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ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ GÂY HẠI …….……………………………………………………………………………….……………………………………………..……………………....….12 
ĐI HỌC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................12 

Vắng mặt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................12 
Vắng mặt có phép vì lý do cá nhân ……………………………………………………………………………………………………………………………………...12 
Vắng mặt không lý do/trốn học …………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 
Học sinh vắng mặt vì tôn giáo……………………………………………………………………………………………………………………………………………...14   
Vắng mặt vì lý do dịch vụ y tế bí mật…………………………………………………………………………………………………………………………………...14 
Giáo trình về Sức khỏe ………………………………………………………………..………..………………………………………………..……………………………14  
Đạo luật Thanh niên Khỏe mạnh California …………………………………………………………………………………………………………………………14 
Phòng chống lạm dụng hóa chất cho học sinh..…………………………………………………………..…………….………………………………………..…15 
Chủng ngừa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15 
Thuốc…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...15 
Chế độ dùng thuốc ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15 
Bệnh truyền nhiễm…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................15 
Khám thị lực ……….………………..………..…………………………………………………………………………………..………………………………………………..15 
Dùng Epinephrine khẩn cấp ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........16 
Khám thính lực..........………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………16 
Trẻ em Khuyết tật………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...16 
Khám sức khỏe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....16 
Bảo hiểm y tế………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 
Khám sức khỏe…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16 
Khảo sát của California Healthy Kids (CHKS) ………………………………………………………………………………………………………………………16 
Tín ngưỡng của cá nhân ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...16 
Khả năng tiếp cận…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 
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CÁC KỲ VỌNG TẠI TRƯỜNG 
Bảng Hành vi của các Gáu con trường Orchard (Orchard Bruins Behavior Matrix) 
nêu cách các hộc sinh nên cư xử tại mội nơi trong trường, và được tìm tháy ở phàn 
đàu của cuốn sổ tay này cho các lớp Mãu giáo chuyển tiếp TK – lớp 8. Bảng hành vi 
này dựa theo các quy tác chung mà chúng tôi tuân theo tại trường Orchard. 
 
Lớp TK – lớp 8,  các Gấu con của Orchard: 

 Sẵn sàng 
 Chăm chú 
 Cùng nhau làm việc 
 Được an toàn  

 
Tất cả mọi học sinh có trách nhiệm tuân theo những điều sau: 

 Tôn trộng quyền riêng tư và đồ va ̣ t của người khác. 
 Tuân theo các quy tắc và giới hạn của trường học và lớp học. 
 Tôn trọng thẩm quyền của hiệu trưởng, giáo chức và nhân viên trường học. 
 Đi học thường xuyên, báo cáo với trường đúng giờ, và chuẩn bị mỗi ngày với 

sách, bút chì, và bài tập về nhà. 
 



Bảng Hành vi của các Gấu con trường Orchard cho lớp TK – lớp 8  

GẤU 
CON sẽ 

Phòng vệ sinh 

 

Sân Quad cho cấp II 
Khu Pod cho cấp I 

 

Văn phòng 

 

Ngoài lớp/Sân chơi 

 

Phòng ăn Cafeteria 

 

Thư viện/Phòng máy 
tính 

 

SẴN SÀNG 

 Dùng phòng 
vệ sinh trước 
giờ học, trong 
giờ chơi, và 
sau giờ học  

 Biết và đi thẳng 
đến nơi của mình 

 Không được vào 
trước giờ học 
hoặc trong giờ 
chơi  

 Chỉ vào phòng 
Pod với giáo viên  

 Biết tại sao em đến 
văn phòng 

 Nêu rõ tại sao em có 
ở đó 

 Có tất cả đồ vật cần 
thiết của em  

 Biết cách gọi về nhà 
(lớp 4-lớp 8) 

 Mang áo lạnh, đồ ăn 
nhẹ, và đồ chơi 
ngoài sân  

 Biết số ăn trưa của 
mình (lớp 4 – lớp 
8) 

 Lấy mọi thứ cần 
thiết trong đợt đầu 
tiên  

 Yên lặng xếp hàng  

 Mang theo sách vở 
và đồ dùng  

 Dùng tai, mắt và trí 
óc 

CHĂM CHÚ 

 Nói giọng nhỏ 

 Vất rác đi  

 Rửa tay  

 Xả nước bồn 
cầu 

 Ở cùng chỗ với 
lớp  

 Ở trong các khu 
vực được chỉ định, 
sau đường gạch  

 Đi đến văn phòng 
của trường, của sở 
học chánh  

 Dùng giọng nói nhỏ 

 Kiên nhẫn chờ đợi 

 Dọn đồ của em đi 

 Đi và không chạy, 
trừ phi em đang ở 
trong sân chơi  

 Dùng đồ chơi có 
trách nhiệm và để 
lại chỗ cũ  

 Ăn tại bàn  

 Nghe lời người 
giám sát sân chơi 

 

 Ăn đồ ăn của riêng 
mình 

 Dùng giọng nói 
nhỏ 

 Vất rác nhẹ nhàng 
cẩn thận (chồng rổ 
đỏ vào nhau) 

 Tôn trọng thức ăn 
của người khác 
 

 Tích cực lắng nghe 

 Dùng giọng nhỏ nhẹ 
khi được phép nói  

 Cần cù làm bài  
 

CÙNG NHAU 
LÀM VIỆC 

 Báo cáo các 
vấn đề 

 Chờ tới phiên 
mình  

 Lượm rác lên khi đi 
ngang qua 

 Dùng giọng nói nhỏ 
“six inch voice” 

 Không quấy rối các 
lớp học 

 

 Giúp các học sinh 
nhỏ hơn mình 

 Chia sẻ trách nhiệm 
với người khác 

 Dùng lời nói tích cực, 
tử tế  

 Ở trong khu vực chỉ 
định cho mình  

 Biểu lộ tính trung 
thực  

 Nhặt rác nếu thấy 

 Báo cáo vấn đề 

 Dọn chỗ ăn của 
mình 

 Giúp người khác 
dọn dẹp nếu họ 
làm rớt đồ 

 Lịch sự và nói lời 
tử tế 

 Cất đồ đi 

 Dọn chỗ sạch sẽ  

ĐƯỢC  
 AN TOÀN 

 Không tó mó 
tay chân và 
nhìn qua lại 

 Luôn luôn đi 
và không chạy 

 Giữ cửa cho người 
khác khi đi vào 

 Không tó mó tay 
chân 

 Đi ở nơi khô ráo  

 Tuân theo lời hướng 
dẫn   

 Không tó mó tay chân 
và giữ đồ bên mình 

 Giữ cửa mở cho 
người kế tiếp 

 Chờ đến lượt mình 

 Đối xử người khác 
như mình muốn 
được đối xử  

 Không tó mó tay 
chân  

 

 Ngồi xuống trước 
khi bắt đầu ăn 

 Luôn luôn đi chứ 
không chạy  

 Tuân theo hướng dẫn 
của thư viện/phòng 
máy tính  

 Đối xử người khác 
như mình muốn được 
đối xử 

 Đẩy ghế vào 

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Awr9JnlzwdlciroArCSJzbkF;_ylu=X3oDMTIzNjllc3FhBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANlNGI3MGNkMDEyNWVhMjNhNmMxMzRkMDg1ZDdkOWU3YgRncG9zAzMzBGl0A2Jpbmc-?back=https%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dfront%2Boffice%2Bclip%2Bart%26fr%3Dyfp-t%26fr2%3Dpiv-web%26tab%3Dorganic%26ri%3D33&w=1600&h=1600&imgurl=moziru.com%2Fimages%2Fbell-clipart-front-desk-21.png&rurl=http%3A%2F%2Fmoziru.com%2Fexplore%2FDesk%2520clipart%2520front%2520desk%2F&size=40.7KB&name=Desk+clipart+front+desk+-+Pencil+and+in+color+desk+clipart+front+desk&p=front+office+clip+art&oid=e4b70cd0125ea23a6c134d085d7d9e7b&fr2=piv-web&fr=yfp-t&tt=Desk+clipart+front+desk+-+Pencil+and+in+color+desk+clipart+front+desk&b=0&ni=21&no=33&ts=&tab=organic&sigr=11oo90itp&sigb=13c1neq2j&sigi=11gj0vohu&sigt=125f6dml6&sign=125f6dml6&.crumb=ihRkjE7ROXT&fr=yfp-t&fr2=piv-web
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Phần dành cho học sinh 

HỖ TRỢ HỌC TẬP/HÀNH VI 
Học khu Orchard hoạt động theo các nguyên tắc của Tư duy Tăng trưởng, trông đó 
bất kỳ cá nhân nàô cũng có thể phát triển trí nãô và đạt được bất cứ điều gì với nỗ 
lực và chiến lược đúng đắn. Việc phạm sai lầm được coi là một phần của quá trình 
học hỏi theo các nguyên tắc của Tư duy tăng trưởng. Mục tiêu của Học khu Orchard 
là cho tất cả các học sinh áp dụng và sử dụng tư duy phát triển cho việc học tập của 
các em. 

