang pagpapainom ng gamot, pagsasagawa 
ng procedure o pagkakaloob ng mga 
akomodasyong may kinalaman sa kalusugan sa 
kanilang anak ay makikipag-usap sa propesyonal 
sa kalusugang nagreseta ng gamot sa mag-aaral 
kung ang paaralan ay nangangailangan ng 
paglilinaw tungkol sa procedure, akomodasyon o 
paghahatid ng gamot, gaya ng dosis, pag-iiskedyul, 
mga side effect, o mga dahilan ng pagpapainom ng 
gamot.

Walang iba pang mga preskripsyon o over-the-
counter na gamot, bitamina, damong gamot, o mga 
alternatibong gamot ang maaaring dalhin ng mga 
mag-aaral sa kanilang sarili, o sa backpack o iba 
pang lalagyan maliban sa nakasaad sa itaas at sa 
hayag na kaalaman at pahintulot ng nurse ng 
paaralan. Ang mga limitadong over-the-counter na 
gamot ay maaaring makuha sa ilang paaralan at 
maaaring maibigay lamang ng nurse ng paaralang 
may kredensyal o may kasanayang teknisyan sa 
kalusugan na may naka-file na pahintulot ng 
magulang o guardian. 

Makipag-ugnay sa nurse ng paaralan kung kayo ay 
mayroong mga katanungan. Ang mga form para sa
pangangasiwa ng mga gamot o procedure ay 
makukuha sa paaralan ng inyong anak at sa 
website sa www.sandiegounified.org/health. 

Gamot sa bahay: Ang magulang o guardian ng 
mag-aaral na nagpapatuloy sa pag-inom ng gamot 
sa bahay ay kinakailangang ipaalam sa nurse ng 
paaralan o iba pang itinalagang empleyado ng 
paaralan na sertipikado sa gamot na iniinom, ang 
kasalukuyang dosis at pangalan ng 
nangangasiwang doktor. Ang impormasyon ay 
nililikom taun-taon ng Health Information 
Exchange (Palitan ng Impormasyon sa Kalusugan) 
form sa simula ng bawat taon. Ang pag-aabiso ay 
iniaatas sa paaralan ng inyong anak kapag ang mga 
bagong gamot ay sinimulan sa anumang oras sa
panahon ng school year. 

Ang ilang mag-aaral na may nanunumbalik o 
nagpapatuloy na problema sa kalusugan ay 
maaaring lumiban ng maraming araw sa klase 
dahil sa mga sintomas ng sakit. Kapag ang mag-
aaral ay hindi nakapasok ng 10% o higit pa sa 
school year, maaaring atasan ng tauhan ng 
paaralan ang mga magulang na magbigay sa 
paaralan ng pagpapaliwanag ng doktor tungkol sa 
mga sintomas na pumipigil sa mag-aaral na 
pumasok sa klase. Ang layunin ng impormasyong 
ito ay upang tulungan ang tauhan ng paaralan sa 
kalusugan na maunawaan ang nakapaloob na mga 
medikal na suliranin nang sa gayon ay mapag-
isipan nila kung paano matutugunan ang 
pangangailangang pangkalusugan ng mag-aaral 
habang pinagkakalooban pa rin ng edukasyon ang 
mag-aaral na iyon. Pagkatapos, ang mga tauhan ng 
paaralan sa kalusugan at edukasyon ay 
makikipagtulungan sa magulang/guardian ng mag-
aaral at sa nangangasiwang doktor ng mag-aaral 
upang magdisenyo ng angkop na planong 
tumutugon sa mga pangangailangang 
pangkalusugan at pang-edukasyon ng mag-aaral. 

Pagsusuri sa 

Pangangatawan para sa

Sports sa Pagitan ng mga 

Paaralan 
Isang taunang pagsusuri sa katawan ang 
kinakailangan para sa mga mag-aaral sa paaralang 
sekundarya na sumasali sa mga programang pang-
atleta sa pagitan ng mga paaralan. 
Ang coach o nurse ng paaralan ay maaaring mag-
ayos ng mga screening na pangkalusugan sa 
paaralan. Inirerekomenda ang mga kumpletong 
pagsusuri sa pangangatawan na gagawin ng 
personal na doktor. 
Bilang karagdagan, inirerekomenda ng distrito na 
ang mga bagong mag-aaral ay magsumite ng mga 
pinakabagong ulat ng mga pagsusuri sa katawan 
kapag sila ay papasok sa paaralan. Ang magulang 
o guardian ay maaaring maghain ng nakasulat, 
pinirmahang pahayag sa prinsipal ng paaralan na 
nagpapahayag na ang magulang o guardian ay 
hindi magpapahintulot sa pagsusuri sa 
pangangatawan ng anak. 

Mga Pinsala sa Utak
Ang mga magulang at guardian ay kinakailangang 
abisuhan ang nurse ng paaralan kapag ang mag-
aaral ay may pinsala sa utak. Sa mga araw o linggo 
pagkatapos ang pinsala, ang mag-aaral ay 
mangangailangan ng karagdagang obserbasyon sa 
paaralan upang malaman kung sila ay nagkakaroon 
ng mga problemang kailangang matugunan. Kung 
ang mag-aaral ay nakakaranas ng mga sintomas ng 
pinsala sa paaralan na may kinalaman sa isang 
kapinsalaan, ang magulang o guardian ay laging 
aabisuhan. Ang mga mag-aaral na nagkaroon ng 
mga sintomas ng pinsala sa utak ay oobserbahan sa 
paaralan at ang mga lebel ng kanilang aktibidad at 
susubaybayan alinsunod sa mga protokol ng 
distrito.

http://www.sandiegounified.org/health
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D.  Mga Iniaatas para sa Kalusugan 
 
ang inyong anak ay ganap na nabakunahan. 

 
 
 

Ang mga magulang o guardian ay maaaring 

Kung may dahilan para maniwalang ang mag-
aaral ay nakakaranas ng kilalang nakakahawang 
sakit, ang mag-aaral ay ihihiwalay 

1. Isang nakasulat na pahayag mula sa doktor na 
nagdedetalye ng paraan, dami at mga iskedyul ng 
oras na ipapainom ang gamot o isasagawa ang 
procedure at 

Hindi Pagpasok sa Klase 

dahil sa Sakit 

Mga Screening para sa 

Kalusugan/Paningin 
Ang mga screening para sa pandinig at paningin 
ay ipagkakaloob gaya ng iniaatas sa batas ng 
estado sa sumusunod na antas: 
• Screening para sa pandinig para sa lahat ng 

mag-aaral na nasa gradong K, 2, 5, 8. 
• Screening para sa paningin para sa gradong K, 

2, 5, 8; Ang Vision to Learn sa mga piling 
paaralan ay gagawa ng screening sa grade 4. 

• Ang mga bagong mag-aaral at mag-aaral na ini-
refer ng mga magulang o tauhan ng paaralan ay 
maaari ring ma-screen. 

Mangyaring tandaan: 

1. Ang mga screening para sa paningin ay 
maaaring isagawa ng nurse ng distrito ng 
paaralan o ng staff na may kasanayan sa 
"Vision to Learn", isang non-profit na grupo 
na nakikipagkontrata sa Distrito. 

2. Sa ilang paaralan, mayroong optometrista na 
susuri sa mga batang hindi pumasa sa 
screening para sa kanilang paningin, at 
maaaring makakuha ng mga salamin sa mata 
kung napagpasyahang kailangan ang mga ito. 

3. Sa mga piling paaralan, walang gagastusin 
para sa mga screening para sa paningin, pag-e-
eksamen ng paningin o para sa pagbibigay ng 
mga salamin sa mata. Ang kabayaran para sa 
mga serbisyo sa pag-eksamen sa paningin o 
mga salamin sa mata ay maaaring hilingin sa 
pamamagitan ng Medi-Cal o Children's Health 
Insurance Program, ngunit ang kakulangan sa 
naturang insurance ay hindi magiging salik sa 
pagtanggap ng mga serbisyo. 

 
Mga Hindi Pagsama sa mga Screening: 
Makipag-ugnay sa nurse o prinsipal ng inyong 
paaralan tungkol sa hindi pagsama sa inyong 
anak sa alinman sa mga screening na ito. 
 

Mga Kinakailangan para sa 

Bakuna 
Iniaatas ng batas ng estado na ang lahat ng mag-
aaral na mababa sa edad na 18, pre-kindergarten 
hanggang grade 12, ay mabakunahan laban sa 
ilang mga sakit maliban kung sila ay binigyan ng 
eksemsyon para sa mga medikal na kadahilanan. 
Sa panahon ng pagpaparehistro, ang paaralan ay 
inaatasang magkaroon ng katibayang ang inyong 
anak ay nakatanggap ng lahat ng kasalukuyang 
kaukulang bakuna. Ang distrito ay kasali sa San 
Diego Regional Immunization Registry (SDIR, 
Panrehiyong Pagpaparehistro sa Pagpapabakuna 
sa San Diego), isang kumpidensyal, pambuong-
county na computer system na sumusubaybay sa 
mga bakuna. 
Alamin sa inyong pedyatrisyan, doktor ng 
pamilya, o medikal na klinika upang 
masigurong 

inyong anak ay hindi papapasukin sa paaralan kung 
ang mga pangangailangang ito ay hindi natugunan. 
Tingnan ang Talahanayan 1:  Mga Kailangang 
Bakuna ayon sa Edad at Grado sa pahina 8 para sa 
mga tiyak na kinakailangan. 
Alinsunod sa SB 277, sa ika-1 ng Enero, 2016, ang 
mga magulang o guardian ng mga mag-aaral sa 
anumang paaralan o pasilidad sa pangangalaga ng 
bata, pampubliko man o pribado, ay hindi na 
pahihintulutang magsumite ng eksemsyong dahil 
sa personal na paniniwala para sa mga bakunang 
kailangan sa kasalukuyan. Ang mga medikal na 
eksemsyon ay nangangailangan ng espesipikong 
dokumentasyon mula sa isang lisensyadong doktor 
(MD/DO). 
 

Pagsusuri sa Pangangatawan 

sa Kindergarten 
Ang Programang Child Health and Disability 
Prevention (CHDP, Kalusugan ng Anak at Pag-
iwas sa Kapansanan) ng California ay nag-aatas sa 
lahat ng mga batang nasa edad para pumasok sa 
paaralang magkaroon ng pagsusuri sa 
pangangatawan na nakarekord sa paaralan. Ito ay 
ginawang kinakailangan ng San Diego Unified para 
sa kindergarten. Mangyaring magsumite sa 
paaralan ng kopya ng medikal na checkup ng 
inyong anak kapag kayo ay nagparehistro para sa 
kindergarten o agad-agad sa oras na ito ay 
makumpleto sa panahon ng kindergarten. 
Hinihikayat kayong kumuha ng pagsusuring ito 
bago pumasok sa kindergarten upang masiguro na 
ang inyong anak ay malusog at handang matuto. 
Ang dumadaan sa transisyong mga mag-aaral ng 
kindergarten na nagsumite ng pagsusuri sa 
pangangatawan ay magkukumpleto sa 
kinakailangang ito para sa kindergarten. 
Ang mga magulang o guardian na nangangailangan 
ng tulong sa pagtugon sa pangangailangang ito ay 
maaaring tumawag sa 1-800-675-2229. Kung ang 
pisikal na pagsusuri ay laban sa inyong mga 
personal na paniniwala, kayo ay dapat na pumirma 
ng CHDP waiver form sa paaralan. Ang mga mag-
aaral na hindi nakatugon sa pangangailangang ito 
sa mismong araw ng o bago sumapit ang 
naaangkop na petsa ay maaaring hindi papasukin sa 
paaralan ng hanggang limang araw 
 

K-1 na Pagsusuri ng Ngipin 

(OHA) 
Epektibo sa ika-1 ng Enero, 2007, isang Oral 
Health Assessment (OHA, Pagsusuri sa Kalusugan 
ng Ngipin - OHA) na gagawin ng isang 
propesyonal sa kalusugan ngipin na lisensyado ng 
California ang kinakailangan para sa mga batang 
papasok sa pampublikong paaralan sa unang 
pagkakataon (sa kindergarden o grade 1). Dapat 
kumpletuhin ng OHA at ibalik sa paaralan sa 
mismong araw ng o bago sumapit ang ika-31 ng 
Mayo ng unang school year.  Ang mga assessment 
na isinagawa ng 12 buwan bago ang pagpasok sa 
paaralan ay tumutugon din sa pangangailangang 
ito. Kumuha ng form mula sa paaralan o provider 
ng pangangalagang pangkalusugan ng ngipin 
upang makumpleto. Ang mga dumadaan sa 
transisyong mag-aaral sa kindergarten na 
magsusumite ng oral health assessment ay 
kukumpleto sa kinakailangang ito. 

pumirma ng waiver para sa kinakailangang ito na 
matatagpuan sa OHA form na makukuha sa 
paaralan. Walang parusa o hindi pagpapasali kung 
ang pangangailangang ito ay hindi matutugunan. 
Ang magulang o guardian ay maaaring tumawag sa 
1-800-675- 2229 para sa tulong sa paghahanap ng 
provider para sa OHA. 
 

Patakaran sa Pediculosis 

(Mga Kuto sa Ulo) 
Patuloy ang problema sa mga kuto sa ulo 
(pediculosis) at maaaring maging mahirap 
makontrol sa tahanan at paaralan. Kahit na ang 
mga kuto at lisa (mga itlog) ay hindi banta sa 
kalusugan, ito ay nakakasiphayong abala. Ang 
agarang paggamot sa mga mag-aaral na may 
positibong dyagnosis ng mga kuto sa ulo ay 
nakakatiyak ng maliit na pagkaabala sa kanilang 
pag-aaral. Kapag ang mag-aaral ay tinukoy bilang 
may mga kuto sa ulo, siya ay pauuwiin sa 
katapusan ng araw ng pasukan para sa 
magpagamot. Tungkulin ng magulang na gamutin 
at kontrolin ang pagkalat ng mga kuto sa ulo. Ang 
susi sa tagumpay sa pagkontrol sa mga kuto sa ulo, 
na may maliit na tsansa ng pagkakaroong muli, ay 
ang pagtanggal ng lahat ng mga lisa pagkatapos 
gamitin ang pediculucide. 
Pagkatapos ng paggamot sa tahanan, ang mag-
aaral ay kinakailangang bumalik sa paaralan sa 
sumunod na araw, para siyasatin ng health office 
(tanggapan ng kalusugan). Maaaring bumalik ang 
mag-aaral sa klase sa kondisyong ang mga kuto sa 
ulo ay nagamot na at wala nang buhay na mga lisa 
sa ulo, kahit na naroroon pa rin ang mga lisa (mga 
itlog). Hinihiling sa mga magulang na patuloy na 
alisin ang mga lisa hanggang sa malutas na ang 
problema. 
Walang ebidensya na ang mass screening 
(pambuong-paaralan o buong classroom na 
screening) ay tumutulong sa pagkontrol ng 
pagkalat o muling pagkalat ng mga kuto sa ulo. 
Ang mga magulang o guardian ay hinihikayat 
na isama ang pagtingin sa buhok ng anak bilang 
bahagi ng kanilang regular na rutina sa 
paglilinis ng katawan. Ang School Attendance 
Review Board (Lupon ng Paaralan na 
Nagrerepaso sa Pagpasok sa Klase) ay maaaring 
mamagitan sa kaso ng hindi pagsunod o mga 
patuloy na pamumugad ng mga kuto na 
nangangailangan ng hindi pagpasok sa paaralan. 
Ang Pagkontrol sa mga 

Nakakahawang Sakit 
Ang distrito ay inaatasang makipagtulungan sa 
Health and Human Services Agency (Ahensya 
sa mga Serbisyo sa Kalusugan at mga Tao) ng 
County ng San Diego upang mapigilan at 
makontrol ang mga nakahahawang sakit sa mga 
batang nasa edad ng pagpasok sa paaralan. 
Kapag may mabuting dahilan para maniwalang 
ang isang mag-aaral ay may nakakahawang 
sakit, ang magulang o guardian ay kokontakin 
at ang mag-aaral ay pauuwiin. Ang mag-aaral 
ay maaaring bumalik sa paaralan kapag 
gumaling na at/o pinahintulutan ng doctor. 

sa paaralan hanggang sa ang mga opisyal ng 
paaralan ay nasiyahan na ang mag-aaral ay wala 
nang sakit na nakakahawa. 

Pagkakaroon ng mga Condom 

(BP5141.25) 

Ang HIV, mga impeksyong nalilipat dahil 
sa pakikipagtalik (mga STI), at hindi sinasadyang 
pagbubuntis ay isang malaking 
alalahanin ng ating komunidad. 

Ipinapahiwatig ng mga estadistika at ulat sa 
pampublikong kalusugan na ang malaking bilang 
ng mga kabataang nasa unang yugto ng kanilang 
pagiging teenager ay sangkot sa mga aktibidad na 
naglalagay sa kanila sa panganib ng negatibong 
kahihinatnan sa kalusugan (gaya ng impeksyong 
STI at hindi sinasadyang pagbubuntis). 

Bagaman sadyang naghahandog ng edukasyon 
ang Distrito na nagbibigay-diin sa abstinence 
(hindi pakikipatalik) bilang natatanging 100 
porsyentong epektibong paraan ng  pag-iwas sa 
impeksyon at/o pagbubuntis, nauunawaan din ng 
Distrito na hindi lahat ng mag-aaral ay hindi 
makikipagtalik kaya't dapat na maturuan na ang 
condom na ginagamit nang tama ay talagang 
nagbibigay ng proteksyon laban sa sekswal na 
pagkahawa ng mga HIV/STI at mula sa hindi 
sinasadyang pagbubuntis. Sa pagkabasa sa mga 
katotohanang ito, at sa pakikipagtulungan sa 
awtoridad sa pangmedikal at pampublikong 
kalusugan, ang Lupon ng Edukasyon ay 
nagpatibay ng isang patakaran upang gawing 
makukuha ang mga condom para sa mga mag-
aaral sa pansekundaryang paaralan (grade 6-12), 
maliban kung ang mga magulang o guardian ay 
nakipag-ugnay sa paaralan sa paraang nakasulat 
na tumatanggi sa pahintulot. 

Ang mga condom ay makukuha sa libreng halaga 
para sa mga mag-aaral na humihiling sa mga ito 
maliban kung binawi ninyo, bilang magulang o 
guardian ang pahintulot sa pamamagitan ng 
pagsumite ng isang nakasulat at pinirmahang 
liham sa Nakarehistrong Nurse ng Paaralan sa 
anumang oras. Sa pagkakaloob ng mga condom, 
ang Distrito ay hindi umaako sa anumang 
pananagutan. Dagdag dito, ang mga babasahin at 
kagamitan para sa edukasyon sa sekswal na 
kalusugan ay maaaring ipaskil o hindi kaya ay 
gawing makukuha sa mga paaralang sekundarya. 

Mga Gamot, Procedure, at 

mga Akomodasyon para sa 

Kalusugan 

Isinasaad sa Kodigo ng Edukasyon ng California 
na ang sinumang mag-aaral na kinakailangang 
uminom ng gamot o tumanggap ng procedure na 
may kinalaman sa kalusugan na inihabilin ng 
doktor sa panahon ng regular na araw ng pasukan 
ay maaaring matulungan ng uminom ng nurse ng 
paaralan o ng ibang itinalagang tauhan ng 
paaralan kung ang distrito ay nakatanggap ng: 

2. Isang nakasulat na pahayag mula sa magulang o 
guardian ng mag-aaral na nagpapahintulot sa 
distrito ng paaralan na pangasiwaan ang 
pagbibigay ng gamot o pagsasagawa ng procedure.  
(E.C. 49422, 49423) 
 
Ang lahat ng gamot ay dapat na nakalagay sa 
orihinal na lalagyang mula sa botika na may 
orihinal na pangalan ng preskripsyong nakadikit sa 
lalagyan. Maaaring magdala o pangasiwaan nang 
mag-isa ng mag-aaral ang preskripsyong auto-
injectable na epinephrine at mga inhaler para sa 
hika kung natugunan ang ilang mga kinakailangan. 
Ang mga magulang/guardian na humiling na 
pangasiwaan ng mga miyembro ng staff ng 
paaralan ang pagpapainom ng gamot, pagsasagawa 
ng procedure o pagkakaloob ng mga 
akomodasyong may kinalaman sa kalusugan sa 
kanilang anak ay makikipag-usap sa propesyonal 
sa kalusugang nagreseta ng gamot sa mag-aaral 
kung ang paaralan ay nangangailangan ng 
paglilinaw tungkol sa procedure, akomodasyon o 
paghahatid ng gamot, gaya ng dosis, pag-iiskedyul, 
mga side effect, o mga dahilan ng pagpapainom ng 
gamot. 

Walang iba pang mga preskripsyon o over-the-
counter na gamot, bitamina, damong gamot, o mga 
alternatibong gamot ang maaaring dalhin ng mga 
mag-aaral sa kanilang sarili, o sa backpack o iba 
pang lalagyan maliban sa nakasaad sa itaas at sa 
hayag na kaalaman at pahintulot ng nurse ng 
paaralan. Ang mga limitadong over-the-counter na 
gamot ay maaaring makuha sa ilang paaralan at 
maaaring maibigay lamang ng nurse ng paaralang 
may kredensyal o may kasanayang teknisyan sa 
kalusugan na may naka-file na pahintulot ng 
magulang o guardian. 

Makipag-ugnay sa nurse ng paaralan kung kayo ay 
mayroong mga katanungan. Ang mga form para sa 
pangangasiwa ng mga gamot o procedure ay 
makukuha sa paaralan ng inyong anak at sa 
website sa www.sandiegounified.org/health. 

Gamot sa bahay: Ang magulang o guardian ng 
mag-aaral na nagpapatuloy sa pag-inom ng gamot 
sa bahay ay kinakailangang ipaalam sa nurse ng 
paaralan o iba pang itinalagang empleyado ng 
paaralan na sertipikado sa gamot na iniinom, ang 
kasalukuyang dosis at pangalan ng 
nangangasiwang doktor. Ang impormasyon ay 
nililikom taun-taon ng Health Information 
Exchange (Palitan ng Impormasyon sa Kalusugan) 
form sa simula ng bawat taon. Ang pag-aabiso ay 
iniaatas sa paaralan ng inyong anak kapag ang mga 
bagong gamot ay sinimulan sa anumang oras sa 
panahon ng school year. 

Ang ilang mag-aaral na may nanunumbalik o 
nagpapatuloy na problema sa kalusugan ay 
maaaring lumiban ng maraming araw sa klase 
dahil sa mga sintomas ng sakit.  Kapag ang mag-
aaral ay hindi nakapasok ng 10% o higit pa sa 
school year, maaaring atasan ng tauhan ng 
paaralan ang mga magulang na magbigay sa 
paaralan ng pagpapaliwanag ng doktor tungkol sa 
mga sintomas na pumipigil sa mag-aaral na 
pumasok sa klase. Ang layunin ng impormasyong 
ito ay upang tulungan ang tauhan ng paaralan sa 
kalusugan na maunawaan ang nakapaloob na mga 
medikal na suliranin nang sa gayon ay mapag-
isipan nila kung paano matutugunan ang 
pangangailangang pangkalusugan ng mag-aaral 
habang pinagkakalooban pa rin ng edukasyon ang 
mag-aaral na iyon. Pagkatapos, ang mga tauhan ng 
paaralan sa kalusugan at edukasyon ay 
makikipagtulungan sa magulang/guardian ng mag-
aaral at sa nangangasiwang doktor ng mag-aaral 
upang magdisenyo ng angkop na planong 
tumutugon sa mga pangangailangang 
pangkalusugan at pang-edukasyon ng mag-aaral. 

Pagsusuri sa 

Pangangatawan para sa 

Sports sa Pagitan ng mga 

Paaralan 
Isang taunang pagsusuri sa katawan ang 
kinakailangan para sa mga mag-aaral sa paaralang 
sekundarya na sumasali sa mga programang pang-
atleta sa pagitan ng mga paaralan. 
Ang coach o nurse ng paaralan ay maaaring mag-
ayos ng mga screening na pangkalusugan sa 
paaralan. Inirerekomenda ang mga kumpletong 
pagsusuri sa pangangatawan na gagawin ng 
personal na doktor. 
Bilang karagdagan, inirerekomenda ng distrito na 
ang mga bagong mag-aaral ay magsumite ng mga 
pinakabagong ulat ng mga pagsusuri sa katawan 
kapag sila ay papasok sa paaralan. Ang magulang 
o guardian ay maaaring maghain ng nakasulat, 
pinirmahang pahayag sa prinsipal ng paaralan na 
nagpapahayag na ang magulang o guardian ay 
hindi magpapahintulot sa pagsusuri sa 
pangangatawan ng anak. 

Mga Pinsala sa Utak 
Ang mga magulang at guardian ay kinakailangang 
abisuhan ang nurse ng paaralan kapag ang mag-
aaral ay may pinsala sa utak. Sa mga araw o linggo 
pagkatapos ang pinsala, ang mag-aaral ay 
mangangailangan ng karagdagang obserbasyon sa 
paaralan upang malaman kung sila ay nagkakaroon 
ng mga problemang kailangang matugunan. Kung 
ang mag-aaral ay nakakaranas ng mga sintomas ng 
pinsala sa paaralan na may kinalaman sa isang 
kapinsalaan, ang magulang o guardian ay laging 
aabisuhan. Ang mga mag-aaral na nagkaroon ng 
mga sintomas ng pinsala sa utak ay oobserbahan sa 
paaralan at ang mga lebel ng kanilang aktibidad at 
susubaybayan alinsunod sa mga protokol ng 
distrito.

http://www.sandiegounified.org/health
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GRADE K – 12TH (kabilang ang transisyonal na kindergarten)  
sa tanghalian.  Ang mga mag-aaral ay inaasahang 
magkaroon ng pera sa kanilang account o 
magbayad ng cash.  Bagaman hindi namin 
kailanman ipagkakait ang pagkain sa mag-aaral, 
ang mga hakbang na nakabalangkas sa ibaba ay 
isasagawa upang kolektahin ang utang na hindi 
nabayarang singil sa pagkain. 

Ang mga presyo ng pagkain para sa mag-aaral sa 
middle at high school ay  $1.25 para sa agahan at 
$3.00 para sa tanghalian. Ang mga mag-aaral ay 
inaasahang magkaroon ng pera sa kanilang 
account o magbayad ng cash, ngunit maaari silang 
mangutang ng hanggang $30.00 bago sila hindi 
makatanggap ng pagkain.  Ang mga hakbang na 
nakabalangkas sa ibaba ay isasagawa upang 
makolekta ang utang na hindi nabayarang singil sa 
pagkain. 

Proseso ng pagkolekta sa hindi nabayarang singil 
sa pagkain: 1) Ang mga tawag sa telepono at 
email ay ipapadala linggu-linggo para sa balanse 
sa anumang halaga at 2) mga email o liham na 
may impormasyon sa kung paano mag-apply para 
sa mga pagkaing libre o pinababa ang presyo ay 
ipapadala buwan-buwan para sa mga balanseng 
mahigit $25.00. 

Mangyaring tandaan, kung ang mag-aaral ay 
kwalipikado para sa mga pagkaing libre o 
pinababa ang presyo ngunit nakaipon ng anumang 
utang sa hindi nabayarang pagkain bago 
natanggap ang abiso sa elihibilidad, ang pamilya 
ay kailangan pa ring magbayad. 

 
Kaalaman tungkol sa Asbestos 

Abiso sa Asbestos Hazard Emergency Response 
Act (AHERA, Batas sa Pagresponde sa 
Emerhensya ng Panganib sa Asbestos): Ang 
distrito ay nagtatag ng isang epektibong programa 
sa pangangasiwa sa asbestos bilang pagsunod sa 
Asbestos Hazard Emergency Response Act (Batas 
sa Pagresponde sa Emerhensya ng Panganib sa 
Asbestos) na kinabibilangan ng pana-panahong 
anim na buwang pagsusubaybay, mandatoryong 
tatlong taong muling pag-inspeksyon ng mga 
inspektor na sertipikado ng EPA, at mga aktibidad 
ng patuloy na operasyon at magpapanatili upang 
masiguro ang pagprotekta sa mga nag-ookupa sa 
gusali, mga tagapag-ingat at mga manggagawa sa 
pagpapanatili gaya ng inirerekomenda at 
sinusuportahan ng EPA. 

Isang kopya ng naaangkop na plano sa 
pangangasiwa sa paaralan ang makukuha sa bawat 
pasilidad at distrito ng paaralan, at maaaring 
repasuhin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa 
principal o administrador ng paaralan. 

Ang mga tanong tungkol mga plano sa 
pangangasiwa o mga kondisyon ng asbestos ay 
dapat na iparating sa Safety, Training, Personnel 
and Environmental Compliance Department 
(Departamento sa Pagsunod sa Kaligtasan, 
Pagsasanay, Tauhan at Kapaligiran) sa 858-627-
7174. 

 
Paggamit ng Pestisidyo 

Sumusunod ang distrito sa California Healthy Schools 
Act (Batas sa Malulusog na Paaralan ng California) na 
nag-aatas ng pag-angkop ng mga epektibo at 
pinakahindi nakasasamang gawaing nangangasiwa sa 
peste at taunang pagpapaalam sa mga 
magulang/guardian ng mga mag-aaral na naka-enrol 
sa mga paaralan ng distrito ng listahan ng lahat ng 
pestisidyong maaaring gamitin sa kanilang paaralan. 

Ang mga magulang o guardian ay maaaring humiling 
ng paunang abiso tungkol sa mga paggamit ng 
indibidwal na pestisidyo para sa kanilang paaralan. 
Ang mga nagparehistro ay aabisuhan ng hindi bababa 
sa 72 oras bago gamitin ang mga pestisidyo. Tingnan 
ang opsyonal na Pesticide Use Notification Form 
(Porma ng Abiso sa Paggamit ng Pestisidyo) sa likod 
ng booklet na ito upang madagdag sa rehistro. 
Mangyaring tandaan: sa isang emerhensyang 
nangangailangan ng pag-spray ng mga pestisidyo, ang 
staff ng paaralan ay aabisuhan at ang mga karatula ay 
ipapaskil; ngunit ang mga nakalista sa rehistro ay 
hindi aabisuhan. 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Integrated 
Pest Management (Pinagsamang Pangangasiwa sa 
Peste) ng distrito, bisitahin ang 
www.sandiegounified.org/ipm. 

 
 
 
 

Pagtuturo sa Kalusugan 

 
 
 

Maaaring magkaroon ng limitadong insurance 

 
 
 

o cafeteria ng inyong anak o mula sa Food 

E. Mga Karapatan at Respontibilad ng Magulang/Guardian  

Ang pagtuturo sa kalusugan sa mga larangang 
gaya ng nutrisyon, kalusugan ng ngipin, proseso 
ng sakit, ligtas na pamumuhay, paningin at 
pandinig, mga droga, alkohol, tabako, kalusugan 
ng komunidad, malusog na pangangatawan, 
kalusugang pangkaisipan-emosyonal, pag-aanak, 
mga sakit na nalilipat sanhi ng pakikipagtalik 
kabilang ang HIV, ay bahagi ng kurikulum ng 
paaralan. 
 
Bago ang pagtuturo, ang mga magulang ay may 
mga oportunidad na makita muna ang mga 
nagbibigay-tagubilin at audio-visual na 
materyales na may kinalaman sa 
komprehensibong edukasyon sa sekswal na 
kalusugan at pag-iwas sa HIV. Maaaring lumiban 
ang mag-aaral sa pagtuturong may kaugnayan sa 
komprehensibong edukasyon sa sekswal na 
kalusugan at pag-iwas sa HIV at mga assessment 
na may kaugnayan sa edukasyong iyon sa 
pamamagitan ng nakasulat na kahilingan mula sa 
magulang o guardian. 

Insurance 
Ang San Diego Unified ay hindi nagbibigay ng 
medikal o dental na coverage sa insurance para sa 
mga mag-aaral na nasaktan sa paaralan, habang 
nasa hurisdiksyon ng paaralan o habang sumasali 
sa mga aktibidad ng distrito ng paaralan. 

para sa aksidenteng kapinsalaan para sa mga mag-
aaral na sumasali sa mga awtorisadong field trip na 
inisponsor ng paaralan. Sa kaganapan ng 
kapinsalaan, makipag-ugnay sa Risk Management 
(Pangangasiwa ng Panganib) sa 858-627-7345 
para sa mga tanong tungkol sa insurance para sa 
field trip. Para sa mga pamilyang walang medikal 
o dental na insurance, ang mga indibidwal na 
insurance policy para sa mag-aaral ay maaaring 
mabili sa makatwirang halaga sa pamamagitan ng 
pribadong kumpanya ng insurance. Tumawag sa 1-
800-367-5830 o bisitahin ang 
www.studentinsuranceusa.com para sa mga 
detalye.  
Para sa programa ng Medi-Cal, tumawag sa 1-800-
786-4346. 

Agahan at Tanghalian 
Ang San Diego Unified ay kasali sa mga 
Programang National School Lunch ang Breakfast 
(Pambansang Tanghalian at Agahan ng Paaralan). 
Sa pamamagitan ng mga programang may 
pinansyal na tulong ng pederal na pamahalaan, ang 
inyong (mga) mag-aaral ay maaaring maging 
karapat-dapat na tumanggap ng pagkaing libre o sa 
pinababang halaga.  Mangyaring tandaang 
tinatanggal ng distrito ang singil sa mga pagkaing 
nasa mababang halaga. 
Upang mag-apply, kumpletuhin ang Free and 
Reduced-Price Meal Application (Aplikasyon 
para sa Libreng at Pinababahang Halagang 
Pagkain) online sa 
www.sandiegounified.org/food, o humiling ng 
application packet mula sa tanggapan ng paaralan 

Services office (Tanggapan para sa mga Serbisyo 
sa Pagkain) na matatagpuan sa Revere Center, 
6735 Gifford Way, Rm#5, San Diego, CA 92111. 

Ang mga mag-aaral sa paaralan na nagsisilbi ng 
mare-reimburse na pagkain nang walang gastos sa 
ilalim ng pag-claim sa Community Eligibility and 
Provision 2 (Elihibilidad at Probisyon ng 
Komunidad 2), ay hindi kakailanganing punan 
ang aplikasyon para sa pagkain sa paaralan ngunit 
hihilingang kumpletuhin ang alternatibong pag-
claim na LCFF form na gagamitin upang 
mapagpasyahan ang pang-estado at pederal na 
pagpopondo para sa distrito ng paaralan at mga 
paaralan.  Tingnan kung ang inyong paaralan ay 
kwalipikado sa www.sandiegounified.org/food. 

Ang mga mag-aaral na hindi kuwalipikado para sa 
mga pagkaing libre o nasa pinababang halaga ay 
maaaring lumikha ng mga meal account sa 
www.paypams.com. Makukuha ang impormasyon 
sa mga menu at nutrisyon at allergen sa 
YumYummi app at online sa 
https://www.yumyummi.com. 

Kung kayo ay may mga tanong tungkol sa 
programang ito, mga presyo ng pagkain, o iba 
pang mga opsyon sa pagbabayad ng pagkain, 
mangyaring bisitahin ang 
http://www.sandiegounified.org/food o tumawag 
sa 858-627-7328. 

Patakaran sa Hindi Nabayarang 

Singil sa Pagkain 
Ang mga presyo ng pagkain para sa mag-aaral sa 
elementarya ay $1.25 para sa agahan at $2.50 para 

Family Involvement 

Ang mga magulang o guardian at iba pang mga 
kamag-anak ay hinihikayat na maging kabahagi sa 
pormal na edukasyon ng kanilang mga anak.  

Ang maaga at hindi pabagu-bagong pakikibahagi 
sa tahanan at sa paaralan ay nakakatulong sa mga 
batang gumanap nang mahusay sa pag-aaral, at 
nagreresulta sa mga paaralang tagumpay sa 
pagbibigay ng edukasyon sa lahat ng kabataan. 
Kapag ang pakikibahagi ng pamilya ay sinamahan 
ng ugnayan sa pagitan ng tahanan at paaralan, 
nakikinabang ang mag-aaral, paaralan at 
komunidad. 

Ang mga magulang o guardian ay may karapatang 
masali sa proseso ng edukasyon at magkaroon ng 
access sa sistema sa ngalan ng kanilang mga anak. 
Ang mga karapatan at responsibilidad na ito ay 
nakabalangkas sa Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
51101 bilang mga sumusunod: 

Pag-obserba sa Klase: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang bisitahin ang klase ng 
kanilang anak at obserbahan ang mga aktibidad. 
Ang oras at petsa ng pagbisita ay dapat na 
patiunang isaayos sa paaralan. 

Mga Pakikipagpulong sa Guro: Ang mga 
magulang o guardian ay may karapatang humiling 
ng pakikipagpulong sa (mga) guro ng kanilang 
anak o sa prinsipal. Ang mga magulang o 
guardian ay dapat na makipag-ugnay sa paaralan 
upang mag-iskedyul ng petsa at oras na 
kumbinyente para sa lahat ng kalahok. 

Pagboboluntaryo: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang magboluntaryo ng 
kanilang oras at mapagkukunan ng suporta para 
sa ikabubuti ng mga pasilidad at programa ng 
paaralan. Ang mga magulang o guardian ay dapat 
na makipag-ugnay sa paaralan upang malaman 
ang mga tuntunin at kondisyon ng serbisyong ito. 
 

Pagpasok ng Mag-aaral: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang maabisuhan sa 
napapanahong paraan kung ang kanilang anak ay 
hindi pumasok sa klase nang walang pahintulot. 

Mga Pambuong-estadong 

Pagsusulit 
Ang mga mag-aaral ng California ay kumukuha 
ng maraming iniaatas na pambuong-estadong 
pagsusulit. Ang mga pagsusulit na ito ay 
nagbibigay sa mga magulang/guardian, guro, at 
edukador ng impormasyon tungkol sa kung gaano 
kahusay natututo at nagiging handa sa kolehiyo at 
karera ang mag-aaral. Ang mga resulta ng 
pagsusulit ay maaaring gamitin para sa mga 
layunin ng pananagutan ng lokal, pang-estado, at 
pederal na pamahalaan. 

California Assessment of Student 
Performance and Progress (Pagtatasa ng 
California sa Pagganap at Pag-unlad ng 
Mag-aaral) 

• Smarter Balanced Assessment 

Ang ginagamitan ng computer na California 

Assessment of Student Performance and Progress 
(CAASPP, Pagtatasa ng California sa Pagganap 
at pag-unlad ng Mag-aaral) ay kahanay ng 
Common Core State Standards (CCSS, Mga 
Pamantayan ng Estado ng California sa Common 
Core) Ang mga pagsusulit na English language 
arts/literacy (ELA, Sining ng wikang Ingles) at 
matematika ay pinangangasiwaan sa grade 3 
hanggang grade 8 at grade 11 upang masukat 
kung nasa tamang iskedyul ang mag-aaral para sa 
kahandaan sa kolehiyo at karera. Sa grade 11, 
ang mga resultang mula sa mga pagtatasa sa ELA 
at matematika ay maaaring magamit bilang 
tagapagpahiwatig ng kahandaan sa kolehiyo. 

• California Science Tests (CAST, Mga 
Pagsusulit sa Agham sa California) 

Ang bagong, nakabase sa computer na CAST ay 
sumusukat sa pag-aaral ng mag-aaral na 
alinsunod sa California Next Generation Science 
Standards (Mga Pamantayan ng ng Agham sa 
California sa Susunod na Henerasyon). Ito ay 
pinangangasiwaan sa grade 5. Ang bagong 
nakabase sa computer na CAST ay pumapalit sa 
California Standards Tests (CST, Mga 
Pamantayang Pagsusulit ng California) para sa 
Agham. 

• California Alternate Assessments (CAA, 
Mga Alternatibong Pagtatasa ng 
California) 
Ang nakabase sa kompyuter na CAA para sa 
ELA at matematika ay pinangangasiwaan sa mga 
mag-aaral na may pinakamatinding mga 
kapansanan sa pag-iisip sa grade 3 hanggang 
grade 8 at grade 11. Ang mga item sa pagsusulit 
ay kahanay ng CCSS at nakabase sa Core 

TALAHANAYAN 1: MGA KINAKAILANGAN SA BAKUNA AYON SA EDAD AT GRADE 

GRADE DOSIS NA KAILANGAN SA BAWAT BAKUNA 

TK/K-12 Pagpasok 4 Polio sa anumang 5 DTaP sa anumang edad 
--------------- 
4 DTaP kung hindi bababa sa 
isang dosis na ibinigay 
pagkatapos ng edad na 4 na 
taon 
--------------- 
3 DTaP kung hindi bababa sa 
isang dosis na ibinigay 
pagkatapos ng edad na 7 taon 

3 Hep B 2 MMR 2 Varicella 
O Paglipat mula 
sa ibang paaralan 
sa SDUSD 

edad 
---------------- 
3 Polio kung hindi bababa sa 
isang dosis 
pagkatapos ng 

 Both doses must 
be given on or 

after age 1 

 

 Edad 4 na taon    

 
Pag-enrol o Paglipat sa Grade 7-
12 ay kailangan din 

  
4 na Dosis ng DTaP, 1 Tdap 
na ibinibigay pagkatapos ng 
edad na 7 taon 

   

 
Lahat ng nasa Grade 7, anuman 
ang dating enrolment sa distrito 

  
1 Tdap na ibinibigay 

   
2 Varicella 

na kailangan din pagkatapos ng edad na 7 taon  

   
   

 

http://www.sandiegounified.org/ipm
http://www.studentinsuranceusa.com/
http://www.sandiegounified.org/food
http://www.sandiegounified.org/food
http://www.paypams.com/
http://www.sandiegounified.org/food
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GRADE K – 12TH (kabilang ang transisyonal na kindergarten) 
sa tanghalian.  Ang mga mag-aaral ay inaasahang 
magkaroon ng pera sa kanilang account o 
magbayad ng cash.  Bagaman hindi namin 
kailanman ipagkakait ang pagkain sa mag-aaral, 
ang mga hakbang na nakabalangkas sa ibaba ay 
isasagawa upang kolektahin ang utang na hindi 
nabayarang singil sa pagkain. 

Ang mga presyo ng pagkain para sa mag-aaral sa 
middle at high school ay  $1.25 para sa agahan at 
$3.00 para sa tanghalian. Ang mga mag-aaral ay 
inaasahang magkaroon ng pera sa kanilang 
account o magbayad ng cash, ngunit maaari silang 
mangutang ng hanggang $30.00 bago sila hindi 
makatanggap ng pagkain.  Ang mga hakbang na 
nakabalangkas sa ibaba ay isasagawa upang 
makolekta ang utang na hindi nabayarang singil sa 
pagkain. 

Proseso ng pagkolekta sa hindi nabayarang singil 
sa pagkain: 1) Ang mga tawag sa telepono at 
email ay ipapadala linggu-linggo para sa balanse 
sa anumang halaga at 2) mga email o liham na 
may impormasyon sa kung paano mag-apply para 
sa mga pagkaing libre o pinababa ang presyo ay 
ipapadala buwan-buwan para sa mga balanseng 
mahigit $25.00. 

Mangyaring tandaan, kung ang mag-aaral ay 
kwalipikado para sa mga pagkaing libre o 
pinababa ang presyo ngunit nakaipon ng anumang 
utang sa hindi nabayarang pagkain bago 
natanggap ang abiso sa elihibilidad, ang pamilya 
ay kailangan pa ring magbayad. 

Kaalaman tungkol sa Asbestos 

Abiso sa Asbestos Hazard Emergency Response 
Act (AHERA, Batas sa Pagresponde sa 
Emerhensya ng Panganib sa Asbestos): Ang 
distrito ay nagtatag ng isang epektibong programa 
sa pangangasiwa sa asbestos bilang pagsunod sa 
Asbestos Hazard Emergency Response Act (Batas 
sa Pagresponde sa Emerhensya ng Panganib sa 
Asbestos) na kinabibilangan ng pana-panahong 
anim na buwang pagsusubaybay, mandatoryong 
tatlong taong muling pag-inspeksyon ng mga 
inspektor na sertipikado ng EPA, at mga aktibidad 
ng patuloy na operasyon at magpapanatili upang 
masiguro ang pagprotekta sa mga nag-ookupa sa 
gusali, mga tagapag-ingat at mga manggagawa sa 
pagpapanatili gaya ng inirerekomenda at 
sinusuportahan ng EPA. 

Isang kopya ng naaangkop na plano sa 
pangangasiwa sa paaralan ang makukuha sa bawat 
pasilidad at distrito ng paaralan, at maaaring 
repasuhin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa 
principal o administrador ng paaralan. 

Ang mga tanong tungkol mga plano sa 
pangangasiwa o mga kondisyon ng asbestos ay 
dapat na iparating sa Safety, Training, Personnel 
and Environmental Compliance Department 
(Departamento sa Pagsunod sa Kaligtasan, 
Pagsasanay, Tauhan at Kapaligiran) sa 858-627-
7174. 

Paggamit ng Pestisidyo 

Sumusunod ang distrito sa California Healthy Schools 
Act (Batas sa Malulusog na Paaralan ng California) na 
nag-aatas ng pag-angkop ng mga epektibo at 
pinakahindi nakasasamang gawaing nangangasiwa sa 
peste at taunang pagpapaalam sa mga 
magulang/guardian ng mga mag-aaral na naka-enrol 
sa mga paaralan ng distrito ng listahan ng lahat ng 
pestisidyong maaaring gamitin sa kanilang paaralan. 

Ang mga magulang o guardian ay maaaring humiling 
ng paunang abiso tungkol sa mga paggamit ng 
indibidwal na pestisidyo para sa kanilang paaralan. 
Ang mga nagparehistro ay aabisuhan ng hindi bababa 
sa 72 oras bago gamitin ang mga pestisidyo. Tingnan 
ang opsyonal na Pesticide Use Notification Form 
(Porma ng Abiso sa Paggamit ng Pestisidyo) sa likod 
ng booklet na ito upang madagdag sa rehistro. 
Mangyaring tandaan: sa isang emerhensyang 
nangangailangan ng pag-spray ng mga pestisidyo, ang 
staff ng paaralan ay aabisuhan at ang mga karatula ay 
ipapaskil; ngunit ang mga nakalista sa rehistro ay 
hindi aabisuhan. 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Integrated 
Pest Management (Pinagsamang Pangangasiwa sa 
Peste) ng distrito, bisitahin ang 
www.sandiegounified.org/ipm. 

Pagtuturo sa Kalusugan 
Maaaring magkaroon ng limitadong insurance o cafeteria ng inyong anak o mula sa Food 

E. Mga Karapatan at Responsibilidad ng Magulang/Guardian

Ang pagtuturo sa kalusugan sa mga larangang 
gaya ng nutrisyon, kalusugan ng ngipin, proseso 
ng sakit, ligtas na pamumuhay, paningin at 
pandinig, mga droga, alkohol, tabako, kalusugan 
ng komunidad, malusog na pangangatawan, 
kalusugang pangkaisipan-emosyonal, pag-aanak, 
mga sakit na nalilipat sanhi ng pakikipagtalik
kabilang ang HIV, ay bahagi ng kurikulum ng 
paaralan. 

Bago ang pagtuturo, ang mga magulang ay may 
mga oportunidad na makita muna ang mga 
nagbibigay-tagubilin at audio-visual na 
materyales na may kinalaman sa 
komprehensibong edukasyon sa sekswal na 
kalusugan at pag-iwas sa HIV. Maaaring lumiban 
ang mag-aaral sa pagtuturong may kaugnayan sa 
komprehensibong edukasyon sa sekswal na 
kalusugan at pag-iwas sa HIV at mga assessment 
na may kaugnayan sa edukasyong iyon sa 
pamamagitan ng nakasulat na kahilingan mula sa
magulang o guardian. 

Insurance
Ang San Diego Unified ay hindi nagbibigay ng 
medikal o dental na coverage sa insurance para sa 
mga mag-aaral na nasaktan sa paaralan, habang 
nasa hurisdiksyon ng paaralan o habang sumasali 
sa mga aktibidad ng distrito ng paaralan. 

para sa aksidenteng kapinsalaan para sa mga mag-
aaral na sumasali sa mga awtorisadong field trip na 
inisponsor ng paaralan. Sa kaganapan ng 
kapinsalaan, makipag-ugnay sa Risk Management 
(Pangangasiwa ng Panganib) sa 858-627-7345 
para sa mga tanong tungkol sa insurance para sa 
field trip. Para sa mga pamilyang walang medikal 
o dental na insurance, ang mga indibidwal na 
insurance policy para sa mag-aaral ay maaaring 
mabili sa makatwirang halaga sa pamamagitan ng 
pribadong kumpanya ng insurance. Tumawag sa 1-
800-367-5830 o bisitahin ang 
www.studentinsuranceusa.com para sa mga 
detalye. 
Para sa programa ng Medi-Cal, tumawag sa 1-800-
786-4346.

Agahan at Tanghalian
Ang San Diego Unified ay kasali sa mga 
Programang National School Lunch ang Breakfast 
(Pambansang Tanghalian at Agahan ng Paaralan). 
Sa pamamagitan ng mga programang may 
pinansyal na tulong ng pederal na pamahalaan, ang 
inyong (mga) mag-aaral ay maaaring maging 
karapat-dapat na tumanggap ng pagkaing libre o sa 
pinababang halaga. Mangyaring tandaang 
tinatanggal ng distrito ang singil sa mga pagkaing 
nasa mababang halaga. 
Upang mag-apply, kumpletuhin ang Free and 
Reduced-Price Meal Application (Aplikasyon 
para sa Libreng at Pinababahang Halagang 
Pagkain) online sa 
www.sandiegounified.org/food, o humiling ng 
application packet mula sa tanggapan ng paaralan

Services office (Tanggapan para sa mga Serbisyo 
sa Pagkain) na matatagpuan sa Revere Center, 
6735 Gifford Way, Rm#5, San Diego, CA 92111. 

Ang mga mag-aaral sa paaralan na nagsisilbi ng 
mare-reimburse na pagkain nang walang gastos sa 
ilalim ng pag-claim sa Community Eligibility and 
Provision 2 (Elihibilidad at Probisyon ng 
Komunidad 2), ay hindi kakailanganing punan 
ang aplikasyon para sa pagkain sa paaralan ngunit
hihilingang kumpletuhin ang alternatibong pag-
claim na LCFF form na gagamitin upang 
mapagpasyahan ang pang-estado at pederal na 
pagpopondo para sa distrito ng paaralan at mga 
paaralan. Tingnan kung ang inyong paaralan ay 
kwalipikado sa www.sandiegounified.org/food. 

Ang mga mag-aaral na hindi kuwalipikado para sa 
mga pagkaing libre o nasa pinababang halaga ay 
maaaring lumikha ng mga meal account sa 
www.paypams.com. Makukuha ang impormasyon
sa mga menu at nutrisyon at allergen sa 
YumYummi app at online sa 
https://www.yumyummi.com. 

Kung kayo ay may mga tanong tungkol sa 
programang ito, mga presyo ng pagkain, o iba 
pang mga opsyon sa pagbabayad ng pagkain, 
mangyaring bisitahin ang 
http://www.sandiegounified.org/food o tumawag 
sa 858-627-7328. 

Patakaran sa Hindi Nabayarang 

Singil sa Pagkain 
Ang mga presyo ng pagkain para sa mag-aaral sa 
elementarya ay $1.25 para sa agahan at $2.50 para 

Pakikibahagi ng Pamilya 

Ang mga magulang o guardian at iba pang mga 
kamag-anak ay hinihikayat na maging kabahagi sa 
pormal na edukasyon ng kanilang mga anak.  

Ang maaga at hindi pabagu-bagong pakikibahagi 
sa tahanan at sa paaralan ay nakakatulong sa mga 
batang gumanap nang mahusay sa pag-aaral, at 
nagreresulta sa mga paaralang tagumpay sa 
pagbibigay ng edukasyon sa lahat ng kabataan. 
Kapag ang pakikibahagi ng pamilya ay sinamahan 
ng ugnayan sa pagitan ng tahanan at paaralan, 
nakikinabang ang mag-aaral, paaralan at 
komunidad. 

Ang mga magulang o guardian ay may karapatang 
masali sa proseso ng edukasyon at magkaroon ng 
access sa sistema sa ngalan ng kanilang mga anak. 
Ang mga karapatan at responsibilidad na ito ay 
nakabalangkas sa Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
51101 bilang mga sumusunod: 

Pag-obserba sa Klase: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang bisitahin ang klase ng 
kanilang anak at obserbahan ang mga aktibidad. 
Ang oras at petsa ng pagbisita ay dapat na 
patiunang isaayos sa paaralan. 

Mga Pakikipagpulong sa Guro: Ang mga 
magulang o guardian ay may karapatang humiling 
ng pakikipagpulong sa (mga) guro ng kanilang 
anak o sa prinsipal. Ang mga magulang o 
guardian ay dapat na makipag-ugnay sa paaralan 
upang mag-iskedyul ng petsa at oras na 
kumbinyente para sa lahat ng kalahok. 

Pagboboluntaryo: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang magboluntaryo ng 
kanilang oras at mapagkukunan ng suporta para 
sa ikabubuti ng mga pasilidad at programa ng 
paaralan. Ang mga magulang o guardian ay dapat 
na makipag-ugnay sa paaralan upang malaman 
ang mga tuntunin at kondisyon ng serbisyong ito. 

Pagpasok ng Mag-aaral: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang maabisuhan sa 
napapanahong paraan kung ang kanilang anak ay 
hindi pumasok sa klase nang walang pahintulot. 

Mga Pambuong-estadong 

Pagsusulit 
Ang mga mag-aaral ng California ay kumukuha 
ng maraming iniaatas na pambuong-estadong 
pagsusulit. Ang mga pagsusulit na ito ay 
nagbibigay sa mga magulang/guardian, guro, at 
edukador ng impormasyon tungkol sa kung gaano 
kahusay natututo at nagiging handa sa kolehiyo at 
karera ang mag-aaral. Ang mga resulta ng 
pagsusulit ay maaaring gamitin para sa mga 
layunin ng pananagutan ng lokal, pang-estado, at 
pederal na pamahalaan. 

California Assessment of Student 
Performance and Progress (Pagtatasa ng 
California sa Pagganap at Pag-unlad ng 
Mag-aaral) 

• Smarter Balanced Assessment

Ang ginagamitan ng computer na California

Assessment of Student Performance and Progress 
(CAASPP, Pagtatasa ng California sa Pagganap 
at pag-unlad ng Mag-aaral) ay kahanay ng 
Common Core State Standards (CCSS, Mga 
Pamantayan ng Estado ng California sa Common 
Core) Ang mga pagsusulit na English language 
arts/literacy (ELA, Sining ng wikang Ingles) at 
matematika ay pinangangasiwaan sa grade 3 
hanggang grade 8 at grade 11 upang masukat 
kung nasa tamang iskedyul ang mag-aaral para sa 
kahandaan sa kolehiyo at karera. Sa grade 11, 
ang mga resultang mula sa mga pagtatasa sa ELA 
at matematika ay maaaring magamit bilang 
tagapagpahiwatig ng kahandaan sa kolehiyo. 

• California Science Tests (CAST, Mga 
Pagsusulit sa Agham sa California) 

Ang bagong, nakabase sa computer na CAST ay
sumusukat sa pag-aaral ng mag-aaral na
alinsunod sa California Next Generation Science
Standards (Mga Pamantayan ng ng Agham sa
California sa Susunod na Henerasyon). Ito ay
pinangangasiwaan sa grade 5. Ang bagong
nakabase sa computer na CAST ay pumapalit sa
California Standards Tests (CST, Mga
Pamantayang Pagsusulit ng California) para sa
Agham.

• California Alternate Assessments (CAA,
Mga Alternatibong Pagtatasa ng 
California) 
Ang nakabase sa kompyuter na CAA para sa
ELA at matematika ay pinangangasiwaan sa mga
mag-aaral na may pinakamatinding mga
kapansanan sa pag-iisip sa grade 3 hanggang
grade 8 at grade 11. Ang mga item sa pagsusulit
ay kahanay ng CCSS at nakabase sa Core

TALAHANAYAN 1: MGA KINAKAILANGAN SA BAKUNA AYON SA EDAD AT GRADE

GRADE DOSIS NA KAILANGAN SA BAWAT BAKUNA 

TK/K-12 Pagpasok 4 Polio sa anumang 5 DTaP sa anumang edad
--------------- 
4 DTaP kung hindi bababa sa 
isang dosis na ibinigay 
pagkatapos ng edad na 4 na 
taon
--------------- 
3 DTaP kung hindi bababa sa 
isang dosis na ibinigay 
pagkatapos ng edad na 7 taon

3 Hep B 2 MMR 2 Varicella
O Paglipat mula
sa ibang paaralan 
sa SDUSD 

edad 
----------------
3 Polio kung hindi bababa sa
isang dosis 
pagkatapos ng 

Both doses must 
be given on or 

after age 1 

Edad 4 na taon

Pag-enrol o Paglipat sa Grade 7-
12 ay kailangan din

4 na Dosis ng DTaP, 1 Tdap
na ibinibigay pagkatapos ng 
edad na 7 taon

Lahat ng nasa Grade 7, anuman
ang dating enrolment sa distrito 

1 Tdap na ibinibigay 2 Varicella 

na kailangan din pagkatapos ng edad na 7 taon

http://www.sandiegounified.org/ipm
http://www.studentinsuranceusa.com/
http://www.sandiegounified.org/food
http://www.sandiegounified.org/food
http://www.paypams.com/
http://www.sandiegounified.org/food
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Content Connectors. Ang kasama sa pagtuturo 
na CAA para sa Agham ay pinangangasiwaan 
sa grade 5 at grade 8, at isang beses sa high 
school. 

Alinsunod sa Kodigo ng Edukasyon ng California 
Seksyon 60615, ang mga magulang/guardian ay 
maaaring magsumite taun-taon sa paaralan ng 
nakasulat na kahilingan upang iliban ang kanilang 
anak sa alinman o lahat ng pagtatasa ng CAASPP. 

English Language Proficiency 
Assessments for California (Mga 
Pagtatasa sa Kahusayan sa Wikang 
Ingles para sa California) 

Ang California ay lumipat mula sa California 
English Language Development Test (CELDT, 
Pagsusulit sa Pag-unlad sa Wikang Ingles ng 
California) tungo sa English Language 
Proifciency Assessments for California (ELPAC,�
Mga Pagtatasa sa Kahusayan sa Wikang Ingles 
para sa California) noong 2017�18. Ang ELPAC 
ay kahanay ng 2012 California English 
Language Development Standards (Mga 
Pamantayan sa Pag-unlad sa Wikang Ingles ng 
California 2012). Ito ay binubuo ng dalawang 
hiwalay na pagtatasa sa English Language 
Proifciency (ELP, Kahusayan sa Wikan��
Ingles): isa para sa paunang pagkilala sa mga 
mag-aaral bilang mga mag-aaral ng Ingles at ang 
isa ay para sa taunang pambuod na pagtatasa 
upang matukoy ang antas ng kahusayan ng mga 
mag-aaral sa wikang Ingles at upang masukat 
ang kanilang pag-unlad sa pag-aaral ng Ingles. 

Pagsusulit sa Kalusugan ng Pangangatawan 

The physical fitness test (PFT, pagsusulit sa 
kalusugan ng pangangatawan) para sa mga mag-
aaral sa mga paaralan ng California ay ang 
FitnessGram®. Ang pangunahing layunin ng 
pagsusulit ay upang matulungan ang mga mag-
aaral sa pagsisimula sa panghabang-buhay na 
gawi ng regular na pisikal na aktibidad. Ang mga 
mag-aaral sa grade 5, 7, at 9 ay kumukuha ng 
pagsusulit sa pangangatawan. 

Pagpili sa Paaralan: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang humiling na ang 
kanilang anak ay ma-enrol sa anumang 
paaralan sa distrito. Ang distrito ay hindi 
kinakailangang tuparin ang kahilingang ito. 
Upang humiling ng paglipat, makipag-ugnay sa 
Neighborhood Schools and Enrollment Options 
Office (Tanggapan ng mga Opsyon sa mga 
Paaralan sa Kapitbahayan at Pag-enrol) sa 619-
260- 2410 o bisitahin ang
https://www.sandiegounified.
org/neighborhood-schools-and-enroll- ment-
options.
Ligtas na Kapaligiran sa Paaralan: Ang mga
magulang o guardian ay may karapatan at
nararapat sa kasiguruhan ng isang ligtas at
sumusuportang kapaligiran sa pag-aaral para sa
kanilang anak.

Mga Materyales ng Kurikulum: Ang mga 
magulang o guardian ay may karapatang siyasatin 
ang mga materyales ng kurikulum ng klase o mga 
klase kung saan ang kanilang anak ay naka-enrol. 

Pag-unlad sa Pag-aaral ng Mag-aaral: Ang mga 
magulang o guardian ay may karapatang malaman 
ang pag-unlad sa pag-aaral ng kanilang anak sa 
paaralan at ang mga taong kokontakin kung 
kailangan nila ng higit pang impormasyon o tulong 
para sa kanilang anak. 

Pananatili: Ang mga magulang o guardian ay 
may karapatang maabisuhan hangga't maaga kung 
maaari sa taon kung ang kanilang anak ay tinukoy 
bilang nanganganib na manatili sa parehong grado 
(o mapigilan). May karapatan silang kumunsulta
sa tauhan ng paaralan tungkol sa mga desisyon
tungkol sa pananatili sa parehong grado, at iapela
ang naturang desisyon.

Mga Rekord ng Mag-aaral: Ang mga magulang 
o guardian ay may karapatang i-access ang mga
rekord ng kanilang anak at kwestyunin ang
anumang sa palagay nila ay hindi tama,
nakapanlilinlang o isang nakapanghihimasok sa
pagiging pribado. May karapatan sila sa isang
napapanahong pagtugon mula sa distrito ng
paaralan tungkol sa kanilang mga katanungan.

Ang Family Educational Rights and Privacy 
Act (FERPA, Batas sa mga Karapatan sa 
Edukasyon at Pagkapribado ng Pamilya) ay 
nagbibigay sa mga magulang, guardian, at mga 
mag-aaral na mahigit 18 taong gulang ng ilang 
karapatan tungkol sa ilang aspeto ng mga rekord 
ng mag-aaral. Kabilang sa mga karapatang ito ang 
pagsisiyasat sa mga rekord, karapatang humiling 
ng pagbabago sa mga rekord ng mag-aaral na 
pinaniniwalaang hindi tama ng magulang o 
guardian o karapat-dapat na mag-aaral, at 
karapatang magpahintulot ng pagsisiwalat ng 
personal na matutukoy na impormasyong 
nakapaloob sa mga rekord na pang-edukasyon ng 
mag-aaral—maliban kung inawtorisahan ng 
FERPA ang pagsisiwalat nang walang pahintulot. 

Mga Pamantayan: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang tumanggap ng 
impormasyon tungkol sa mga pang-akademikong 
pamantayang inaasahang matugunan ng kanilang 
anak. 

Mga Patakaran ng Paaralan: Ang mga 
magulang o guardian ay may karapatang 
tumanggap ng nakasulat na abiso ng mga 
patakaran ng paaralan, mga patakaran sa pagpasok 
sa klase, mga alituntunin sa pananamit at mga 
pamamaraan para sa pagbisita sa paaralan. 

Pansikolohiyang Pagsusulit: Ang mga magulang 
o guardian ay may karapatang tumanggap ng
impormasyon tungkol sa lahat ng pansikolohiyang
pagsusulit na inirerekomenda para sa kanilang
anak.

Mga Konseho at Komite: Ang mga magulang o 
guardian, kabilang ang mga taong ang unang wika 
ay hindi Ingles, ay may karapatang sumali bilang 
mga miyembro ng mga komiteng nagpapayo, 
konseho ng paaralan o pangkat ng pamumuno sa 
pamamahala sa paaralan alinsunod sa naitatag na 
mga patakaran at regulasyon para sa 
pagkamiyembro. Ang mga magulang o guardian 
ay mayroon ding karapatang dumalo sa hindi 
bababa sa dalawang pagpupulong kada taon na 
iniiskedyul ng paaralan upang makakuha ng 
impormasyon tungkol sa mga isyu at aktibidad sa 
paaralan. 

Mga Singil sa Mag-aaral: Iniaatas ng Saligang 
Batas ng California na ang pampublikong 
edukasyon ay maibigay sa mga mag-aaral nang 
libre sa singil, maliban kung ang singil ay tiyak na 
inawtorisahan ng batas para sa isang partikular na 
programa o aktibidad. 

Sakop ng karapatang ito na ayon sa Saligang Batas 
na libreng access ang lahat ng aktibidad na pang-
edukasyon, curricular man o extra-curricular, may 
igagawad mang kredit para sa aktibidad na pang-
edukasyon. 

Ipinagbabawal din ng karapatan sa libreng access 
ang iniaatas na pagbili ng mga materyales, suplay, 
kagamitan o mga unipormeng may kaugnayan sa 
aktibidad, pati na rin ang pagbabayad ng security 
deposit para sa pag-access, pagsali, materyales o 
kagamitan. 

Ang prosesong nagpapahintulot ng proseso ng 
waiver para sa ibang iniaatas na mandatoryong 
singil, singil o deposito ay hindi 
pinapahintulutan ng Saligang Batas. 

Sumusuporta sa Isa't Isa at Magalang na 
Samahan:   Ang mga magulang o guardian ay 
may karapatan at dapat na mabigyan ng 
oportunidad na gumawa sa isang samahang 
kasama ang paaralan na may pagsuporta sa isa't 
isa at gumagalang upang matulungan ang 
kanilang anak na magtagumpay. Pinagtibay ng 
Lupon ng Edukasyon ang isang magkasamang-
nilikhang patakarang nagbabalangkas ng kung 
paano maaaring paghatian ng mga magulang, 
guardian, staff at mag-aaral ng paaralan ang 
responsibilidad para sa pag-unlad na intelektwal, 
pisikal, emosyonal, at pakikisalamuha at 
kapakanan ng kanilang mga mag-aaral. 

Ang patakarang ito  ay kinabibilangan ng, ngunit 
hindi limitado sa: 

• kung paano tutulungan ng mga magulang o
guardian at ng paaralan ang mga mag-aaral
na matamo ang mga pang-akademiko at iba
pang pamantayan;

• kung paano magbibigay ng mataas na kalidad
na kurikulum at pagtuturo ang paaralan sa
isang kapaligirang sumusuporta sa pagtuturo
sa lahat ng mag-aaral; at

• Kung ano ang maaaring gawin ng mga
magulang o guardian upang suportahan ang
kapaligiran sa pag-aaral ng kanilang anak,
kabilang ang, ngunit hindi limitado sa:

- pagsubaybay sa pagpasok sa klase,

- pagsubaybay sa pagkumpleto ng takdang
aralin,

- paghikayat na sumali sa mga extracurricular
na aktibidad,

- pagsubaybay at pagkontrol sa panonood sa
telebisyon,

- pagplano at pagsali sa mga aktibidad sa

tahanan na sumusuporta sa mga aktibidad sa
klase,

- pagboboluntaryo sa paaralan, at

- pagsali sa proseso ng paggawa ng

desisyon sa paaralan.

Isinasaad sa Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
51101(d): "Ang seksyong ito ay hindi 
nagpapahintulot sa paaralang magbigay ng 
impormasyon sa magulang o guardian... o 
pahintulutan ang pagsali ng magulang o guardian 
sa edukasyon ng anak, kung ito ay sumasalungat 
sa balidong restraining order (utos ng pagpigil), 
protective order (utos ng pagprotekta), o utos para 
sa pangangalaga o pagbisita na inisyu ng korte ng 
may kakayahang hurisdiksyon." 

Mga Pagkabahala at 

Katanungan ng Magulang
Ang Quality Assurance Office (QAO, Tanggapan 
sa Pagsisiguro ng Kalidad) ay itinatag ng Lupon 
ng Edukasyon at Superintendente upang masiguro 
na ang mga katanungan, pag-aalala at pormal na 
reklamo ay pinangangasiwaan sa tamang oras at 
alinsunod sa mga kaugnay na patakaran at 
pamamaraan. Ang mga magulang o guardian ay 
maaaring makipag-ugnay sa QAO para sa tulong 
sa paglutas sa mga reklamong hindi nalutas sa 
paaralan. Ang QAO ay bumuo ng pinagsamang 
paraan upang mapangasiwaan ang mga pag-
aalala, simula sa pinakamababang antas na pang-
administratibo at kapag naaangkop, dinirekta sa 
pamamagitan ng pormal na proseso ng 
pagrereklamo. Ang mga protokol ng QAO na 
nakalista sa kanilang webpage ay nagsasaad ng 
proseso para sa pagganap ng mga tungkuling 
iyon. 

Para sa impormasyon o tulong, mangyaring 
makipag-ugnay sa QAO sa 619-725-7211 o 
bisitahin ang www.sandiegounified.org/qao. 

Mga Serbisyo sa Pagsasalin ng

Wika
Ang mga libreng serbisyo sa pagsasalin ay 
matatanggap ng mga magulang o guardian
sa maraming wika. Mangyaring makipag-
ugnay sa paaralan ng inyong anak para sa
impormasyon. 

Kurso ng Pag-aaral, TK-12
Ang Kodigo ng Edukasyon ng California seksyon 
51040 ay nag-aatas na "Ang namamahalang lupon 
ng bawat distrito ng paaralan ay dapat maghanda 
at dapat panatilihing naka-file para sa 
pampublikong pagsisiyasat ang mga kurso ng 
pag-aaral na iniatas para sa mga paaralan sa ilalim 
ng hurisdiksyon nito." Ang Course of Study, TK-
12 (Kurso ng Pag-aaral, TK-12) ng San Diego 
Unified School District (Distrito ng Nagkakaisang 
Paaralan sa San Diego) ay nagsisilbi bilang nag-
iisang mahalagang mapagkukunan ng 
impormasyon tungkol sa programang pang-
edukasyon ng distrito, mga paglalarawan sa kurso 
at mga inaprubahang materyales sa pagtuturo. Ito
rin ay nagbibigay ng impormasyon sa mga
pangangailangan ng estado at distrito, pagtatasa sa 
mag-aaral at higit pa. 
Ang Course of Study ay makukuha para mapag-
aralan sa tanggapan ng Lupon ng Edukasyon at sa 
website ng distrito sa 
www.sandiegounified.org/graduation

Pagtatapos at Pagpaplano

Pagkatapos ng Sekundarya
Sa mga grade 7-12, ang mag-aaral ay sasali sa 
isang taunang proseso ng pagpili ng kanilang mga 
kurso para sa susunod na school year. Ipapaalam 
ng mga counselor ng paaralan sa mga mag-aaral 
ang mga kailangan sa pagtatapos, 

mga kurso sa Career Technical Education (CTE, 
Teknikal na Edukasyong Pangkarera), mga 
kailangan para sa pagpasok sa kolehiyo at iba 
pang mga opsyon pagkatapos ng sekundarya para 
sa mga mag-aaral alinsunod sa batas ng estado. 
Upang makapagtapos mula sa high school ng San 
Diego Unified School District, dapat kumpletuhin
ng mag-aaral ang "a-g" coursework, karagdagang 
subject coursework na iniaatas ng estado, 
minimum na 44 na kredit, at minimum na 
Weighted Grade Point Average (WGPA, 
Kabuuang Grado) na 2.00 sa mga grade 9-12. Para 
sa mas detalyadong impormasyon sa mga iniaatas
ng distrito para makapagtapos, bisitahin ang 
www.sandiegounified.org/graduation. 

Ang parehong mga sistema ng unibersidad—ang 
University of California at California State
University—ay nag-aatas ng isang pattern ng mga 
kurso na maghahanda para sa kolehiyo na 
karaniwang tinatawag na University of California 
“a-g” subject area requirements (mga iniaatas na 
larangan ng asignaturang "a-g"). Kabilang sa mga 
minimum na pangangailangang ito ang apat na 
taong kurso ng Ingles na panghanda sa kolehiyo; 
tatlong taon ng matematika; dalawang taon ng 
kasaysayan/panlipunang agham; dalawang taon ng 
laboratoryong agham; dalawang taon ng parehong 
wikang bukod sa Ingles; isang taon ng sining na 
biswal at pagganap; at isa pang karagdagang taon 
ng elektibong panghanda sa kolehiyo mula sa mga 
iniaatas na larangan. Para sa higit pang 
impormasyon, tingnan ang website ng University 
of California “a-g” Guide (Gabay sa "a-g") sa
www.ucop.edu/agguide. 

Ang distrito ay naghahandog ng programa ng pag-
aaral na CTE na kinapapalooban ng maraming 
taong pagkakasunud-sunod ng mga kurso na 
nagbubuklod sa mga core academics na may 
kaalamang teknikal at pantrabaho upang magbigay 
sa mga mag-aaral ng daan tungo sa edukasyon at 
mga karera pagkatapos ng sekundarya. Ang 
programa ng pag-aaral na CTE ay maaaring 
maging sapat para sa mga iniaatas ng UC "a-g,"
mauwi sa isang kredensyal na kinikilala ng 
industriya, sertipiko sa antas na pagkatapos ng 
sekundarya, digring associate, at/o digring 
baccalaureate. Bisitahin ang 
www.sandiegounified.org/ccte para sa higit pang 
impormasyon. 

Ang mga magulang o guardian ay may karapatang 
mabigyan ng impormasyon tungkol sa kagyat at 
pangmatagalang planong pang-edukasyon at 
pangkarera ng mag-aaral. Ang impormasyong ito 
ay maaaring ibigay ng counselor ng paaralan ng 
mag-aaral. Ang mga mag-aaral sa lahat ng grado 
ay hinihikayat na maghangad ng mas mataas na 
edukasyon. Ang mga counselor ng paaralan ay 
maaaring tumulong sa mga pamilya sa pag-access 
ng impormasyon sa kolehiyo kasama ang website 
ng sistema ng California State University system
sa www.calstate.edu/college, at website ng sistema
ng University of California sa 
http://admission.universityofcalifornia.edu at 
sistema ng San Diego Community College District
sa www.sdccd.edu.  Ang impormasyon sa 
pampinansyal na tulong ay maaaring matagpuan sa 
www.studentaid.ed.gov at www.csac.ca.gov. 

Pahintulot sa Pagpasok

sa Pagitan ng mga 

Distrito (Paglipat sa

Pagitan ng mga Distrito) 

Ang mga pormal na kasunduan sa pagitan ng San 
Diego Unified at iba pang mga distrito ng paaralan
sa County ng San Diego ay nagpapahintulot ng 
paglipat ng mag-aaral sa pagitan ng mga distrito. 
An Interdistrict Attendance Permit (IAP, 
Pahintulot sa Pagpasok sa Pagitan ng mga Distrito) 
ay maaaring maaprubahan paloob o palabas ng 
distrito para sa mga espesipikong dahilan lamang. 
Ang impormasyon tungkol sa mga espesipikong 
dahilan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng 
pakikipag-ugnay sa Neighborhood Schools and 
Enrollment Options Office (Tanggapan ng mga 
Paaralan sa Kapitbahayan at mga Opsyon sa Pag-
enrol) sa www.sandiegounified.org/neighborhood-
schools-and-enrollment-options, 619-260-2410, o 
eoptions@sandi.net. 