ĐI HỌC VÀ TRỐN HỌC 

Chúng tôi cảm thấy việc đi hộc đều đa ̣n là một trong những then chốt cho sự thành 
công trong học tập. Các phụ huynh có thể giúp con của họ thành công bằng cách đảm 
bảo các êm đi hộc hàng ngày. Trẻ em nên đi học mỗi ngày trừ khi các em được phếp 
vắng mặt (ví dụ: do bệnh tật, cố tử vong/tang lễ trông gia đình, hện bác sĩ hôặc nha 
sĩ). Phụ huynh nên gọi chô văn phòng trường ở số (408) 944-0388 vào ngày vắng 
mặt trước 9 giờ sáng và gửi giấy giải thích lý do váng ma ̣ t khi con êm đi hộc lại. 
Trông trường hợp có cuộc hẹn định kỳ, trẻ nên đi học mô ̣ t phàn trong ngày để không 
mất thời gian học tập và mất tiền tài trợ của tiểu bang. Váng ma ̣ t không phếp 
và/hoa ̣c đi hộc trễ từ ba lần trở lên sẽ bị coi là trốn học. Việc trốn học sễ được báo 
cáo với hội đồng quản trị của trường để cố hành động tiếp theo, kể cả việc đưa ván 
đề đến Ban Duyệt xết viê ̣ c Đi học của Hộc sinh hoặc Luật sư Khu San Jose, theo Bộ 
luật Giáo Dục của California §48260. 

ĐI HỌC TRỄ/SỚM 
Đi học đúng giờ là điều rát quan trộng. Các êm đến trường sau khi chuông đã reo làn 
thứ hai nên cố giáy ghi chú từ phụ huynh cho biết tại sao các em bị trễ và nên báo 
cáo với văn phồng để vào lớp. Nếu học sinh đến trễ do hẹn bác sĩ/nha sĩ, các em cần 
phải có giấy chứng nhận của bác sĩ để xem là được phếp. Các em sẽ được cấp "giấy 
đến trễ" và sau đó được đến lớp học. Những lần đi học trễ không phép sẽ được liệt 
kê trong phiếu điểm của học sinh. 

NGHỈ HỌC QUÁ MỨC 
Khi một học sinh đã có năm lần vắng mặt trong suốt năm học vì bị bệnh, bác sĩ phải 
chứng nha ̣n nếu phải vắng mặt thêm vì bệnh. Học sinh vắng mặt nhiều hơn 10 ngày 
liên tiếp vì bất cứ lý do gì sẽ bị rút khỏi trường. Khi hộc sinh này quay trở lại, em sẽ 
được hộc lại ở Orchard. Nếu không có chỗ trống trong lớp học cũ, học sinh sẽ được 
cho vào mô ̣ t lớp hộc khác mà cồn chỗ trống.  

BÀI TA ̣ P VỀ NHÀ CHO HỌC SINH VÁNG MA ̣ T 
Học sinh cần làm các bài vở bị lỡ trong thời gian được phếp váng ma ̣ t. Các em hộc 
sinh vắng mặt một hoặc hai ngày nên xem trang mạng của giáo viên để láy bài ta ̣p và 
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gặp giáo viên khi trở lại trường. Giáo viên không bắt buộc chấp nhận bài ta ̣p làm bù 
cho buổi váng ma ̣ t không phếp. Học sinh vắng mặt vì bệnh tật nhiều hơn hai ngày có 
thể yêu cầu văn phồng nhà trường cho làm bài tập ở nhà vào ngày váng ma ̣ t làn thứ 
ba hoa ̣ c sau đố. Phụ huynh phải gọi điện thoại chô văn phòng trước 9 giờ sáng và có 
thể lấy bài tập về nhà sau 24 giờ kể từ lúc bát đàu yêu càu. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRƯỚC VÀ SAU GIỜ HỌC 

Học sinh phải tuân theo tất cả các điều lệ của trường trông khi tham gia các chương 
trình trước giờ học và sau giờ học. Vi phạm điều lê ̣  này có thể dẫn đến hành động kỷ 
luật và bị loại ra khỏi chương trình. 

HO ̣ I ĐỦ ĐIỀU KIÊ ̣N GIA NHA ̣ P THỂ THAO SAU GIỜ HỌC 
Để có đủ điều kiện tham gia vào bất kỳ mùa thể thao nào, học sinh phải duy trì điểm 
trung bình là 2.0 mà không bi ̣F từ học kỳ trước hoặc học kỳ tam cá nguyê ̣ t và duy trì 
điểm trung bình 2.0 trong học kỳ hiê ̣n tại và không bị F và đáp ứng được tất cả các 
hạn chế về học hành/hành vi như đã nêu trông cuốn sổ tay này (Xin xem phàn HẠN 
CHẾ TRONG HỌC TẬP/HÀNH VI). Học sinh cũng có thể phải nộp bản "Kiểm tra việc 
học/điểm" hàng tuần cho huấn luyện viên và hiệu phó. Hộc sinh cũng phải có khả 
năng tham gia đầy đủ vào lớp thể dục trong ngày. Học sinh không đáp ứng hoặc duy 
trì tiêu chuẩn này sẽ không được tham gia các buổi thử thể thao hoặc bị loại ra trong 
thời gian còn lại của mùa thể thao. Học sinh sẽ không đủ điều kiện để tham gia cuô ̣c 
đáu nếu vắng mặt trông trường ngày hôm đó.  Tái nha ̣p môn thể thao chỉ có thể 
được cho phếp bởi viên chức của trường. 
 

HẠN CHẾ TRONG HỌC TẬP/HÀNH VI 

Học sinh có thể bị hạn chế trong các hoạt động của trường vì bất kỳ lý do nào sau 
đây liên quan đến hành vi của học sinh: 
 

1. Một (1) làn bị đình học sẽ làm học sinh bị hạn chế tham gia các hoạt động 
trong sáu (6) tuần. Hai (2) làn bị đình học sẽ làm học sinh phải họp với một 
quản trị viên trường để phát triển một kế hoạch hành vi và sáu (6) tuần bị 
hạn chế tham gia các hoạt động. Học sinh bị đình học lần thứ hai sẽ không 
được tham gia vào hoạt động của lớp tám. Ba (3) làn bị đình học sẽ làm cho 
học sinh mất tiêu chuẩn tham gia tất cả các hoạt động chô đến hết năm học. 
Học sinh và phụ huynh sẽ họp lại với quản trị viên trường và quản trị viên 
hộc khu để sửa lại kế hoạch hành vi hiện tại. Đây được xêm là bước khởi đầu 
trong quá trình trục xuất ra khổi trường.  

2. Sử dụng hoặc tàng trữ ma túy hoặc vũ khí trông trường hoặc tại một hoạt 
động của trường hoặc bất cứ hành vi phạm quy lua ̣ t nghiêm trộng nào khác 
sẽ dẫn đến việc hạn chế tham gia tất cả các hoạt động chô đến hết năm học. 