Ang pag-apruba sa Interdistrict Attendance 
Permit ay hindi naggagarantiya ng pag-enrol sa 
partikular na paaralan. Ang mga mag-aaral na 
may mga naturang pahintulot ay hindi i-e-enrol 
nang nauuna sa mga mag-aaral na naniniralan sa 
distrito. 
Ngunit kapag natanggap sa isang paaralan ng San 
Diego Unified, ang isang interdistrict na mag-aaral 
ay pinapahintulutang magpatuloy sa paaralang iyon 
at mag-enrol sa school feeder pattern sa 
pinakamataas na grado hangga't mayroong lugar sa
hiniling na feeder na paaralan. Ang patuloy na pag-
enrol ay depende rin sa mag-aaral na nagpapanaili
ng kasiya-siyang attendance, pagkamamamayan, at 
mga grado sa pag-aaral. Maaaring bawiin ng 
paaralan ang pahintulot kung ang alinman sa mga 
ito ay hindi kasiya-siya. Ang mga IAP ay dapat na 
i-renew kapag ang mag-aaral ay nagpalit ng grado 
(elementarya patungong middle school; middle 
patungong high school). 

Aabisuhan ng distrito ang mga magulang kung ang 
aplikasyon ay natanggap o tinanggihan o ang mag-
aaral ay inilagay sa listahan ng naghihintay. Kapag 
itinanggi ang IAP, aabisuhan ang pamilya tungkol 
sa dahilan ng pagtanggi at sa proseso ng pag-apela.

Abiso sa mga Alternatibong Paaralan
Ang batas ng estado ng California ay 
nagpapahintulot sa lahat ng mga distrito ng 
paaralan na magbigay ng mga alternatibong 
paaralan. Binibigyang-kahulugan ng Seksyon 
58500 ng Kodigo ng Edukasyon ang 
"alternatibong paaralan" bilang isang paaralan
o hiwalay na grupo ng klase na loob ng 
paaralan na pinapatakbo sa paraang dinisenyo 
upang: 

• Hustuhin ang oportunidad para sa mga mag-
aaral na paunlarin ang mga positibong 
pagpapahalaga ng pagtitiwala sa sarili, 
pagkukusa, kabaitan, katapangan ng kalooban, 
pagiging likas, pagiging maparaan, pagiging 
malikhain, responsibilidad at kagalakan. 

http://www.sandiegounified.org/qao
http://www.sandiegounified.org/graduation
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.studentaid.ed.gov/
http://www.csac.ca.gov/
mailto:eoptions@sandi.net
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Content Connectors. Ang kasama sa pagtuturo 
na CAA para sa Agham ay pinangangasiwaan 
sa grade 5 at grade 8, at isang beses sa high 
school.

Alinsunod sa Kodigo ng Edukasyon ng California 
Seksyon 60615, ang mga magulang/guardian ay 
maaaring magsumite taun-taon sa paaralan ng 
nakasulat na kahilingan upang iliban ang kanilang 
anak sa alinman o lahat ng pagtatasa ng CAASPP. 

English Language Proficiency 
Assessments for California (Mga 
Pagtatasa sa Kahusayan sa Wikang
Ingles para sa California) 

Ang California ay lumipat mula sa California 
English Language Development Test (CELDT, 
Pagsusulit sa Pag-unlad sa Wikang Ingles ng 
California) tungo sa English Language 
Proifciency Assessments for California (ELPAC,�
Mga Pagtatasa sa Kahusayan sa Wikang Ingles 
para sa California) noong 2017�18. Ang ELPAC 
ay kahanay ng 2012 California English
Language Development Standards (Mga 
Pamantayan sa Pag-unlad sa Wikang Ingles ng 
California 2012). Ito ay binubuo ng dalawang 
hiwalay na pagtatasa sa English Language 
Proifciency (ELP, Kahusayan sa Wikan��
Ingles): isa para sa paunang pagkilala sa mga 
mag-aaral bilang mga mag-aaral ng Ingles at ang 
isa ay para sa taunang pambuod na pagtatasa
upang matukoy ang antas ng kahusayan ng mga 
mag-aaral sa wikang Ingles at upang masukat 
ang kanilang pag-unlad sa pag-aaral ng Ingles. 

Pagsusulit sa Kalusugan ng Pangangatawan 

The physical fitness test (PFT, pagsusulit sa 
kalusugan ng pangangatawan) para sa mga mag-
aaral sa mga paaralan ng California ay ang 
FitnessGram®. Ang pangunahing layunin ng 
pagsusulit ay upang matulungan ang mga mag-
aaral sa pagsisimula sa panghabang-buhay na 
gawi ng regular na pisikal na aktibidad. Ang mga 
mag-aaral sa grade 5, 7, at 9 ay kumukuha ng 
pagsusulit sa pangangatawan. 

Pagpili sa Paaralan: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang humiling na ang 
kanilang anak ay ma-enrol sa anumang 
paaralan sa distrito. Ang distrito ay hindi 
kinakailangang tuparin ang kahilingang ito. 
Upang humiling ng paglipat, makipag-ugnay sa 
Neighborhood Schools and Enrollment Options 
Office (Tanggapan ng mga Opsyon sa mga
Paaralan sa Kapitbahayan at Pag-enrol) sa 619-
260- 2410 o bisitahin ang 
https://www.sandiegounified. 
org/neighborhood-schools-and-enroll- ment-
options. 
Ligtas na Kapaligiran sa Paaralan: Ang mga 
magulang o guardian ay may karapatan at 
nararapat sa kasiguruhan ng isang ligtas at 
sumusuportang kapaligiran sa pag-aaral para sa 
kanilang anak. 

Mga Materyales ng Kurikulum: Ang mga 
magulang o guardian ay may karapatang siyasatin
ang mga materyales ng kurikulum ng klase o mga 
klase kung saan ang kanilang anak ay naka-enrol.

Pag-unlad sa Pag-aaral ng Mag-aaral: Ang mga 
magulang o guardian ay may karapatang malaman 
ang pag-unlad sa pag-aaral ng kanilang anak sa 
paaralan at ang mga taong kokontakin kung 
kailangan nila ng higit pang impormasyon o tulong 
para sa kanilang anak. 

Pananatili: Ang mga magulang o guardian ay 
may karapatang maabisuhan hangga't maaga kung 
maaari sa taon kung ang kanilang anak ay tinukoy 
bilang nanganganib na manatili sa parehong grado 
(o mapigilan). May karapatan silang kumunsulta 
sa tauhan ng paaralan tungkol sa mga desisyon 
tungkol sa pananatili sa parehong grado, at iapela 
ang naturang desisyon. 

Mga Rekord ng Mag-aaral: Ang mga magulang 
o guardian ay may karapatang i-access ang mga 
rekord ng kanilang anak at kwestyunin ang 
anumang sa palagay nila ay hindi tama, 
nakapanlilinlang o isang nakapanghihimasok sa 
pagiging pribado. May karapatan sila sa isang 
napapanahong pagtugon mula sa distrito ng 
paaralan tungkol sa kanilang mga katanungan. 

Ang Family Educational Rights and Privacy 
Act (FERPA, Batas sa mga Karapatan sa 
Edukasyon at Pagkapribado ng Pamilya) ay 
nagbibigay sa mga magulang, guardian, at mga 
mag-aaral na mahigit 18 taong gulang ng ilang 
karapatan tungkol sa ilang aspeto ng mga rekord 
ng mag-aaral. Kabilang sa mga karapatang ito ang 
pagsisiyasat sa mga rekord, karapatang humiling 
ng pagbabago sa mga rekord ng mag-aaral na 
pinaniniwalaang hindi tama ng magulang o 
guardian o karapat-dapat na mag-aaral, at 
karapatang magpahintulot ng pagsisiwalat ng 
personal na matutukoy na impormasyong 
nakapaloob sa mga rekord na pang-edukasyon ng 
mag-aaral—maliban kung inawtorisahan ng 
FERPA ang pagsisiwalat nang walang pahintulot. 

Mga Pamantayan: Ang mga magulang o 
guardian ay may karapatang tumanggap ng 
impormasyon tungkol sa mga pang-akademikong 
pamantayang inaasahang matugunan ng kanilang 
anak. 

Mga Patakaran ng Paaralan: Ang mga 
magulang o guardian ay may karapatang 
tumanggap ng nakasulat na abiso ng mga 
patakaran ng paaralan, mga patakaran sa pagpasok 
sa klase, mga alituntunin sa pananamit at mga 
pamamaraan para sa pagbisita sa paaralan. 

Pansikolohiyang Pagsusulit: Ang mga magulang 
o guardian ay may karapatang tumanggap ng 
impormasyon tungkol sa lahat ng pansikolohiyang 
pagsusulit na inirerekomenda para sa kanilang 
anak. 

Mga Konseho at Komite: Ang mga magulang o 
guardian, kabilang ang mga taong ang unang wika 
ay hindi Ingles, ay may karapatang sumali bilang 
mga miyembro ng mga komiteng nagpapayo, 
konseho ng paaralan o pangkat ng pamumuno sa 
pamamahala sa paaralan alinsunod sa naitatag na 
mga patakaran at regulasyon para sa
pagkamiyembro. Ang mga magulang o guardian
ay mayroon ding karapatang dumalo sa hindi 
bababa sa dalawang pagpupulong kada taon na 
iniiskedyul ng paaralan upang makakuha ng 
impormasyon tungkol sa mga isyu at aktibidad sa 
paaralan. 

Mga Singil sa Mag-aaral: Iniaatas ng Saligang 
Batas ng California na ang pampublikong 
edukasyon ay maibigay sa mga mag-aaral nang 
libre sa singil, maliban kung ang singil ay tiyak na 
inawtorisahan ng batas para sa isang partikular na 
programa o aktibidad. 

Sakop ng karapatang ito na ayon sa Saligang Batas 
na libreng access ang lahat ng aktibidad na pang-
edukasyon, curricular man o extra-curricular, may 
igagawad mang kredit para sa aktibidad na pang-
edukasyon. 

Ipinagbabawal din ng karapatan sa libreng access 
ang iniaatas na pagbili ng mga materyales, suplay, 
kagamitan o mga unipormeng may kaugnayan sa 
aktibidad, pati na rin ang pagbabayad ng security
deposit para sa pag-access, pagsali, materyales o 
kagamitan. 

Ang prosesong nagpapahintulot ng proseso ng 
waiver para sa ibang iniaatas na mandatoryong 
singil, singil o deposito ay hindi 
pinapahintulutan ng Saligang Batas. 

Sumusuporta sa Isa't Isa at Magalang na 
Samahan:   Ang mga magulang o guardian ay 
may karapatan at dapat na mabigyan ng 
oportunidad na gumawa sa isang samahang 
kasama ang paaralan na may pagsuporta sa isa't 
isa at gumagalang upang matulungan ang 
kanilang anak na magtagumpay. Pinagtibay ng 
Lupon ng Edukasyon ang isang magkasamang-
nilikhang patakarang nagbabalangkas ng kung 
paano maaaring paghatian ng mga magulang, 
guardian, staff at mag-aaral ng paaralan ang 
responsibilidad para sa pag-unlad na intelektwal, 
pisikal, emosyonal, at pakikisalamuha at
kapakanan ng kanilang mga mag-aaral.

Ang patakarang ito ay kinabibilangan ng, ngunit
hindi limitado sa: 

• kung paano tutulungan ng mga magulang o 
guardian at ng paaralan ang mga mag-aaral 
na matamo ang mga pang-akademiko at iba 
pang pamantayan; 

• kung paano magbibigay ng mataas na kalidad 
na kurikulum at pagtuturo ang paaralan sa 
isang kapaligirang sumusuporta sa pagtuturo 
sa lahat ng mag-aaral; at 

• Kung ano ang maaaring gawin ng mga 
magulang o guardian upang suportahan ang 
kapaligiran sa pag-aaral ng kanilang anak, 
kabilang ang, ngunit hindi limitado sa: 

- pagsubaybay sa pagpasok sa klase, 

- pagsubaybay sa pagkumpleto ng takdang 
aralin, 

- paghikayat na sumali sa mga extracurricular 
na aktibidad, 

- pagsubaybay at pagkontrol sa panonood sa 
telebisyon, 

- pagplano at pagsali sa mga aktibidad sa 

tahanan na sumusuporta sa mga aktibidad sa 
klase, 

- pagboboluntaryo sa paaralan, at 

- pagsali sa proseso ng paggawa ng 

desisyon sa paaralan. 

Isinasaad sa Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
51101(d): "Ang seksyong ito ay hindi 
nagpapahintulot sa paaralang magbigay ng 
impormasyon sa magulang o guardian... o 
pahintulutan ang pagsali ng magulang o guardian
sa edukasyon ng anak, kung ito ay sumasalungat 
sa balidong restraining order (utos ng pagpigil), 
protective order (utos ng pagprotekta), o utos para 
sa pangangalaga o pagbisita na inisyu ng korte ng 
may kakayahang hurisdiksyon."

Mga Pagkabahala at 

Katanungan ng Magulang
Ang Quality Assurance Office (QAO, Tanggapan 
sa Pagsisiguro ng Kalidad) ay itinatag ng Lupon 
ng Edukasyon at Superintendente upang masiguro 
na ang mga katanungan, pag-aalala at pormal na 
reklamo ay pinangangasiwaan sa tamang oras at 
alinsunod sa mga kaugnay na patakaran at 
pamamaraan. Ang mga magulang o guardian ay 
maaaring makipag-ugnay sa QAO para sa tulong 
sa paglutas sa mga reklamong hindi nalutas sa 
paaralan. Ang QAO ay bumuo ng pinagsamang 
paraan upang mapangasiwaan ang mga pag-
aalala, simula sa pinakamababang antas na pang-
administratibo at kapag naaangkop, dinirekta sa 
pamamagitan ng pormal na proseso ng 
pagrereklamo. Ang mga protokol ng QAO na 
nakalista sa kanilang webpage ay nagsasaad ng 
proseso para sa pagganap ng mga tungkuling 
iyon. 

Para sa impormasyon o tulong, mangyaring 
makipag-ugnay sa QAO sa 619-725-7211 o 
bisitahin ang www.sandiegounified.org/qao. 

Mga Serbisyo sa Pagsasalin ng 

Wika 
Ang mga libreng serbisyo sa pagsasalin ay 
matatanggap ng mga magulang o guardian 
sa maraming wika. Mangyaring makipag-
ugnay sa paaralan ng inyong anak para sa 
impormasyon. 

Kurso ng Pag-aaral, TK-12 
Ang Kodigo ng Edukasyon ng California seksyon 
51040 ay nag-aatas na "Ang namamahalang lupon 
ng bawat distrito ng paaralan ay dapat maghanda 
at dapat panatilihing naka-file para sa 
pampublikong pagsisiyasat ang mga kurso ng 
pag-aaral na iniatas para sa mga paaralan sa ilalim 
ng hurisdiksyon nito." Ang Course of Study, TK-
12 (Kurso ng Pag-aaral, TK-12) ng San Diego 
Unified School District (Distrito ng Nagkakaisang 
Paaralan sa San Diego) ay nagsisilbi bilang nag-
iisang mahalagang mapagkukunan ng 
impormasyon tungkol sa programang pang-
edukasyon ng distrito, mga paglalarawan sa kurso 
at mga inaprubahang materyales sa pagtuturo. Ito 
rin ay nagbibigay ng impormasyon sa mga 
pangangailangan ng estado at distrito, pagtatasa sa 
mag-aaral at higit pa. 
Ang Course of Study ay makukuha para mapag-
aralan sa tanggapan ng Lupon ng Edukasyon at sa 
website ng distrito sa 
www.sandiegounified.org/graduation 

Pagtatapos at Pagpaplano 

Pagkatapos ng Sekundarya 
Sa mga grade 7-12, ang mag-aaral ay sasali sa 
isang taunang proseso ng pagpili ng kanilang mga 
kurso para sa susunod na school year. Ipapaalam 
ng mga counselor ng paaralan sa mga mag-aaral 
ang mga kailangan sa pagtatapos, 

mga kurso sa Career Technical Education (CTE, 
Teknikal na Edukasyong Pangkarera), mga 
kailangan para sa pagpasok sa kolehiyo at iba 
pang mga opsyon pagkatapos ng sekundarya para 
sa mga mag-aaral alinsunod sa batas ng estado.  
Upang makapagtapos mula sa high school ng San 
Diego Unified School District, dapat kumpletuhin 
ng mag-aaral ang "a-g" coursework, karagdagang 
subject coursework na iniaatas ng estado, 
minimum na 44 na kredit, at minimum na 
Weighted Grade Point Average (WGPA, 
Kabuuang Grado) na 2.00 sa mga grade 9-12. Para 
sa mas detalyadong impormasyon sa mga iniaatas 
ng distrito para makapagtapos, bisitahin ang 
www.sandiegounified.org/graduation. 

Ang parehong mga sistema ng unibersidad—ang 
University of California at California State 
University—ay nag-aatas ng isang pattern ng mga 
kurso na maghahanda para sa kolehiyo na 
karaniwang tinatawag na University of California 
“a-g” subject area requirements (mga iniaatas na 
larangan ng asignaturang "a-g"). Kabilang sa mga 
minimum na pangangailangang ito ang apat na 
taong kurso ng Ingles na panghanda sa kolehiyo; 
tatlong taon ng matematika; dalawang taon ng 
kasaysayan/panlipunang agham; dalawang taon ng 
laboratoryong agham; dalawang taon ng parehong 
wikang bukod sa Ingles; isang taon ng sining na 
biswal at pagganap; at isa pang karagdagang taon 
ng elektibong panghanda sa kolehiyo mula sa mga 
iniaatas na larangan. Para sa higit pang 
impormasyon, tingnan ang website ng University 
of California “a-g” Guide (Gabay sa "a-g") sa 
www.ucop.edu/agguide. 

Ang distrito ay naghahandog ng programa ng pag-
aaral na CTE na kinapapalooban ng maraming 
taong pagkakasunud-sunod ng mga kurso na 
nagbubuklod sa mga core academics na may 
kaalamang teknikal at pantrabaho upang magbigay 
sa mga mag-aaral ng daan tungo sa edukasyon at 
mga karera pagkatapos ng sekundarya. Ang 
programa ng pag-aaral na CTE ay maaaring 
maging sapat para sa mga iniaatas ng UC "a-g," 
mauwi sa isang kredensyal na kinikilala ng 
industriya, sertipiko sa antas na pagkatapos ng 
sekundarya, digring associate, at/o digring 
baccalaureate. Bisitahin ang 
www.sandiegounified.org/ccte para sa higit pang 
impormasyon. 

Ang mga magulang o guardian ay may karapatang 
mabigyan ng impormasyon tungkol sa kagyat at 
pangmatagalang planong pang-edukasyon at 
pangkarera ng mag-aaral.  Ang impormasyong ito 
ay maaaring ibigay ng counselor ng paaralan ng 
mag-aaral. Ang mga mag-aaral sa lahat ng grado 
ay hinihikayat na maghangad ng mas mataas na 
edukasyon.  Ang mga counselor ng paaralan ay 
maaaring tumulong sa mga pamilya sa pag-access 
ng impormasyon sa kolehiyo kasama ang website 
ng sistema ng California State University system 
sa www.calstate.edu/college, at website ng sistema 
ng University of California sa 
http://admission.universityofcalifornia.edu at 
sistema ng San Diego Community College District 
sa www.sdccd.edu.   Ang impormasyon sa 
pampinansyal na tulong ay maaaring matagpuan sa 
www.studentaid.ed.gov at www.csac.ca.gov. 

Pahintulot sa Pagpasok 

sa Pagitan ng mga 

Distrito (Paglipat sa 

Pagitan ng mga Distrito) 

Ang mga pormal na kasunduan sa pagitan ng San 
Diego Unified at iba pang mga distrito ng paaralan 
sa County ng San Diego ay nagpapahintulot ng 
paglipat ng mag-aaral sa pagitan ng mga distrito. 
An Interdistrict Attendance Permit (IAP, 
Pahintulot sa Pagpasok sa Pagitan ng mga Distrito) 
ay maaaring maaprubahan paloob o palabas ng 
distrito para sa mga espesipikong dahilan lamang. 
Ang impormasyon tungkol sa mga espesipikong 
dahilan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng 
pakikipag-ugnay sa Neighborhood Schools and 
Enrollment Options Office (Tanggapan ng mga 
Paaralan sa Kapitbahayan at mga Opsyon sa Pag-
enrol) sa www.sandiegounified.org/neighborhood-
schools-and-enrollment-options, 619-260-2410, o 
eoptions@sandi.net. 

Ang pag-apruba sa Interdistrict Attendance 
Permit ay hindi naggagarantiya ng pag-enrol sa 
partikular na paaralan. Ang mga mag-aaral na 
may mga naturang pahintulot ay hindi i-e-enrol 
nang nauuna sa mga mag-aaral na naniniralan sa 
distrito. 
Ngunit kapag natanggap sa isang paaralan ng San 
Diego Unified, ang isang interdistrict na mag-aaral 
ay pinapahintulutang magpatuloy sa paaralang iyon 
at mag-enrol sa school feeder pattern sa 
pinakamataas na grado hangga't mayroong lugar sa 
hiniling na feeder na paaralan. Ang patuloy na pag-
enrol ay depende rin sa mag-aaral na nagpapanaili 
ng kasiya-siyang attendance, pagkamamamayan, at 
mga grado sa pag-aaral. Maaaring bawiin ng 
paaralan ang pahintulot kung ang alinman sa mga 
ito ay hindi kasiya-siya. Ang mga IAP ay dapat na 
i-renew kapag ang mag-aaral ay nagpalit ng grado
(elementarya patungong middle school; middle
patungong high school).

Aabisuhan ng distrito ang mga magulang kung ang 
aplikasyon ay natanggap o tinanggihan o ang mag-
aaral ay inilagay sa listahan ng naghihintay. Kapag 
itinanggi ang IAP, aabisuhan ang pamilya tungkol 
sa dahilan ng pagtanggi at sa proseso ng pag-apela. 

Abiso sa mga Alternatibong Paaralan 
Ang batas ng estado ng California ay 
nagpapahintulot sa lahat ng mga distrito ng 
paaralan na magbigay ng mga alternatibong 
paaralan. Binibigyang-kahulugan ng Seksyon 
58500 ng Kodigo ng Edukasyon ang 
"alternatibong paaralan" bilang isang paaralan 
o hiwalay na grupo ng klase na loob ng
paaralan na pinapatakbo sa paraang dinisenyo
upang: 

• Hustuhin ang oportunidad para sa mga mag-
aaral na paunlarin ang mga positibong
pagpapahalaga ng pagtitiwala sa sarili,
pagkukusa, kabaitan, katapangan ng kalooban,
pagiging likas, pagiging maparaan, pagiging
malikhain, responsibilidad at kagalakan.

http://www.sandiegounified.org/qao
http://www.sandiegounified.org/graduation
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.studentaid.ed.gov/
http://www.csac.ca.gov/
mailto:eoptions@sandi.net


• Kilalanin na ang pinamahusay pag-aaral ay
nangyayari kapag ang mag-aaral ay natututo
nang dahil sa kanyang kagustuhang matuto. 

• Mapanatili ang sitwasyon ng pag-aaral na
humuhusto sa motibasyon ng mag-aaral sa
sarili at naghihikayat sa mag-aaral sa kanyang
sariling panahon na sundin ang kanyang 
sariling mga interes. Ang mga interes ay maaari
niyang mabuo nang ganap at sa sariling paraan 
o maaaring magresulta sa kabuuan o bilang
bahagi mula sa paraan ng pagprisinta ng 
kanyang mga guro sa mga mapagpipiliang
bagay na pag-aaralan. 

• Hustuhin ang oportunidad para sa mga guro,
magulang, at mag-aaral upang magtulungan sa
pagbuo ng proseso ng pag-aaral at ng paksa.
Ang oportunidad na ito ay dapat na maging
isang patuloy at permanenteng  proseso. 

• Hustuhin  ang  oportunidad  para  sa  mga  mag- 
aaral,  guro,  at  magulang  na  patuloy  na
tumugon   sa   nagbabagong   mundo,   kabilang 
ang, ngunit hindi limitado sa komunidad kung 
saan matatagpuan ang paaralan. 

Kung ang sinumang magulang, mag-aaral, o guro ay 
interesadong sa karagdagang impormasyon tungkol 
sa mga alternatibong paaralan, isang kopya ng 
abisong ito ang makukuha sa pamamagitan ng 
lathalaing Mga Impormasyon para sa mga 
Magulang. Ang batas na ito ay partikular na 
nagpapahintulot  sa mga interesadong humiling sa 
namamahalang  lupon ng distrito na magtatag ng 
mga programang alternatibong paaralan. 

F. Mga Rekord at Karapatan ng Mag-aaral

Ang Paglabas ng 

Impormasyon ng Mag- 

aaral at 

Magulang/Guardian 

Maliban kung iba ang hiniling ng mga magulang o 
guardian, ang impormasyong nasa anyo ng 
direktoryo ay ilalabas upang awtorisahan ang mga 
indibidwal o organisasyong  tinutukoy sa Talaan 2 
Proteksyon ng mga Karapatan ng Mag- aaral. 
Ang mga magulang o guardian na mas ninanais na 
ang ganitong uri ng impormasyon ay hindi 
mailabas ay kailangang abisuhan ang tanggapan 
ng paaralan sa paraan ng pagsulat sa loob ng 
dalawang linggo pagkatapos matanggap ang 
lathalaing ito. 

Ang mga pederal na batas at batas ng estado ay 
naggagawad ng ilang karapatan sa pagkapribado 
at access sa mga rekord ng mag-aaral sa mga 
mag-aaral at kanilang mga magulang. Ang mga 
magulang; mga mag-aaral na nasa edad na 18 taon 
at pataas na tinukoy bilang parehong walang 
tirahan at hindi nasusubaybayang  kabataan; at 
mga indibidwal na nakumpleto at napirmahan ang 
Caregiver's Authorization Affidavit (Apidabit ng 
Pahintulot ng Tagapag-alaga)  ay may mga 
sumusunod na karapatan 

• siyasating ang mga rekord, 

• humiling ng pagbabago sa mga rekord ng
mag-aaral na pinaniniwalaang  hindi tumpak
ng magulang o guardian o karapat-dapat na
mag-aaral, at 

• magpahintulot ng pagsisiwalat ng personal na
matutukoy na impormasyong  nakapaloob sa mga
rekord na pang-edukasyon  ng mag-aaral maliban
kung inawtorisahan ng Family Education Rights
and Privacy Act (Batas sa mga Karapatan sa
Edukasyon at Pagkapribado ng Pamilya) ang
pagsisiwalat nang wala ang pahintulot. 

Ang abiso upang mag-opt out ay maaaring gawin 
sa pamamagitan ng 

• pagtukoy ng mas ninanais ninyo sa form
ng pag-enrol, 

• pagsumite ng inihandang form (ng
distrito o isa na mula sa anumang iba
pang organisasyon); o 

• pagsumite ng nakasulat na tala o sulat sa
tanggapan ng paaralan. 

Para sa mga karagdagang detalye sa paglabas ng 
impormasyon ng mag-aaral na nasa anyo ng 
direktoryo, sumangguni sa Procedure AR 5125.1 
ng distrito na makukuha sa inyong paaralan o sa 
website sa www.sandiegounified.org/procedures. 
Susubukan ng distritong makipag-ugnay  sa 
magulang o guardian ng mag-aaral bago isiwalat 
ang impormasyon alinsunod sa subpoena at, 
kapag naaangkop, utos ng korte, kung hindi pa 
napapaalam sa kanila. 

Access sa mga Rekord ng Mag- 

aaral 
Ang karamihan sa mga kahilingan ng mga 
indibidwal o organisasyon para sa impormasyon 
ng mag-aaral ay hindi igagawad nang wala ang 
nakasulat na pahayag na pinirmahan ng magulang 
o guardian na nagpapahintulot  sa paglabas ng
impormasyon.  Ngunit ang partikular na
impormasyong nasa anyo ng direktoryo ang
maaaring ilabas gaya ng inilarawan sa
Talahanayan 2: Paglalabas ng Impormasyon ng
Mag-aaral. Dagdag dito, ang mga rekord na
nakalista sa ilalim ng "Mga Rekord at Mag-aaral"
ay awtomatikong  ipapasa sa anumang iba pang
paaralan ng distrito kung saan mag-e-enrol ang
bata o sa mga paaralang nasa labas ng distrito
kapag ang mga kahilingan ay natanggap ng
bagong paaralang papasukan ng mag-aaral. 

Ang access sa impormasyon ng mga rekord ng 
mag-aaral nang walang pahintulot ng magulang 
ay pahihintulutan  lamang sa mga kasong iyon na 
kung saan inaawtorisahan  ng FERPA ang 
pagsisiwalat nang walang pahintulot. Ito ay 
kinabibilangan  ng, ngunit hindi limitado sa 

• tauhan ng paaralan at distrito (kabilang ang mga
kontratista, tagasangguni o boluntaryong
ginagampanan  ang pagbibigay-serbisyo ng
institusyon sa ilalim ng direktang kontrol ng
distrito) na may mga lehitimong interes na
pang-edukasyon  (ito ay kung saan ang mga
itinalagang tungkulin at responsibilidad  ng 
indibidwal ay nag-aatas sa kanyang magkaroon
ng access sa mga rekord ng mag-aaral), 

• mga espesipikong mga pederal at pang-estadong
administrador na pang-edukasyon,  at 

• tagapagpatupad  ng batas o iba pang ahensya sa
pampublikong  kaligtasan na may access na
naaayon sa batas. 

Ang mga magulang o guardian ay may 
karapatang mag-file ng reklamo sa Kagawaran 
ng Edukasyon  ng Estados  Unidos  tungkol  sa 
mga alegasyong  kabiguan  distrito ng paaralan 
na   sumunod   sa   FERPA.   Ang   address   ay: 
Family Policy Compliance Office, U.S. 
Department of Education, 400 Maryland Ave., 
S.W, Washington, D.C., 20202. 1-800-USA- 
LEARN (1-800-872-5327).

Pagpapanatili ng mga Rekord ng 
Mag-aaral 
Responsable ang prinsipal ng paaralan sa 
pangangalaga ng mga rekord ng mag-aaral. Pana- 
panahong nirerepaso ng staff ng paaralan ang mga 
rekord. Ang mga hindi na kailangang rekord ay 
sinisira alinsunod sa batas ng estado. Para sa higit 
pang impormasyon sa pagpapanatili ng mga rekord 
ng mag-aaral. Sumangguni sa Administrative 
Regulation 5125 ng distrito na makukuha sa iyong 
paaralan o sa website ng distrito sa 
www.sandiegounified. org/procedures. 

Mga Rekord ng Mag-aaral 
Ang mga sumusunod na rekord ay pinananatili 
para sa bawat mag-aaral: 

• impormasyon sa enrolment kabilang ang petsa
at lugar ng kapanganakan  at impormasyon ng
address/tirahan; 

• mga rekord ng pagpasok sa klase at kalusugan; 

• naiipong rekord ng mga score sa
pagsusulit, grado, asignatura at kursong
kinuha at mga tala ng pagdidisiplina, 
kung naaangkop; 

• mga rekord na kailangan para sa
mga espesyal na programang
pang-edukasyon;  at 

• mga obserbasyon ng guro tungkol sa pag- 
unlad ng mag-aaral at pagsali sa
programang pang-edukasyon. 
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• Kilalanin na ang pinamahusay pag-aaral ay
nangyayari kapag ang mag-aaral ay natututo
nang dahil sa kanyang kagustuhang matuto. 

• Mapanatili ang sitwasyon ng pag-aaral na 
humuhusto sa motibasyon ng mag-aaral sa 
sarili at naghihikayat sa mag-aaral sa kanyang 
sariling panahon na sundin ang kanyang 
sariling mga interes. Ang mga interes ay maaari 
niyang mabuo nang ganap at sa sariling paraan 
o maaaring magresulta sa kabuuan o bilang 
bahagi mula sa paraan ng pagprisinta ng 
kanyang mga guro sa mga mapagpipiliang 
bagay na pag-aaralan. 

• Hustuhin ang oportunidad para sa mga guro, 
magulang, at mag-aaral upang magtulungan sa 
pagbuo ng proseso ng pag-aaral at ng paksa. 
Ang oportunidad na ito ay dapat na maging 
isang patuloy at permanenteng proseso. 

• Hustuhin ang oportunidad para sa mga mag-
aaral, guro, at magulang na patuloy na 
tumugon sa nagbabagong mundo, kabilang 
ang, ngunit hindi limitado sa komunidad kung 
saan matatagpuan ang paaralan. 

Kung ang sinumang magulang, mag-aaral, o guro ay 
interesadong sa karagdagang impormasyon tungkol 
sa mga alternatibong paaralan, isang kopya ng 
abisong ito ang makukuha sa pamamagitan ng 
lathalaing Mga Impormasyon para sa mga
Magulang. Ang batas na ito ay partikular na 
nagpapahintulot sa mga interesadong humiling sa 
namamahalang lupon ng distrito na magtatag ng 
mga programang alternatibong paaralan. 

F. Student Records and Rights 

Release of Student and 

Parent/Guardian 

Information
Unless parents or guardians request otherwise, 
directory-type information will be released to
authorized individuals and organizations indicated
in Table 2: Release of Student Information. 
Parents or guardians who prefer this type of in- 
formation not be released need to notify the school 
office in writing within two weeks after receiving 
thispublication. 

Ang mga pederal na batas at batas ng estado ay 
naggagawad ng ilang karapatan sa pagkapribado 
at access sa mga rekord ng mag-aaral sa mga 
mag-aaral at kanilang mga magulang. Ang mga 
magulang; mga mag-aaral na nasa edad na 18 taon 
at pataas na tinukoy bilang parehong walang 
tirahan at hindi nasusubaybayang kabataan; at 
mga indibidwal na nakumpleto at napirmahan ang 
Caregiver's Authorization Affidavit (Apidabit ng 
Pahintulot ng Tagapag-alaga) ay may mga 
sumusunod na karapatan

• siyasating ang mga rekord, 

• humiling ng pagbabago sa mga rekord ng 
mag-aaral na pinaniniwalaang hindi tumpak 
ng magulang o guardian o karapat-dapat na 
mag-aaral, at 

• magpahintulot ng pagsisiwalat ng personal na 
matutukoy na impormasyong nakapaloob sa mga 
rekord na pang-edukasyon ng mag-aaral maliban 
kung inawtorisahan ng Family Education Rights
and Privacy Act (Batas sa mga Karapatan sa 
Edukasyon at Pagkapribado ng Pamilya) ang 
pagsisiwalat nang wala ang pahintulot. 

Ang abiso upang mag-opt out ay maaaring gawin
sa pamamagitan ng 

• pagtukoy ng mas ninanais ninyo sa form 
ng pag-enrol,

• pagsumite ng inihandang form (ng 
distrito o isa na mula sa anumang iba 
pang organisasyon); o 

• pagsumite ng nakasulat na tala o sulat sa 
tanggapan ng paaralan. 

Para sa mga karagdagang detalye sa paglabas ng 
impormasyon ng mag-aaral na nasa anyo ng 
direktoryo, sumangguni sa Procedure AR 5125.1
ng distrito na makukuha sa inyong paaralan o sa 
website sa www.sandiegounified.org/procedures. 
Susubukan ng distritong makipag-ugnay sa 
magulang o guardian ng mag-aaral bago isiwalat
ang impormasyon alinsunod sa subpoena at, 
kapag naaangkop, utos ng korte, kung hindi pa 
napapaalam sa kanila. 

Access sa mga Rekord ng Mag-

aaral

Ang karamihan sa mga kahilingan ng mga 
indibidwal o organisasyon para sa impormasyon 
ng mag-aaral ay hindi igagawad nang wala ang 
nakasulat na pahayag na pinirmahan ng magulang 
o guardian na nagpapahintulot sa paglabas ng 
impormasyon. Ngunit ang partikular na 
impormasyong nasa anyo ng direktoryo ang 
maaaring ilabas gaya ng inilarawan sa 
Talahanayan 2: Paglalabas ng Impormasyon ng 
Mag-aaral. Dagdag dito, ang mga rekord na 
nakalista sa ilalim ng "Mga Rekord at Mag-aaral"
ay awtomatikong ipapasa sa anumang iba pang 
paaralan ng distrito kung saan mag-e-enrol ang 
bata o sa mga paaralang nasa labas ng distrito
kapag ang mga kahilingan ay natanggap ng 
bagong paaralang papasukan ng mag-aaral. 

Ang access sa impormasyon ng mga rekord ng 
mag-aaral nang walang pahintulot ng magulang 
ay pahihintulutan lamang sa mga kasong iyon na 
kung saan inaawtorisahan ng FERPA ang 
pagsisiwalat nang walang pahintulot. Ito ay 
kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa 

• tauhan ng paaralan at distrito (kabilang ang mga 
kontratista, tagasangguni o boluntaryong 
ginagampanan ang pagbibigay-serbisyo ng 
institusyon sa ilalim ng direktang kontrol ng 
distrito) na may mga lehitimong interes na 
pang-edukasyon (ito ay kung saan ang mga 
itinalagang tungkulin at responsibilidad ng 
indibidwal ay nag-aatas sa kanyang magkaroon 
ng access sa mga rekord ng mag-aaral),

• mga espesipikong mga pederal at pang-estadong 
administrador na pang-edukasyon, at 

• tagapagpatupad ng batas o iba pang ahensya sa
pampublikong kaligtasan na may access na 
naaayon sa batas. 

Ang mga magulang o guardian ay may 
karapatang mag-file ng reklamo sa Kagawaran 
ng Edukasyon ng Estados Unidos tungkol sa 
mga alegasyong kabiguan distrito ng paaralan
na sumunod sa FERPA. Ang address ay: 
Family Policy Compliance Office, U.S. 
Department of Education, 400 Maryland Ave., 
S.W, Washington, D.C., 20202. 1-800-USA-
LEARN (1-800-872-5327). 

Pagpapanatili ng mga Rekord ng 

Mag-aaral 
Responsable ang prinsipal ng paaralan sa 
pangangalaga ng mga rekord ng mag-aaral. Pana-
panahong nirerepaso ng staff ng paaralan ang mga 
rekord. Ang mga hindi na kailangang rekord ay 
sinisira alinsunod sa batas ng estado. Para sa higit
pang impormasyon sa pagpapanatili ng mga rekord 
ng mag-aaral. Sumangguni sa Administrative 
Regulation 5125 ng distrito na makukuha sa iyong 
paaralan o sa website ng distrito sa 
www.sandiegounified. org/procedures. 

Mga Rekord ng Mag-aaral
Ang mga sumusunod na rekord ay pinananatili
para sa bawat mag-aaral: 

• impormasyon sa enrolment kabilang ang petsa 
at lugar ng kapanganakan at impormasyon ng 
address/tirahan; 

• mga rekord ng pagpasok sa klase at kalusugan; 

• naiipong rekord ng mga score sa 
pagsusulit, grado, asignatura at kursong 
kinuha at mga tala ng pagdidisiplina, 
kung naaangkop; 

• mga rekord na kailangan para sa 
mga espesyal na programang 
pang-edukasyon; at 

• mga obserbasyon ng guro tungkol sa pag-
unlad ng mag-aaral at pagsali sa 
programang pang-edukasyon. 

TALAHANAYAN 2: PAGLALABAS NG IMPORMASYON NG 
MAG-AARAL 

Mga Indibidwal at Organisasyong Awtorisadong 
Tumanggap ng Impormasyon ng Mag-aaral 
(Maliban kung ipinagbabawal ng magulang/guardian) 

Impormasyon sa Mag-aaral 
(Sa Anyo ng Direktoryo) 

• Nakalimbag na media

• Telebisyon

• Radyo

• Iba pang mga organisasyong nagbibigay-balita

• Pangalan at adres

• Taas/timbang ng mga atleta

• Mga komento sa panayam at mga litrato ng
mga mag-aaral na kasali sa palakasan at iba
pang mga aktibidad ng paaralan

• Mga mag-aaral na tumatanggap ng mga iskolastiko o iba
pang mga karangalan at gawad

• PTA na sa antas na pan-Distrito

• Mga guro/opisyal ng paaralan

• Mga ahensyang tagapagpatupad ng batas

• Pangalan at adres

• Telepono sa tirahan ng (mga) magulang, kung hindi
nakalista

• Email address ng mga magulang

Mga organisasyong may kaugnayan sa paaralan 
(hal. mga foundation sa paaralan, mga PTA ng 
paaralan, mga Konseho ng Paaralan).  Ang 
impormasyon ng paaralan ay hindi maaaring isiwalat 
sa sinumang ikatlong panig. 

• Pangalan at adres
Telepono sa tirahan ng (mga) magulang, kung hindi
nakalista, ng mga mag-aaral na naka-enrol sa kasaping
paaralan

• Email address ng mga magulang

Mga employer o potensyal na employer 
kung saan nag-aplay ng trabaho ang mag-
aaral. 

• Pangalan at adres

• Petsa ng kapanganakan at edad

• Email address ng mga magulang

Mga recruiter sa militar 
• Pangalan at adres

• Telepono sa tirahan ng (mga) magulang, kung
hindi nakalista, mga mag-aaral sa sekundarya

Mga organisasyong sibiko at nonprofit na nagnanais 

lamang na kilalanin at/o gawaran ang mga mag-aaral 

ng mataas na pang-akademikong natamasa 
(hal. mga mag-aaral na nasa honor roll, 
valedictorian at salutatorian) 

• Pangalan at adres
• Numero ng telepono sa tirahan
• Katayuan ng enrolment
• Mga digri at gawad na natanggap
• Mga petsa ng pagpasok sa paaralan
Tingan ang Administrative Regulation 5125
para sa paglabas ng impormasyong hindi nasa
anyong pandirektoryo

• Mga tagagawad sa hinaharap

• Mga pampinansyal na institusyon kung nag-
aplay ang mag-aaral para sa pampinansyal na
tulong

• Pangalan, adres, telepono sa tirahan, kung
hindi nakalista

• Katayuan ng enrolment

• Mga digri at gawad na natanggap

• Mga petsa ng pagpasok sa paaralan
Tingan ang Administrative Regulation 5125 
para sa paglabas ng impormasyong hindi nasa 
anyong pandirektoryo 

http://www.sandiegounified.org/procedures
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Maaaring repasuhin ng mga magulang o 
guardian at talakayin ang mga rekord na ito sa 
mga tauhan ng paaralan sa panahon ng regular 
na araw ng pasukan sa pamamagitan ng 
pagtawag sa tanggapan ng paaralan para sa isang 
appointment. Ang distrito ay magbibigay ng 
access sa mga rekord ng mag-aaral sa loob ng 
limang araw ng trabaho kasunod ng petsa ng 
paghiling. Naririyan ang mga kwalipikadong 
tauhan upang ipaliwanag ang mga rekord kung 
hihilingin. Ang anumang pag-aalala tungkol sa 
pagkatumpak o pagiging angkop ng anumang 
mga rekord ay dapat na talakayin sa prinsipal. 

Maaaring hilingin ng mga magulang, guardian, 
o karapat-dapat na mag-aaral sa paaralan na
baguhin ang rekord na pinaniniwalaan

Kailangan ang nakasulat na pahintulot mula sa 
magulang o guardian bago mabigyan ang mag-
aaral ng survey, pagsusuri o ebalwasyong 
nagsisiwalat ng sensitibong personal na 
impormasyon gaya ng mga pulitikal na ugnayan o 
paniniwala; problemang pangkaisipan o 
sikolohikal; sekswal na pag-uugali o pag-aasal; 
ilegal, antisocial, pag-uugaling nagpapahamak at 
nagmamaliit sa sarili; kritikal na paghusga sa ibang 
mga indibidwal kung saan ang rumeresponde ay 
may malapit na ugnayang pampamilya; legal na 
kinikilalang may pribilehiyo o nahahawig na 
ugnayan, gaya ng sa mga abogado, doktor at 
ministro; mga panrelihiyong gawain, ugnayan o 
paniniwala ng mag-aaral o mga magulang ng mag-
aaral; o kitang bukod sa iniaatas ng batas upang 
malaman ang elihibilidad para sa pagsali sa 
programa. 

Ang inyong pagpapahintulot, o hindi 
pagpapahintulot ay hindi nakakaapekto sa mga 
serbisyo makukuha at ipinagkakaloob sa inyong 
anak, at hindi dapat makaapekto sa inyong mga 
benepisyo sa Medi-Cal. Ang Tanong #33 sa 
Enrolment Form ay kung saan hiniling ang 
inyong pahintulot. Maaaring naibigay ang inyong 
pahintulot sa distrito sa panahon ng proseso ng 
pagrepaso at pagbuo ng IEP/IFSP (kung 
naaangkop). Ang lahat ng impormasyong 
ibinabahagi ay naka-encrypt at ligtas na 
ipinapadala sa parehong vendor at DHCS. 

Kabilang sa mga rekord na pag-edukasyong na 
maaaring ibahagi bilang resulta ng ating pagsali 
sa programang ito ang: 

• Pananagutan ng Ikatlong Panig. Kung ang 
inyong mag-aaral ay naka-enrol sa Medi-
Cal at sakop din ng isang ikatlong panig na 
insurer, maaaring subukan ng DHCS na 
makuhang muli ang pananagutan ng 
ikatlong partido kung babayaran nila ang 
paghahabol na nakabase sa paaralan na 
aming isinumite. Nangyayari ito dahil sa 
ang pagtalaga sa mga karapatan ng 
pananagutan ng ikatlong partido na 
ibinigay noong maaprubahan ang inyong 
aplikasyon para sa Medi-Cal.

Lehislasyong Williams 

Settlement 
Ang lehislasyong Williams Settlement ay nag-
aatas ng mga sapat na kagamitan sa pagtuturo ng 
sining ng wikang Ingles, matematika, agham at 
kasaysayan/panlipunang agham, kalusugan at 
wika sa mundo sa grade 9-12; kagamitan sa 
laboratoryo para sa mga klaseng panlaboratoryo 
sa grade 9-12; nag-aatas sa mga distrito ng 
paaralang magpanatili ng malinis, ligtas na mga 
pasilidad na nasa maayos na katayuan; at 

gumagawa ng mga hakbang upang magarantiya na ang 
lahat ng mga mag-aaral ay may mga kwalipikadong 
guro. 

Ang mga iniaatas ng lehislasyon ay 
nakakaapekto sa lahat ng paaralan sa distrito. 
Ang mga magulang, guardian, o mag-aaral na 
nag-aalala na ang mga iniaatas ng Williams ay
hindi sinusunod ay maaaring humiling ng isang 
Uniform Complaint Form mula sa tanggapan ng 
paaralan o hanapin ito sa website ng distrito sa 
www.sandiegounified.org/legalforms 

Maaaring siyasatin ng mga magulang o guardian 
ang mga survey na nilikha ng ikatlong panig na 
ginamit upang mangolekta ng personal na 

• pangalan, petsa ng kapanganakan, at
ebalwasyong kaugnay ng kalusugan, G. Ang Every Student Succeeds Act (ESSA) nilang hindi tumpak. Sila ay dapat na sumulat sa 

prinsipal ng paaralan, malinaw na tukuyin 
ang bahagi ng rekord na nais nilang mabago, at 
espesipikong banggitin kung bakit ito mali. 

Kung nagpasya ang paaralang huwag baguhin ang 
rekord na hiniling, aabisuhan ng paaralan ang 
magulang o karapat-dapat na mag-aaral sa 
desisyon at papayuhan sila ng kanilang karapatan 
sa isang pagdinig tungkol sa kahilingan ng pag-
amyenda.  Ang karagdagang impormasyon 
tungkol sa mga pamamaraan ng pagdinig ay 
ibibigay kapag naabisuhan ng karapatan sa 
pagdinig. 

Ang mga magulang, guardian, at mag-aaral na 
mahigit 18 taong gulang ay maaaring kumuha ng 
mga kopya ng mga rekord ng mag-aaral. Sa 
kahilingan ng ibang distrito ng paaralan, ang mga 
rekord na nakalista sa itaas ay ipapadala sa iba 
pang paaralan kung saan naka-enrol ang bata sa 
loob ng sampung araw ng pasukan ng paghiling 
ng bagong distrito ng paaralan. 

Pagkuha ng Report Card o 

Transcript 
Ang mga report card at transcript sa elementary, 
middle at high school ay makukuha sa 
pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa paaralang 
pinapasukan. Mangyaring magpahintulot ng limang 
araw ng tanggapan para sa pagproseso ng mga 
kahilingan. Kapag walang pasok sa mga paaralan 
sa panahon ng tag-init, mangyaring makipag-ugnay 
sa Student Records Office 
(Tanggapan para sa mga Rekord ng Mag-aaral) sa 
619-260-2426 para sa impormasyon.
Maaaring matagpuan ang higit pang impormasyon 
sa: www.sandiegounified.org/student-records-
department.

Pagprotekta sa mga Karapatan 

ng Mag-aaral: Mga Survey 

Ang mga mag-aaral ay hindi bibigyan ng anumang 
pagsusulit, palatanungan, survey o eksamen na 
naglalaman ng mga tanong tungkol sa mga 
personal na paniniwala/mga gawaing sekswal, 
pamumuhay ng pamilya, mortalidad at relihiyon 
maliban kung nagbigay ng nakasulat na pahintulot 
ang magulang o guardian. (E.C. 51513, Protection 
of Pupil Rights Amendment (Pagbabago sa 
Pagprotekta sa mga Karapatan ng Mag-aaral), 20 
USC 1232h). 

impormasyon. 

TANDAAN: Ang Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
51938(c) ay lumilikha ng eksepsyon sa iniaatas sa 
itaas sa pamamagitan ng pag-awtorisa sa 
pangangasiwa ng mga survey na hindi 
ipinakikilala ang sarili at boluntaryo sa mga mag-
aaral na nagtatanong ng tungkol sa gawi at 
panganib sa kalusugan. Pagkatapos ng pag-aabiso 
sa survey, kung ang magulang ng mag-aaral na 
nasa grade 7-12 ay hindi ‘ini-opt out” ang 
kanyang mag-aaral, sasali ang mag-aaral sa 
survey sa pamamagitan ng “hindi aktibong” 
pahintulot ng magulang o guardian. May 
karapatan ang mga magulang o guardian na 
siyasatin ang survey. (E.C. 51938). 

Abiso Tungkol sa Pagsali ng 

Distrito sa Programang 

Medi-Cal Billing ng LEA 
Ang Distrito, sa pakikipagtulungan ng mga 
Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pangangalagang 
Pangkalusugan at Edukasyon ng California, ay 
sumasali sa programang nagpapahintulot sa 
distritong ma-reimburse ng mga pederal na dolyar 
ng Medicaid para sa mga piling serbisyo sa 
kalusugang ibinibigay sa mga naka-enrol sa mag-
aaral na may Medi-Cal sa paaralan. Ang perang 
natanggap sa pamamagitan ng programang ito ay 
direktang muling ipupuhunan sa lumalawak at 
bumubuting mga serbisyo sa kalusugan at lipunan 
para sa lahat ng mga mag-aaral. 

Alinsunod sa mga pang-estado at pederal na 
patakaran at tuntunin, ipinaaalam namin sa inyo 
na ang ilang impormasyon ay maaaring ilabas 
mula sa mga rekord ng inyong mag-aaral sa 
aming reimbursement recovery vendor na 
Paradigm Healthcare Services, LLC at sa 
Department of Health Care Services (DHCS, 
Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pangangalagang 
Pangkalusugan) na para sa mga layunin lamang 
ng paghahabol (at para ma-access ang mga 
benepisyo ng Medi-Cal ng inyong anak). Ang 
impormasyong ito ay inilalabas lamang kung 
natanggap namin ang inyong pahintulot na 
gawin ito. 

interbensyon, at impormasyon sa pag-refer 
ng mag-aaral (para sa mga serbisyong 
natatanggap sa paaralan); 

• mga tala ng dalubhasa kaugnay ng mga
serbisyong pangkalusugang ito at mga piling
data mula sa IEP/IFSP ng bata (kung
naaangkop).

Mayroon kayong karapatang bawiin ang inyong 
pahintulot na isiwalat ang impormasyon ng inyong 
anak sa anumang oras—huwag mag-atubiling 
bisitahin ang tanggapan ng inyong paaralan upang 
talakayin ang programang ito.  Mangyaring 
tandaan na ang mga mag-aaral ay hindi tatanggihan 
ng mga serbisyong kailangan nila upang 
makapasok sa paaralan, at ang mga magulang ay 
hindi kailanman sisingilin ng distrito ng paaralan 
para sa mga serbisyong ibinigay bilang resulta ng 
inyong pagpapahintulot, o hindi pagpapahintulot. 

Dagdag dito, habang ang Medi-Cal ay magre-
reimburse sa distrito para sa mga piling serbisyong 
pangkalusugan, ang mga Medi-Cal na benepisyo 
ng inyong anak ay hindi dapat maapektuhan sa 
anumang paraan. Kami ay sumasali sa programang 
ito sa pagsusumikap na makuha ang pederal na 
pagpopondo para sa mga mare-reimburse na mga 
serbisyong pangkalusugan ng Medi-Cal 
isinasagawa na sa paaralan, at pagkatapos ay 
gagamitin ang pagpopondong  ito upang 
mapalawak ang mga serbisyong matatanggap ng 
lahat ng mag-aaral. 

Mga karagdagang tala: 

• Kumpidensyalidad at Pagkapribado. Ang
reimbursement recovery vendor ng distrito ay
nakatali sa isang kontratang naglalaman ng mga
espesipikong probisyon upang mapanatiling
kumpidensyal ang mga rekord ng mga mag-aaral
na nagsisigurong ang impormasyon ay hindi
ginamit o isiniwalat sa hindi tamang paraan.
Dagdag dito, ang ating vendor ay sumusunod sa
HIPAA.  Bilang karagdagan, ang distrito at
DHCS ay nakatali sa parehong mga kasunduang
kinabibilangan ng mga espesipikong probisyon
tungkol sa paggamit ng impormasyong
ibinibahagi sa programang ito, at mga protokol
na namamahala sa seguridad.

Edukasyon ng Mag-aaral na 

Walang Tirahan o nasa 

Foster Care
Mga Mag-aaral na Namumuhay 
nang Walang Tirahan 

Sa ilalim ng batas ng pamahalaan na ito, ang 
Titulo IX ng ESEA ay nag-aatas sa distritong 
abisuhan ang mga magulang na nasa kalagayang 
walang tirahan, ng tungkol sa mga karapatang 
pang-edukasyon ng kanilang anak. Ang San Diego 
Unified School District ay nagbibigay sa mga 
paaralan ng mga babasahing tumutulong na 
ipaliwanag ang mga karapatan ng mga magulang 
sa ilalim ng ESSA. 

Alinsunod sa pederal na batas, ang mga batang 
walang tirahan ay ang mga kinukulang ng hindi 
nagbabago, regular, at karampatang masisilungan 
sa gabi. Kabilang sa mga kahulugang ito ay ang 
mga kabataang maaaring 

• Nakikitira sa isang kaibigan, kamag-anak o iba 
pang tao dahil nawalan sila ng tirahan o hindi 
kayang bayaran ang tirahan; 

• Namamalagi sa isang motel, hotel o 
campground dahil sa kakulangan ng mga sapat 
na alternatibong matutuluyan; 

• Naninirahan sa isang pang-emerhensya o
transisyonal na shelter o isang shelter para sa 
biktima ng karahasan sa tirahan, o naghihintay
ng foster placement; 

• Nanunuluyan sa isang pangunahing 
panggabing residensya na isang pribado o 
pampublikong lugar na hindi idinisenyo para 
sa o ordinaryong ginagamit bilang regular na 
matutulugan para sa mga tao; 

• Naninirahan sa sasakyan, parke, pampublikong 
espasyo, inabandohang gusali, istasyon ng bus 
o tren o katulad na kapaligiran; o 

• Hindi nasusubaybayang kabataang wala sa 
pisikal na pangangalaga ng isang 
magulang/guardian na nasa transisyong gaya 
ng ipinakakahulugan sa itaas. 

Every Student Succeeds Act (Batas sa 

Ikatatagumpay ng Bawat Mag-aaral. 10 USC 

§6301 at kasunod) 

Sa ilalim ng ESSA, may mga karapatan ang mga 
magulang: 

• Impormasyon tungkol sa Propesyonal na 
Kwalipikasyon ng mga Guro,
Prapropesyonal, at Aide: Kapag hiniling, may 
Karapatan ang mga magulang sa impormasyon 
tungkol sa mga propesyonal na kwalipikasyon 
ng guro, mga parapropesyonal, at aide sa klase
ng kanilang mag-aaral. Kabilang dito ang kung 
tumutugon ang guro sa mga kwalipikasyon at 
pamantayan sa paglilisensya ng estado para sa 
mga grado at asignaturang kanyang tinuturo; 
kung nagtuturo ang guro sa ilalim ng pang-
emerhensyang pahintulot o iba pang 
pansamantalang pahintulot dahil sa mga espesyal 
na pagkakataon; major sa kolehiyo ng guro; 
kung siya ay may mga advanced na digri at 
(mga) asignatura sa mga digring iyon; at kung 
ang sinumang mga aide o parapropesyonal sa 
pagtuturo ay nagkakaloob din ng mga serbisyo 
sa iyong anak, at kung gayon, ang kanilang mga 
kwalipikasyon. Dapat ding ipaalam ng distrito sa 
mga magulang kung itinalaga ang kanilang anak 
o tinuruan ng apat o higit pang magkakasunud-
sunod na linggo ng isang gurong hindi 
napakakuwalipikado. 

• Impormasyon Tungkol sa mga Indibidwal na 
Ulat tungkol sa Mag-aaral sa mga Pambuong-
estadong Pagtatasa: Kapag hiniling, may 
Karapatan ang mga magulang sa impormasyon 
sa antas ng natamasa ng kanilang mag-aaral sa 
bawat pagtatasa sap ag-aaral ng Estado na 
ipinagkaloob sa mag-aaral. 

• Mga Mag-aaral na Limitado ang Kahusayan 
sa Ingles: Iniaatas ng batas ang paunang 
abisong ibibigay sa mga magulang ng mga 
English Learner (EL, Mag-aaral ng Ingles) 
tungkol sa mga programa sa limitadong 
Kahusayan sa Ingles, kabilang ang dahilan sa 
pagtukoy sa mag-aaral bilang isang EL; ang 
pangangailangang maitalaga sa programang 
pang-edukasyon para sa pagtuturo ng wika; 

ang lebel ng kahusayan ng mag-aaral sa Ingles;
paano masusuri ang naturang lebel; ang katayuan 
ng natamasa ng mag-aaral sap ag-aaral; ang mga 
pamamaraan sa pagtuturo na ginagamit sa 
programa; kung paano natutugunan ng 
inirerekomendang programa ang mga 
pangangailangan ng mag-aaral; pagganap sa 
programa at paunang enrolment; at ang 
inaasahang antas ng transisyon sa klase na hindi 
naaayon para sa mga EL. 

Ang impormasyong ipinagkaloob sa itaas ay
makukuha kung hihilingan sa paaralan ng mag-
aaral o tanggapan ng distrito. Ang mga 
karagdagang abiso ay maaaring maging kailangan 
sa ilalim ng Every Student Succeeds Act (Batas sa 
Ikatatagumpay ng Mag-aaral) na maaaring maging 
kailangan ay hiwalay na ipapadala. 

Mga Mag-aaral na Namumuhay nang Walang 

Tirahan o nasa Foster Care 

Layunin ng pederal na lehislasyon—hangga't 
maaari—na mapanatili ang mga mag-aaral na 
namumuhay nang walang tirahan na pumapasok sa 
kanilang mga paaralan noong sila ay may 
permanenteng tirahan o kung sila huling nag-enrol 
at na mapanatili ang mga mag-aaral na 
namumuhay sa foster care sa mga paaralang 
kanilang pinapasukan sa kabuuan ng kanilang 
foster placement maliban kung ang paggawa nito 
ay taliwas sa mga kagustuhan ng mga 
magulang/guardian/May Hawak ng mga 
Karapatang Pang-edukasyon. Ang distrito ay 
dapat, sa abot ng makakaya nito, na panatilihing 
nasa paaralang pinagmulan ang mga mag-aaral na 
nasa transisyon (binigyang-kahulugan bilang 
paaralang pinasukan noong ang mga mag-aral ay 
dating may permanenteng tirahan, o ang paaralang 
kung saan huli silang naka-enrol), maliban kung 
ito ay taliwas sa mga kagustuhan ng 
magulang/guardian/May Hawak ng mga Karapang 
Pang-edukasyon: 

• Ang mga mag-aaral ay maaaring manatili sa 
kanilang paaralang pinagmulan sa buong panahon 
ng kanilang transisyon at hanggang sa katapusan ng 
anumang pang-akademikong taon kung saan sila ay
lumipat sa permanenteng tirahan (walang tirahan) o
hanggang sa ang kanilang kaso ng pagiging nasa 
foster care ay maisara. Kung ang mag-aaral ay nasa 
high school, ang mag-aaral ay 

http://www.sandiegounified.org/legalforms
http://www.sandiegounified.org/student-records-department
http://www.sandiegounified.org/student-records-department
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Maaaring repasuhin ng mga magulang o 
guardian at talakayin ang mga rekord na ito sa 
mga tauhan ng paaralan sa panahon ng regular 
na araw ng pasukan sa pamamagitan ng 
pagtawag sa tanggapan ng paaralan para sa isang 
appointment. Ang distrito ay magbibigay ng 
access sa mga rekord ng mag-aaral sa loob ng 
limang araw ng trabaho kasunod ng petsa ng 
paghiling. Naririyan ang mga kwalipikadong 
tauhan upang ipaliwanag ang mga rekord kung 
hihilingin. Ang anumang pag-aalala tungkol sa 
pagkatumpak o pagiging angkop ng anumang 
mga rekord ay dapat na talakayin sa prinsipal. 

Maaaring hilingin ng mga magulang, guardian, 
o karapat-dapat na mag-aaral sa paaralan na 
baguhin ang rekord na pinaniniwalaan 

Kailangan ang nakasulat na pahintulot mula sa 
magulang o guardian bago mabigyan ang mag-
aaral ng survey, pagsusuri o ebalwasyong 
nagsisiwalat ng sensitibong personal na 
impormasyon gaya ng mga pulitikal na ugnayan o 
paniniwala; problemang pangkaisipan o 
sikolohikal; sekswal na pag-uugali o pag-aasal;
ilegal, antisocial, pag-uugaling nagpapahamak at 
nagmamaliit sa sarili; kritikal na paghusga sa ibang 
mga indibidwal kung saan ang rumeresponde ay
may malapit na ugnayang pampamilya; legal na 
kinikilalang may pribilehiyo o nahahawig na 
ugnayan, gaya ng sa mga abogado, doktor at 
ministro; mga panrelihiyong gawain, ugnayan o 
paniniwala ng mag-aaral o mga magulang ng mag-
aaral; o kitang bukod sa iniaatas ng batas upang 
malaman ang elihibilidad para sa pagsali sa 
programa. 

Ang inyong pagpapahintulot, o hindi 
pagpapahintulot ay hindi nakakaapekto sa mga 
serbisyo makukuha at ipinagkakaloob sa inyong 
anak, at hindi dapat makaapekto sa inyong mga 
benepisyo sa Medi-Cal. Ang Tanong #33 sa 
Enrolment Form ay kung saan hiniling ang 
inyong pahintulot. Maaaring naibigay ang inyong 
pahintulot sa distrito sa panahon ng proseso ng 
pagrepaso at pagbuo ng IEP/IFSP (kung 
naaangkop). Ang lahat ng impormasyong 
ibinabahagi ay naka-encrypt at ligtas na 
ipinapadala sa parehong vendor at DHCS. 

Kabilang sa mga rekord na pag-edukasyong na 
maaaring ibahagi bilang resulta ng ating pagsali 
sa programang ito ang: 

• Pananagutan ng Ikatlong Panig. Kung ang
inyong mag-aaral ay naka-enrol sa Medi-
Cal at sakop din ng isang ikatlong panig na
insurer, maaaring subukan ng DHCS na
makuhang muli ang pananagutan ng
ikatlong partido kung babayaran nila ang
paghahabol na nakabase sa paaralan na
aming isinumite.  Nangyayari ito dahil sa
ang pagtalaga sa mga karapatan ng
pananagutan ng ikatlong partido na
ibinigay noong maaprubahan ang inyong
aplikasyon para sa Medi-Cal.

Lehislasyong Williams 

Settlement 
Ang lehislasyong Williams Settlement ay nag-
aatas ng mga sapat na kagamitan sa pagtuturo ng 
sining ng wikang Ingles, matematika, agham at 
kasaysayan/panlipunang agham, kalusugan at 
wika sa mundo sa grade 9-12; kagamitan sa 
laboratoryo para sa mga klaseng panlaboratoryo 
sa grade 9-12; nag-aatas sa mga distrito ng 
paaralang magpanatili ng malinis, ligtas na mga 
pasilidad na nasa maayos na katayuan; at 

gumagawa ng mga hakbang upang magarantiya na ang 
lahat ng mga mag-aaral ay may mga kwalipikadong 
guro. 

Ang mga iniaatas ng lehislasyon ay 
nakakaapekto sa lahat ng paaralan sa distrito.  
Ang mga magulang, guardian, o mag-aaral na 
nag-aalala na ang mga iniaatas ng Williams ay 
hindi sinusunod ay maaaring humiling ng isang 
Uniform Complaint Form mula sa tanggapan ng 
paaralan o hanapin ito sa website ng distrito sa 
www.sandiegounified.org/legalforms 

nilang hindi tumpak. Sila ay dapat na sumulat sa 
prinsipal ng paaralan, malinaw na tukuyin
ang bahagi ng rekord na nais nilang mabago, at 
espesipikong banggitin kung bakit ito mali.

Maaaring siyasatin ng mga magulang o guardian
ang mga survey na nilikha ng ikatlong panig na 
ginamit upang mangolekta ng personal na 

• pangalan, petsa ng kapanganakan, at 
ebalwasyong kaugnay ng kalusugan, G. Ang Every Student Succeeds Act (ESSA)

Kung nagpasya ang paaralang huwag baguhin ang 
rekord na hiniling, aabisuhan ng paaralan ang 
magulang o karapat-dapat na mag-aaral sa 
desisyon at papayuhan sila ng kanilang karapatan 
sa isang pagdinig tungkol sa kahilingan ng pag-
amyenda. Ang karagdagang impormasyon 
tungkol sa mga pamamaraan ng pagdinig ay 
ibibigay kapag naabisuhan ng karapatan sa 
pagdinig. 

Ang mga magulang, guardian, at mag-aaral na 
mahigit 18 taong gulang ay maaaring kumuha ng 
mga kopya ng mga rekord ng mag-aaral. Sa 
kahilingan ng ibang distrito ng paaralan, ang mga 
rekord na nakalista sa itaas ay ipapadala sa iba 
pang paaralan kung saan naka-enrol ang bata sa 
loob ng sampung araw ng pasukan ng paghiling 
ng bagong distrito ng paaralan. 

Pagkuha ng Report Card o 

Transcript 
middle at high school ay makukuha sa 
pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa paaralang 
pinapasukan. Mangyaring magpahintulot ng 
limang araw ng tanggapan para sa pagproseso ng 
mga kahilingan. Kapag walang pasok sa mga 
paaralan sa panahon ng tag-init, mangyaring 
makipag-ugnay sa Student Records Office
(Tanggapan para sa mga Rekord ng Mag-aaral) sa 
619-260-2426 para sa impormasyon. 
Maaaring matagpuan ang higit pang impormasyon 
sa: www.sandiegounified.org/student-records-
department.

Pagprotekta sa mga Karapatan

ng Mag-aaral: Mga Survey

Ang mga mag-aaral ay hindi bibigyan ng anumang 
pagsusulit, palatanungan, survey o eksamen na 
naglalaman ng mga tanong tungkol sa mga
personal na paniniwala/mga gawaing sekswal, 
pamumuhay ng pamilya, mortalidad at relihiyon 
maliban kung nagbigay ng nakasulat na pahintulot 
ang magulang o guardian. (E.C. 51513, Protection 
of Pupil Rights Amendment (Pagbabago sa 
Pagprotekta sa mga Karapatan ng Mag-aaral), 20 
USC 1232h). 

impormasyon. 

TANDAAN: Ang Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
51938(c) ay lumilikha ng eksepsyon sa iniaatas sa 
itaas sa pamamagitan ng pag-awtorisa sa
pangangasiwa ng mga survey na hindi 
ipinakikilala ang sarili at boluntaryo sa mga mag-
aaral na nagtatanong ng tungkol sa gawi at 
panganib sa kalusugan. Pagkatapos ng pag-aabiso 
sa survey, kung ang magulang ng mag-aaral na 
nasa grade 7-12 ay hindi ‘ini-opt out” ang 
kanyang mag-aaral, sasali ang mag-aaral sa 
survey sa pamamagitan ng “hindi aktibong” 
pahintulot ng magulang o guardian. May 
karapatan ang mga magulang o guardian na 
siyasatin ang survey. (E.C. 51938). 

Abiso Tungkol sa Pagsali ng 

Distrito sa Programang 

Medi-Cal Billing ng LEA
Ang Distrito, sa pakikipagtulungan ng mga 
Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pangangalagang 
Pangkalusugan at Edukasyon ng California, ay 
sumasali sa programang nagpapahintulot sa 
distritong ma-reimburse ng mga pederal na dolyar 
ng Medicaid para sa mga piling serbisyo sa 
kalusugang ibinibigay sa mga naka-enrol sa mag-
aaral na may Medi-Cal sa paaralan. Ang perang 
natanggap sa pamamagitan ng programang ito ay 
direktang muling ipupuhunan sa lumalawak at 
bumubuting mga serbisyo sa kalusugan at lipunan 
para sa lahat ng mga mag-aaral.

Alinsunod sa mga pang-estado at pederal na 
patakaran at tuntunin, ipinaaalam namin sa inyo 
na ang ilang impormasyon ay maaaring ilabas 
mula sa mga rekord ng inyong mag-aaral sa 
aming reimbursement recovery vendor na 
Paradigm Healthcare Services, LLC at sa 
Department of Health Care Services (DHCS, 
Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pangangalagang 
Pangkalusugan) na para sa mga layunin lamang 
ng paghahabol (at para ma-access ang mga 
benepisyo ng Medi-Cal ng inyong anak). Ang 
impormasyong ito ay inilalabas lamang kung 
natanggap namin ang inyong pahintulot na 
gawin ito. 

interbensyon, at impormasyon sa pag-refer
ng mag-aaral (para sa mga serbisyong 
natatanggap sa paaralan); 

• mga tala ng dalubhasa kaugnay ng mga 
serbisyong pangkalusugang ito at mga piling 
data mula sa IEP/IFSP ng bata (kung 
naaangkop). 

Mayroon kayong karapatang bawiin ang inyong 
pahintulot na isiwalat ang impormasyon ng inyong 
anak sa anumang oras—huwag mag-atubiling 
bisitahin ang tanggapan ng inyong paaralan upang 
talakayin ang programang ito. Mangyaring 
tandaan na ang mga mag-aaral ay hindi tatanggihan 
ng mga serbisyong kailangan nila upang 
makapasok sa paaralan, at ang mga magulang ay 
hindi kailanman sisingilin ng distrito ng paaralan
para sa mga serbisyong ibinigay bilang resulta ng 
inyong pagpapahintulot, o hindi pagpapahintulot.

Dagdag dito, habang ang Medi-Cal ay magre-
reimburse sa distrito para sa mga piling serbisyong 
pangkalusugan, ang mga Medi-Cal na benepisyo 
ng inyong anak ay hindi dapat maapektuhan sa 
anumang paraan. Kami ay sumasali sa programang 
ito sa pagsusumikap na makuha ang pederal na 
pagpopondo para sa mga mare-reimburse na mga 
serbisyong pangkalusugan ng Medi-Cal 
isinasagawa na sa paaralan, at pagkatapos ay
gagamitin ang pagpopondong ito upang 
mapalawak ang mga serbisyong matatanggap ng 
lahat ng mag-aaral.

Mga karagdagang tala: 

• Kumpidensyalidad at Pagkapribado. Ang 
reimbursement recovery vendor ng distrito ay 
nakatali sa isang kontratang naglalaman ng mga 
espesipikong probisyon upang mapanatiling 
kumpidensyal ang mga rekord ng mga mag-aaral 
na nagsisigurong ang impormasyon ay hindi 
ginamit o isiniwalat sa hindi tamang paraan. 
Dagdag dito, ang ating vendor ay sumusunod sa 
HIPAA. Bilang karagdagan, ang distrito at 
DHCS ay nakatali sa parehong mga kasunduang 
kinabibilangan ng mga espesipikong probisyon 
tungkol sa paggamit ng impormasyong 
ibinibahagi sa programang ito, at mga protokol 
na namamahala sa seguridad. 

Edukasyon ng Mag-aaral na 

Walang Tirahan o nasa 

Foster Care 
Mga Mag-aaral na Namumuhay 
nang Walang Tirahan  

Sa ilalim ng batas ng pamahalaan na ito, ang 
Titulo IX ng ESEA ay nag-aatas sa distritong 
abisuhan ang mga magulang na nasa kalagayang 
walang tirahan, ng tungkol sa mga karapatang 
pang-edukasyon ng kanilang anak. Ang San Diego 
Unified School District ay nagbibigay sa mga 
paaralan ng mga babasahing tumutulong na 
ipaliwanag ang mga karapatan ng mga magulang 
sa ilalim ng ESSA. 

Alinsunod sa pederal na batas, ang mga batang 
walang tirahan ay ang mga kinukulang ng hindi 
nagbabago, regular, at karampatang masisilungan 
sa gabi. Kabilang sa mga kahulugang ito ay ang 
mga kabataang maaaring 

• Nakikitira sa isang kaibigan, kamag-anak o iba
pang tao dahil nawalan sila ng tirahan o hindi
kayang bayaran ang tirahan;

• Namamalagi sa isang motel, hotel o
campground dahil sa kakulangan ng mga sapat
na alternatibong matutuluyan;

• Naninirahan sa isang pang-emerhensya o
transisyonal na shelter o isang shelter para sa
biktima ng karahasan sa tirahan, o naghihintay
ng foster placement;

• Nanunuluyan sa isang pangunahing
panggabing residensya na isang pribado o
pampublikong lugar na hindi idinisenyo para
sa o ordinaryong ginagamit bilang regular na
matutulugan para sa mga tao;

• Naninirahan sa sasakyan, parke, pampublikong
espasyo, inabandohang gusali, istasyon ng bus
o tren o katulad na kapaligiran; o

• Hindi nasusubaybayang kabataang wala sa
pisikal na pangangalaga ng isang
magulang/guardian na nasa transisyong gaya
ng ipinakakahulugan sa itaas.