XE ĐẠP, XE HẨY SCOOTER & VÁN TRƯỢT 

1. Vì lý do an toàn, chỉ hộc sinh lớp 4 – lớp 8 được đi xê đạp đến trường.  
2. Tát cả mội xê đạp phải được khốa lại trông khu đa ̣ u xê đạp. 
3. Hộc sinh phải đẩy, chứ không được lái, xe đạp và xe hẩy trong khu vực của 

trường. 
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4. Mọi quy tắc lái xê đạp an toàn phải được tuân thêô khi đi từ nhà đến trường 
và ngược lại. 

5. Những người lái xê đạp đến trường phải đêô mũ an toàn. 
6. Xê đạp không được phếp vào bên trong bát kỳ tồa nhà nào hoa ̣c trong bãi đa ̣u 

xe của nhân viên. 
 

Trong lúc ở trường, xê đạp phải được khóa ở khu vực được chỉ định. Nhà trường sẽ 
không chịu trách nhiệm về những chiếc xê đạp bị đánh cắp hoặc bị hư, viê ̣c sở hữu, 
trộm cắp hoặc thiệt hại. Những vấn đề này sẽ được trình lên chính quyền địa 
phương. Không được lái xê đạp, đi ván trượt và xe hảy trong sân trường, bao gồm 
khu nhựa đường, và bát kỳ lúc nào, kể cả trước và sau giờ học. 
 
Những hộc sinh đi ván trượt tới trường phải bố trí nơi cát ván trượt hàng ngày với 
giáo viên. Học sinh không thể đi ván trượt trông trường, hoặc trong bãi đa ̣u xe nhân 
viên. Học sinh không được càm ván trượt bên mình trong ngày học. 

BẮT NẠT 
Viê ̣c bắt nạt trong bát kỳ hình thức, bao gồm sự quấy rối về thể chất, bằng lời nói 
hoặc cảm xúc, là cực kỳ bị ngăn cám. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn 
đến viê ̣c lan truyền tin đồn, đăng nội dung miê ̣ t thị trên các trang mạng hoặc ứng 
dụng xã hội và gửi tin nhắn hoặc để lại tin nhắn điện thoại quấy rối. Hội đồng Quản 
trị Orchard đã thông qua chính sách (OSD BP 5131) nhằm giải quyết vấn đề nghiêm 
trọng này. Hành vi này được quan tâm một cách nghiêm túc, và những học sinh tham 
gia vào việc bắt nạt sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, có thể bao gồm tạm thời bị đình 
hộc và gởi đến cơ quan thi hành luật pháp. 

 

GIẤY KỶ LUẬT 

Hành vi của học sinh được củng cố tích cực. Các nhân viên Orchard sẽ nỗ lực công 
nhận và thưởng hành vi có tiến bộ và phù hợp của học sinh. Những nỗ lực này có thể 
bao gồm: 

 Được giáo viên khen trong lớp  
 Giáo viên hoặc hiệu trưởng/hiệu phó liên lạc với phụ huynh 
 Giáo viên hoặc hiệu trưởng/hiệu phó tiếp tục tư vấn tích cực  
 Giấy khen hạnh kiểm được trao bởi nhân viên   
 Các buổi tụ họp tuyên dương  

 
Trông trường hợp có vi phạm nặng, học sinh sẽ nhận giấy kỷ luật. Ha ̣u quả cho 
những viê ̣c vi phạm na ̣ng có thể bao gồm bát kỳ điều nào sau đây: 

 Cảnh cáo 
 Mát một buổi ra chơi hôa ̣ c hơn 
 Ở lại trường sau giờ hộc 
 Phục vụ cô ̣ ng đồng 
 Phụ huynh đi kềm theo trong giờ học tại trường 
 Bị giáo viên hoa ̣c hiê ̣u trưởng/hiệu phó trục xuất khổi lớp hộc  
 Bị đình học tại trường 
 Liên lạc/họp với phụ huynh  
 Giáy thổa thuận về hành vi hộc sinh 
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 Bị gởi đến văn phồng nhà tư ván của trường 
 Giải pháp cho sự mâu thuẫn 
 Bị hiê ̣u trưởng/hiệu phó đình hộc một thời gian   
 Bị trục xuát ra khỏi trường 

 
Trong TẤT CẢ những vi phạm na ̣ng, phụ huynh sẽ được thông báo. Phụ huynh của 
học sinh bị thôi hộc trong lớp hoa ̣ c trường sẽ luôn được thông báo. 
 

QUY TẮC VỀ TRANG PHỤC 

Học sinh phải ăn ma ̣c thích hợp chô trường học để trang phục và diện mạo của học 
sinh không gây nguy hiểm cho sức khoẻ và sự an toàn của bất cứ ai trông nhà trường 
cũng như không quáy rối quá trình học tập. Sau đây là các quy định: 

1. Phải luôn luôn mang giày. Giày xăng đan không được hở ngốn chân và cố quai 
gốt. Dếp xổ ngốn, giày hoặc xăng đan không chê gốt chân sễ không được chấp 
nhận. Giày cố bánh lăn hôặc giày trượt cũng không được chấp nhận. Phải 
mang giày thích hợp trong các hoạt động thể dục. 

2. Quần áô, đồ trang sức và đồ dùng cá nhân (ba lô, túi cho phồng thể dục, bình 
nước, v.v..) sẽ không có chữ viết, hình ảnh hoặc các dáu hiệu nhìn lố lăng, thô 
bỉ, tục tiũ hoặc có tính cách tình dục mà quảng bá về chất ma tuý, rượu, hoa ̣c 
công ty thuốc lá, hoặc ủng hộ thành kiến về sắc tộc, sắc tộc, tôn giáo. 

3. Các loại mũ, mũ trùm đàu dính liền với áo và các đồ chê đàu khác sễ không 
được dùng trong lớp trừ phi vì lý do y tế hoặc tôn giáo. 

4. Quàn áo sễ phải đủ dài để chê đồ lót mội lúc. Quàn áo hở hang hoa ̣c ôm sát 
người như đồ tám, áo ống, áo khoét sâu bên nách, áo có dây vai mổng, áo 
không vai, áo có một bên vai, áo mổng xuyên tháu, hở ngực, hoa ̣c hở lưng sễ 
không được cháp nha ̣n. Áo tay cụt phải che đến bờ vai và che phần dưới nách. 
Áo hở phàn bụng sễ không được ma ̣c. Quàn dài và ngán phải vừa eo, không 
chùng. Quàn soốc, váy “ngắn” sễ không được phếp ma ̣c (càn dài qua đầu ngốn 
tay). Bát kỳ loại dây xích hoa ̣c quàn áo cố đồ nhộn nào sễ không được cháp 
nha ̣n.  

5. Giáo viên có thể áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt về trang phục và chải chuốt 
để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của một số hoạt động giáo dục thể chất 
và/hoa ̣c lớp hộc nhát định. 

 
Khi hộc sinh lờ quy tác trang phục, hộc sinh đố sễ bị gởi đến văn phồng để gội về 
nhà xin bộ trang phục phù hợp. Nếu học sinh tiếp tục lờ quy tác trang phục và 
chải chuốt, học sinh đố sễ bị kỷ luật. 

GIAO TIẾP GIỮA NHÀ VÀ TRƯỜNG 

Sở học chánh Orchard coi trọng sự giao tiếp giữa nhà và trường học. Để tạô điều 
kiện giao tiếp giữa nhà và trường, giáo viên và nhân viên có thể sử dụng các hình 
thức giao tiếp khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn với: Giao tiếp tận mặt thông 
qua hội nghị giáo viên phụ huynh, giấy ghi chú gửi về nhà, email, gởi lời nhắn qua 
điện thoại hoặc lời giao tiếp được viết cách khác. Khi học sinh vi phạm quy luật, 
nhân viên sẽ đưa cho học sinh giấy báo vi phạm. Giấy này phải được đưa về nhà bởi 
học sinh để được phụ huynh ký tên và trả lại cho giáo viên lớp học vào ngày học kết 
tiếp. 
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BÀI TẬP VỀ NHÀ 

Mục tiêu của bài tập về nhà là giúp đỡ và gia tăng việc học của học sinh. Bài tập ở 
nhà phải hợp lý trong số lượng, trực tiếp liên quan đến bài ta ̣p trong lớp, được định 
rõ trước bởi giáo viên, hiểu bởi hộc sinh, không cố tính cách trừng phạt và được 
chám với lời phê bình cho hộc sinh. 
 