Every Student Succeeds Act (Batas sa 

Ikatatagumpay ng Bawat Mag-aaral. 10 USC 

§6301 at kasunod) 

Sa ilalim ng ESSA, may mga karapatan ang mga 
magulang: 

• Impormasyon tungkol sa Propesyonal na
Kwalipikasyon ng mga Guro,
Prapropesyonal, at Aide: Kapag hiniling, may
Karapatan ang mga magulang sa impormasyon
tungkol sa mga propesyonal na kwalipikasyon
ng guro, mga parapropesyonal, at aide sa klase
ng kanilang mag-aaral. Kabilang dito ang kung
tumutugon ang guro sa mga kwalipikasyon at
pamantayan sa paglilisensya ng estado para sa
mga grado at asignaturang kanyang tinuturo;
kung nagtuturo ang guro sa ilalim ng pang-
emerhensyang pahintulot o iba pang
pansamantalang pahintulot dahil sa mga espesyal
na pagkakataon; major sa kolehiyo ng guro;
kung siya ay may mga advanced na digri at
(mga) asignatura sa mga digring iyon; at kung
ang sinumang mga aide o parapropesyonal sa
pagtuturo ay nagkakaloob din ng mga serbisyo
sa iyong anak, at kung gayon, ang kanilang mga
kwalipikasyon. Dapat ding ipaalam ng distrito sa
mga magulang kung itinalaga ang kanilang anak
o tinuruan ng apat o higit pang magkakasunud-
sunod na linggo ng isang gurong hindi
napakakuwalipikado.

• Impormasyon Tungkol sa mga Indibidwal na
Ulat tungkol sa Mag-aaral sa mga Pambuong-
estadong Pagtatasa: Kapag hiniling, may
Karapatan ang mga magulang sa impormasyon
sa antas ng natamasa ng kanilang mag-aaral sa
bawat pagtatasa sap ag-aaral ng Estado na
ipinagkaloob sa mag-aaral.

• Mga Mag-aaral na Limitado ang Kahusayan
sa Ingles: Iniaatas ng batas ang paunang
abisong ibibigay sa mga magulang ng mga
English Learner (EL, Mag-aaral ng Ingles)
tungkol sa mga programa sa limitadong
Kahusayan sa Ingles, kabilang ang dahilan sa
pagtukoy sa mag-aaral bilang isang EL; ang
pangangailangang maitalaga sa programang
pang-edukasyon para sa pagtuturo ng wika;

ang lebel ng kahusayan ng mag-aaral sa Ingles; 
paano masusuri ang naturang lebel; ang katayuan 
ng natamasa ng mag-aaral sap ag-aaral; ang mga 
pamamaraan sa pagtuturo na ginagamit sa 
programa; kung paano natutugunan ng 
inirerekomendang programa ang mga 
pangangailangan ng mag-aaral; pagganap sa 
programa at paunang enrolment; at ang 
inaasahang antas ng transisyon sa klase na hindi 
naaayon para sa mga EL. 

Ang impormasyong ipinagkaloob sa itaas ay 
makukuha kung hihilingan sa paaralan ng mag-
aaral o tanggapan ng distrito. Ang mga 
karagdagang abiso ay maaaring maging kailangan 
sa ilalim ng Every Student Succeeds Act (Batas sa 
Ikatatagumpay ng Mag-aaral) na maaaring maging 
kailangan ay hiwalay na ipapadala. 

Mga Mag-aaral na Namumuhay nang Walang 

Tirahan o nasa Foster Care 

Layunin ng pederal na lehislasyon—hangga't 
maaari—na mapanatili ang mga mag-aaral na 
namumuhay nang walang tirahan na pumapasok sa 
kanilang mga paaralan noong sila ay may 
permanenteng tirahan o kung sila huling nag-enrol 
at na mapanatili ang mga mag-aaral na 
namumuhay sa foster care sa mga paaralang 
kanilang pinapasukan sa kabuuan ng kanilang 
foster placement maliban kung ang paggawa nito 
ay taliwas sa mga kagustuhan ng mga 
magulang/guardian/May Hawak ng mga 
Karapatang Pang-edukasyon. Ang distrito ay 
dapat, sa abot ng makakaya nito, na panatilihing 
nasa paaralang pinagmulan ang mga mag-aaral na 
nasa transisyon (binigyang-kahulugan bilang 
paaralang pinasukan noong ang mga mag-aral ay 
dating may permanenteng tirahan, o ang paaralang 
kung saan huli silang naka-enrol), maliban kung 
ito ay taliwas sa mga kagustuhan ng 
magulang/guardian/May Hawak ng mga Karapang 
Pang-edukasyon: 

• Ang mga mag-aaral ay maaaring manatili sa
kanilang paaralang pinagmulan sa buong panahon
ng kanilang transisyon at hanggang sa katapusan ng
anumang pang-akademikong taon kung saan sila ay
lumipat sa permanenteng tirahan (walang tirahan) o
hanggang sa ang kanilang kaso ng pagiging nasa
foster care ay maisara. Kung ang mag-aaral ay nasa
high school, ang mag-aaral ay

http://www.sandiegounified.org/legalforms
http://www.sandiegounified.org/student-records-department
http://www.sandiegounified.org/student-records-department
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maaaring manatili sa kanilang paaralang 
pinagmulan hanggang sa makapagtapos ang 
mag-aaral. 

• Maaari ring piliin ng mag-aaral na mag-enrol sa
anumang pampublikong paaralan sa lugar kung
saan pansamantalang naninirahan ang mag-
aaral. Kung ang mag-aaral na nasa transisyon
ay piniling mag-enrol sa paaralang nasa
kapitbahayan ng kanyang pansamantalang
tirahan, ang paaralan ng kapitbahayang ito ay
magiging residenteng paaralan/paaralang
pinagmulan para sa mag-aaral para sa anumang
karagdagang pagbabago ng tirahan.

• Kung ang mag-aaral ay ipinadala sa isang
paaralang bukod sa paaralang pinagmulan o
paaralang hiniling ng magulang/guardian/May
Hawak ng Karapatang Pang-edukasyon, ang
distrito ay magbibigay ng nakasulat na
paliwanag sa desisyong ito at ng karapatang
mag-apela kung sumasalungat ang
magulang/guardian sa pagtatalaga.

• Ang tagapamagitan ng distrito para sa mga
mag-aaral na nasa transisyon ay tumutulong
sa mga hindi nasusubaybayang kabataan sa
pagpili at pag-enrol sa paaralan, pagkatapos
isaalang-alang ang mga kagustuhan ng
kabataan, at nagbibigay sa kabataan ng abiso
sa kanyang karapatang i-apela ang napiling
enrolment na taliwas sa kanyang mga
kahilingan.

• Agad na i-e-enrol ng distrito ang mga
kabataang nasa transisyon kahit na wala
silang mga kinakailangang dokumento, gaya
ng mga rekord sa paaralan, medikal na
rekord, katibayan ng pagiging residente o iba
pang mga dokumento. Ang mga dokumento
ay dapat na ibigay sa loob ng 30 araw ng
enrolment.

Mangyaring direktang ipaabot ang mga 
katanungan na may kaugnayan sa edukasyon ng 
mga mag-aaral na walang tirahan sa Office of 
Children & Youth in Transition (Tanggapan ng 
mga Kabataang nasa Transisyon) sa 619-725-7326 
o cyt@sandi.net.

Mga Recruiter ng Militar 

Alinsunod sa pederal na batas sa edukasyon, ang 
mga distrito ng paaralan ay inaatasang maglabas ng 
impormasyong nasa anyo ng direktoryo para sa mga 
mag-aaral sa paaralang sekundarya sa mga recruiter 
ng militar kapag hiniling. 

Ang mga magulang o guardian ng mga mag-aaral sa 
paaralang sekundarya ay may opsyong limitahan ang 
impormasyong nasa anyo ng direktoryo ng mag-
aaral na inilalabas. Ang mga kahilingang limitahan 
ang paglabas ng impormasyong sa direktoryo ay 
dapat isumite sa paraan ng pagsulat sa bawat 
paaralan ng mag-aaral sa loob ng dalawang linggo 
ng pagtanggap ng lathalaing ito upang masiguro na 
maipapatupad sa unang paglabas ng impormasyon sa 
bawat panahon ng taglagas. Ang mga kahilingan ay 
maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagsasaad ng 
"opt out" sa enrolment form o pagsumite ng 
nakasulat na liham sa tanggapan ng paaralan. 

Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa 
"Paglabas ng Impormasyon at Pagsusulit ng Mag-
aaral at Guardian" sa seksyon ng Mga Karapatan at 
Rekord ng Mag-aaral sa booklet na ito. 

Mga Propesyonal na 
Kuwalipikasyon ng mga 

Guro at Parapropesyonal 
Iniaatas ng pederal na batas na ang mga magulang 
o guardian ng mga mag-aaral na pumapasok sa
mga paaralang Titulo I ay maaaring humiling ng
impormasyon tungkol sa mga propesyonal na
kwalipikasyon ng (mga) guro sa klase ng
kanilang anak sa bawat school year. Partikular na,
ang mga magulang o guardian ay maaaring
humiling ng impormasyon tungkol sa

• mga kwalipikasyon ng guro para sa mga grade
at larangan ng asignaturang tinuturo; 

• pansamantalang katayuan ng guro;

• ang baccalaureate degree major ng guro at
anumang graduate degree na pinanghahawakan
ng guro, ang larangan ng disiplina ng degree na
iyon;

• ang antas ng natamasa ng mag-aaral sa mga
pagtatasa sap ag-aaral ng estado; at

• mga serbisyong ipinagkakaloob sa
kanilang anak ng mga pareedukador at,
kung gayon, ang kanilang mga
kwalipikasyon.

Isumite ang mga kahilingan sa paaralan ng 
inyong anak gamit ang form na makukuha sa 
paaralan o sa website ng distrito sa www.sandi- 
egounified.org/esea 

Hindi Ligtas na Opsyon sa 

Pagpili ng Paaralan 
Ang mga magulang o guardian ng mga mag-
aaral na pumapasok sa paaralang laging 
tinutukoy bilang mapanganib ay aabisuhan ng 
tungkol sa pagkakataong lumipat sa mga 
paaralan ng 14 na araw bago ang simula ng 
klase.  Ang mga magulang o guardian ng mag-
aaral na naging biktima ng marahas na krimen 
habang nasa paaralan ay may karapatang 
magsumite ng paglipat upang pumasok sa ibang 
paaralan sa loob ng distrito. Ang mga kahilingan 
ay maaaring isumite sa paaralan ng kanilang 
anak o sa pamamagitan ng Neighborhood 
Schools and Enrollment Options office 
(Tanggapan ng mga Paaralan sa Kapitbahayan at 
mga Opsyon sa Pag-enrol, 
www.sandiegounified.org/neighborhood-
schools-and-enrollment-options) sa 619-260-
2410, o sa eoptions@sandi.net. 

Isinasaalang-alang ng distrito ang mga 
espesipikong pagkakataon depende sa kaso at 
nakikipag-ugnay sa mga ahensya ng 
tagapagpatupad ng batas kung naaangkop. 

Upang maisakatuparan ito, kabilang sa ating mga 
programa at serbisyo ang Pinagsama at Itinalagang 
English Language Development (ELD, Pag-unlad
sa Wikang Ingles) na ituturo sa at mula sa 
pangunahing nilalamang may mga leksyong 
dinisenyo mula sa California Common Core State
Standards (Mga Pamantayan ng Estado ng 
California sa Common Core) at English Language 
Development Standards (Mga Pamantayan sa Pag-
unlad sa Wikang Ingles). 

Upang masuportahan ang Pinagsamang ELD, 
muling binabanggit ng mga Pamantayan ng ELD 
ng California na ang mithiin para sa lahat ng 
Mag-aaral ng Ingles ay magbasa, sumuri, 
magbigay-kahulugan, magtalakay at lumikha ng 
iba't ibang uri ng tekstong pampanitikan at 
nagbibigay-impormasyon. Sa pamamagitan ng 
ganitong mga karanasan, bumubuo ang mga EL 
ng isang pang-unawa sa wika bilang isang 
kumplikado at masigla pinanggagalingan ng 
kaalaman para sa paglikha ng kahulugan, at na 
sila ay bumuo ng kamalayan sa wika, kabilang 
ang pagpapahalaga para sa kanilang pangunahing 
wika bilang isang mahalagang pinanggagalingan 
ng kaalaman sa pag-aaral ng Ingles. 

Maaasahan natin ang mga mag-aaral na ipamalas 
ang kanilang kaalaman at pag-unawa sa nilalaman 
sa pamamagitan ng mga pasalitang presentasyon, 
pagsusulat at kolaboratibong pakikipag-usap. 

Ang Itinalagang ELD ay isang pinoprotektahang 
oras sa panahon ng regular na araw ng pasukan 
kapag ginagamit ng mga guro ang mga 
Pamantayan ng ELD ng California bilang mga 
pangunahing pamantayan sa mga paraang 
nabubuo sa at mula sa nilalaman ng pagtuturo 
upang bumuo ng mga kritikal na kasanayan, 
kaalaman, at mga kakayahan sa wikang Ingles na 
kailangan para sa pag-aaral ng nilalaman sa 
Ingles. 

Ang Itinalagang ELD ay hindi hiwalay at 
nakabukod ngunit sa halip ay isang pagkakataon 
upang suportahan ang mga EL sa pagbuo ng mga 
pagsasanay sa pakikipag-usap, mga istruktura ng 
gramatika, at kinakailangang bokabularyo para sa 
tagumpay na paglahok sa mga pang-akademikong 
gawain sa lahat ng larangan. Ang mga Mag-aaral 
ng Ingles, kabilang ang mga pang-akademikong 
Mag-aaral ng Ingles ay nakagrupo ayon sa mga 
pangangailangan sa wika at maaaring 
mangailangan ng iba’t ibang antas ng pagsuporta. 

Ang mga sumusunod na programa ay 
kumakatawan sa mga modelong dinisenyo para 
sa mga Mag-aaral ng Ingles sa elementarya (K-
5):

• Structured English Immersion (SEI, Naka-
estrukturang Pagbabad sa Wikang Ingles): Para 
sa mga EL na baguhan sa Ingles o nasa 
mababang antas sa kahusayan sa Ingles. 

• Ang English Language Mainstream (ELM, 
Pangkaraniwang Wikang Ingles) ay idinisenyo 
para sa mga EL na nagkaroon ng karampatang 
kahusayan sa Ingles at nasa matataas na antas
ng kahusayan. 

• Ang mga International Center ay naghahandog 
sa mga itinalagang lugar para sa mga mag-
aaral na baguhan sa Ingles at baguhan sa pag-
aaral, o baguhan sa Ingles at nagambala ang 
pag-aaral. 

• Pagiging bilinggwal/Kakayang bumasa at 
sumulat sa dalawang wika. 

• Pagbabad sa Wika/Pagbabad sa Dalawang 
Wika. 

• Pagpapayaman sa Wika, gaya ng: 

-International Baccalaureate (IB), 

-world language, 

-language pathways, at 

-extended day. 

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 
www.sandi- egounified.org/duallanguage-
programs. 

Mga Programa ng Pagtuturo sa 

Sekundarya 

Ang mga paaralang sekundarya (grade 6-12) ay 
responsable sa paglikha ng mga kapaligiran sa 
pag-aaral kung saan ang lahat ng Mag-aaral ng 
Ingles ay nakababad sa mga may intelektwal na 
kayamanang kurikulum na binalangkas nang tama
upang masiguro ang kanilang buong access sa 
lahat ng mga larangan, habang pinauunlad nila 
ang Ingles bilang karagdagang wika. Ang mga 
tamang balangkas at suporta ay sadyang 
dinisenyo upang masiguro na ang mga mag-aaral 

ng Ingles ay kasabay na binubuo ang mga mas 
mataas na antas ng kahusayan sa Ingles na 
kailangan para magtagumpay sa mga pang-
akademikong gawain at teksto sa mga larangan. 
Ang mithiin sa pagtuturo para sa mga mag-aaral 
ng Ingles ay magkaroon ng ganap na access sa 
mataas na kalidad na sining sa wikang Ingles, 
matematika, agham, at mga panlipunang pag-
aaral, pati na rin ang ibang mga asignatura, 
habang sila ay sumusulong sa continuum ng pag-
unlad sa wikang Ingles. 

Upang matugunan ang Common Core State 
Standards (Pamantayan ng Estado sa Common 
Core) at mga iniaatas sa pagpasok sa kolehiyong "a-
g" para sa UC at mga paaralang pang-Estado, at 
matugunan ang mga pamantayan sa pagiging handa 
sa kolehiyo at karera, ang distrito ay naglarawan ng 
mga pathways (daan) upang masuportahan ang lahat 
ng antas ng kahusayan at mabigyan ang mga mag-
aaral na matugunan ang mga iniaatas sa pagtatapos 
nang ayon sa tamang panahon. Kabilang sa mga 
pathways na ito ang 

• Mga International Center na inihahandog sa 
mga nakatalagang paaralan para sa mga mag-
aaral na baguhan sa Ingles at baguhan sa pag-
aaral, o baguhan sa Ingles at nagambala ang 
pag-aaral; 

• Magkakasunud-sunod ng mga Kurso sa English 
Language Development (ELD, Pag-unlad sa 
Wikang Ingles) na inihahandog sa mga mag-
aaral upang suportahan ang kanilang Pagkatuto
ng Wikang Ingles at umunlad tungo sa 
pagsulong sa susunod na antas ng kahusayan sa 
wika; 

• Mga kursong naaayon sa Grado at mataas na 
antas: Sa pagtatapos ng magkakasunud-sunod 
na mga kurso ng ELD, ang mag-aaral ay
mayroong access sa pangunahing content 
course work upang maging handa sa kolehiyo 
at karera;  at 

• Mga kurso sa World Language upang 
suportahan ang pathways sa kahusayan sa 
maraming wika at dalawang wika. 

Para sa karagdagang impormasyon sa alinman sa mga 
programang ito ng pagtuturo, mangyaring makipag-
ugnay sa Office of Language Acquisition (Tanggapan 
sa Pagkatuto ng Wika) 
(www.sandiegounified.org/ola) sa 619-725-7264 o 
ola@sandi.net.

H. Opsyon sa Programa ng Mag-aaral ng Ingles

Mga Programa ng Pagtuturo 

sa Elementarya 
Mga Mithiin para sa Ating mga Mag-aaral 

ng Ingles 

sa lahat ng mag-aaral sa California. Dahil sila ay 
nag-aaral ng Ingles bilang isang karagdagang wika, 
ang mga EL ay nangangailangan ng mga 
espesyalisadong suporta sa pagtuturo upang 

Ang pareho ay nagsisigurong ang mga 
linggwistiko at pang-akademikong 
pangangailangan ng mga EL ay ganap na 
natutugunan.” I. Sa Paaralan 

Tinanggap ng Office of Language Acquisition 
(Tanggapan sa Pag-aaral ng Wika) ang 
paniniwala sa edukasyon mula sa Balangkas ng 
CA English Language Arts (Sining ng Wikang 
Ingles ng California/English Language 
Development (ELA/ELD, Pag-unlad sa Wikang 
Ingles) (p. 10) na nagsasaad, "...Ang mga English 
Learner (EL, Mag-aaral ng Ingles) sa transisyonal 
na kindergarten hanggang grade 12 ay may 
dobleng pangkurikulum na gawain: dapat silang 
maging bihasa sa pang-akademikong Ingles, at 
dapat nilang matutunan ang parehong mahigpit na 
pang-akademikong nilalaman na kailangan para   

masiguro na kasabay silang nagiging maunlad sa 
pang-akademikong Ingles at mayroong ganap na 
access sa masaganang kurikulum sa lahat ng mga 
larangan. Kaya't ang mga EL ay binibigyan ng 
suporta sa pag-unlad sa pang-akademikong wika 
sa mga kursong may pangunahing nilalaman 
(pinagsamang ELD) at espesyalisadong suporta 
(Itinalagang ELD) para sa Pag-unlad sa Wikang 
Ingles. Ang Pinagsamang ELD ay ipinagkakaloob 
sa buong araw. Ang Itinalagang ELD ay 
ipinagkakaloob sa panahon ng protektadong oras.  

Inaasahang sa mga layunin at paniniwala para sa 
ating mga programa ng pagtuturo ang mga Mag-
aaral ng Ingles ay sumasali sa pinapanatiling 
dyalogo sa iba't ibang paksa o mga larangan ng 
nilalaman; nagpapaliwanag ng kanilang nasasaisip 
at bumubuo ng mga ideya mula sa mga ideya ng 
iba; bumubuo ng mga argumento at 
mapanghikayat na pinaninindigan ang kanilang 
posisyon nang may makatwirang patunay; at 
epektibong gumagawa ng mga tekstong nakasulat 
at pasalita sa iba't ibang uri ng tekstong 
nagbibigay-impormasyon at pampanitikan. 

Mga Patakaran at Regulasyon 

ng mga Indibidwal na Paaralan 
Ang bawat prinsipal ng paaralan ay nagtatatag ng 
mga patakaran at regulasyon ng paaralang 
kumukumporme sa patakaran ng pagdidisiplina 
ng distrito upang masigurong ang kapaligiran ng 
paaralan ay malaya sa pagkagambala at
kaguluhan. Ipinaaalam ng prinsipal ang mga 
detalye ng patakaran ng pagdidisiplina ng distrito, 

pati na rin ang mga patakaran at regulasyon ng 
paaralan, sa mga magulang/guardian, mga 
miyembro ng staff at mag-aaral. Sinisiguro rin ng 
principal ang hindi pabagu-bago, patas, at 
agarang pagpapatupad nang may kaukulang 
pagsasaalang-alang sa mga karapatan ng mga 
indibidwal. 

Ang mga mag-aaral ay kinakailangang 
kumumporme sa mga regulasyon ng paaralan, 
sumunod sa lahat ng tagubilin, maging masikap 
sa pag-aaral, igalang ang mga guro at iba pang 
may awtoridad at tumigil sa paggamit ng 
lumalapastangan at bulgar na wika. 

Ang mga mag-aaral ay may pananagutan sa kanilang 
pag-uugali sa kanilang pagpunta at pag-alis ng 
paaralan, sa mga palaruan, mga kampus ng paaralan, sa 
panahon ng recess at mga aktibidad na inisponsor ng 
paaralan. 

Ang mga distrito ng paaralan ay inaawtorisahan 
pagtibayin ang alituntunin sa pananamit na 
nagbabawal sa pagsusuot ng "pananamit na may 
kaugnayan sa gang," at/o nag-aatas sa mga mag-
aaral na magsuot ng pambuong-paaralang 
uniporme. 

mailto:cyt@sandi.net
mailto:eoptions@sandi.net
http://www/
mailto:ola@sandi.net
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maaaring manatili sa kanilang paaralang 
pinagmulan hanggang sa makapagtapos ang 
mag-aaral.

• Maaari ring piliin ng mag-aaral na mag-enrol sa 
anumang pampublikong paaralan sa lugar kung 
saan pansamantalang naninirahan ang mag-
aaral. Kung ang mag-aaral na nasa transisyon 
ay piniling mag-enrol sa paaralang nasa 
kapitbahayan ng kanyang pansamantalang 
tirahan, ang paaralan ng kapitbahayang ito ay 
magiging residenteng paaralan/paaralang 
pinagmulan para sa mag-aaral para sa anumang 
karagdagang pagbabago ng tirahan. 

• Kung ang mag-aaral ay ipinadala sa isang 
paaralang bukod sa paaralang pinagmulan o 
paaralang hiniling ng magulang/guardian/May 
Hawak ng Karapatang Pang-edukasyon, ang 
distrito ay magbibigay ng nakasulat na 
paliwanag sa desisyong ito at ng karapatang 
mag-apela kung sumasalungat ang 
magulang/guardian sa pagtatalaga. 

• Ang tagapamagitan ng distrito para sa mga
mag-aaral na nasa transisyon ay tumutulong 
sa mga hindi nasusubaybayang kabataan sa 
pagpili at pag-enrol sa paaralan, pagkatapos 
isaalang-alang ang mga kagustuhan ng 
kabataan, at nagbibigay sa kabataan ng abiso
sa kanyang karapatang i-apela ang napiling 
enrolment na taliwas sa kanyang mga 
kahilingan. 

• Agad na i-e-enrol ng distrito ang mga 
kabataang nasa transisyon kahit na wala
silang mga kinakailangang dokumento, gaya 
ng mga rekord sa paaralan, medikal na 
rekord, katibayan ng pagiging residente o iba 
pang mga dokumento. Ang mga dokumento
ay dapat na ibigay sa loob ng 30 araw ng 
enrolment.

Mangyaring direktang ipaabot ang mga 
katanungan na may kaugnayan sa edukasyon ng 
mga mag-aaral na walang tirahan sa Office of 
Children & Youth in Transition (Tanggapan ng 
mga Kabataang nasa Transisyon) sa 619-725-7326 
o cyt@sandi.net. 

Mga Recruiter ng Militar 

Alinsunod sa pederal na batas sa edukasyon, ang 
mga distrito ng paaralan ay inaatasang maglabas ng
impormasyong nasa anyo ng direktoryo para sa mga 
mag-aaral sa paaralang sekundarya sa mga recruiter 
ng militar kapag hiniling. 

Ang mga magulang o guardian ng mga mag-aaral sa
paaralang sekundarya ay may opsyong limitahan ang 
impormasyong nasa anyo ng direktoryo ng mag-
aaral na inilalabas. Ang mga kahilingang limitahan 
ang paglabas ng impormasyong sa direktoryo ay
dapat isumite sa paraan ng pagsulat sa bawat 
paaralan ng mag-aaral sa loob ng dalawang linggo
ng pagtanggap ng lathalaing ito upang masiguro na
maipapatupad sa unang paglabas ng impormasyon sa
bawat panahon ng taglagas. Ang mga kahilingan ay
maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagsasaad ng
"opt out" sa enrolment form o pagsumite ng
nakasulat na liham sa tanggapan ng paaralan. 

Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa
"Paglabas ng Impormasyon at Pagsusulit ng Mag-
aaral at Guardian" sa seksyon ng Mga Karapatan at 
Rekord ng Mag-aaral sa booklet na ito.

Professional Qualifications of 

Teachers and Parapro- 

fessionals 
Iniaatas ng pederal na batas na ang mga magulang 
o guardian ng mga mag-aaral na pumapasok sa 
mga paaralang Titulo I ay maaaring humiling ng 
impormasyon tungkol sa mga propesyonal na 
kwalipikasyon ng (mga) guro sa klase ng 
kanilang anak sa bawat school year. Partikular na, 
ang mga magulang o guardian ay maaaring 
humiling ng impormasyon tungkol sa 

• mga kwalipikasyon ng guro para sa mga grade 
at larangan ng asignaturang tinuturo; 

• pansamantalang katayuan ng guro; 

• ang baccalaureate degree major ng guro at 
anumang graduate degree na pinanghahawakan 
ng guro, ang larangan ng disiplina ng degree na 
iyon; 

• ang antas ng natamasa ng mag-aaral sa mga 
pagtatasa sap ag-aaral ng estado; at 

• mga serbisyong ipinagkakaloob sa 
kanilang anak ng mga pareedukador at, 
kung gayon, ang kanilang mga 
kwalipikasyon. 

Isumite ang mga kahilingan sa paaralan ng 
inyong anak gamit ang form na makukuha sa 
paaralan o sa website ng distrito sa www.sandi-
egounified.org/esea 

Hindi Ligtas na Opsyon sa 

Pagpili ng Paaralan 
Ang mga magulang o guardian ng mga mag-
aaral na pumapasok sa paaralang laging 
tinutukoy bilang mapanganib ay aabisuhan ng 
tungkol sa pagkakataong lumipat sa mga 
paaralan ng 14 na araw bago ang simula ng 
klase. Ang mga magulang o guardian ng mag-
aaral na naging biktima ng marahas na krimen 
habang nasa paaralan ay may karapatang 
magsumite ng paglipat upang pumasok sa ibang 
paaralan sa loob ng distrito. Ang mga kahilingan 
ay maaaring isumite sa paaralan ng kanilang 
anak o sa pamamagitan ng Neighborhood 
Schools and Enrollment Options office
(Tanggapan ng mga Paaralan sa Kapitbahayan at 
mga Opsyon sa Pag-enrol, 
www.sandiegounified.org/neighborhood-
schools-and-enrollment-options) sa 619-260-
2410, o sa eoptions@sandi.net. 

Isinasaalang-alang ng distrito ang mga 
espesipikong pagkakataon depende sa kaso at 
nakikipag-ugnay sa mga ahensya ng 
tagapagpatupad ng batas kung naaangkop. 

Upang maisakatuparan ito, kabilang sa ating mga 
programa at serbisyo ang Pinagsama at Itinalagang 
English Language Development (ELD, Pag-unlad 
sa Wikang Ingles) na ituturo sa at mula sa 
pangunahing nilalamang may mga leksyong 
dinisenyo mula sa California Common Core State 
Standards (Mga Pamantayan ng Estado ng 
California sa Common Core) at English Language 
Development Standards (Mga Pamantayan sa Pag-
unlad sa Wikang Ingles). 

Upang masuportahan ang Pinagsamang ELD, 
muling binabanggit ng mga Pamantayan ng ELD 
ng California na ang mithiin para sa lahat ng 
Mag-aaral ng Ingles ay magbasa, sumuri, 
magbigay-kahulugan, magtalakay at lumikha ng 
iba't ibang uri ng tekstong pampanitikan at 
nagbibigay-impormasyon. Sa pamamagitan ng 
ganitong mga karanasan, bumubuo ang mga EL 
ng isang pang-unawa sa wika bilang isang 
kumplikado at masigla pinanggagalingan ng 
kaalaman para sa paglikha ng kahulugan, at na 
sila ay bumuo ng kamalayan sa wika, kabilang 
ang pagpapahalaga para sa kanilang pangunahing 
wika bilang isang mahalagang pinanggagalingan 
ng kaalaman sa pag-aaral ng Ingles. 

Maaasahan natin ang mga mag-aaral na ipamalas 
ang kanilang kaalaman at pag-unawa sa nilalaman 
sa pamamagitan ng mga pasalitang presentasyon, 
pagsusulat at kolaboratibong pakikipag-usap. 

Ang Itinalagang ELD ay isang pinoprotektahang 
oras sa panahon ng regular na araw ng pasukan 
kapag ginagamit ng mga guro ang mga 
Pamantayan ng ELD ng California bilang mga 
pangunahing pamantayan sa mga paraang 
nabubuo sa at mula sa nilalaman ng pagtuturo 
upang bumuo ng mga kritikal na kasanayan, 
kaalaman, at mga kakayahan sa wikang Ingles na 
kailangan para sa pag-aaral ng nilalaman sa 
Ingles. 

Ang Itinalagang ELD ay hindi hiwalay at 
nakabukod ngunit sa halip ay isang pagkakataon 
upang suportahan ang mga EL sa pagbuo ng mga 
pagsasanay sa pakikipag-usap, mga istruktura ng 
gramatika, at kinakailangang bokabularyo para sa 
tagumpay na paglahok sa mga pang-akademikong 
gawain sa lahat ng larangan. Ang mga Mag-aaral 
ng Ingles, kabilang ang mga pang-akademikong 
Mag-aaral ng Ingles ay nakagrupo ayon sa mga 
pangangailangan sa wika at maaaring 
mangailangan ng iba’t ibang antas ng pagsuporta. 

Ang mga sumusunod na programa ay 
kumakatawan sa mga modelong dinisenyo para 
sa mga Mag-aaral ng Ingles sa elementarya (K-
5): 

• Structured English Immersion (SEI, Naka-
estrukturang Pagbabad sa Wikang Ingles): Para
sa mga EL na baguhan sa Ingles o nasa
mababang antas sa kahusayan sa Ingles.

• Ang English Language Mainstream (ELM, 
Pangkaraniwang Wikang Ingles) ay idinisenyo
para sa mga EL na nagkaroon ng karampatang
kahusayan sa Ingles at nasa matataas na antas
ng kahusayan.

• Ang mga International Center ay naghahandog
sa mga itinalagang lugar para sa mga mag-
aaral na baguhan sa Ingles at baguhan sa pag-
aaral, o baguhan sa Ingles at nagambala ang
pag-aaral.

• Pagiging bilinggwal/Kakayang bumasa at
sumulat sa dalawang wika.

• Pagbabad sa Wika/Pagbabad sa Dalawang
Wika.

• Pagpapayaman sa Wika, gaya ng:

-International Baccalaureate (IB),

-world language,

-language pathways, at

-extended day.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang 
www.sandi- egounified.org/duallanguage-
programs. 

Mga Programa ng Pagtuturo sa 

Sekundarya 

Ang mga paaralang sekundarya (grade 6-12) ay 
responsable sa paglikha ng mga kapaligiran sa 
pag-aaral kung saan ang lahat ng Mag-aaral ng 
Ingles ay nakababad sa mga may intelektwal na 
kayamanang kurikulum na binalangkas nang tama 
upang masiguro ang kanilang buong access sa 
lahat ng mga larangan, habang pinauunlad nila 
ang Ingles bilang karagdagang wika. Ang mga 
tamang balangkas at suporta ay sadyang 
dinisenyo upang masiguro na ang mga mag-aaral 

ng Ingles ay kasabay na binubuo ang mga mas 
mataas na antas ng kahusayan sa Ingles na 
kailangan para magtagumpay sa mga pang-
akademikong gawain at teksto sa mga larangan. 
Ang mithiin sa pagtuturo para sa mga mag-aaral 
ng Ingles ay magkaroon ng ganap na access sa 
mataas na kalidad na sining sa wikang Ingles, 
matematika, agham, at mga panlipunang pag-
aaral, pati na rin ang ibang mga asignatura, 
habang sila ay sumusulong sa continuum ng pag-
unlad sa wikang Ingles. 

Upang matugunan ang Common Core State 
Standards (Pamantayan ng Estado sa Common 
Core) at mga iniaatas sa pagpasok sa kolehiyong "a-
g" para sa UC at mga paaralang pang-Estado, at 
matugunan ang mga pamantayan sa pagiging handa 
sa kolehiyo at karera, ang distrito ay naglarawan ng 
mga pathways (daan) upang masuportahan ang lahat 
ng antas ng kahusayan at mabigyan ang mga mag-
aaral na matugunan ang mga iniaatas sa pagtatapos 
nang ayon sa tamang panahon. Kabilang sa mga 
pathways na ito ang 

• Mga International Center na inihahandog sa
mga nakatalagang paaralan para sa mga mag-
aaral na baguhan sa Ingles at baguhan sa pag-
aaral, o baguhan sa Ingles at nagambala ang
pag-aaral;

• Magkakasunud-sunod ng mga Kurso sa English
Language Development (ELD, Pag-unlad sa
Wikang Ingles) na inihahandog sa mga mag-
aaral upang suportahan ang kanilang Pagkatuto
ng Wikang Ingles at umunlad tungo sa
pagsulong sa susunod na antas ng kahusayan sa
wika;

• Mga kursong naaayon sa Grado at mataas na
antas: Sa pagtatapos ng magkakasunud-sunod
na mga kurso ng ELD, ang mag-aaral ay
mayroong access sa pangunahing content
course work upang maging handa sa kolehiyo
at karera;  at

• Mga kurso sa World Language upang
suportahan ang pathways sa kahusayan sa
maraming wika at dalawang wika.

Para sa karagdagang impormasyon sa alinman sa mga 
programang ito ng pagtuturo, mangyaring makipag-
ugnay sa Office of Language Acquisition (Tanggapan 
sa Pagkatuto ng Wika) 
(www.sandiegounified.org/ola) sa 619-725-7264 o 
ola@sandi.net.

H. Opsyon sa Programa ng Mag-aaral ng Ingles 

Mga Programa ng Pagtuturo 

sa Elementarya
Mga Mithiin para sa Ating mga Mag-aaral 

ng Ingles 

sa lahat ng mag-aaral sa California. Dahil sila ay 
nag-aaral ng Ingles bilang isang karagdagang wika, 
ang mga EL ay nangangailangan ng mga
espesyalisadong suporta sa pagtuturo upang 

Ang pareho ay nagsisigurong ang mga 
linggwistiko at pang-akademikong 
pangangailangan ng mga EL ay ganap na 
natutugunan.” I. Sa Paaralan 

Tinanggap ng Office of Language Acquisition 
(Tanggapan sa Pag-aaral ng Wika) ang 
paniniwala sa edukasyon mula sa Balangkas ng 
CA English Language Arts (Sining ng Wikang 
Ingles ng California/English Language 
Development (ELA/ELD, Pag-unlad sa Wikang 
Ingles) (p. 10) na nagsasaad, "...Ang mga English 
Learner (EL, Mag-aaral ng Ingles) sa transisyonal 
na kindergarten hanggang grade 12 ay may 
dobleng pangkurikulum na gawain: dapat silang 
maging bihasa sa pang-akademikong Ingles, at 
dapat nilang matutunan ang parehong mahigpit na 
pang-akademikong nilalaman na kailangan para 

masiguro na kasabay silang nagiging maunlad sa 
pang-akademikong Ingles at mayroong ganap na 
access sa masaganang kurikulum sa lahat ng mga 
larangan. Kaya't ang mga EL ay binibigyan ng 
suporta sa pag-unlad sa pang-akademikong wika 
sa mga kursong may pangunahing nilalaman 
(pinagsamang ELD) at espesyalisadong suporta 
(Itinalagang ELD) para sa Pag-unlad sa Wikang 
Ingles. Ang Pinagsamang ELD ay ipinagkakaloob 
sa buong araw. Ang Itinalagang ELD ay
ipinagkakaloob sa panahon ng protektadong oras. 

Inaasahang sa mga layunin at paniniwala para sa 
ating mga programa ng pagtuturo ang mga Mag-
aaral ng Ingles ay sumasali sa pinapanatiling 
dyalogo sa iba't ibang paksa o mga larangan ng 
nilalaman; nagpapaliwanag ng kanilang nasasaisip 
at bumubuo ng mga ideya mula sa mga ideya ng 
iba; bumubuo ng mga argumento at 
mapanghikayat na pinaninindigan ang kanilang 
posisyon nang may makatwirang patunay; at 
epektibong gumagawa ng mga tekstong nakasulat 
at pasalita sa iba't ibang uri ng tekstong 
nagbibigay-impormasyon at pampanitikan. 

Mga Patakaran at Regulasyon 

ng mga Indibidwal na Paaralan 
Ang bawat prinsipal ng paaralan ay nagtatatag ng 
mga patakaran at regulasyon ng paaralang 
kumukumporme sa patakaran ng pagdidisiplina 
ng distrito upang masigurong ang kapaligiran ng 
paaralan ay malaya sa pagkagambala at 
kaguluhan. Ipinaaalam ng prinsipal ang mga 
detalye ng patakaran ng pagdidisiplina ng distrito, 

pati na rin ang mga patakaran at regulasyon ng 
paaralan, sa mga magulang/guardian, mga 
miyembro ng staff at mag-aaral. Sinisiguro rin ng 
principal ang hindi pabagu-bago, patas, at 
agarang pagpapatupad nang may kaukulang 
pagsasaalang-alang sa mga karapatan ng mga 
indibidwal. 

Ang mga mag-aaral ay kinakailangang 
kumumporme sa mga regulasyon ng paaralan, 
sumunod sa lahat ng tagubilin, maging masikap 
sa pag-aaral, igalang ang mga guro at iba pang 
may awtoridad at tumigil sa paggamit ng 
lumalapastangan at bulgar na wika. 

Ang mga mag-aaral ay may pananagutan sa kanilang 
pag-uugali sa kanilang pagpunta at pag-alis ng 
paaralan, sa mga palaruan, mga kampus ng paaralan, sa 
panahon ng recess at mga aktibidad na inisponsor ng 
paaralan. 

Ang mga distrito ng paaralan ay inaawtorisahan 
pagtibayin ang alituntunin sa pananamit na 
nagbabawal sa pagsusuot ng "pananamit na may 
kaugnayan sa gang," at/o nag-aatas sa mga mag-
aaral na magsuot ng pambuong-paaralang 
uniporme. 

mailto:cyt@sandi.net
mailto:eoptions@sandi.net
http://www/
mailto:ola@sandi.net
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Dapat pag-aralan ng mga magulang o guardian 
ang patakaran sa pagdidisiplina at mga patakaran 
at regulasyon ng paaralan kasama ang kanilang 
anak. Dapat makipagtulungan ng mga magulang 
o guardian sa mga opisyal ng paaralan sa
pagpapatupad ng aksyong pandisiplina kung ang
mga ito ay naging kailangan.

Pulisya ng Paaralan 
Ang mga mag-aaral, staff at mga magulang ng San 
Diego Unified School District ay higit na 
makikinabang sa pagkakaroon ng kanilang sariling 
Departamento ng Pulisyang Sertipikado ng Estado 
ng California.  Mula pa noong 1984, ang Pulisya 
ng Paaralan ay nakapaglingkod bilang 
pangunahing ahensyang tagapagpatupad ng batas 
para sa mahigit 100,000 kabataang pumapasok sa 
halos 200 paaralan. 

Ang pangkalahatang misyon ng Pulisya ng 
Paaralan ay maglingkod bilang tagapangalaga sa 
ating mga kabataan na ginagawa ang lahat ng 
posible upang maiwasan ang mga pag-aresto ng 
kabataang pumuputol sa "School-to-Prison-
Pipeline" (Paaralan-tungo-sa-Bilangguang-
Kapalaran) sa bawat pagkakataon.  Ang ating 
departamento ay aktibo sa maraming 
pagsusumikap ng mga tagapagpatupad ng batas sa 
iba't ibang ahensya sa buong county na 
naglilingkod bilang mga panrehiyong experto sa 
larangan ng kaligtasan at pagpapatupad ng batas sa 
paaralan. 

Ang pagpigil at interbensyon sa krimen ay 
nananatiling nasa sentro ng lahat ng mga 
operasyon ng Pulisya ng Paaralan.   Ang ating 
mithiin ay bigyang-edukasyon at gabayan ang mga 
mag-aaral sa kanilang mga taon ng paglaki, gamit 
ang mga kasanayan sa pagpapanumbalik upang 
malutas ang salungatan at magturo ng mga 
positibong leksyon sa buhay sa ating mga 
kabataan.  Ang mga opisyal ay gumugugol ng 
maraming oras sa mga presentasyon sa ating mga 
mag-aaral na iba't ibang paksa, mula paggamit ng 
droga hanggang cyber safety.  Ang pagtulong sa 
mga paaralan sa taunang pagrepaso at 
pagkumpleto ng Comprehensive Safe School 
Plans (Mga Komprehensibong Plano sa Ligtas na 
Paaralan) ay isa pang susing gawain para sa 
Pulisya ng Paaralan. 

Ang ating aso sa pagtuklas ng droga na si "Blitz" 
at ang kanyang kapartner na opisyal ng pulisya ay 
nagpiprisinta araw-araw sa ating mga kabataan ng 
tungkol sa mga panganib ng ilegal na paggamit ng 
droga.  Si Blitz ay isang maganda at maliksing 4-
na-taong German Shepherd na nagsisilbi bilang 
perpektong tagahatak ng atensyon para sa mga 
bata.   Binibigyang-diin namin na malaman ng 
lahat ng mag-aaral ang aming programa ng 
deteksyon ng aso na naghihikayat sa kanilang 
huwag magdala ng mga droga sa paaralan.  Muli, 
ang Pulisya ng Paaralan ng ay nagsusumukap na 
hadlangan ang krimen, kaysa hintaying maaresto 
ang mga mag-aaral. 

Ang mga opisyal ng Pulisya ng Paaralan ay mahusay 
na sinanay sa larangan ng pagresponde sa active 
shooter (aktibong mamamaril).  Iniimbestigahan 
namin ang bawat sabi-sabi sa potensyal na karahasan 
sa paaralan.  Ngunit kung mangyayari man ang hindi 
lubos maisip, ang ating mga opisyal ay may 
kasanayan at kagamitan upang agad na rumesponde. 

Ang bawat opisyal ay nagdadala rin ng mga 
makabagong kagamitan sa pagkontrol ng 
pagdurugo at panangasiwa sa paghinga sa dala 
nila sa lahat ng oras. 

Ipinagmamalaki ng mga opisyal ng Pulisya ng 
Paaralan ang paglingkuran ang ating mga 
kabataan. Sila ay gumagawa bilang sandigan ng 
kaligtasan sa mga pampublikong paaralan na 
nagsisiguro na ang bawat mag-aaral ay 
sinusuportahan upang ganap na maabot ang 
kanilang potensyal. 

Mga Lockdown (Ganap na 

Pagsasara) ng Paaralan at 

Pagresponde sa Krisis 
Ang kaligtasan ng mag-aaral ay ang pinakamataas 
na priyoridad ng distrito. Ang paglalagay sa 
paaralan sa "lockdown" ("ganap na pagsasara") ay 
isang paraan upang labanan ang mga pisikal na 
banta sa kaligtasan ng mag-aaral na madalas ay 
mula sa mga awayang nagaganap sa labas ng 
kampus, ngunit nasa malapit (gaya ng karahasang 
nangyayari sa komunidad, paghahabol ng pulis sa 
malapit, atbp.). 

Ang departamento ng pulisya ng paaralan ng 
distritong sertipikado ng estado ay rumiresponde 
sa bawat lockdown ng paaralan. Tinitimbang ng 
Pulisya ng Paaralan ang sitwasyon at nakikipag-
ugnayan sa staff ng paaralan upang tugunan ang 
mga pangangailangan ng lahat ng mag-aaral at 
staff. Aabisuhan ng staff ng paaralan ang mga 
magulang tungkol sa lockdown nang agad-agad 
gaya ng pinahihintulutan ng sitwasyon. Ang unang 
komunikasyon tungkol sa lockdown ay 
pinakamadalas na nagmumula sa paaralan; ngunit, 
hindi ito laging posible. Maaaring kumuha ng 
tulong ang paaralan sa Communications Office 
(Tanggapan ng Komunikasyon) ng distrito upang 
ipamahagi ang mensahe sa pamamagitan ng 
telepono, email at/o sa pamamagitan ng mga social 
media site nito na Facebook at Twitter. 

Kapag nangyari ang isang lockdown, hihilingin sa 
mga mag-aaral na manatiling kalmado habang 
pinangangasiwaan ng paaralan at mga lokal na 
awtoridad ang sitwasyon. Dapat iwasan ng mga 
magulang ang pagpunta sa kampus hanggang sa 
maabisuhan ng paaralang gawin ito. Hindi 
maaaring sunduin ng mga magulang ang kanilang 
anak sa panahon ng lockdown o pumunta sa 
kampus. Kung mukhang magtatagal ang 
lockdown sa isang pinalawig na panahon, o 
lumampas ng oras ng pagpapauwi sa mga mag-
aaral, aabisuhan ng staff ng paaralan ang mga 
magulang sa pamamagitan ng telepono, email o 
social media. Ang mga mag-aaral ay hindi 
pinahihintulutang umalis hanggang irekomenda 
ng mga naaangkop na awtoridad. 

Kung may nakikita kayong kahina-hinalang 
aktibidad sa o sa palibot ng mga lugar ng 
paaralan o distrito, makipag-ugnay sa San Diego 
Unified Police Department (Departamento ng 
Nagkakaisang Pulisya ng San Diego) sa 619-291-
7678 (24 na oras). 

Planong Pangkaligtasan 
Ang lahat ng paaralan ng distrito ay bumuo ng 
isang komprehensibong planong pangkaligtasan 
ng paaralan na tumutugon sa mga iniaatas ng 
estado gaya ng nakasaad sa Kodigo ng Edukasyon 
ng California Seksyon 32280 et seq. Kabilang sa 
planong pangkaligtasan ang mga pamamaraan sa 
sakuna, mga pamamaraan sa ligtas na pagpasok at 
paglabas ng mga mag-aaral, mga pamamaraan  

sa mga seryosong problema sa disiplina, patakaran 
sa sekswal na panghaharas, mga pamamaraan sa 
pag-uulat ng pang-aabuso ng kabataan, mga 
tuntunin sa pananamit sa paaralan at mga 
patakarang pandisiplina ng paaralan. 

Report Card ng 

Pananagutan ng Paaralan 
Ang lahat ng pampublikong paaralan ng 
California ay inaatasang magbigay ng 
impormasyon sa komunidad sa pamamagitan 
ng taunang School Accountability Report Card 
(Report Card ng Pananagutan ng Paaralan - 
SARC). Ang SARC ay naglalaman ng 
espesipikong impormasyon tungkol sa 
kondisyon at pagganap ng paaralan mula sa 
nakaraang school year. Ang mga magulang o 
guardian ay maaaring humiling ng kopya ng 
SARC sa paaralan ng kanilang anak. Bilang 
karagdagan, ang mga SARC ay maaaring 
matagpuan sa website ng distrito sa 
www.sandiegounified.org/sarcs at sa website 
ng estado tungkol sa SARC sa 
www.sarconline.org. 

Komprehensibong 

Edukasyon sa Sekswal na 

Kalusugan 
Ang komprehensibong edukasyon sa sekswal na 
kalusugan ay ipinagkakaloob ng mga may 
kasanayang guro sa klase o mga edukador ng 
kalusugang nakabase sa komunidad sa grade 6 at 
grade 8, at high school. 

Ang komprehensibong edukasyon sa sekswal na 
kalusugan ay ipinagkakaloob ng mga may 
kasanayang guro sa klase o mga edukador ng 
kalusugang nakabase sa komunidad sa grade 6 at 
grade 8, at high school.  Ang curriculum sa grade 
6 ay kinabibilangan ng impormasyong naaangkop 
sa edad sa pagbibinata at pagdadalaga, anatomiya 
ng sistema ng pag-aanak, pagkakakilanlan ng 
kasarian, sekswal na oryentasyon, mga magalang 
na ugnayan, pag-iwas sa HIV at sakit na naililipat 
sa pagtatalik, at mga kasanayan sa pakikipag-usap. 

Bilang karagdagan sa mga paksang ito, kabilang sa 
mga kurikulum ng grade 8 at high school ang mga 
leksyon sa kontrasepsyon, pangangalaga sa 
pagbubuntis, mga opsyon sa pagbubuntis, pang-
aabuso sa relasyon, at mga kasanayan sa 
pakikipagnegosasyon. Ang lahat ng nilalaman nito 
ay iniaatas ng California Healthy Youth Act 
(Batas sa Malusog na Kabataan ng California) 
(CA Ed Code 51930-51934) 

Inaabisuhan ang mga magulang o guardian bago 
simulan ang komprehensibong pagtuturo sa 
sekswal na kalusugan at iniimbitahang pag-aralan 
ang mga kagamitan sa pagtuturo. Pagkatapos 
mapag-aralan ang mga kagamitan, maaaring 
abisuhan ng mga magulang o guardian ang 
paaralan sa paraan ng pagsulat kung nais nilang 
lumiban ang kanilang anak mula sa lahat o bahagi 
ng pagtuturo. 

Inisyatiba sa Kagalingan at 

Patakaran sa Kagalingan ng 

Distrito 
Ang San Diego Unified ay dedikado sa 
pagkakaloob ng kapaligiran kung saan maaaring 
matuto ang mga mag-aaral at staff na makagawa 
ng mga wastong pagpapasya para sa kapakanan 
na panghabang-buhay. Kinikilala ng distrito ang 
malakas na ugnayan sa pagitan ng kalusugan 

at pag-aaral ng mga mag-aaral, at ang misyong 
iyon ay hindi maisasakatuparan nang walang 
hayagang pagpaplano para sa at pagsuporta sa 
kalusugan at kagalingan ng mag-aaral.

Ang bawat lokal na ahensyang pang-edukasyong 
kasali sa National School Lunch Program o iba 
pang pederal na programa para sa Nutrisyon ng 
Bata ay iniaatas ng pederal na batas upang 
magtatag ng lokal na patakaran para sa kagalingan 
sa paaralan para sa lahat ng paaralang nasa ilalim 
ng hurisdiksyon nito. 

Ang mga lokal na patakaran para sa kagalingan ay 
mahalagang kasangkapan para sa mga magulang, 
local educational agency (LEA, lokal na ahensyang 
pang-edukasyon), at mga distrito ng paaralan sa 
pagtataguyod ng kagalingan ng mag-aaral, pag-
iwas at pagbawas sa obesity (labis na pagtaba), at 
pagbibigay ng kaguruhan na ang mga patnubay sa 
nutrisyon sa paaralan ay tumutugon sa mga
minimum na pederal na pamantayan ng paaralan
pagdating sa pagkain. 

Ang Patakaran sa Kagalingan ng San Diego 
Unified ay nakabatay sa balangkas na Whole
School, Whole Community, Whole Child 
(Buong Paaralan, Buong Komunidad, 
Kabuuan ng Isang Bata) ng CDC. Isinasama 
ng Patakaran sa Kagalingan ang mga 
sumusunod na aspeto: nutrisyon, pisikal na 
edukasyon, edukasyon sa kalusugan, mga 
serbisyong pangkalusugan, kagalingang sosyo-
emosyonal, ligtas na mga kapaligiran sa 
paaralan, kagalingan ng empleyado, at 
pakikibahagi ng pamilya/komunidad. 
Nagpapaskil ang distrito ng impormasyon 
tungkol sa Patakaran sa Kagalingan at Konseho
sa Kagalingan ng Distrito sa website ng distrito. 
Ang anumang mga update sa nilalaman ng 
Patakaran sa Kagalingan ay ipapaskil sa 
website ng distrito: 
https://www.sandiegounified.org/ district-
wellness-policy-council.

Iniimbitahan ang mga magulang/guardian, mag-
aaral, kinatawan ng awtoridad sa pagkain ng 
paaralan, guro ng pisikal na edukasyon, propesyon 
ng kalusugan sa paaralan, lupon ng paaralan, 
administrador ng paaralan at ang pangkalahatang 
publiko na makibahagi sa pagbuo, pagpapatupad, 
pag-aaral, at pag-a-update ng ating lokal na 
patakaran sa kagalingan sa mga antas ng distrito at 
paaralan. Ang mga interesadong sumali ay 
iniimbitahang makipag-ugnay sa Superbisor para 
sa District Wellness (Kagalingan sa Distrito) para 
sa mga detalye: wellness@sandi.net. 

Espesyal na Edukasyon
Ang San Diego Unified School District (Distrito
ng Nagkakaisang Paaralan sa San Diego) ay
dedikado sa pagtukoy, paghahanap at pagtatasa sa 
lahat ng mag-aaral sa loob ng distrito mula 
kapanganakan hanggang 21 taong gulang na 
maaaring may mga kapansanan, at pagbibigay ng 
naaangkop sa suporta at mga kaugnay na serbisyo 
sa mga mag-aaral na napagpasyahang mayroon sa 
pamamagitan ng pang-edukasyong ebalwasyon. 

Ang distrito ay dedikado sa pagbibigay sa mga 
karapat-dapat na mag-aaral ng libreng 

naaangkop na pampublikong edukasyong 
naaayon sa mga pederal na batas at batas ng 
estado, kabilang ang mga mag-aaral na naka-
enrol sa mga pribadong paaralan, mga ward
(pinangangalagaan) ng estado, lubos na 
nakakagalaw na mag-aaral na may mga 
natatanging pangangailangan, atbp. Para sa higit
pang impormasyon, bisitahin ang 
www.sandiegounified.org/special-education o 
tumawag sa 619-725-7700. 

Ang mga serbisyo ay ipinagkakaloob batay sa mga 
indibidwal na pangangailangan ng mag-aaral.
Matapos mapagdesisyunan ng pangkat na binubuo 
ng mga propesyonal sa edukasyon at mga 
magulang/guardian ang mga natatanging 
pangangailangan ng mag-aaral at isaalang-alang 
ang iba't ibang salik, lilikhain ang Individual 
Education Program (IEP, Programa sa Pang-
indibidwal na Edukasyon). Ang IEP ay isang legal 
na dokumentong naglalarawan sa kung paano 
ipinagkakaloob ng distrito ang mga serbisyo sa 
isang mag-aaral na may mga natatanging 
pangangailangan. Ang suporta at mga serbisyo ng 
Special Ed ay ibinibigay sa ilalim ng Individuals 
with Disabilities Education Act (IDEA 2004, 
Batas sa Edukasyon ng mga Indibidwal na may 
mga Kapansanan). 

Sa kaganapang ang pangkat na pang-edukasyon at 
ang mga magulang/guardian ay hindi sumang-
ayon sa IEP, mayroong mga sumusunod na 
opsyon ang mga magulang ng mag-aaral:

• Ombudsperson 

Pinangangasiwaan ng Office of Ombudspersons 
ang mga resolusyon para sa mga isyu sa special 
education at seksyon 504. Ang mga
Ombudsperson ay hindi mga tagapagtaguyod ng 
magulang o mga tagagawa ng desisyon ng 
distrito, ngunit nakikipagtulungan sa lahat ng 
panig nang walang pinapanigan upang tumulong 
sa kalutasan ng mga pag-aalalang may kaugnayan 
sa mga espesyal na pangangailangan ng mga
mag-aaral. Ang mga magulang o guardian ay 
maaaring makipag-ugnay sa isang ombudsperson
sa pamamagitan ng pagkontak sa Special 
Education Complaint Resolution and Support sa
Ballard Center, 2375 Congress Street, San Diego, 
CA 92110, (619) 293-4431 o pagbisita sa 
www.sandiegounified.org/om- budsperson. 

• Kaukulang Proseso 
Maaaring maghain ang magulang para sa
kaukulang proseso sa pamamagitan ng 
pakikipag-ugnay sa Office of Administrative 
Hearings, Special Education Division 
(Tanggapan para sa mga Pang-administratibong 
Pagdinig, Dibisyon sa Espesyal na Edukasyon), 
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, 
Sacramento, CA, 95833, tumawag sa 916-263- 
0880 o bisitahin ang 
www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation. 

• Kagawaran ng Edukasyon ng California 

Kung nararamdaman ng pangkat at ng mga 
magulang o guardian na ang IEP ng kanilang 
anak hindi ipinapatupad sa tamang paraan o 
may iba pang mga alegasyon sa paglabag sa 
batas sa espesyal na edukasyon, maaari silang 
direktang maghain ng mga reklamo sa 
California Department of Education, Special
Education Division, 1430 N St., 2nd floor, 
Room 2401, Sacramento, CA 95814 o bisitahin
ang www.cde.ca.gov/sp/se. 

ADA, Seksyon 504 Mga Pag-

aangkop para sa mga Mag-aaral 
Kinikilala ng San Diego Unified School District 
ang tungkulin nito sa ilalim ng Seksyon 504 ng 
Rehabilitation Act of 1973 (Batas sa
Rehabilitasyon ng 1973) upang tukuyin, muling 
pag-aralan ang masusuring data, at magbigay ng 
mga makatwirang akomodasyon sa mga mag-aaral 
na may mga kapansanan. Ang taga-ugnay ng 
Seksyon 504 sa bawat paaralan ay maaaring 
magbigay ng karagdagang impormasyon at tulong. 
Maaaring makipag-ugnay sa tanggapan ng 
ADA/504 ng Distrito sa 619-725-5658. 

Mga Mag-aaral na may mga 

Pansamantalang Kapansanan 

Pagtuturo: Ang distrito ay may programang 
nagkakaloob ng pang-indibidwal na pagtuturo sa 
mga mag-aaral na pansamantalang may kapansanan 
at dapat manatili sa tahanan, sa ospital o iba pang 
residensyal na pasilidad na pangkalusugan. Kung 
ang ospital o pasilidad na pangkalusugan ay 
matatagpuan sa labas ng distrito ng paaralan ng 
mag-aaral, ang mag-aaral ay ituturing na 
sumusunod sa mga pag-aatas sa pagiging residente 
para sa distrito ng paaralan kung saan matatagpuan 
ang hospital o paaralan. Dapat abisuhan ng mga 
magulang o guardian ang distrito ng paaralan kung 
saan ang mag-aaral ay pansamantalang namamalagi 
para sa pang-indibidwal na pagtuturo para sa mag-
aaral.

Pisikal na edukasyon: Para sa mag-aaral na may 
pansamantala o permanenteng kapansanan na 
pumipigil sa kanyang ganap na pagsali sa pisikal na 
edukasyon, ang magulang/guardian ay dapat 
magkaroon ng isang doktor (MD o DO, NP, PA) na 
responsable sa pangangasiwa sa kondisyon ng mag-
aaral na naglalarawan ng mga ipinagbabawal at 
pinapahintulutan para sa binagong programa sa 
pisikal na edukasyon. Ang mga magulang/guardian
ay maaaring humiling ng kopya ng form na 
pinamagatang “Physical Education Modification 
for Injury or Illness” ("Pagbabago sa Pisikal na 
Edukasyon para sa Kapinsaalan o Sakit"). 

Mga pantulong na kagamitan: Paminsan-minsan 
maaaring kailanganin ng mga mag-aaral ang 
paggamit ng mga pantulong na device gaya ng mga 
saklay, wheelchair, cast, bota sa paglalakad upang 
makapasok sa paaralan. Upang mabawasan ang 
panganib sa mag-aaral at sa iba, ang mga magulang 
o guardian ay magbibigay ng abisong mula sa 
doktor na responsable sa pangangasiwa sa
kondisyon ng mag-aaral. Ang abiso ay dapat 

• tukuyin ang kagamitang iniatas na gamitin sa 
paaralan, 

• kilalanin na ang mag-aaral ay tumanggap ng 
mga tagubilin sa ligtas na paggamit ng 
kagamitan, 

• isinasama ang pahintulot ng magulang para sa staff 
ng distrito upang makipag-usap sa nag-aatas na 
propesyonal sa kalusugan kung kinakailangan ng 
paglilinaw, at 

http://www.sandiegounified.org/sarcs
http://www.sarconline.org/
http://www.sandiegounified.org/
mailto:wellness@sandi.net
http://www.sandiegounified.org/special-education
http://www.sandiegounified.org/om-
http://www.dgs.ca.gov/oah/Sp
http://www.cde.ca.gov/sp/se
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Dapat pag-aralan ng mga magulang o guardian
ang patakaran sa pagdidisiplina at mga patakaran 
at regulasyon ng paaralan kasama ang kanilang 
anak. Dapat makipagtulungan ng mga magulang 
o guardian sa mga opisyal ng paaralan sa 
pagpapatupad ng aksyong pandisiplina kung ang 
mga ito ay naging kailangan. 

Pulisya ng Paaralan 
Ang mga mag-aaral, staff at mga magulang ng San 
Diego Unified School District ay higit na 
makikinabang sa pagkakaroon ng kanilang sariling 
Departamento ng Pulisyang Sertipikado ng Estado 
ng California. Mula pa noong 1984, ang Pulisya 
ng Paaralan ay nakapaglingkod bilang 
pangunahing ahensyang tagapagpatupad ng batas 
para sa mahigit 100,000 kabataang pumapasok sa 
halos 200 paaralan. 

Ang pangkalahatang misyon ng Pulisya ng 
Paaralan ay maglingkod bilang tagapangalaga sa
ating mga kabataan na ginagawa ang lahat ng 
posible upang maiwasan ang mga pag-aresto ng 
kabataang pumuputol sa "School-to-Prison-
Pipeline" (Paaralan-tungo-sa-Bilangguang-
Kapalaran) sa bawat pagkakataon. Ang ating 
departamento ay aktibo sa maraming 
pagsusumikap ng mga tagapagpatupad ng batas sa 
iba't ibang ahensya sa buong county na 
naglilingkod bilang mga panrehiyong experto sa 
larangan ng kaligtasan at pagpapatupad ng batas sa 
paaralan. 

Ang pagpigil at interbensyon sa krimen ay 
nananatiling nasa sentro ng lahat ng mga 
operasyon ng Pulisya ng Paaralan. Ang ating 
mithiin ay bigyang-edukasyon at gabayan ang mga 
mag-aaral sa kanilang mga taon ng paglaki, gamit
ang mga kasanayan sa pagpapanumbalik upang 
malutas ang salungatan at magturo ng mga 
positibong leksyon sa buhay sa ating mga 
kabataan. Ang mga opisyal ay gumugugol ng 
maraming oras sa mga presentasyon sa ating mga 
mag-aaral na iba't ibang paksa, mula paggamit ng 
droga hanggang cyber safety. Ang pagtulong sa 
mga paaralan sa taunang pagrepaso at 
pagkumpleto ng Comprehensive Safe School 
Plans (Mga Komprehensibong Plano sa Ligtas na 
Paaralan) ay isa pang susing gawain para sa 
Pulisya ng Paaralan. 

Ang ating aso sa pagtuklas ng droga na si "Blitz"
at ang kanyang kapartner na opisyal ng pulisya ay 
nagpiprisinta araw-araw sa ating mga kabataan ng 
tungkol sa mga panganib ng ilegal na paggamit ng 
droga. Si Blitz ay isang maganda at maliksing 4-
na-taong German Shepherd na nagsisilbi bilang 
perpektong tagahatak ng atensyon para sa mga 
bata. Binibigyang-diin namin na malaman ng 
lahat ng mag-aaral ang aming programa ng 
deteksyon ng aso na naghihikayat sa kanilang 
huwag magdala ng mga droga sa paaralan. Muli,
ang Pulisya ng Paaralan ng ay nagsusumukap na 
hadlangan ang krimen, kaysa hintaying maaresto
ang mga mag-aaral. 

Ang mga opisyal ng Pulisya ng Paaralan ay mahusay 
na sinanay sa larangan ng pagresponde sa active
shooter (aktibong mamamaril). Iniimbestigahan
namin ang bawat sabi-sabi sa potensyal na karahasan
sa paaralan.  Ngunit kung mangyayari man ang hindi
lubos maisip, ang ating mga opisyal ay may 
kasanayan at kagamitan upang agad na rumesponde. 

Ang bawat opisyal ay nagdadala rin ng mga 
makabagong kagamitan sa pagkontrol ng 
pagdurugo at panangasiwa sa paghinga sa dala 
nila sa lahat ng oras. 

Ipinagmamalaki ng mga opisyal ng Pulisya ng 
Paaralan ang paglingkuran ang ating mga 
kabataan. Sila ay gumagawa bilang sandigan ng 
kaligtasan sa mga pampublikong paaralan na 
nagsisiguro na ang bawat mag-aaral ay 
sinusuportahan upang ganap na maabot ang 
kanilang potensyal. 

Mga Lockdown (Ganap na 

Pagsasara) ng Paaralan at 

Pagresponde sa Krisis 
Ang kaligtasan ng mag-aaral ay ang pinakamataas 
na priyoridad ng distrito. Ang paglalagay sa 
paaralan sa "lockdown" ("ganap na pagsasara") ay
isang paraan upang labanan ang mga pisikal na 
banta sa kaligtasan ng mag-aaral na madalas ay 
mula sa mga awayang nagaganap sa labas ng 
kampus, ngunit nasa malapit (gaya ng karahasang 
nangyayari sa komunidad, paghahabol ng pulis sa
malapit, atbp.). 

Ang departamento ng pulisya ng paaralan ng 
distritong sertipikado ng estado ay rumiresponde 
sa bawat lockdown ng paaralan. Tinitimbang ng 
Pulisya ng Paaralan ang sitwasyon at nakikipag-
ugnayan sa staff ng paaralan upang tugunan ang 
mga pangangailangan ng lahat ng mag-aaral at 
staff. Aabisuhan ng staff ng paaralan ang mga 
magulang tungkol sa lockdown nang agad-agad 
gaya ng pinahihintulutan ng sitwasyon. Ang unang 
komunikasyon tungkol sa lockdown ay 
pinakamadalas na nagmumula sa paaralan; ngunit,
hindi ito laging posible. Maaaring kumuha ng 
tulong ang paaralan sa Communications Office
(Tanggapan ng Komunikasyon) ng distrito upang 
ipamahagi ang mensahe sa pamamagitan ng 
telepono, email at/o sa pamamagitan ng mga social
media site nito na Facebook at Twitter. 

Kapag nangyari ang isang lockdown, hihilingin sa 
mga mag-aaral na manatiling kalmado habang 
pinangangasiwaan ng paaralan at mga lokal na 
awtoridad ang sitwasyon. Dapat iwasan ng mga 
magulang ang pagpunta sa kampus hanggang sa 
maabisuhan ng paaralang gawin ito. Hindi 
maaaring sunduin ng mga magulang ang kanilang 
anak sa panahon ng lockdown o pumunta sa 
kampus. Kung mukhang magtatagal ang 
lockdown sa isang pinalawig na panahon, o 
lumampas ng oras ng pagpapauwi sa mga mag-
aaral, aabisuhan ng staff ng paaralan ang mga 
magulang sa pamamagitan ng telepono, email o 
social media. Ang mga mag-aaral ay hindi 
pinahihintulutang umalis hanggang irekomenda 
ng mga naaangkop na awtoridad. 

Kung may nakikita kayong kahina-hinalang 
aktibidad sa o sa palibot ng mga lugar ng 
paaralan o distrito, makipag-ugnay sa San Diego 
Unified Police Department (Departamento ng 
Nagkakaisang Pulisya ng San Diego) sa 619-291-
7678 (24 na oras). 

Planong Pangkaligtasan 
Ang lahat ng paaralan ng distrito ay bumuo ng 
isang komprehensibong planong pangkaligtasan 
ng paaralan na tumutugon sa mga iniaatas ng 
estado gaya ng nakasaad sa Kodigo ng Edukasyon 
ng California Seksyon 32280 et seq. Kabilang sa 
planong pangkaligtasan ang mga pamamaraan sa 
sakuna, mga pamamaraan sa ligtas na pagpasok at 
paglabas ng mga mag-aaral, mga pamamaraan 

sa mga seryosong problema sa disiplina, patakaran 
sa sekswal na panghaharas, mga pamamaraan sa 
pag-uulat ng pang-aabuso ng kabataan, mga 
tuntunin sa pananamit sa paaralan at mga 
patakarang pandisiplina ng paaralan. 

Report Card ng 

Pananagutan ng Paaralan 
Ang lahat ng pampublikong paaralan ng 
California ay inaatasang magbigay ng 
impormasyon sa komunidad sa pamamagitan 
ng taunang School Accountability Report Card 
(Report Card ng Pananagutan ng Paaralan - 
SARC). Ang SARC ay naglalaman ng 
espesipikong impormasyon tungkol sa 
kondisyon at pagganap ng paaralan mula sa 
nakaraang school year. Ang mga magulang o 
guardian ay maaaring humiling ng kopya ng 
SARC sa paaralan ng kanilang anak. Bilang 
karagdagan, ang mga SARC ay maaaring 
matagpuan sa website ng distrito sa 
www.sandiegounified.org/sarcs at sa website 
ng estado tungkol sa SARC sa 
www.sarconline.org. 

Komprehensibong 

Edukasyon sa Sekswal na 

Kalusugan 
Ang komprehensibong edukasyon sa sekswal na 
kalusugan ay ipinagkakaloob ng mga may
kasanayang guro sa klase o mga edukador ng 
kalusugang nakabase sa komunidad sa grade 6 at 
grade 8, at high school. 

Ang komprehensibong edukasyon sa sekswal na 
kalusugan ay ipinagkakaloob ng mga may 
kasanayang guro sa klase o mga edukador ng 
kalusugang nakabase sa komunidad sa grade 6 at 
grade 8, at high school. Ang curriculum sa grade 
6 ay kinabibilangan ng impormasyong naaangkop 
sa edad sa pagbibinata at pagdadalaga, anatomiya 
ng sistema ng pag-aanak, pagkakakilanlan ng 
kasarian, sekswal na oryentasyon, mga magalang 
na ugnayan, pag-iwas sa HIV at sakit na naililipat 
sa pagtatalik, at mga kasanayan sa pakikipag-usap. 

Bilang karagdagan sa mga paksang ito, kabilang sa 
mga kurikulum ng grade 8 at high school ang mga 
leksyon sa kontrasepsyon, pangangalaga sa
pagbubuntis, mga opsyon sa pagbubuntis, pang-
aabuso sa relasyon, at mga kasanayan sa 
pakikipagnegosasyon. Ang lahat ng nilalaman nito 
ay iniaatas ng California Healthy Youth Act 
(Batas sa Malusog na Kabataan ng California)
(CA Ed Code 51930-51934) 

Inaabisuhan ang mga magulang o guardian bago 
simulan ang komprehensibong pagtuturo sa 
sekswal na kalusugan at iniimbitahang pag-aralan
ang mga kagamitan sa pagtuturo. Pagkatapos 
mapag-aralan ang mga kagamitan, maaaring 
abisuhan ng mga magulang o guardian ang 
paaralan sa paraan ng pagsulat kung nais nilang 
lumiban ang kanilang anak mula sa lahat o bahagi 
ng pagtuturo. 

Inisyatiba sa Kagalingan at 

Patakaran sa Kagalingan ng 

Distrito
Ang San Diego Unified ay dedikado sa 
pagkakaloob ng kapaligiran kung saan maaaring 
matuto ang mga mag-aaral at staff na makagawa 
ng mga wastong pagpapasya para sa kapakanan 
na panghabang-buhay. Kinikilala ng distrito ang 
malakas na ugnayan sa pagitan ng kalusugan 

at pag-aaral ng mga mag-aaral, at ang misyong 
iyon ay hindi maisasakatuparan nang walang  
hayagang pagpaplano para sa at pagsuporta sa 
kalusugan at kagalingan ng mag-aaral. 

Ang bawat lokal na ahensyang pang-edukasyong 
kasali sa National School Lunch Program o iba 
pang pederal na programa para sa Nutrisyon ng 
Bata ay iniaatas ng pederal na batas upang 
magtatag ng lokal na patakaran para sa kagalingan 
sa paaralan para sa lahat ng paaralang nasa ilalim 
ng hurisdiksyon nito. 

Ang mga lokal na patakaran para sa kagalingan ay 
mahalagang kasangkapan para sa mga magulang, 
local educational agency (LEA, lokal na ahensyang 
pang-edukasyon), at mga distrito ng paaralan sa 
pagtataguyod ng kagalingan ng mag-aaral, pag-
iwas at pagbawas sa obesity (labis na pagtaba), at 
pagbibigay ng kaguruhan na ang mga patnubay sa 
nutrisyon sa paaralan ay tumutugon sa mga 
minimum na pederal na pamantayan ng paaralan 
pagdating sa pagkain. 

Ang Patakaran sa Kagalingan ng San Diego 
Unified ay nakabatay sa balangkas na Whole 
School, Whole Community, Whole Child 
(Buong Paaralan, Buong Komunidad, 
Kabuuan ng Isang Bata) ng CDC. Isinasama 
ng Patakaran sa Kagalingan ang mga 
sumusunod na aspeto: nutrisyon, pisikal na 
edukasyon, edukasyon sa kalusugan, mga 
serbisyong pangkalusugan, kagalingang sosyo-
emosyonal, ligtas na mga kapaligiran sa 
paaralan, kagalingan ng empleyado, at 
pakikibahagi ng pamilya/komunidad. 
Nagpapaskil ang distrito ng impormasyon 
tungkol sa Patakaran sa Kagalingan at Konseho 
sa Kagalingan ng Distrito sa website ng distrito. 
Ang anumang mga update sa nilalaman ng 
Patakaran sa Kagalingan ay ipapaskil sa 
website ng distrito: 
https://www.sandiegounified.org/ district-
wellness-policy-council. 

Iniimbitahan ang mga magulang/guardian, mag-
aaral, kinatawan ng awtoridad sa pagkain ng 
paaralan, guro ng pisikal na edukasyon, propesyon 
ng kalusugan sa paaralan, lupon ng paaralan, 
administrador ng paaralan at ang pangkalahatang 
publiko na makibahagi sa pagbuo, pagpapatupad, 
pag-aaral, at pag-a-update ng ating lokal na 
patakaran sa kagalingan sa mga antas ng distrito at 
paaralan. Ang mga interesadong sumali ay 
iniimbitahang makipag-ugnay sa Superbisor para 
sa District Wellness (Kagalingan sa Distrito) para 
sa mga detalye: wellness@sandi.net. 