Trách nhiệm của học sinh là hoàn thành bài tập về nhà. Phụ huynh có trách nhiệm 
hỗ trợ viê ̣c hoàn thành bài tập về nhà thông qua việc khuyến khích và giúp học sinh. 
Cô ̣ng thêm vàô đó, học sinh nên có một nơi ngồi làm bài ta ̣p sáng sủa. 
 
Thể loại và số lượng bài ta ̣p về nhà nên khác nhau dựa theo trình đô ̣  của hộc sinh: 

 Mãu giáo: Bài tập về nhà dựa theo sự đánh giá của giáo viên về nhu càu của 
hộc sinh. 

 Lớp 1 – lớp 8: 
 Bài tập về nhà nên được xem là mô ̣ t phàn của chương trình giáo dục 

của hộc sinh. 
 Bài ta ̣p về nhà là mô ̣ t phần công viê ̣ c thường ngày của hộc sinh. 
 Bài tập về nhà cố thể là các dự án mỗi ngày, mỗi tuàn, ngán hạn hoa ̣c 

dài hạn. 

ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỜNG 
Hộc sinh chỉ được dùng điê ̣n thoại của văn phòng cho những viê ̣c khẩn cáp như bị 
thương tích hoa ̣c bị bê ̣nh. Các mục đích sử dụng khác sẽ tùy theo ý nhân viên văn 
phồng. 

 

HỌC PHÍ, TIỀN ĐẶT CỌC VÀ CÁC PHÍ KHÁC 
Hiến pháp Califôrnia quy định rằng nền giáo dục công cộng sẽ được cung cấp miễn 
phí cho học sinh trừ khi luật pháp cho phép một khoản phí rõ ràng cho một chương 
trình hoặc hoạt động cụ thể. Quyền được truy cập miễn phí của hiến pháp bao gồm 
tất cả các hoạt động giáo dục, cho dù là thuộc giảng trình hay ngoại khóa và bất kể có 
điểm cho hoạt động giáo dục hay không. Một quy trình cho phép được miễn phí hoặc 
miễn tiền đặt cọc mà đáng lẽ phải trả sẽ không khiến phí này được xem là tuân theo 
hiến pháp. 
Bộ Giáo dục Califôrnia đã đặt ra các quy định rằng học sinh “không bị bắt buộc trả 
bất kỳ khoản phí, tiền đặt cọc hoặc phí nào khác cho các hoạt động giáo dục hoặc 
ngoại khóa, trừ khi lệ phí được luật pháp cho phép rõ ràng.” (Bộ luất CA, Tiêu đề 5, 
phần 350) Theo Bộ luật Giáo dục, phần 35330, các phí liên quan đến các chuyến đi 
thực địa được coi là phí được phép. Tuy nhiên, học sinh có thể không bị từ chối cơ 
hội tham gia chuyến đi thực địa vì không trả phí. 
Luật pháp cho phép Học khu yêu cầu sự đóng góp tự nguyện của phụ huynh để hỗ 
trợ các hoạt động của trường. Luật cũng chô phép Học khu yêu cầu học sinh hỗ trợ 
gây quỹ. Gây quỹ là việc tự nguyện, và không trẻ nào sẽ bị từ chối tham gia do thiếu 
sự tham gia vào các hoạt động gây quỹ. 

 
BÁO CÁO TIẾN BỘ và PHIẾU ĐIỂM/CÁC BUỔI HỌP 
Phiếu điểm được gởi về nhà ba (3) làn mỗi năm chô lớp Mãu giáo – lớp 5. Hộc sinh 
lớp 6 – lớp 8 nha ̣n phiếu điểm hai (2) làn mỗi năm. Bản báo cáo tiến bô ̣  được gởi về 
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nhà khoảng tám (8) tuàn trước phiếu điểm. Các phụ huynh nên tham dự buổi họp tối 
Curriculum Night (Back to School, tạm dịch là Đi học lại), các cuô ̣c hộp báo về thành 
tích trong mùa thu Fall Report Conference, và buổi tham quan lớp hộc Open House. 
Các buổi hộp khác sễ được dàn xếp dựa theo lời yêu càu của nhân viên hoa ̣c phụ 
huynh. 

THƯ VIỆN TRƯỜNG 

Hộc sinh cố thể dùng thư viê ̣ n trường để nghiên cứu hoa ̣ c mượn sách theo các quy 
định sau: 

 Hộc sinh lớp Mãu giáo, 1, và 2, được mượn mô ̣ t cuốn sách mỗi tuàn. 
 Hộc sinh lớp 3, 4, và 5 được mượn hai cuốn sách mỗi tuàn. 
 Hộc sinh cáp II được mượn ba cuốn sách mỗi tuàn. 

 
Học sinh giữ sách thư viện quá hạn sễ bị mất đặc quyền mượn sách thư viện chô đến 
khi trả lại (các) cuốn sách này. Các gia đình sẽ bị tính phí cho sách giáo khoa hoặc 
sách thư viện bị hư hỏng hoặc bị mất mà con của họ chịu trách nhiệm. Sách rất mắc 
và nhà trường không có khả năng chi trả các phí để mua lại những cuốn sách này. 
Nếu một cuốn sách bị mất được tìm thấy sau khi nó đã được thanh toán, tiền sẽ được 
hoàn lại theo yêu cầu.  

NHỮNG VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG  

Viê ̣c học sinh tạm thời bị thôi học hoặc trục xuất khổi trường có thể xảy ra do bất kỳ 
hành vi nàô sau đây:  