Espesyal na Edukasyon 
Ang San Diego Unified School District (Distrito 
ng Nagkakaisang Paaralan sa San Diego) ay 
dedikado sa pagtukoy, paghahanap at pagtatasa sa 
lahat ng mag-aaral sa loob ng distrito mula 
kapanganakan hanggang 21 taong gulang na 
maaaring may mga kapansanan, at pagbibigay ng 
naaangkop sa suporta at mga kaugnay na serbisyo 
sa mga mag-aaral na napagpasyahang mayroon sa 
pamamagitan ng pang-edukasyong ebalwasyon. 

Ang distrito ay dedikado sa pagbibigay sa mga 
karapat-dapat na mag-aaral ng libreng  

naaangkop na pampublikong edukasyong 
naaayon sa mga pederal na batas at batas ng 
estado, kabilang ang mga mag-aaral na naka-
enrol sa mga pribadong paaralan, mga ward 
(pinangangalagaan) ng estado, lubos na 
nakakagalaw na mag-aaral na may mga 
natatanging pangangailangan, atbp. Para sa higit 
pang impormasyon, bisitahin ang 
www.sandiegounified.org/special-education o 
tumawag sa 619-725-7700. 

Ang mga serbisyo ay ipinagkakaloob batay sa mga 
indibidwal na pangangailangan ng mag-aaral. 
Matapos mapagdesisyunan ng pangkat na binubuo 
ng mga propesyonal sa edukasyon at mga 
magulang/guardian ang mga natatanging 
pangangailangan ng mag-aaral at isaalang-alang 
ang iba't ibang salik, lilikhain ang Individual 
Education Program (IEP, Programa sa Pang-
indibidwal na Edukasyon). Ang IEP ay isang legal 
na dokumentong naglalarawan sa kung paano 
ipinagkakaloob ng distrito ang mga serbisyo sa 
isang mag-aaral na may mga natatanging 
pangangailangan. Ang suporta at mga serbisyo ng 
Special Ed ay ibinibigay sa ilalim ng Individuals 
with Disabilities Education Act (IDEA 2004, 
Batas sa Edukasyon ng mga Indibidwal na may 
mga Kapansanan). 

Sa kaganapang ang pangkat na pang-edukasyon at 
ang mga magulang/guardian ay hindi sumang-
ayon sa IEP, mayroong mga sumusunod na 
opsyon ang mga magulang ng mag-aaral: 

• Ombudsperson

Pinangangasiwaan ng Office of Ombudspersons
ang mga resolusyon para sa mga isyu sa special 
education at seksyon 504. Ang mga
Ombudsperson ay hindi mga tagapagtaguyod ng 
magulang o mga tagagawa ng desisyon ng 
distrito, ngunit nakikipagtulungan sa lahat ng 
panig nang walang pinapanigan upang tumulong 
sa kalutasan ng mga pag-aalalang may kaugnayan 
sa mga espesyal na pangangailangan ng mga
mag-aaral. Ang mga magulang o guardian ay 
maaaring makipag-ugnay sa isang ombudsperson
sa pamamagitan ng pagkontak sa Special 
Education Complaint Resolution and Support sa
Ballard Center, 2375 Congress Street, San Diego,
CA 92110, (619) 293-4431 o pagbisita sa 
www.sandiegounified.org/om- budsperson.

• Kaukulang Proseso
Maaaring maghain ang magulang para sa
kaukulang proseso sa pamamagitan ng
pakikipag-ugnay sa Office of Administrative
Hearings, Special Education Division
(Tanggapan para sa mga Pang-administratibong
Pagdinig, Dibisyon sa Espesyal na Edukasyon),
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200,
Sacramento, CA, 95833, tumawag sa 916-263-
0880 o bisitahin ang
www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation.

• Kagawaran ng Edukasyon ng California

Kung nararamdaman ng pangkat at ng mga
magulang o guardian na ang IEP ng kanilang
anak hindi ipinapatupad sa tamang paraan o
may iba pang mga alegasyon sa paglabag sa
batas sa espesyal na edukasyon, maaari silang
direktang maghain ng mga reklamo sa
California Department of Education, Special
Education Division, 1430 N St., 2nd floor,
Room 2401, Sacramento, CA 95814 o bisitahin
ang www.cde.ca.gov/sp/se.

ADA, Seksyon 504 Mga Pag-

aangkop para sa mga Mag-aaral 
Kinikilala ng San Diego Unified School District 
ang tungkulin nito sa ilalim ng Seksyon 504 ng 
Rehabilitation Act of 1973 (Batas sa 
Rehabilitasyon ng 1973) upang tukuyin, muling 
pag-aralan ang masusuring data, at magbigay ng 
mga makatwirang akomodasyon sa mga mag-aaral 
na may mga kapansanan. Ang taga-ugnay ng 
Seksyon 504 sa bawat paaralan ay maaaring 
magbigay ng karagdagang impormasyon at tulong. 
Maaaring makipag-ugnay sa tanggapan ng 
ADA/504 ng Distrito sa 619-725-5658. 

Mga Mag-aaral na may mga 

Pansamantalang Kapansanan 

Pagtuturo: Ang distrito ay may programang 
nagkakaloob ng pang-indibidwal na pagtuturo sa 
mga mag-aaral na pansamantalang may kapansanan 
at dapat manatili sa tahanan, sa ospital o iba pang 
residensyal na pasilidad na pangkalusugan. Kung 
ang ospital o pasilidad na pangkalusugan ay 
matatagpuan sa labas ng distrito ng paaralan ng 
mag-aaral, ang mag-aaral ay ituturing na 
sumusunod sa mga pag-aatas sa pagiging residente 
para sa distrito ng paaralan kung saan matatagpuan 
ang hospital o paaralan. Dapat abisuhan ng mga 
magulang o guardian ang distrito ng paaralan kung 
saan ang mag-aaral ay pansamantalang namamalagi 
para sa pang-indibidwal na pagtuturo para sa mag-
aaral. 

Pisikal na edukasyon: Para sa mag-aaral na may 
pansamantala o permanenteng kapansanan na 
pumipigil sa kanyang ganap na pagsali sa pisikal na 
edukasyon, ang magulang/guardian ay dapat 
magkaroon ng isang doktor (MD o DO, NP, PA) na 
responsable sa pangangasiwa sa kondisyon ng mag-
aaral na naglalarawan ng mga ipinagbabawal at 
pinapahintulutan para sa binagong programa sa 
pisikal na edukasyon. Ang mga magulang/guardian 
ay maaaring humiling ng kopya ng form na 
pinamagatang “Physical Education Modification 
for Injury or Illness” ("Pagbabago sa Pisikal na 
Edukasyon para sa Kapinsaalan o Sakit"). 

Mga pantulong na kagamitan: Paminsan-minsan 
maaaring kailanganin ng mga mag-aaral ang 
paggamit ng mga pantulong na device gaya ng mga 
saklay, wheelchair, cast, bota sa paglalakad upang 
makapasok sa paaralan. Upang mabawasan ang 
panganib sa mag-aaral at sa iba, ang mga magulang 
o guardian ay magbibigay ng abisong mula sa
doktor na responsable sa pangangasiwa sa
kondisyon ng mag-aaral. Ang abiso ay dapat

• tukuyin ang kagamitang iniatas na gamitin sa
paaralan,

• kilalanin na ang mag-aaral ay tumanggap ng
mga tagubilin sa ligtas na paggamit ng
kagamitan,

• isinasama ang pahintulot ng magulang para sa staff
ng distrito upang makipag-usap sa nag-aatas na
propesyonal sa kalusugan kung kinakailangan ng
paglilinaw, at

http://www.sandiegounified.org/sarcs
http://www.sarconline.org/
http://www.sandiegounified.org/
mailto:wellness@sandi.net
http://www.sandiegounified.org/special-education
http://www.sandiegounified.org/om-
http://www.dgs.ca.gov/oah/Sp
http://www.cde.ca.gov/sp/se
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• isinasama ang inaasahang haba ng
panahong kakailanganin ang kagamitan.

Maaaring kumpletuhin ng mag-aaral ang mga 
gawain sa bahay o pansamantala sa tanggapan ng 
paaralan hanggang sa ang abiso ay matanggap 
mula sa propesyonal sa kalusugan.  Ang mga 
magulang/guardian ay maaaring humiling ng 
kopya ng form na pinamagatang 
“Orthopedic/Medical Equipment Orders for 
School" (Mga Order ng Kagamitang Pang-
ortopedya/Medikal para sa Paaralan"). 

Mga medikal na suplay: Ang mga 

magulang/guardian ay responsable sa pagsusuplay 
ng medikal at pang-ortopedyang kagamitan at 
mga kaugnay sa suplay gaya ng iniutos ng 
kanilang doktor. Kabilang sa mga halimbawa ang 
formula, mga catheter at tubing, mga diaper, 
wipes, mga hiringgilya, mga respiratory 
medication holding chambers, mga mask at 
nebulizer, mga insulin-delivery system, at mga 
kagamitan/suplay na nagmomonitor ng glucose. 

Mga wheelchair: Ang mga miyembro ng staff ng 
paaralan lamang ang pinahihintulutang itulak sa 
wheelchair ang napinsalaang mag-aaral, maliban 
kung kaya ng mag-aaral na patakbuhin ito nang 
ligtas. Ang ibang mga mag-aaral ay  

pinagbabawalang itulak sa wheelchair ang 
napinsalaang mag-aaral. Ang layunin ng 
pagkakaroon ng mga wheelchair sa paaralan ay 
ang agarang paggamit pagkatapos mapinsala. 

Ang Megan’s Law 
Ang impormasyon tungkol sa mga nakatalang sex 
offender sa California ay maaaring matagpuan sa 
website ng Kagawaran ng Katarungan ng 
California, www.meganslaw.ca.gov.  Ang 
website ay nagbibigay rin ng impormasyon sa 
kung paano poprotektahan ang inyong sarili at ang 
inyong pamilya, mga impormasyon tungkol sa 
mga sex offender, mga madalas na itanong at mga 
kinakailangan sa pagtatala ng sex offender sa 
California. 

Pambubulakbol 
Alinsunod sa Kodigo ng Edukasyon ng 
California, Seksyon 48260: 

Ang mag-aaral na hindi pumasok sa klase nang 
walang balidong dahilan nang tatlong buong araw 
sa isang school year o nahuli o hindi pumasok 
nang mahigit na 30 minuto sa araw ng pasukan 
nang walang balidong dahilan sa tatlong 
pagkakataon sa isang school year, anumang 
kumbinasyon nito, ay ituturing na pambubulakbol. 

Ang mga pamilya ay maaaring tumanggap 

ng isang Notification of Truancy 
Classification Letter (Liham ng Paunawa sa
Pag-uuri bilang Nambubulakbol) mula sa 
paaralan o distrito para sa sinumang mag-aaral 
na tumutugon sa kahulugang ito ng isang 
nambubulakbol. May suporta para sa mga
mag-aaral at pamilyang nahihirapan sa mga 
balakid sa regular na pagpasok sa klase. 

Kung patuloy na magiging isyu ang 
pambubulakbol sa kabila ng mga pagsusumikap 
na mamagitan, ang mag-aaral ay maaaring 
maituring na laging nambubulakbol, at ang 
Second Notification of Truancy (Habitual) Letter
(Liham Ikalawang Paunawa sa Pambubulakbol 
(Habitwal)) ay maaaring ipadala. Sa 
pagkakataong ito, hihilingin ang isang 
pagpupulong ng counselor ng paaralan o iba pang 
itinalaga ng paaralan kasama ang (mga) magulang 
o (mga) legal na guardian at ang 

mag-aaral upang talakayin ang isyu sa 
pagpasok sa klase at bumuo ng plano upang 
tugunan ito at pagbutihin ang pagpasok sa 
klase. 

Kung patuloy pa ring magiging isyu ang 
pambubulakbol, maaaring tumanggap ang pamilya 
ng Liham ng Third Notification of Truancy 
(Ikatlong Paunawa sa Pambubulakbol) at Referral
sa School Attendance Review Board (Lupong 
Nagrerepaso sa Hindi Pagpasok sa Klase - 
SARB). Sa pagkakataong ito, ang referral ay 
ginagawa para sa School Attendance Review
Board ng distrito at isang pagdinig ang maaaring 
iiskedyul upang tugunan ang isyu ng pagpasok sa 
klase sa antas na pandistrito. Maaari ring i-refer 
ang mga mag-aaral sa isang programang 
namamagitan o dibersyon sa pambubulakbol 
alinsunod sa Kodigo ng Edukasyon 48263. 

J. Attendance (Pagpasok sa Klase) K. Teknolohiya 

Ang pagpasok sa klase ay iniaatas ng batas. Ang 
Kodigo ng Edukasyon seksyon 48200 ng Estado 
ng California ay nag-aatas na ang bawat batang 
nasa pagitan ng mga edad na 6 at 18 taon ay 
pumasok sa paaralan araw-araw at sa oras. 
Pinapatunayan ng mga pag-aaral na ang 
pagpasok ng mag-aaral sa klase ay magpaparami 
sa matatamasa sa mag-aaral. 

Ang mga magulang o guardian ay responsable sa 
pagpasok sa klase ng kanilang anak at dapat na 
abisuhan ang paaralan kung ang kanilang anak ay 
wala sa paaralan at kung bakit. Ang mga 
katanggap-tanggap na dahilan para sa mga hindi 
pagpasok ay nakalista sa ibaba. Ang mga hindi 
pagpasok sa klase dahil sa mga aktibidad na gaya 
ng pag-aalaga ng bata, pagsama sa mga magulang 
sa mga gawain o pagpunta sa mga konsyerto o 
kaganapang pang-sports ay hindi tinatanggap. 

Ang mga pagliban sa klase ng limang araw o 
higit pa ay maaaring mapahintulutan kung ang 
magulang o guardian ay humiling ng isang 
kontrata para sa pag-aaral nang mag-isa ng hindi 
bababa sa isang linggo bago ang hindi pagpasok. 
Dapat kumpletuhin ng bata ang kontrata sa loob 
ng nakatakdang timeline. Pagkatapos ng 
anumang pagliban sa klase, hinihiling sa mga 
magulang na magbigay ng beripikasyon sa hindi 
pagpasok sa tanggapan ng paaralan kapag 
bumalik ang mag-aaral sa paaralan. 

Walang mag-aaral ang mababawasan ng grado o 
mawawalan ng kredit nang dahil sa 
pinahintulutang hindi pagpasok. Ang mag-aaral na 
may pinahintulutang hindi pagpasok ay 
pahihintulutang kumpletuhin ang lahat ng takdang 
aralin at pagsusulit na hindi nakuna sa panahon ng 
hindi pagpasok. Sa kasiya-siyang pagkumpleto ng 
takdang aralin o pagsusulit, sa loob ng 
makatwirang haba ng panahon, ang mag-aaral ay 
bibigyan ng buong kredit. Sa makatwirang paraan, 
ang mga pagsusulit at takdang aralin ay magiging 
katumbas ng, ngunit hindi kinakailangang maging 
eksaktong katulad ng, mga pagsusulit at takdang 
araling hindi nagawa ng mag-aaral sa panahon ng 
hindi pagpasok. (Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
48205). 

Maaaring i-refer ng paaralan ang mag-aaral at 
pamilya sa School Attendance Review Board 
(SARB, Lupong Pinag-aaralan ang Hindi 
Pagpasok sa Klase) kung magkakaroon ng 
problema sa hindi pagpasok sa klase at ito ay hindi 
malutas ng staff ng paaralan. Kung hindi malulutas 
ng SARB ang problema sa hindi pagpasok sa 
klase, mayroon itong kakayahang i-refer ang mga 
kaso sa Juvenile Court (Hukuman ng mga 
Kabataan). Para sa mga karagdagang detalye, 
sumangguni sa AR 5113.1 ng distrito na makikita 
sa inyong paaralan at sa website ng distrito sa 
www.sandiegounified.org/procedures. 

Mga Pinapahintulutang Hindi 

Pagpasok sa Klase 
Bagama't may Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
48200, ang mag-aaral ay pahihintulutang huwag 
pumasok sa paaralan kapag ang pagliban sa klase 
ay dahil sa: 

• Personal na sakit o kapinsalaan.

• Quarantine sa ilalim ng pag-uutos ng
opisyal ng county o lungsod.

• Pagtanggap ng mga serbisyong medikal,
dental, optometric o chiropractic.

• Pagtanggap ng kumpidensyal na medikal na
serbisyo nang wala ang pahintulot ng mga
magulang o guardian ng mag-aaral (alinsunod sa
batas at mga regulasyon ng Titulo X.)

• Pagdalo sa serbisyo ng paglilibing ng isang
miyembro ng sariling pamilya. Ang
pinahihintulutang pagliban sa klase ay para sa
isang araw kung ang serbisyo ay nasa California
at tatlong araw kung nasa labas ng California.

• Jury duty (panghuradong katungkulan) sa
paraang isinasaad ng batas. 

• Sakit o medikal na appointment sa oras ng
klase ng bata kung saan ang mag-aaral ang
tagapangalagang magulang

• Makatwirang personal na dahilan, kabilang ang,
ngunit hindi limitado sa, pagharap sa korte,
pagpunta sa libing, pag-obserba sa
panrelihiyong holiday o seremonya, pagdalo sa
isang panrelihiyong retreat o pagdalo sa isang
kumperensya para sa trabaho kapag ang
pagliban sa klase ng mag-aaral ay may nakasulat
na kahilingan mula sa magulang o pag-apruba
ng prinsipal o itinalagang kinatawan.

• Paggugol ng panahon kasama ang miyembro
ng sariling pamilyang isang active duty na
miyembro ng militar, at tinawag para sa
tungkulin para sa, o nasa pagpapaliban mula
sa, o agad na umuwi mula sa deployment sa
isang labanan o posisyong sumusuporta sa
labanan.

• Pagsali sa industriyang entertainment gaya ng
nakasaad sa ilalim ng Kodigo ng Edukasyon
48225.5. Ang mga mag-aaral na may mga
ganitong permiso sa trabaho ay maaaring
mapahintulutan ng hindi pagpasok ng hindi
hihigit sa limang magkakasunud-sunod na araw,
na may pinakamaraming limang hindi pagpasok
kada taon. 

Ang katagang "sariling pamilya," gaya ng 
pagkakagamit sa seksyong ito, ay may parehong 
kahulugang itinakda sa Kodigo ng Edukasyon 
Seksyon 45194, maliban sa mga pagpapatungkol 
sa "empleyado" na ituturing na pagpapatungkol sa 
"mag-aaral." 

Ang mga pagliban sa klase na alinsunod sa 
seksyong ito ay itinuturing na mga hindi 
pagpasok sa pagkakalkula ng average daily 
attendance (ADA, average na pagpasok sa klase 
araw-araw) at hindi dapat lumikha ng mga 
kabayarang itinalaga ng estado.  Sa madaling 
salita, ang mga hindi pagpasok ng mag-aaral sa 
klase ay nakakaapekto sa pagpopondo ng 
edukasyon mula sa estado. 

Ang Board Policy 6163.4 ng distrito ay 
nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga 
pribilehiyo at responsibilidad sa paggamit ng 
internet, SandiNet (ang elektronikong network ng 
distrito), at mga elektronikong kagamitan bilang 
bahagi ng karanasan sa pag-aaral ng inyong mag-
aaral.

Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng access 

sa 

• impormasyon, mga online database at 
balitang mula sa iba't ibang mapagkukunan 
at mga institusyon sa pananaliksik; 

• software at pampublikong 
domain/shareware na software sa lahat ng 
uri na ipinagkaloob ng distrito; 

• iba't ibang web-based at mga software 
program upang ilathala ang content sa web; 

• mga kolaboratibong web-based program 
para sa layunin ng pag-aaral na nakabase 
sa proyekto; at 

• mga kursong online at kurikulum, pang-
akademikong software at mga 
elektronikong mapagkukunan ng suporta 
sa pag-aaral. 

Ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon 

ng access sa: 

• Iba’t ibang pambuong-distritong application. 
Patuloy na ina-update ang listahang ito. 
Mangyaring tandaan, maaaring pumili ng mga
karagdagang application. Mangyaring i-click ditto 
upang tingnan ang mga application para sa mag-
aaral: https://www.sandi.net/itd/student-appli- 
cations 

• Electronic mail (email) upang ma-access ang 
mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon 
sa pag-aaral. 

• Mga discussion group sa iba't ibang paksa. 
• Pag-aanunsyo sa ilang website.

PowerSchool 
Ang kolaborasyon at komunikasyon sa pagitan ng 
mga magulang/guardian, staff at mga mag-aaral 
ay ang priyoridad sa ating distrito. Sa 
pagsusumikap na binuo sa paniniwalang ito, at 
upang masiguro ang pang-akademikong 
tagumpay para sa lahat ng mag-aaral, inihahandog 
namin ang PowerSchool na Portal ng Magulang at 
Mag-aaral sa ating mga paaralan. 

Ang PowerSchool na Portal ng Magulang at Mag-
aaral ay nagbibigay sa mga magulang at mag-aaral 
ng ligtas na access sa internet sa iba't ibang 
kaukulang data gaya ng: mga abiso ng paaralan; 
pagpasok sa klase ng mag-aaral; mga iskedyul ng 
mag-aaral; mga takdang aralin sa klase at mga 
score; repord card/grado sa ulat ng pag-unlad at 
mga komento ng guro; mga email link sa mga 
guro; at ng opsyong mag-subscribe sa mga nag-
aabisong email ng mga takdang aralin, score, 
grado sa klase, atbp. ng inyong mag-aaral. 

Ang San Diego Unified ay gumawa ng mga 
makatwirang pag-iingat upang limitahan ang 
access sa "nakasasamang bagay" at sa mga
materyales na hindi sinusuportahan ang mga 
inaprubahang layuning pang-edukasyon. Ang 
"nakasasamang bagay" ay tungkol sa materyal na, 
kapag itinuring bilang kabuuan ng 
pangkaraniwang taong inaangkop ang mga 
kasabay na pambuong-estadong pamantayan, 
inilalarawan sa masamang paraan ang materyal na 
kulang sa seryosong pampanitika, pansining, 
pampulikita o siyentipikong kahalagahan para sa 
mga menor de edad. (Kodigo Penal, seksyon 313) 
Ang guro at staff ay pipili ng mga mapagkukunan 
ng impormasyon sa internet na naaangkop sa 
pagtuturo sa klase at/o magsasaliksik para sa mga 
pangangailangan, pag-unlad, at kakayahan ng 
kanilang mga mag-aaral. Ang San Diego Unified
ay hindi nananagot sa katumpakan o kalidad ng 
impormasyong mula sa mga mapagkukunan ng 
impormasyon sa internet. Bahala ang gumagamit
pagdating 

sa anumang impormasyong nakuha sa pamamagitan
ng internet.

Katanggap-tanggap na Paggamit 

Ang layunin para sa pagkakaroon ng access ng 
mga paaralan sa SandiNet at sa internet ay upang 
mapahusay ang pagtuturo at pag-aaral sa
pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga 
kagamitan at mga mapagkukunan ng kaalaman sa 
ika-21 siglo pati na rin sa pagtuturo online. Ang 
paggamit ng iba pang mga network ng data ng 
organisasyon (hal. mga cell phone carrier) o mga 
mapagkukunan ng impormasyon sa kompyuter ay 
dapat na maging alinsunod sa mga patakaran ng 
network na iyon pati na rin mga patakaran ng 
distrito sa gumagamit. 

Mga Ipinagbabawal na Paggamit 
Ang paglipat ng anumang materyal bilang 
paglabag sa anumang pederal na batas o batas ng 
estado at patakaran ng distrito ay ipinagbabawal. 
Ito ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado 
sa, pamamahagi ng 

• impormasyong lumalabag o nanghihimasok 
sa mga karapatan ng ibang tao; 

• pambu-bully sa pamamagitan ng 
paggamit ng mga teknolohiya ng 
impormasyon at komunikasyon (cyber-
bullying); 

• mapanirang-puri, hindi tama, mapang-abuso, 
malaswa, lumalapastangan, nauugnay sa 
seks, mapanakot, nakakasakit sa ibang lahi o 
ilegal na materyal; 

• mga anunsyo, pangingilak, pakikipagnegosyo o 
pampulitikang paglo-lobby; 

• impormasyong nanghihikayat ng paggamit ng 
mga kontroladong droga o paggamit ng sistema 
para sa layunin ng pag-uudyok ng krimen; 

• materyal na lumalabag sa mga batas sa 
copyright. (Board Policy and Administrative 

http://www.meganslaw.ca.gov/
http://www.sandiegounified.org/procedures
https://www.sandi.net/itd/student-appli
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• isinasama ang inaasahang haba ng 
panahong kakailanganin ang kagamitan. 

Maaaring kumpletuhin ng mag-aaral ang mga 
gawain sa bahay o pansamantala sa tanggapan ng 
paaralan hanggang sa ang abiso ay matanggap 
mula sa propesyonal sa kalusugan. Ang mga 
magulang/guardian ay maaaring humiling ng 
kopya ng form na pinamagatang 
“Orthopedic/Medical Equipment Orders for 
School" (Mga Order ng Kagamitang Pang-
ortopedya/Medikal para sa Paaralan"). 

Mga medikal na suplay: Ang mga 

magulang/guardian ay responsable sa pagsusuplay
ng medikal at pang-ortopedyang kagamitan at 
mga kaugnay sa suplay gaya ng iniutos ng 
kanilang doktor. Kabilang sa mga halimbawa ang 
formula, mga catheter at tubing, mga diaper, 
wipes, mga hiringgilya, mga respiratory 
medication holding chambers, mga mask at 
nebulizer, mga insulin-delivery system, at mga 
kagamitan/suplay na nagmomonitor ng glucose. 

Mga wheelchair: Ang mga miyembro ng staff ng 
paaralan lamang ang pinahihintulutang itulak sa 
wheelchair ang napinsalaang mag-aaral, maliban 
kung kaya ng mag-aaral na patakbuhin ito nang 
ligtas. Ang ibang mga mag-aaral ay 

pinagbabawalang itulak sa wheelchair ang 
napinsalaang mag-aaral. Ang layunin ng 
pagkakaroon ng mga wheelchair sa paaralan ay 
ang agarang paggamit pagkatapos mapinsala. 

Ang Megan’s Law 
Ang impormasyon tungkol sa mga nakatalang sex 
offender sa California ay maaaring matagpuan sa 
website ng Kagawaran ng Katarungan ng 
California, www.meganslaw.ca.gov. Ang 
website ay nagbibigay rin ng impormasyon sa 
kung paano poprotektahan ang inyong sarili at ang 
inyong pamilya, mga impormasyon tungkol sa 
mga sex offender, mga madalas na itanong at mga 
kinakailangan sa pagtatala ng sex offender sa 
California. 

Pambubulakbol 
Alinsunod sa Kodigo ng Edukasyon ng 
California, Seksyon 48260: 

Ang mag-aaral na hindi pumasok sa klase nang 
walang balidong dahilan nang tatlong buong araw 
sa isang school year o nahuli o hindi pumasok 
nang mahigit na 30 minuto sa araw ng pasukan 
nang walang balidong dahilan sa tatlong 
pagkakataon sa isang school year, anumang 
kumbinasyon nito, ay ituturing na pambubulakbol. 

Ang mga pamilya ay maaaring tumanggap 

ng isang Notification of Truancy 
Classification Letter (Liham ng Paunawa sa 
Pag-uuri bilang Nambubulakbol) mula sa 
paaralan o distrito para sa sinumang mag-aaral 
na tumutugon sa kahulugang ito ng isang 
nambubulakbol.  May suporta para sa mga 
mag-aaral at pamilyang nahihirapan sa mga 
balakid sa regular na pagpasok sa klase. 

Kung patuloy na magiging isyu ang 
pambubulakbol sa kabila ng mga pagsusumikap 
na mamagitan, ang mag-aaral ay maaaring 
maituring na laging nambubulakbol, at ang 
Second Notification of Truancy (Habitual) Letter 
(Liham Ikalawang Paunawa sa Pambubulakbol 
(Habitwal)) ay maaaring ipadala.  Sa 
pagkakataong ito, hihilingin ang isang 
pagpupulong ng counselor ng paaralan o iba pang 
itinalaga ng paaralan kasama ang (mga) magulang 
o (mga) legal na guardian at ang

mag-aaral upang talakayin ang isyu sa 
pagpasok sa klase at bumuo ng plano upang 
tugunan ito at pagbutihin ang pagpasok sa 
klase. 

Kung patuloy pa ring magiging isyu ang 
pambubulakbol, maaaring tumanggap ang pamilya 
ng Liham ng Third Notification of Truancy 
(Ikatlong Paunawa sa Pambubulakbol) at Referral 
sa School Attendance Review Board (Lupong 
Nagrerepaso sa Hindi Pagpasok sa Klase - 
SARB).  Sa pagkakataong ito, ang referral ay 
ginagawa para sa School Attendance Review 
Board ng distrito at isang pagdinig ang maaaring 
iiskedyul upang tugunan ang isyu ng pagpasok sa 
klase sa antas na pandistrito.  Maaari ring i-refer 
ang mga mag-aaral sa isang programang 
namamagitan o dibersyon sa pambubulakbol 
alinsunod sa Kodigo ng Edukasyon 48263. 

J. Attendance (Pagpasok sa Klase) K. Teknolohiya

Ang pagpasok sa klase ay iniaatas ng batas. Ang 
Kodigo ng Edukasyon seksyon 48200 ng Estado 
ng California ay nag-aatas na ang bawat batang 
nasa pagitan ng mga edad na 6 at 18 taon ay 
pumasok sa paaralan araw-araw at sa oras. 
Pinapatunayan ng mga pag-aaral na ang 
pagpasok ng mag-aaral sa klase ay magpaparami 
sa matatamasa sa mag-aaral. 

Ang mga magulang o guardian ay responsable sa 
pagpasok sa klase ng kanilang anak at dapat na 
abisuhan ang paaralan kung ang kanilang anak ay 
wala sa paaralan at kung bakit. Ang mga 
katanggap-tanggap na dahilan para sa mga hindi 
pagpasok ay nakalista sa ibaba. Ang mga hindi 
pagpasok sa klase dahil sa mga aktibidad na gaya 
ng pag-aalaga ng bata, pagsama sa mga magulang 
sa mga gawain o pagpunta sa mga konsyerto o 
kaganapang pang-sports ay hindi tinatanggap. 

Ang mga pagliban sa klase ng limang araw o 
higit pa ay maaaring mapahintulutan kung ang 
magulang o guardian ay humiling ng isang 
kontrata para sa pag-aaral nang mag-isa ng hindi 
bababa sa isang linggo bago ang hindi pagpasok. 
Dapat kumpletuhin ng bata ang kontrata sa loob 
ng nakatakdang timeline. Pagkatapos ng 
anumang pagliban sa klase, hinihiling sa mga 
magulang na magbigay ng beripikasyon sa hindi 
pagpasok sa tanggapan ng paaralan kapag 
bumalik ang mag-aaral sa paaralan. 

Walang mag-aaral ang mababawasan ng grado o 
mawawalan ng kredit nang dahil sa 
pinahintulutang hindi pagpasok. Ang mag-aaral na 
may pinahintulutang hindi pagpasok ay 
pahihintulutang kumpletuhin ang lahat ng takdang 
aralin at pagsusulit na hindi nakuna sa panahon ng 
hindi pagpasok. Sa kasiya-siyang pagkumpleto ng 
takdang aralin o pagsusulit, sa loob ng 
makatwirang haba ng panahon, ang mag-aaral ay 
bibigyan ng buong kredit. Sa makatwirang paraan, 
ang mga pagsusulit at takdang aralin ay magiging 
katumbas ng, ngunit hindi kinakailangang maging 
eksaktong katulad ng, mga pagsusulit at takdang 
araling hindi nagawa ng mag-aaral sa panahon ng 
hindi pagpasok. (Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
48205).

Maaaring i-refer ng paaralan ang mag-aaral at 
pamilya sa School Attendance Review Board 
(SARB, Lupong Pinag-aaralan ang Hindi 
Pagpasok sa Klase) kung magkakaroon ng 
problema sa hindi pagpasok sa klase at ito ay hindi 
malutas ng staff ng paaralan. Kung hindi malulutas
ng SARB ang problema sa hindi pagpasok sa 
klase, mayroon itong kakayahang i-refer ang mga 
kaso sa Juvenile Court (Hukuman ng mga 
Kabataan). Para sa mga karagdagang detalye, 
sumangguni sa AR 5113.1 ng distrito na makikita 
sa inyong paaralan at sa website ng distrito sa 
www.sandiegounified.org/procedures. 

Mga Pinapahintulutang Hindi 

Pagpasok sa Klase
Bagama't may Kodigo ng Edukasyon Seksyon 
48200, ang mag-aaral ay pahihintulutang huwag 
pumasok sa paaralan kapag ang pagliban sa klase
ay dahil sa: 

• Personal na sakit o kapinsalaan. 

• Quarantine sa ilalim ng pag-uutos ng 
opisyal ng county o lungsod. 

• Pagtanggap ng mga serbisyong medikal, 
dental, optometric o chiropractic. 

• Pagtanggap ng kumpidensyal na medikal na 
serbisyo nang wala ang pahintulot ng mga 
magulang o guardian ng mag-aaral (alinsunod sa 
batas at mga regulasyon ng Titulo X.) 

• Pagdalo sa serbisyo ng paglilibing ng isang 
miyembro ng sariling pamilya. Ang 
pinahihintulutang pagliban sa klase ay para sa 
isang araw kung ang serbisyo ay nasa California 
at tatlong araw kung nasa labas ng California. 

• Jury duty (panghuradong katungkulan) sa
paraang isinasaad ng batas. 

• Sakit o medikal na appointment sa oras ng 
klase ng bata kung saan ang mag-aaral ang 
tagapangalagang magulang 

• Makatwirang personal na dahilan, kabilang ang, 
ngunit hindi limitado sa, pagharap sa korte, 
pagpunta sa libing, pag-obserba sa 
panrelihiyong holiday o seremonya, pagdalo sa 
isang panrelihiyong retreat o pagdalo sa isang 
kumperensya para sa trabaho kapag ang 
pagliban sa klase ng mag-aaral ay may nakasulat 
na kahilingan mula sa magulang o pag-apruba 
ng prinsipal o itinalagang kinatawan. 

• Paggugol ng panahon kasama ang miyembro 
ng sariling pamilyang isang active duty na 
miyembro ng militar, at tinawag para sa 
tungkulin para sa, o nasa pagpapaliban mula 
sa, o agad na umuwi mula sa deployment sa 
isang labanan o posisyong sumusuporta sa 
labanan. 

• Pagsali sa industriyang entertainment gaya ng 
nakasaad sa ilalim ng Kodigo ng Edukasyon 
48225.5. Ang mga mag-aaral na may mga 
ganitong permiso sa trabaho ay maaaring 
mapahintulutan ng hindi pagpasok ng hindi 
hihigit sa limang magkakasunud-sunod na araw, 
na may pinakamaraming limang hindi pagpasok 
kada taon. 

Ang katagang "sariling pamilya," gaya ng 
pagkakagamit sa seksyong ito, ay may parehong 
kahulugang itinakda sa Kodigo ng Edukasyon 
Seksyon 45194, maliban sa mga pagpapatungkol 
sa "empleyado" na ituturing na pagpapatungkol sa 
"mag-aaral."

Ang mga pagliban sa klase na alinsunod sa 
seksyong ito ay itinuturing na mga hindi 
pagpasok sa pagkakalkula ng average daily
attendance (ADA, average na pagpasok sa klase
araw-araw) at hindi dapat lumikha ng mga 
kabayarang itinalaga ng estado. Sa madaling 
salita, ang mga hindi pagpasok ng mag-aaral sa 
klase ay nakakaapekto sa pagpopondo ng 
edukasyon mula sa estado. 

Ang Board Policy 6163.4  ng distrito ay 
nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga 
pribilehiyo at responsibilidad sa paggamit ng 
internet, SandiNet (ang elektronikong network ng 
distrito), at mga elektronikong kagamitan bilang 
bahagi ng karanasan sa pag-aaral ng inyong mag-
aaral. 

Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng access 

sa 

• impormasyon, mga online database at
balitang mula sa iba't ibang mapagkukunan
at mga institusyon sa pananaliksik;

• software at pampublikong
domain/shareware na software sa lahat ng
uri na ipinagkaloob ng distrito;

• iba't ibang web-based at mga software
program upang ilathala ang content sa web;

• mga kolaboratibong web-based program
para sa layunin ng pag-aaral na nakabase
sa proyekto; at

• mga kursong online at kurikulum, pang-
akademikong software at mga
elektronikong mapagkukunan ng suporta
sa pag-aaral.

Ang mga mag-aaral ay maaaring magkaroon 

ng access sa: 

• Iba’t ibang pambuong-distritong application. 
Patuloy na ina-update ang listahang ito.
Mangyaring tandaan, maaaring pumili ng mga 
karagdagang application. Mangyaring i-click ditto 
upang tingnan ang mga application para sa mag-
aaral: https://www.sandi.net/itd/student-appli- 
cations

• Electronic mail (email) upang ma-access ang 
mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon
sa pag-aaral. 

• Mga discussion group sa iba't ibang paksa. 
• Pag-aanunsyo sa ilang website. 

PowerSchool 
Ang kolaborasyon at komunikasyon sa pagitan ng 
mga magulang/guardian, staff at mga mag-aaral 
ay ang priyoridad sa ating distrito. Sa 
pagsusumikap na binuo sa paniniwalang ito, at 
upang masiguro ang pang-akademikong 
tagumpay para sa lahat ng mag-aaral, inihahandog 
namin ang PowerSchool na Portal ng Magulang at 
Mag-aaral sa ating mga paaralan. 

Ang PowerSchool na Portal ng Magulang at Mag-
aaral ay nagbibigay sa mga magulang at mag-aaral 
ng ligtas na access sa internet sa iba't ibang 
kaukulang data gaya ng: mga abiso ng paaralan; 
pagpasok sa klase ng mag-aaral; mga iskedyul ng 
mag-aaral; mga takdang aralin sa klase at mga 
score; repord card/grado sa ulat ng pag-unlad at 
mga komento ng guro; mga email link sa mga 
guro; at ng opsyong mag-subscribe sa mga nag-
aabisong email ng mga takdang aralin, score, 
grado sa klase, atbp. ng inyong mag-aaral. 

Ang San Diego Unified ay gumawa ng mga 
makatwirang pag-iingat upang limitahan ang 
access sa "nakasasamang bagay" at sa mga 
materyales na hindi sinusuportahan ang mga 
inaprubahang layuning pang-edukasyon. Ang 
"nakasasamang bagay" ay tungkol sa materyal na, 
kapag itinuring bilang kabuuan ng 
pangkaraniwang taong inaangkop ang mga 
kasabay na pambuong-estadong pamantayan, 
inilalarawan sa masamang paraan ang materyal na 
kulang sa seryosong pampanitika, pansining, 
pampulikita o siyentipikong kahalagahan para sa 
mga menor de edad. (Kodigo Penal, seksyon 313) 
Ang guro at staff ay pipili ng mga mapagkukunan 
ng impormasyon sa internet na naaangkop sa 
pagtuturo sa klase at/o magsasaliksik para sa mga 
pangangailangan, pag-unlad, at kakayahan ng 
kanilang mga mag-aaral. Ang San Diego Unified 
ay hindi nananagot sa katumpakan o kalidad ng 
impormasyong mula sa mga mapagkukunan ng 
impormasyon sa internet. Bahala ang gumagamit 
pagdating 

sa anumang impormasyong nakuha sa pamamagitan 
ng internet. 

Katanggap-tanggap na Paggamit 

Ang layunin para sa pagkakaroon ng access ng 
mga paaralan sa SandiNet at sa internet ay upang 
mapahusay ang pagtuturo at pag-aaral sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga 
kagamitan at mga mapagkukunan ng kaalaman sa 
ika-21 siglo pati na rin sa pagtuturo online. Ang 
paggamit ng iba pang mga network ng data ng 
organisasyon (hal. mga cell phone carrier) o mga 
mapagkukunan ng impormasyon sa kompyuter ay 
dapat na maging alinsunod sa mga patakaran ng 
network na iyon pati na rin mga patakaran ng 
distrito sa gumagamit. 

Mga Ipinagbabawal na Paggamit 
Ang paglipat ng anumang materyal bilang 
paglabag sa anumang pederal na batas o batas ng 
estado at patakaran ng distrito ay ipinagbabawal. 
Ito ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado 
sa, pamamahagi ng 

• impormasyong lumalabag o nanghihimasok
sa mga karapatan ng ibang tao; 

• pambu-bully sa pamamagitan ng
paggamit ng mga teknolohiya ng
impormasyon at komunikasyon (cyber-
bullying);

• mapanirang-puri, hindi tama, mapang-abuso,
malaswa, lumalapastangan, nauugnay sa
seks, mapanakot, nakakasakit sa ibang lahi o
ilegal na materyal;

• mga anunsyo, pangingilak, pakikipagnegosyo o
pampulitikang paglo-lobby;

• impormasyong nanghihikayat ng paggamit ng
mga kontroladong droga o paggamit ng sistema
para sa layunin ng pag-uudyok ng krimen;

• materyal na lumalabag sa mga batas sa
copyright. (Board Policy and Administrative

http://www.meganslaw.ca.gov/
http://www.sandiegounified.org/procedures
https://www.sandi.net/itd/student-appli
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Regulation 6162.6 - patakaran ng Lupon at 
Pang-administratibong Lupon 6162.6); 

• ang bandalismo, hindi pinahihintulutang pag-
access, "hacking," o pakikialam at pagbabago
sa hardware o software, kabilang ang "mga
virus" o piniratang software, ay mahigpit na
ipinagbabawal (Kodigo Penal, Seksyon 502);

• hindi pinahihintulutang pag-access sa
anumang computer system kabilang ang
kapag ginagawa ito sa mga kredensyal na
pag-aari ng ibang indibidwal.

Babala: Ang hindi tamang paggamit ay maaaring 
magresulta sa pagkansela ng mga probilehiyo sa 
network. Maaaring isara ng (mga) site system 
administrator o security administrator ng distrito 
ang account sa anumang oras kung maituturing na 
kailangan. Depende sa kalubhaan ng pagkakasala, 
ang anumang kumbinasyon ng mga sumusunod na 
patakaran/pamamaraan ay ipapatupad: Kodigo ng 
Edukasyon, mga pamamaraan ng distrito, disiplina 
ng paaralan/patakaran sa paggamit ng network. 

Mga Pribilehiyo 
Ang paggamit ng SandiNet at ng internet ay isang 
pribilehiyo at hindi karapatan, at ang hindi tamang 
paggamit ay magreresulta sa pagkansela ng mga 
pribilehiyong iyon. Ang pangasiwaan, mga guro 
at/o staff ay maaaring humiling sa site system 
administrator o security administrator ng distrito 
na tanggihan, bawiin o suspindihin ang 
espesipikong pag-access ng gumagamit. 

Mga Patakaran at 

Etiketa sa Network 
Ang paggamit ng SandiNet at internet ay nag-
aatas sa mga mag-aaral na sumunod sa mga 
patakaran sa paggamit at etiketa ng network. 
Ito ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado 
sa, mga sumusunod 

• Maging magalang. Huwag magpadala
kaninuman ng mga mapang-abusong
mensahe.

• Gumamit ng naaangkop na wika. Huwag
magmura, gumamit ng mga bulgar na wika o
anumang iba pang hindi naaangkop na wika.
Ang anumang may kinalaman sa mga ilegal
na aktibidad ay mahigpit na ipinagbabawal.

• Panatilihin ang pagkapribado. Huwag
magsiwalat ng personal na adres, mga numero
ng telepono, mga personal na web site o mga
larawan ng inyong sarili o ibang tao. Bago
maglathala ng larawan ng mag-aaral, unang
pangalan, o trabaho sa internet, ang paaralan ay
dapat magkaroon ng isang release ng magulang
na nagpapahintulot ng paglalathala sa file.

• Ang cyber-bullying ay itinuturing na
panghaharas. (Sumangguni sa Seksyon B
Diskriminasyon, Panghaharas, Pananakot at
Pambu-bully sa pahina 2).

• Igalang ang mga copyright. Ang lahat ng
impormasyon at komunikasyong maa-access sa
pamamagitan ng network ay ipinapalagay na
pag-aari ng may-akda at hindi dapat na muling
magamit nang wala ang kanyang pahintulot.

• Huwag gambalahin ang network.

Cyberbullying 
Ang cyber-bullying ay ang paggamit ng anumang 
kagamitan sa elektronikong komunikasyon upang 
magparating ng mensahe sa anumang anyo (text, 
imahe, audio, o video) na nananakot, nanghaharas, 
o kaya ay naglalayong manakit, mang-insulto, o
manghiya ng iba sa isang sinadya, paulit-ulit, o
nakikipag-away at hindi kanais-nais na paraan.
Ang paggamit ng mga kagamitan sa personal na
komunikasyon o ari-arian ng distrito upang i-
cyber-bully ang isang tao ay mahigpit na
ipinagbabawal at maaaring magresulta sa
pagkansela ng mga pribilehiyo sa network at/o
aksyong pandisiplina. Ang cyber-bullying ay
maaaring kabilangan ng, ngunit hindi limitado sa:

• pagkakalat ng impormasyon o larawan
upang manghiya;

• mainit na hindi patas na argumento online
na kinabibilangan ng pagsasabi ng mga
bastos, nang-iinsulto o bulgar na komento;

• paghihiwalay sa isang indibidwal sa
kanyang kasamang grupo;

• paggamit ng screen name ng ibang tao at
pagpapanggap bilang taong iyon; at 

• pagpasa ng impormasyon o mga larawan
na dapat ay pribado.

Seguridad 

Ang seguridad sa anumang sistema ng computer 
ay isang mataas na priyoridad. Kung 
nararamdaman ninyong matutukoy ninyo ang 
problema sa seguridad sa SandiNet, ipaalam sa 
Integrated Technology Division (Dibisyon sa 
Pinagsamang Teknolohiya) ng distrito nang 
personal, sa paraan ng pagsulat, o sa pamamagitan 
ng network. Huwag ipakita ang problema sa ibang 
gumagamit. Ang sinumang gumagamit na tinukoy 
bilang panganib sa seguridad o may kasaysayan ng 
mga problema sa ibang mga sistema ng computer 
ay maaaring matanggihan ng pag-access sa 
SandiNet at sa internet. 

Bandalismo 

Ang bandalismo ay magreresulta sa pagkansela 
ng mga pribilehiyo. Ito ay kinabibilangan ng, 
ngunit hindi limitado sa, pag-upload o paglikha 
ng mga virus sa kompyuter, mga pag-atake na 
nagta-target sa mga sistema ng distrito o 
anumang aksyong nagdudulot ng pandaigdigang 
pagkaabala sa mga serbisyo sa network. 

Patakaran sa Cellphone at 

Kagamitang may 

Elektronikong Signal 
Ang Kodigo ng Edukasyon seksyon 48901.5 ay 
nagpapahintulot sa mga lupon ng paaralan na 
magtakda ng patakaran sa paggamit at pagdadala 
ng mga cellphone at iba pang mga kagamitan may 
elektronikong signal sa mga kampus ng paaralan. 
Ang Patakaran ng Lupon ng Edukasyon H-6980 ay 
nagpapahintulot sa mag-aaral ng pagdadala at 
paggamit ng cellphone, pager at iba pang mga 
kagamitang may elektronikong signal sa mga 
kampus ng paaralan at mga bus ng paaralan, sa 
mga aktibidad na inisponsor ng paaralan, at 
habang nasa pamamahala at kontrol ng mga 
empleyado ng distrito sa ilalim ng mga sumusunod 
na kalagayan: 

• Ang lahat ng mag-aaral (K-12) ay maaaring
gumamit ng mga device na ito sa kampus bago
magsimula ang klase at pagkatapos ng klase.

• Ang mga mag-aaral sa high school, grade 9-12,
ay maaaring gamitin ang mga ito sa panahon ng
tanghalian. 

• Ang mga device ay dapat itago at i-off sa
panahon ng pagtuturo at sa klase.

• Ang hindi pinahihintulutang paggamit ay
dahilan para makumpiska ang device ng mga
opisyal ng paaralan, kabilang ang mga guro ng
klase.

Lupon ng Edukasyon ng San Diego Unified  

Mga Katiwala ng Lupon ng Edukasyon
Ang mga miyembro ng Lupon ng Edukasyon ay hinihirang ayon sa pangheyograpiyang sub-distrito at 
binoboto ng buong distrito ng paaralan para sa terminong apat na taon. Bagaman ang mga paaralan at mga 
miyembro ng publiko sa partikular na sub-distrito ay karaniwang ipinararating ang mga isyu sa miyembro 
ng lupon na hinirang ng sub-distritong iyon, maaari lang makipag-ugnay sa sinumang miyembro ng lupon 
para sa anumang layunin. 

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan 

ng Tanggapan ng Lupon 

Board of Education Office 
San Diego Unified School District 
4100 Normal Street, Room 2231 
San Diego, CA 92103 

(619) 725-5550 
board@sandi.net 

Kevin Beiser
Katiwala

Distrito B 

mailto:board@sandi.net


SDUSD_2019/20 Gabay na mga Impormasyon para sa mga Magulang

|
23 22 | SDUSD_2019/20 Gabay na mga Impormasyon para sa mga Magulang

Sharon 
Whitehurst-Payne 
Presidente, Distrito E 

John Lee Evans 
Bise Presidente 

Distrito A 

Richard Barrera 
Katiwala 

        Distrito D 

Michael McQuary 
Katiwala 

 Distrito C 

Regulation 6162.6 - patakaran ng Lupon at 
Pang-administratibong Lupon 6162.6);

• ang bandalismo, hindi pinahihintulutang pag-
access, "hacking," o pakikialam at pagbabago 
sa hardware o software, kabilang ang "mga 
virus" o piniratang software, ay mahigpit na 
ipinagbabawal (Kodigo Penal, Seksyon 502); 

• hindi pinahihintulutang pag-access sa 
anumang computer system kabilang ang 
kapag ginagawa ito sa mga kredensyal na 
pag-aari ng ibang indibidwal. 

Babala: Ang hindi tamang paggamit ay maaaring 
magresulta sa pagkansela ng mga probilehiyo sa 
network. Maaaring isara ng (mga) site system
administrator o security administrator ng distrito
ang account sa anumang oras kung maituturing na 
kailangan. Depende sa kalubhaan ng pagkakasala, 
ang anumang kumbinasyon ng mga sumusunod na 
patakaran/pamamaraan ay ipapatupad: Kodigo ng 
Edukasyon, mga pamamaraan ng distrito, disiplina 
ng paaralan/patakaran sa paggamit ng network. 

Mga Pribilehiyo 
Ang paggamit ng SandiNet at ng internet ay isang 
pribilehiyo at hindi karapatan, at ang hindi tamang 
paggamit ay magreresulta sa pagkansela ng mga 
pribilehiyong iyon. Ang pangasiwaan, mga guro 
at/o staff ay maaaring humiling sa site system
administrator o security administrator ng distrito
na tanggihan, bawiin o suspindihin ang 
espesipikong pag-access ng gumagamit. 

Mga Patakaran at 

Etiketa sa Network
Ang paggamit ng SandiNet at internet ay nag-
aatas sa mga mag-aaral na sumunod sa mga 
patakaran sa paggamit at etiketa ng network. 
Ito ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado 
sa, mga sumusunod 

• Maging magalang. Huwag magpadala 
kaninuman ng mga mapang-abusong 
mensahe. 

• Gumamit ng naaangkop na wika. Huwag 
magmura, gumamit ng mga bulgar na wika o
anumang iba pang hindi naaangkop na wika. 
Ang anumang may kinalaman sa mga ilegal 
na aktibidad ay mahigpit na ipinagbabawal. 

• Panatilihin ang pagkapribado. Huwag 
magsiwalat ng personal na adres, mga numero 
ng telepono, mga personal na web site o mga 
larawan ng inyong sarili o ibang tao. Bago 
maglathala ng larawan ng mag-aaral, unang 
pangalan, o trabaho sa internet, ang paaralan ay 
dapat magkaroon ng isang release ng magulang 
na nagpapahintulot ng paglalathala sa file. 

• Ang cyber-bullying ay itinuturing na 
panghaharas. (Sumangguni sa Seksyon B 
Diskriminasyon, Panghaharas, Pananakot at 
Pambu-bully sa pahina 2). 

• Igalang ang mga copyright. Ang lahat ng 
impormasyon at komunikasyong maa-access sa 
pamamagitan ng network ay ipinapalagay na 
pag-aari ng may-akda at hindi dapat na muling 
magamit nang wala ang kanyang pahintulot. 

• Huwag gambalahin ang network. 

Cyberbullying 
Ang cyber-bullying ay ang paggamit ng anumang 
kagamitan sa elektronikong komunikasyon upang 
magparating ng mensahe sa anumang anyo (text, 
imahe, audio, o video) na nananakot, nanghaharas, 
o kaya ay naglalayong manakit, mang-insulto, o 
manghiya ng iba sa isang sinadya, paulit-ulit, o 
nakikipag-away at hindi kanais-nais na paraan. 
Ang paggamit ng mga kagamitan sa personal na 
komunikasyon o ari-arian ng distrito upang i-
cyber-bully ang isang tao ay mahigpit na 
ipinagbabawal at maaaring magresulta sa 
pagkansela ng mga pribilehiyo sa network at/o
aksyong pandisiplina. Ang cyber-bullying ay 
maaaring kabilangan ng, ngunit hindi limitado sa: 

• pagkakalat ng impormasyon o larawan 
upang manghiya; 

• mainit na hindi patas na argumento online 
na kinabibilangan ng pagsasabi ng mga 
bastos, nang-iinsulto o bulgar na komento; 

• paghihiwalay sa isang indibidwal sa 
kanyang kasamang grupo; 

• paggamit ng screen name ng ibang tao at 
pagpapanggap bilang taong iyon; at 

• pagpasa ng impormasyon o mga larawan 
na dapat ay pribado. 

Seguridad 

Ang seguridad sa anumang sistema ng computer 
ay isang mataas na priyoridad. Kung 
nararamdaman ninyong matutukoy ninyo ang 
problema sa seguridad sa SandiNet, ipaalam sa
Integrated Technology Division (Dibisyon sa 
Pinagsamang Teknolohiya) ng distrito nang 
personal, sa paraan ng pagsulat, o sa pamamagitan 
ng network. Huwag ipakita ang problema sa ibang 
gumagamit. Ang sinumang gumagamit na tinukoy 
bilang panganib sa seguridad o may kasaysayan ng 
mga problema sa ibang mga sistema ng computer
ay maaaring matanggihan ng pag-access sa
SandiNet at sa internet. 

Bandalismo 

Ang bandalismo ay magreresulta sa pagkansela 
ng mga pribilehiyo. Ito ay kinabibilangan ng, 
ngunit hindi limitado sa, pag-upload o paglikha 
ng mga virus sa kompyuter, mga pag-atake na 
nagta-target sa mga sistema ng distrito o 
anumang aksyong nagdudulot ng pandaigdigang 
pagkaabala sa mga serbisyo sa network. 

Patakaran sa Cellphone at 

Kagamitang may 

Elektronikong Signal 
Ang Kodigo ng Edukasyon seksyon 48901.5 ay 
nagpapahintulot sa mga lupon ng paaralan na 
magtakda ng patakaran sa paggamit at pagdadala 
ng mga cellphone at iba pang mga kagamitan may 
elektronikong signal sa mga kampus ng paaralan. 
Ang Patakaran ng Lupon ng Edukasyon H-6980 ay 
nagpapahintulot sa mag-aaral ng pagdadala at 
paggamit ng cellphone, pager at iba pang mga 
kagamitang may elektronikong signal sa mga 
kampus ng paaralan at mga bus ng paaralan, sa 
mga aktibidad na inisponsor ng paaralan, at 
habang nasa pamamahala at kontrol ng mga 
empleyado ng distrito sa ilalim ng mga sumusunod 
na kalagayan: 

• Ang lahat ng mag-aaral (K-12) ay maaaring 
gumamit ng mga device na ito sa kampus bago 
magsimula ang klase at pagkatapos ng klase. 

• Ang mga mag-aaral sa high school, grade 9-12, 
ay maaaring gamitin ang mga ito sa panahon ng 
tanghalian. 

• Ang mga device ay dapat itago at i-off sa 
panahon ng pagtuturo at sa klase. 

• Ang hindi pinahihintulutang paggamit ay 
dahilan para makumpiska ang device ng mga 
opisyal ng paaralan, kabilang ang mga guro ng 
klase. 

Lupon ng Edukasyon ng San Diego Unified 

Mga Katiwala ng Lupon ng Edukasyon 
Ang mga miyembro ng Lupon ng Edukasyon ay hinihirang ayon sa pangheyograpiyang sub-distrito at 
binoboto ng buong distrito ng paaralan para sa terminong apat na taon. Bagaman ang mga paaralan at mga 
miyembro ng publiko sa partikular na sub-distrito ay karaniwang ipinararating ang mga isyu sa miyembro 
ng lupon na hinirang ng sub-distritong iyon, maaari lang makipag-ugnay sa sinumang miyembro ng lupon 
para sa anumang layunin. 

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan 

ng Tanggapan ng Lupon 

Board of Education Office 
San Diego Unified School District 
4100 Normal Street, Room 2231 
San Diego, CA 92103 

(619) 725-5550
board@sandi.net

Kevin Beiser 
Katiwala 

Distrito B 

mailto:board@sandi.net
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Maayos na Oras ng Pagsisimula sa 2020-2021 L. Mga Form at Tagubilin 
Ang iniaatas na Universal Form (Panlahatang Form) at ang opsyonal na Pesticide Use Notification form (Form ng Abiso sa 
Paggamit ng Pestisidyo ay kasama sa booklet na ito sa mga sumusunod na pahina. Nagbibigay ang ilang paaralan ng mga naka-
print na form na ito nang nakahiwalay para sa inyong kaginhawaan. 

Universal Form
MANGYARING 
KUMPLETUHIN
AT IBALIK SA: Paaralan ng 
inyong anak 

Pesticide Use Notification Form

MANGYARING 
KUMPLETUHIN, KUNG 
NAAANGKOP, 
AT IBALIK SA: 
Attn: Integrated Pest 
Management Team 
Physical Plants Operation 
Center 4860 Ruffner St., 
San Diego, CA 92111-1522 

Para sa higit pang mga detalye tungkol sa pagpapatupad ng 2020-21 

Healthy Start Times ng San Diego Unified, mangyaring bisitahin ang 

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

ay malapit nang mapindot ang snooze
button at makatulog nang mas mahaba sa umaga. Simula 

sa panahon ng taglagas ng school year 2020-21, ang Healthy Start 
Times (Maayos na Oras ng Pagsisimula) para sa lahat ng high school 
ng distrito ay mag-iiba-iba sa pagitan ng 8:35 a.m. hanggang 9:05 
a.m.

Ang mga deka-dekadalng siyentipikong pananaliksik ay nagpakitang 
ang maagang oras ng pagsisimula sa paaralan ay nagbabanta ng 
malulubhang panganib sa kalusugan at kaligtasan para sa mga 
teenagers. Sa panahon ng puberty 
(pagdadalaga/pagbibinata), nagbabago ang orasan ng katawan, 
kaya’t nahihirapang makatulog hanggang gabing-gabi na (mas 
malapit sa 11 p.m.) na nauuwi sa labis na pagtulog sa umaga. 
Kailangang matulog ng mga teens ng 8.5-9.5 oras sa gabi. 

Kapag nagsisimula ang pagpasok nang 
napakaaga, hindi nakakatulog nang sapat ang 
mga adolescent na naglalagay sa kanila sa higit 
pang panganib na makaranas ng depresyon, 
pagkabalisa, pag-iisip na magpatiwakal, labis 
na pagtaba at paggamit ng droga o alcohol, 
pati na rin ang malubhang kondisyon sa 
kalusugan sa pagtanda. Nanganganib din 
silang mabangga dahil sa inaantok habang 
nagmamaneho. Ang napakaagang oras ng 
pagsisimula ay nagreresulta rin sa higit pang 
pagliban at huling pagpasok sa klase, mas 
mababang mga score at antas ng pagtatapos, at 
mataas na antas ng pagkapinsala sa laro. 
Ipinakita ng mga pag-aaral na kapag mas 
huling nagsisimula, nakikita ang pagtaas sa 
mga batang may pinakamababang score. 

A ng mga mag-aaral sa high school ng San Diego Unified

https://www.sandiegounified.org/healthy-start-times.
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Maayos na Oras ng Pagsisimula sa 2020-2021 
L. 

L. Mga Form at Tagubilin
Ang iniaatas na Universal Form (Panlahatang Form) at ang opsyonal na Pesticide Use Notification form (Form ng Abiso sa 
Paggamit ng Pestisidyo  ay kasama sa booklet na ito sa mga sumusunod na pahina. Nagbibigay ang ilang paaralan ng mga naka-
print na form na ito nang nakahiwalay para sa inyong kaginhawaan. 

Universal Form 
MANGYARING 
KUMPLETUHIN 
AT IBALIK SA: Paaralan ng 
inyong anak 

Pesticide Use Notification Form 

MANGYARING 
KUMPLETUHIN, KUNG 
NAAANGKOP, 
AT IBALIK SA: 
Attn: Integrated Pest 
Management Team 
Physical Plants Operation 
Center 4860 Ruffner St., 
San Diego, CA 92111-1522 

Para sa higit pang mga detalye tungkol sa pagpapatupad ng 2020-21 

Healthy Start Times ng San Diego Unified, mangyaring bisitahin ang 

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

San Diego Unified ay malapit nang mapindot ang snooze 
button at makatulog nang mas mahaba sa umaga. Simula 

sa panahon ng taglagas ng school year 2020-21, ang Healthy Start 
Times (Maayos na Oras ng Pagsisimula) para sa lahat ng high school 
ng distrito ay mag-iiba-iba sa pagitan ng 8:35 a.m. hanggang 9:05 
a.m.
Ang mga deka-dekadalng siyentipikong pananaliksik ay 
nagpakitang ang maagang oras ng pagsisimula sa paaralan ay 
nagbabanta ng malulubhang panganib sa kalusugan at kaligtasan 
para sa mga teenagers. Sa panahon ng puberty 
(pagdadalaga/pagbibinata), nagbabago ang orasan ng katawan,
kaya’t nahihirapang makatulog hanggang gabing-gabi na (mas 
malapit sa 11 p.m.) na nauuwi sa labis na pagtulog sa umaga. 
Kailangang matulog ng mga teens ng 8.5-9.5 oras sa gabi. 

Kapag nagsisimula ang pagpasok nang 
napakaaga, hindi nakakatulog nang sapat ang
mga adolescent na naglalagay sa kanila sa higit 
pang panganib na makaranas ng depresyon,
pagkabalisa, pag-iisip na magpatiwakal, labis 
na pagtaba at paggamit ng droga o alcohol, 
pati na rin ang malubhang kondisyon sa 
kalusugan sa pagtanda. Nanganganib din 
silang mabangga dahil sa inaantok habang 
nagmamaneho. Ang napakaagang oras ng
pagsisimula ay nagreresulta rin sa higit pang
pagliban at huling pagpasok sa klase, mas 
mababang mga score at antas ng pagtatapos, at 
mataas na antas ng pagkapinsala sa laro. 
Ipinakita ng mga pag-aaral na kapag mas 
huling nagsisimula, nakikita ang pagtaas sa 
mga batang may pinakamababang score. 

an Diego Unified high school students will 

A

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


Universal Form (Kailangang Ibalik) 
Beripikasyon ng Lagda sa Pagtanggap ng mga Dokumento/Paglabas ng Impormas

• I-update ang inyong mga ninanais sa paglalabas ng impormasyon sa anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa tanggapan ng inyong paaralan Revised: January 2019 

_ Pesticide Use Notification Form (Optional) 

Listahan ng Pestisidyong IPS ng San Diego Unified Pesticide Use Notification Form (Abiso sa Paggamit ng Pestisidyo) (OPSYONAL) 

Pestisidyo Aktibong Sangkap Upang maisama sa nakarehistrong aabisuhan, kumpletuhin ang form na ito ay ibalik sa adres na ipinapakita sa ibaba, o isumite sa 
elektronikong paraan sa www.sandiegounified.org/parent-forms. 

Kung hindi ninyo ninanais na maabisuhan, mangyaring huwag pansinin ang paunawang 

ito. 

Avert Avermectin 
Blitz-em Isoparaffinic Hydrocarbon 
Borid Boric Acid 
Credit 41 Extra Glyphosate Ang mga Paaralan ng San Diego Unified ay sumusunod sa Healthy Schools Act of 2000 (Batas sa mga Malusog na Paaralan 

ng 2000) na nag-aatas ng pag-angkop ng mga epektibo at pinakahindi nakasasamang gawaing nangangasiwa sa peste, at 
nagbibigay ng taunang abiso sa lahat ng magulang o guardian ng mga mag-aaral na naka-enrol sa paaralan ng distrito gamit 
ang listahan ng mga pestisidyong maaaring gamitin sa kanilang paaralan. 

Ang mga magulang o guardian ay maaaring humiling ng patiunang abiso tungkol sa mga paggamit ng indibidwal na 
pestisidyo para sa kanilang paaralan.  Ang mga nakalista sa rehistrong ito ay aabisuhan ng hindi bababa sa 72 oras bago 
gamitin ang mga pestisidyo.  Sa isang emerhensyang nangangailangan ng pag-spray ng mga pestisidyo, ang paaralan ay 
aabisuhan at ang mga karatula ay ipapaskil; ngunit ang mga nakalista sa rehistro ay hindi aabisuhan. 

Ditrac Diphacinone 
Dragnet Permethrin 
Drione Pyrethrin 
Fusilade II Fluazifop-P-Butyl 
Gopher Getter 2 Diphacinone 
Ground Squirrel Bait Diphacinone 
Knighthawk Prodiamine MANGYARING I-PRINT 

(Ang mga abiso ay hindi ipapadala sa mga kahilingang hindi mabasa o hindi kumpleto.) Mauget Imidacloprid 
Maxforce Ant/Roach Bait 
Stations & Gels Fipronil 

Petsa: Paaralan o Daycare Ctr: 
(huwag paikliin)Mecomec MCPP 

Microcare Pyrethrin 
Ornamec Fluazifop-P-Butyl 

Pangalan ng Mag-aaral: 
PCQ Pelleted Rodent Bait Diphacinone 
Phantom Chlorfenapyr Pangalan ng 

Magulang/Guardian: Precor 2000 Permethrin 
Precor Concentrate (S)-methoprene Ang Inyong Adres na 

Pangkoreo: 
(Isama ang lungsod at zip code) 

Provoke Wala 
Pyrocide 300 Pyrethrin 
Quicksilver Carfentrazone-ethyl 

Email address: 
Reward Diquat 
Sedgehammer Halosulfuron-Methyl 

Mas ninanais kong maabisuhan sa pamamagitan ng Email U.S. Mail 
SpeedZone 2, 4-D, 2-Ethylbexyl Ester 
Talstar Bifenthrin Sa pamamagitan ng pagpirma sa ibaba, nauunawaan ko na kapag 

hiniling, ang distrito ng pampublikong paaralan o daycare center ng 
bata na nakalista ay inaatasang magbigay ng impormasyon tungkol 
sa mga paggamit ng indibidwal na pestisidyo ng hindi bababa sa 72 
oras bago ang paggamit.   

Sa pagpirma sa ibaba, nauunawaan ko rin responsibilidad kong 
humiling ng abiso taun-taon.  Ang tanggapan ng Integrated 
Pest Management (Pinagsamang Pangangasiwa sa Peste) ay 
magsisimulang tumanggap ng mga kahilingan sa ika-1 ng 
Agosto sa bawat kasalukuyang school year. 

Tempo 20 WP Cyfluthrin 

Termidor Fipronil 

ULD BP 300 Pyrethrin Pirma: 

Para sa higit pang impormasyon, mangyaring bisitahin 

ang:  www.sandiegounified.org/integrated-pest-management 
Ibalik ang nakumpletong form sa pamamagitan ng U.S. Mail sa: PPO/Integrated Pest Management 

 4860 Ruffner St 

 San Diego, CA  92111-1522 

Pangalan ng Mag-aaral (Apelyido, unang pangalan) Pangalan ng Magulang (Apelyido, unang pangalan) Grade 

Adres Telepono sa Tirahan Paaralan 

Lungsod, Zip Code Telepono sa Trabaho ng Magulang/Guardian Guro (Mga grades K-5 lamang) 

1. DISKRIMINASYON, PANGHAHARAS, PANANAKOT AT PAMBU-BULLY

(Mga Impormasyon para sa mga Magulang:  Seksyon B)

Sa pag-tsek sa bawat bilog at pagpirma sa ibaba, kinikilala ko ang mga sumusunod: 

Nabasa at nauunawaan ko at ng aking mag-aaral ang Mga Patakaran sa Diskriminasyon at Panghaharas. 

Nauunawaan ko at ng aking mag-aaral ang mga kahihinatnan kung lalabagin ng aking mag-aaral ang 
patakaran. 

Ipinaalam sa akin ang mga karapatang ito. 

3. UNIFORM DISCIPLINE PLAN (PLANO NG PAREHONG DISIPLINA)

(Mga Impormasyon para sa mga Magulang:  Seksyon C)

Nauunawaan ko na nabasa ng aking mag-aaral ang Uniform Discipline Plan (Plano ng Parehong Disiplina), at 
nauunawaan ko at ng aking mag-aaral ang mga kahihinatnan kung lalabagin ng aking mag-aaral ang patakaran. 

4. MGA INIAATAS HINGGIL SA KALUSUGAN

(Mga Impormasyon para sa mga Magulang: Seksyon D)

Ang batas ng California ay nag-aatas na kilalanin ng mga magulang/guardian ng bawat mag-aaral na naipaalam sa
kanila ang kanilang mga karapatan gaya ng ipinapaliwanag sa "Mga Iniaatas Hinggil sa Kalusugan" sa Mga 

Impormasyon para sa mga Magulang. 

Kinikilala ko na ipinaalam sa akin ang mga karapatang ito.
2. PAGLABAS NG LITRATO/VIDEO/MEDIA*

Sa panahon ng school year, ang mga paaralan ay nagdaraos ng mga events na kung saan ang mga kinatawan ng 
mga tagapagbalitang media ay maaaring nasa kampus upang kumuha ng mga litrato at/o video footage. 

Bilang karagdagan, ang mga magulang at guardian ay maaaring kumuha ng litrato ng mga events sa mga 
classroom at sa mga paaralan. Ang mga larawang ito ay maaaring ipaskil sa Internet, sa social media o kaya ay 
maipamahagi nang walang pahintulot ng paaralan. Ang pagsali ng inyong anak sa mga events na ito ay 
pinahahalagahan, at ang pahintulot ng magulang ay kailangan upang maisama siya sa mga events kung saan 
isinasagawa ang pagkuha ng litrato. 

Ang mga Magulang/Guardian na mas ninanais na hindi malitratuhan o makuhanan ng video ang kanilang anak ay 
dapat na abisuhan ang kanilang paaralan sa pamamagitan ng paggamit ng form na ito. Nagsusumikap ang mga 
paaralan upang masigurong natutupad ang mga kagustuhan ng magulang/guardian.  Mangyaring tandaan na ang 
pagkuha ng litrato o video sa pamamagitan ng mga kagamitang gaya ng mga mobile phone ay maaaring magawa 
nang hindi nalalaman ng guro, principal o staff ng distrito. 

MGA MAGULANG O GUARDIAN:
Tukuyin kung hanggang saan ang inyong pagpapahintulot O piliin ang huling bilog upang ganap na mag-opt out. 

Pinahihintulutan kong (piliin ang lahat ng naaangkop). 

Ma-interview, malitratuhan, at/o makuhaan ng video ang aking mag-aaral ng tagapagbalitang media. 

Malitratuhan, at/o makuhaan ng video ang aking mag-aaral ng distrito o paaralan. Ang mga litrato 
at video ay maaaring gamitin sa mga website, brochure, social media, atbp. ng paaralan o distrito. 

Mailathala ang pangalan ng aking anak bilang pagkilala sa kanyang ginawa. 

  Maisama ang litrato ng aking anak sa yearbook  ng paaralan. 

HINDI KO ninanais na mailathala sa publiko ang pangalan, litrato, o video ng aking anak. 

5. MGA PAMANTAYAN SA PAGGAMIT NG TEKNOLOHIYA/NETWORK

(Mga Impormasyon para sa mga Magulang: Seksyon K)

Ang “Network Use Guidelines” (“Mga Patnubay sa Paggamit ng Network”) para sa San Diego Unified School District 
ay isang kontrata at dapat pirmahan ng mga mag-aaral at magulang/guardian bago mabigyan ng access ang mag-aaral 
sa teknolohiya, internet, at iba pang mga network ng San Diego Unified.

MAG-AARAL: Nauunawaan ko at susundin ko ang mga patakaran at kondisyong nakabalangkas sa Seksyon K 
tungkol sa pag-access sa teknolohiya, internet at iba pang mga network ng San Diego Unified 

MAGULANG o GUARDIAN: Binibigyan ko ng pahintulot ang aking mag-aaral na gamitin ang teknolohiya, at i-
access ang internet at iba pang mga network ng San Diego Unified. 

6. MGA PIRMA

Sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga seksyon 1 – 5 at pagpirma sa ibaba, ako, ang mag-aaral, at ako, ang magulang 
ay nabasa, nauunawaan at kinikilala ang mga patakaran at mga karapatang nakabalangkas sa itaas at detalyadong 
inilalarawan sa Mga Impormasyon para sa mga Magulang. 

Pirma ng Mag-aaral Petsa 

Pirma ng Magulang/Guardian Signature Petsa 

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


vision 20|20 
MGA DE-KALIDAD NA PAARALAN SA BAWAT KAPITBAHAYAN 

Mga Nagpapahiwatig ng isang De-kalidad na Paaralan ng Kapitbahayan 

• Access sa malawak at mapaghamong kurikulum
• De-kalidad na pagtuturo
• De-kalidad na pamumuno
• Propesyonal na pag-aaral para sa lahat ng staff
• Pagsasara ng puwang sa mga nagtatamasa nang may matataas na inaasahan para sa lahat
• Pakikibahagi ng magulang/komunidad sa pagtamasa ng mag-aaral
• De-kalidad na sumusuportang staff na pinagsama at nakapokus sa pagtatamasa ng mag-aaral
• Sumusuportang kapaligirang nagpapahalaga sa dibersidad sa paglilingkod sa mga mag-aaral
• Mataas na enrolment ng mga mag-aaral sa kapitbahayan
• Digital na karunungan
• Sentro ng kapitbahayang may mga serbisyong naaayon sa mga pangangailangan ng
kapitbahayan

• Mga pasilidad na ligtas at maayos na pinananatili

Ang Lahat ng mag-aaral ng San Diego ay 
Magtatapos ng may mga Kasanayan, 

Motibasyon, Kuryosidad, at Katatagang 

Magtagumpay sa kanilang piniling Kolehiyo at 
Karera upang Mamuno at Makibahagi sa lipunan 
sa Hinaharap. 

San Diego Unified School District 
4100 Normal Street, San Diego, CA 92103 

619-725-8000

www.sandiegounified.org 

http://www.sandiegounified.org/
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