ĐẠO LUA ̣ T GIÁO DỤC §48900  
(a) (1) Gây nên, cố gây nên, hoa ̣ c đê dộa sễ gây nên thương tích cơ thể chô người 
khác; hoa ̣c   
(a) (2) Cố chủ ý dùng sức hoa ̣c bạo lực với người khác, trừ khi phải tự vê ̣ . [Hành 
hung]  
(b) Sở hữu, bán hoặc cung cấp bất kỳ súng, dao, vật nổ hoặc các vật nguy hiểm nào 
khác.  
(c) Sở hữu, sử dụng, bán hoặc cung cáp trái phép, hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ 
chất được kiểm soát nào, đồ uống có cồn, hoặc bát kỳ chất làm say loại nào, kể cả 
thuốc theo toa Soma.  
(d) Cung cấp, bố trí hoặc thương lượng trái phép để bán bất kỳ chất được kiểm 
sôát nàô, đồ uống có cồn, hoặc bát kỳ chất làm say loại nào, kể cả Sôma, và sau đó 
bán, phân phối hoặc cung cấp cho bất kỳ người nào khác loại chất lỏng, hốa chất, 
hoặc vật chất và cho mô ̣ t chất lỏng, hốa chất, hoặc vật liệu là mô ̣ t chất được kiểm 
sôát, đồ uống có cồn, hoặc chất làm say.  
(e) Đã thực hiê ̣n hoặc cố gắng thực hiện mô ̣ t vụ cướp hoặc tống tiền.  
(f) Gây ra hoặc cố gây ra thiệt hại cho tài sản của trường hoặc tài sản cá nhân, bao 
gồm các tệp tin điện tử hoặc cơ sở dữ liệu.  
(g) Trộm cắp hoặc cố trộm tài sản của trường hoặc tài sản cá nhân, bao gồm các 
tệp tin điện tử hoặc cơ sở dữ liệu.  
(h) Sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá, hoặc bất kỳ sản phẩm nào có chứa thuốc lá hoặc 
các sản phẩm nicotin, bao gồm, nhưng không giới hạn với thuốc lá, xì gà, xì gà thu 
nhỏ, thuốc lá điếu, thuốc lá không khói, thuốc bô ̣ t hít, thuốc lá nhai và tràu.  
(i) Đã có hành vi khiêu dâm hôặc cố thối quen thô tục hoặc tục tĩu.  
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(j) Sở hữu, cung cấp, sắp xếp hoặc thương lượng bất hợp pháp để bán bất cứ đồ 
dùng ma túy nàô, như được định nghĩa trông Mục 11014.5 của Bộ luật An Toàn và 
Sức Khỏe.  
(k) Cản trở các hoạt động của trường hoặc cố ý thách thức thẩm quyền hợp lệ của 
người giám sát, giáo viên, viên chức quản lý, viên chức nhà trường, hoặc nhân 
viên khác của trường đang thực hiện nhiệm vụ của họ.  
(l) Tiếp nha ̣n va ̣ t sở hữu của trường hoặc của cá nhân trong lúc biết là đồ bị đánh 
cáp.  
(m) Sở hữu súng giả. Như đã được sử dụng trong phần này, "súng giả" có nghĩa là 
bản sao của súng nhìn tương tự với một khẩu súng hiện có để làm người cố đàu ốc 
kết luận rằng bản sao này là súng.  
(n) Đã tán công hoặc cố tình tán công về tình dục như được định nghĩa trông Đôạn 
261, 266c, 286, 288, 288a hoặc 289 của Bộ luật Hình sự hoặc đã hành hung về 
ma ̣ t tình dục như được định nghĩa trong Đoạn 243.4 của Bộ luật Hình sự. 
(o) Quấy rối, đê dọa hoặc hăm dọa một học sinh đang làm nhân chứng khiếu nại 
hoặc nhân chứng trong một vụ kiện kỷ luật của trường nhằm ngăn cản học sinh 
đó làm nhân chứng hoặc trả thù học sinh đó do chịu làm nhân chứng hoặc cả hai. 
(p) Trợ giúp hoặc xúi giục, hoặc cố gắng gây thương tích cơ thể trên người khác; 
Có thể bị thôi hộc tạm thời nhưng không bị trục xuất.  
(q) Tham gia vào, hoặc cố gắng tham gia vào viê ̣c bát nạt như được định nghĩa 
trong §35050. 
(r) Tham gia vào một hành vi bắt nạt, bao gồm, nhưng không giới hạn với, hành vi 
bắt nạt qua điện tử đặc biệt đối với học sinh hoặc nhân viên nhà trường. 
(s) Học sinh có thể bị thôi hộc tạm thời hoặc trục xuất vì những hành vi liệt kê 
trong phần này và liên quan đến hoạt động hoặc trong lúc đi hộc mà xảy ra bất cứ 
lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất cứ điều nàô sau đây: (1) Trông khi 
ở trường. (2) Khi đi học hoặc đến trường. (3) Trong thời gian ăn trưa dù bên 
trong hay ngôài trường. (4) Trong thời gian, hoặc trông khi đi đến hoặc đi từ, một 
hoạt động được trường tài trợ. 
 
ĐẠO LUA ̣ T GIÁO DỤC §48900.2  
Quáy rối tình dục như được định nghĩa trong §212.5.  
ĐẠO LUA ̣ T GIÁO DỤC §48900.3  
Gây nên, cố gáng gây nên, hăm dộa sễ gây nên, hoa ̣c tham gia vào viê ̣c bạo hành do 
căm ghết, như được định nghĩa trong phân mục (e) của §233.  
ĐẠO LUA ̣ T GIÁO DỤC §48900.4  
Tham gia vào viê ̣c quáy rối, đê dộa, hoặc dộa dãm.  
ĐẠO LUA ̣ T GIÁO DỤC §48900.7  
Đưa ra các lời đê dộa khủng bố chống lại viên chức nhà trường hoa ̣c tài sản của 
trường, hoa ̣c cả hai.  
ĐẠO LUA ̣ T GIÁO DỤC §48915(a)(5)  
Tán công hoa ̣c hành hung bát kỳ nhân viên nào của trường (như được định nghĩa 
trong PC 240 & 242).  
Lua ̣ t hình sự bang California 417.27 
(b) Sở hữu đồ bán ra tia la-de. 

 
XIN LƯU Ý: TRONG THỜI GIAN BỊ THÔI HỌC, HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN 
TRƯỜNG HOẶC Ở GẦN TRƯỜNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA VÀO BẤT KỲ 
HOẠT ĐỘNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG. 
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QUẤY RỐI TÌNH DỤC/LỜI NÓI NHỤC MẠ CHỦNG TỘC 

Sở học chánh sẽ duy trì môi trường giáo dục, làm việc và kinh doanh không bị quấy 
rối, đê dọa hoặc lăng mạ trên cơ sở giới tính cá nhân. Hành động sẽ được thực hiện 
khi cần thiết để loại bỏ các hành vi đó hôặc khắc phục hiệu ứng của chúng. Quấy rối 
tình dục được xem là một hình thức phân biệt giới tính bất hợp pháp. Trong môi 
trường giáo dục, quấy rối tình dục bị cấm giữa học sinh, giữa nhân viên và học sinh 
và giữa học sinh với những người không phải là học sinh. Trông môi trường việc 
làm, quấy rối tình dục bị cấm giữa giám thị và nhân viên, giữa người không phải là 
nhân viên và nhân viên và giữa các nhân viên. Bản Chính sách của Hội đồng quản trị 
4119.11, Quấy rối tình dục, có trong tập thông tin này, cũng có và được đăng trông 
văn phòng trường học. 

HỌC SINH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ  

Việc sử dụng máy tính của trường học và truy cập Internet là một đặc ân và sẽ chỉ 
được sử dụng cho viê ̣c hộc và nghiên cứu liên quan đến trường học. Học sinh nên 
tuân theo lời chỉ dẫn của giáô viên và nhân viên nhà trường và tuân theo các quy tắc 
của nhà trường và hộc khu. Nếu hộc sinh không tuân theo các quy tắc, họ sẽ bị kỷ 
luật và có thể mất quyền dùng máy tính. Học sinh phải tuân theo các quy tắc công 
nghệ sau đây: 

 Dùng tất cả các thiết bị cẩn thận và chỉ khi được cho phếp. 
 Không được phếp mang bát kỳ đồ ăn hôa ̣ c nước uống nào vàô thư viê ̣n hoa ̣c 

phồng máy tính.  
 Bảo vê ̣  mật khảu! Không cho bất kỳ ai dùng ma ̣ t khảu của mình và không 

được dùng ma ̣ t khảu của bát kỳ ai khác. 
 Không thay đổi màn hình đăng nha ̣p hoa ̣c trình bảo vê ̣  màn hình máy tính 

(screen-saver). 
 Không bao giờ phá hoại hoặc sao chép dữ liệu máy tính, bao gồm các tài liệu 

được bảo vệ bản quyền (ăn cáp bản văn) hoặc các bài tập của học sinh khác. 
 Hộc sinh sễ chỉ lên các trang mạng thích hợp và liên quan đến bài ta ̣p trong 

lớp. 
 

Các học sinh sẽ là những người sử dụng công nghệ đầy trách nhiệm, phù hợp, 
hợp pháp và có đạo đức.   

CẤM HÚT THUỐC TẠI TRƯỜNG 

Trường Orchard là mô ̣ t trường cám hút thuốc. Những người khách và người thăm 
viếng bị cấm hút thuốc trong khi ở trông trường, hoa ̣c trong bãi đa ̣u xe của trường. 
Chi tiết về các chương trình cai hút thuốc cố trông văn phồng.  

KHÔNG KHOAN THỨ 

Hội đồng Quản trị đã thiết lập các chính sách và tiêu chuẩn cho hành vi để thúc đẩy 
học tập và bảo vệ sự an toàn và an lành cho tất cả học sinh (OSD BP 5000 5149). Khi 
các chính sách và tiêu chuẩn này bị vi phạm, tạm cho hộc sinh thôi hộc hoặc trục 
xuất hộc sinh đố ra khổi lớp hộc thường sễ cố thể là điều càn thiết. Hội đồng Quản trị 
ủng hộ phương thức không khôan dung đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng. 
Tại trường, bất kỳ viê ̣c sở hữu, sử dụng, buôn bán, cung cáp hoặc tiếp nhận bất kỳ 
loại vũ khí nàô, baô gồm nhưng không giới hạn đối với súng, dao, vật nổ hoặc các vật 
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gây tổn hại khác không cần thiết cho mục đích học tập của học sinh và có khả năng 
gây ra thương thích đáng kể chô cơ thể - sẽ không được dung thứ. Viê ̣ c đuổi hộc là 
hành động mà Hội đồng Quản trị sễ thực hiện đối với việc vi phạm kỷ luật nghiêm 
trọng hoặc kéo dài bởi một học sinh. Ngoại trừ các hành động độc ác có tính chất 
nghiêm trọng, việc đuổi hộc chỉ được áp dụng khi có hành vi sai trái, khi các hình 
thức kỷ luật khác, kể cả tạm thôi hộc, không mang lại hành vi đúng đắn, hoặc khi một 
mối đê dọa về bạo lực liên quan đến một vũ khí nguy hiểm. Điều này đảm bảo sự đối 
xử công bằng và bình đảng đối với tất cả hộc sinh và đồi hổi ràng tất cả những người 
vi phạm phải bị trừng phạt đến mức tối đa của luật pháp. 

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ XƯỚNG LỚP 8  

Các hoạt động đề xướng được côi là đặc quyền. Học sinh không được tham gia vào 
bất kỳ hoạt động lớp 8 nào (ví dụ như lễ ra trường, ngày và/hoặc chuyến đi ngoại 
quan, cuô ̣c khiêu vũ) nếu hộc sinh đố có một hoặc nhiều điều sau đây: một (1) F, 
hoặc hai (2) D hay nhiều hơn trong phiếu điểm học kỳ 2; bảy (7) làn đi hộc trễ trở 
lên; hai (2) ngày vắng mặt không lý do hoa ̣c nhiều hơn; ba (3) làn bị gởi đến văn 
phồng hoặc nhiều hơn (và không được xảy ra trong sáu tuần trước hoạt động dự 
kiến) hoặc các trách nhiệm tài chính chưa được giải quyết (sách giáo khoa hoặc sách 
thư viện). Việc không ở lại sau giờ học hoặc thực hiê ̣n dịch vụ trông trường sẽ dãn 
đến hạn chế trong tất cả các hoạt động của nhà trường, kể cả lễ ra trường, cho tới khi 
hộc sinh đã ở lại sau giờ hộc hoa ̣c thực hiện dịch vụ trông trường. 
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QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH/ 
PHỤ HUYNH  
Sau đây là một số chương trình và dịch vụ quan trọng mà Học khu cung cấp cho con 
quý vị. Đi đôi là các quyền lợi và trách nhiệm của học sinh và phụ huynh liên quan 
đến những cơ hội đó. 
 
Để đảm bảo tất cả phụ huynh đều được thông báo về các quyền này, vui lòng xác 
nhận quý vị đã nhận được thông báo này bằng cách ký VÀ gửi mẫu đơn qua điện tử 
hoặc bằng cách ký và gửi lại mẫu đơn ở trang cuối của sổ tay này chô trường.  
 

TÀI NGUYÊN TRONG CỘNG ĐỒNG ORCHARD  
 

TÀI NGUYÊN VÀ HỖ TRỢ TRONG HỌC VẤN 
Thư viện nhà trường  
Tất cả các lớp học được lên kế hoạch đến thư viện thường xuyên trong suốt năm 
học. Học sinh được khuyến khích mượn sách hàng tuần. 
Thư viện kỹ thuật số SORA  
Bắt đầu từ năm học 2019-20, tất cả học sinh sẽ được truy cập thư viện kỹ thuật số. 
Thư viện có thể được truy cập quanh năm/24 giờ mỗi ngày từ bất kỳ thiết bị kỹ 
thuật số nào (máy tính bảng, điện thoại, máy tính). Khi mượn được sách điện tử, học 
sinh sẽ có thể truy cập sách trong hai tuần và vào cuối hai tuần, cuốn sách sẽ tự động 
trở lại thư viện kỹ thuật số. 
Truy cập các chương trình trực tuyến  
Học sinh sẽ có thể truy cập một loạt các chương trình trực tuyến để tăng cường các 
kỹ năng đang được dạy trong các lớp tại Orchard.  
Bài thi tiêu chuẩn 
Học sinh sẽ lấy hai bài thi mỗi năm để cung cấp thông tin cho cả giáô viên và gia đình 
về sự tiến bộ của học sinh trong môn văn và tôán. 
Nhóm Thành công của Học sinh - Student Success Team (SST) 
Nếu học sinh đang gặp khó khăn tại Orchard, em có thể được giáo viên giới thiệu đến 
SST. Chi tiết về mục đích và quy trình của SST sẽ có ở cuối phần này. 
Cơ hội học thêm 
Mỗi năm, Orchard cố gắng cung cấp cho học sinh cơ hội học tập thêm. Chúng tôi cung 
cấp các chương trình ngôài giờ làm phong phú thêm cuộc sống của học sinh (ví dụ: Thể 
thaô, Khiêu vũ và Nghệ thuật Bắt đầu) cũng như các chương trình can thiệp học tập 
ngoài giờ. Bên cạnh các chương trình ngôài giờ, Orchard cũng có khóa học hè. Học sinh 
từ lớp ba đến lớp tám có thể lấy môn toán và học sinh ở trường cấp hai có thể lấy lớp 
khoa học máy tính. Mỗi năm chúng tôi tìm kiếm cơ hội bổ sung cho việc học hè. 
 

TÀI NGUYÊN VÀ HỖ TRỢ VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN 
Nhân viên hỗ trợ 

Orchard hiện cung cấp một loạt các nhân viên hỗ trợ sức khỏe tâm thần bao gồm: nhà 

tâm lý học toàn thời gian, nhà tâm lý học thực tập và một nhà cố vấn toàn thời gian. Các 

dịch vụ có thể bao gồm việc tạo điều kiện cho các dịch vụ xã hội và cảm xúc, tổ chức các 
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cuộc hội thảo phụ huynh và điều phối các dịch vụ với các cá nhân và nhóm, đánh giá 

nguy cơ gây hại, chống khủng hoảng và tạo điều kiện cho SST.  

Bruin Zen Den 

Bruin Zen Den là phòng cảm quan mới của chúng tôi và tọa lạc trong Phòng 5 ở bên khu 

trường tiểu học. Phòng được thiết kế để hỗ trợ học sinh ở mọi lứa tuổi trong việc tự điều 

chỉnh. Đôi khi, học sinh đến trường và có thể cảm thấy mệt mỏi, bồi hồi, lo lắng, sợ hãi, 

thất vọng hoặc thậm chí đói. Nếu một học sinh đang có các cảm giác làm em khó học 

thành công trong lớp, em có thể được phép đến Bruin Zen Den để điều chỉnh cảm xúc và 

hành vi của mình.  
 

TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN CỘNG ĐỒNG MỚI 
Chúng tôi rất vui mừng thông báô khai trương Phòng tài nguyên cộng đồng mới 
(Community Resource Room) của chúng tôi. Phòng tọa lạc ở bên khu trường trung 
học trong phòng 40. Phòng sẽ được sử dụng cho các cuộc họp phụ huynh, hội thảo 
phụ huynh và để cung cấp chô các gia đình nhiều tài nguyên khác nhau. Sau đây là 
một số tài nguyên miễn phí trông năm học 2019-20. 
 

• Máy tính và máy in có sẵn để sử dụng trong giờ Trung tâm mở cửa 
• Lớp cho phụ huynh 
• Hỗ trợ điền các mẫu đơn và thông tin về các chương trình và thủ tục của 
trường 

• Dịch vụ dịch thuật 
• Thư viện chô người lớn và trẻ em 
• Phòng trữ thức ăn 
• Tủ quần áo 
• Giày mới 
• Đồ dùng học tập 
• Cắt tóc 
• Khám mắt và kính miễn phí cho học sinh có nhu cầu 
• Dịch vụ y tế và nha khoa 
• Dịch vụ sức khỏe tâm thần 

 
NHÓM THÀNH CÔNG CỦA HỌC SINH (STUDENT SUCCESS TEAM) 
Nhóm Thành công của Học sinh là gì?  
Nhóm Thành công của Học sinh (SST) bao gồm nhân viên nhà trường am hiểu về học 
sinh, phụ huynh/người giám hộ và khi thích hợp, trẻ em. SST sử dụng quy trình can 
thiệp giải quyết vấn đề tích cực để xêm xét các điểm mạnh và nhu cầu cá nhân của 
học sinh để phát triển các chiến lược nhằm giải quyết các nhu cầu đó. Triết lý này 
dựa trên niềm tin rằng trường học, gia đình và cộng đồng cần phải làm việc cùng 
nhau để hỗ trợ học sinh nào có những trở ngại được thấy rõ ràng trông môi trường 
học. 
Học sinh được giới thiệu bằng cách nào để có một cuộc họp SST? 
Thông thường, giáo viên chủ nhiệm đưa ra lời giới thiệu đầu tiên và cho biết rằng 
nhu cầu học tập, hành vi và/hoặc cảm xúc của học sinh không được đáp ứng đầy đủ 
trong các hoàn cảnh hiện thời. Phụ huynh cũng có thể giới thiệu con của họ để được  
Nhóm Thành công của Học sinh suy xét.  
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AN TOÀN VÀ CHỐNG KHỦNG HOẢNG 
Khủng hoảng có thể bao gồm thể loại, cường độ và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng 
đến chức năng học tập của học sinh. Ứng phó khi có khủng hoảng hoặc cho sự an 
toàn có thể xuất phát từ thiên nhiên (ví dụ: động đất) hoặc dô côn người gây ra (ví 
dụ: tai nạn). Orchard sử dụng một kế hoạch an toàn bao hàm và đội ngũ nhân viên 
được đàô tạô để hỗ trợ việc can thiệp giữa cá nhân, tại lớp học và trong toàn trường 
như được thấy cần thiết bởi các nhóm an toàn và chống khủng hoảng.  

 
ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ GÂY HẠI 
Khi một học sinh được một nhân viên xác định hoặc tự xem bản thân là nguy cơ gây 
hại tiềm ẩn cho bản thân hoặc người khác, học sinh này sẽ được một chuyên gia sức 
khỏe tâm thần làm việc trong ngày học đó để đánh giá nguy cơ gây hại và thực hiện 
quy trình giới thiệu. Nếu không có chuyên gia sức khỏe tâm thần lúc đó, một quản trị 
viên hoặc chuyên gia được chỉ định đại diện hành chính khác sẽ đảm nhận vai trò 
này chô đến khi một chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể được đưa vàô. 
Đối với học sinh trở lại trường sau một cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần,  
chuyên gia sức khỏe tâm thần của trường, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ 
gặp phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh, và nếu thích hợp, gặp học sinh để 
thảo luận về việc nhập học lại và các bước tiếp theo thích hợp để đảm bảo sự sẵn 
sàng của học sinh để trở lại trường học. 
Trông trường hợp học sinh được đánh giá có nguy cơ tự tử hoặc đã cố gắng tự tử, 
phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh sẽ được thông báo ngay khi có thể bởi 
hiệu trưởng, người được chỉ định hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần. Phụ huynh 
hoặc người giám hộ sẽ được cung cấp các khuyến nghị chô các bước tiếp thêô để hỗ 
trợ học sinh của họ.  
 

 

ĐI HỌC 
1. Vắng mặt - Hội đồng Quản trị tin rằng việc đi học đều đặn đóng vai trò quan trọng 

trong thành tích của học sinh. Hội đồng sẽ làm việc với phụ huynh/người giám hộ và 
học sinh để đảm bảo việc tuân thủ tất cả các luật đi học của tiểu bang và có thể sử 
dụng các biện pháp phù hợp theo pháp lý để khắc phục việc vắng mặt hoặc trốn học 
thường xuyên. 

a. Vắng mặt do Gia đình đi du lịch và nghỉ mát - Học khu không ủng hộ các chuyến 
đi/kỳ nghỉ vào các ngày học. Giấy thỏa thuận học độc lập ngắn hạn có thể được 
yêu cầu theo Chính sách của Hội đồng Quản trị và Quy định hành chính 6158 cho 
sự vắng mặt kéo dài từ năm đến mười ngày. Giấy thỏa thuận học độc lập ngắn hạn 
phải được yêu cầu mười ngày học trước ngày vắng mặt đầu tiên và được hiệu 
trưởng phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể. Sở học chánh sẽ không giữ chỗ 
cho học sinh tại một trường học sau mười ngày vắng mặt, cho dù có hoặc không 
có giấy thỏa thuận học độc lập ngắn hạn, mà không có sự chấp thuận trước do các 
tình huống ngoại lệ. Văn phòng sẽ làm việc với các gia đình khi họ trở về để xác 
nhận nơi cư trú khi vắng mặt hơn mười ngày mà không được chấp thuận trước.  

 
2. Vắng mặt có phép vì lý do cá nhân - Thông tin cụ thể sau đây rất quan trọng đối 
với quý vị:  
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a. Học sinh sẽ được phép nghỉ học vì lý dô cá nhân chính đáng, baô gồm, 
nhưng không giới hạn với, việc phải có mặt tại tòa án, đi tang lễ của người 
thân, ngày lễ hoặc nghi lễ thuộc tôn giáo của người đó, ẩn dật tôn giáo, hoặc đi 
họp của sở làm, khi phụ huynh hoặc người giám hộ đã nạp giấy xin vắng mặt 
và được phê duyệt bởi hiệu trưởng hoặc một đại diện được chỉ định theo tiêu 
chuẩn thống nhất được thiết lập bởi Hội đồng Quản trị. Bộ luật Giáo dục CA 
48205 quy định như sau: 
 

Bộ luật Giáô dục CA § 48205 (2017)   
(a) Bất kể Mục 48200, học sinh sẽ được phép nghỉ học khi sự vắng mặt 
là: 

(1) Dô học sinh bị bệnh. 
(2) Việc cách ly dưới sự chỉ đạo của nhân viên y tế quận hoặc 
thành phố. 
(3) Do các dịch vụ y tế, nha khôa, đô thị lực hoặc chỉnh hình. 
(4) Đi tang lễ của một thành viên trông gia đình của học sinh, 
miễn là sự vắng mặt không quá một ngày nếu tang lễ được tiến 
hành ở California và không quá ba ngày nếu tang lễ được tiến 
hành ngoài California. 
(5) Nhiệm vụ làm bồi thẩm đôàn thêô quy định của pháp luật. 
(6) Dô bệnh tật hôặc cuộc hẹn y tế trông giờ học của trẻ 
(7) Với lý dô cá nhân chính đáng, baô gồm, nhưng không giới 
hạn với, việc ra tòa, đi tang lễ, ngày lễ nghỉ hôặc nghi lễ tôn giáô 
của học sinh, đi ẩn dật vì tôn giáô, dự hội nghị của sở làm hôặc 
dự hội nghị giáô dục về quy trình lập pháp hôặc tư pháp được 
cung cấp bởi một tổ chức phi lợi nhuận khi sự vắng mặt của học 
sinh có giấy xin phép của phụ huynh hôặc người giám hộ và 
được phê duyệt bởi hiệu trưởng hôặc đại diện được chỉ định 
thêô tiêu chuẩn thống nhất được thiết lập bởi Hội đồng Quản trị. 
(8) Để phục vụ như một thành viên của ủy ban trong vùng cho 
cuộc bầu cử thêô Mục 12302 của Bộ luật Bầu cử. 
(9) Để dành thời gian chô một người thân ruột thịt của học sinh, 
và người này là thành viên nghĩa vụ tích cực của quân nhân, như 
được định nghĩa trông Mục 49701, và đã được kêu gọi làm 
nhiệm vụ, hôặc đang được tạm nghỉ, hôặc mới trở về từ triển 
khai đến khu vực chiến đấu hôặc vị trí hỗ trợ chiến đấu. Sự vắng 
mặt được cho phép thêô đôạn này sẽ được cấp trông một 
khôảng thời gian được xác định thêô quyết định của tổng giám 
đốc học khu. 
(10) Để tham dự lễ nhập tịch trở thành công dân Hoa Kỳ của học 
sinh. 

(b) Học sinh vắng mặt ở trường theo phần này sẽ được phép hoàn 
thành tất cả các bài tập và bài kiểm tra bị bỏ lỡ trong thời gian vắng 
mặt mà có thể được cung cấp một cách hợp lý và, sau khi hoàn thành 
thỏa đáng trông một khoảng thời gian hợp lý, sẽ được chô điểm đầy 
đủ. Giáo viên của lớp mà học sinh vắng mặt sẽ xác định bài kiểm tra và 
bài tập nàô tương đương hợp lý, nhưng không nhất thiết phải giống 
với bài kiểm tra và bài tập mà học sinh bỏ lỡ trong thời gian vắng mặt. 
(c) Cho mục đích của phần này, việc ẩn dật vì tôn giáo sẽ không vượt 
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quá bốn giờ mỗi học kỳ. 
(d) Vắng mặt theo mục này được coi là nghỉ học trong việc tính giờ 
học trung bình cho mỗi ngày và sẽ không tạo ra các khoản thanh toán 
được chia ra từng phần của tiểu bang. 
(e) Từ “Người thân”, được sử dụng trong phần này, có cùng ý nghĩa 
như được nêu trong Mục 45194, ngoại trừ các ám chỉ đến “nhân viên”, 
sẽ được coi là ám chỉ học sinh. 
(f) Học sinh nghỉ học theo phần này sẽ được phép hoàn thành tất cả 
các bài tập và bài kiểm tra bị bỏ lỡ trong thời gian vắng mặt mà có thể 
được cung cấp một cách hợp lý và sau khi hoàn thành thỏa đáng, sẽ 
được chô điểm đầy đủ. Giáo viên của bất kỳ lớp học nào mà học sinh 
vắng mặt sẽ xác định, thêô các quy định của hội đồng quản trị của học 
khu, các bài tập nào học sinh sẽ làm và trong thời gian nào học sinh sẽ 
hoàn thành các bài tập đó. Các bài kiểm tra và bài tập phải tương đối 
hợp lý, nhưng không nhất thiết phải giống hệt với các bài kiểm tra và 
bài tập mà học sinh đã bỏ lỡ trong thời gian vắng mặt. 

 
3. Vắng mặt không lý do/trốn học – Tổng giám đốc hoặc người được chỉ định sẽ 
thực hiện bất kỳ bước nàô được coi là phù hợp để làm học sinh đi học, bao gồm cả 
việc sử dụng ban xem duyệt việc đi học và/hoặc nhóm giúp học sinh thành công. Hội 
đồng Giáo dục tin rằng can thiệp vào lúc sớm nhất trong cấp tiểu học là phương 
pháp tốt nhất để giảm số lượng học sinh thường xuyên vắng mặt hoặc đi học trễ. 

Bất kỳ học sinh nào lệ thuộc vào khóa giáo dục toàn thời gian vắng mặt ở 
trường không có lý do hợp lệ trong nguyên ba ngày học trong một năm, hoặc đi 
học trễ hoặc vắng mặt hơn 30 phút trong ngày học mà không có lý do hợp lệ ba 
lần trong một năm học, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào ở trên, sẽ bị xem là trốn học 
và sẽ được báo lên người giám sát sổ điểm danh hoặc cho tổng giám đốc học 
khu. (Mã giáo dục 48260) 

Học sinh thường xuyên trốn học, đi học không đều đặn, hoặc có thói quen không 
tuân lời hoặc mất trật tự khi đi học có thể bị giới thiệu sang, và bị yêu cầu tham dự 
chương trình hội đồng xét duyệt sổ điểm danh (SARB), là một chương trình hòa giải 
cho việc trốn học, được thành lập bởi luật sư quận hoặc viên chức quản chế, hoặc 
một chương trình tương đương được chấp nhận bởi người giám sát sổ điểm danh 
của học khu. (Mã giáo dục 48263, 28364.5) 
 
4. Học sinh vắng mặt vì tôn giáo – Học sinh vắng mặt vì tôn giáo ở nơi xa trường và 
sau khi học sinh đã đi học được một số ngày tối thiểu sẽ được cho phép bằng giấy 
đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Điều kiện cho số ngày tối thiểu không áp 
dụng cho sự vắng mặt vì các ngày lễ tôn giáo. (Bộ luật Giáo dục California Mục 
46014) 
 
5. Vắng mặt vì lý do dịch vụ y tế bí mật (Mã số 46010.1) - Học sinh lớp 7 và 8 có 
thể được miễn đi học để nhận các dịch vụ y tế bí mật mà không có sự đồng ý của phụ 
huynh hoặc người giám hộ của học sinh.  
 

Giáo trình về Sức khỏe  
6. Đạo luật Thanh niên Khỏe mạnh California (Đạo luật Giáo dục § 51930 và 
tiếp theo) - Đạo luật Thanh niên Khỏe mạnh Califôrnia (“Đạo luật”) ủy quyền cho sở 
học chánh thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về giáo dục sức khỏe tình dục 
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toàn diện và giáo dục phòng chống HIV. Phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông 
báô không dưới mười bốn ngày trước khi con họ được cung cấp giáo dục về sức 
khỏe tình dục toàn diện và/hoặc giáo dục phòng chống HIV. Sau khi tiết học đã được 
dàn xếp, phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo về lớp giáo dục sức khỏe tình 
dục toàn diện và/hoặc giáo dục phòng chống HIV sẽ được dạy bởi nhân viên của học 
khu/phòng giáo dục hạt hoặc bởi các chuyên gia tư vấn bên ngoài. Phụ huynh/ 
người giám hộ có thể yêu cầu bản Đạo luật từ sở học chánh. Tài liệu giáo dục bằng 
văn bản và điện tử được sử dụng trong giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện và giáo 
dục phòng chống HIV sẽ có sẵn để phụ huynh/người giám hộ kiểm tra. Phụ huynh/ 
người giám hộ có thể gởi giấy cho sở học chánh yêu cầu cho con của họ được miễn 
tham gia lớp giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện và/hoặc giáo dục phòng chống 
HIV. Nếu phụ huynh/người giám hộ của học sinh không cho phép học sinh học lớp 
đó, một hoạt động giáo dục thay thế phải được cung cấp cho học sinh. Những quy 
định này không áp dụng vào các cơ quan sinh sản của côn người mà có thể xuất hiện 
trong sách giáo khoa về khoa học, được thông qua theo luật. 
7. Phòng chống lạm dụng hóa chất cho học sinh - Chương trình phòng chống và 
nhận biết và can thiệp lạm dụng hóa chất cho học sinh được hỗ trợ bởi Hội đồng 
Giáo dục để giúp học sinh không sử dụng ma túy, rượu và thuốc lá có hại. (Chính 
sách của Hội đồng 5131.6) 13 Thông tin sức khỏe của học sinh 
8. Chủng ngừa - Tiêm chủng ngừa bệnh truyền nhiễm là điều bắt buộc đối với tất cả 
trẻ em học tại trường công. Quý vị phải nộp hồ sơ tiêm chủng cập nhật tại thời điểm 
con quý vị đăng ký đi học. Nếu một đứa trẻ không được tiêm chủng đúng cách hôặc 
hồ sơ của học sinh không có bản Tuyên bố Miễn Y tế hợp lệ từ bác sĩ y khôa hôặc bác 
sĩ chỉnh hình được cấp phép tại Hoa Kỳ, luật pháp yêu cầu chúng tôi loại học sinh 
này ra khỏi trường. (Bộ luật Giáo dục California Phần 48216) Việc tiêm chủng được 
học khu sắp xếp cho bất kỳ chương trình nàô của trường chỉ được thực hiện khi có 
giấy đồng ý của phụ huynh. (Bộ luật Giáo dục California Phần 49403)  
9. Thuốc - Thuốc dô bác sĩ kê tôa và thuốc không kê toa mà trẻ cần dùng trong ngày 
đi học có thể được cho uống bởi nhân viên Học khu được chỉ định nếu sở học chánh 
nhận được (1) giấy ghi chú từ bác sĩ nêu chi tiết về cách thức, liều lượng và giờ cho 
uống thuốc, và (2) giấy yêu cầu từ cha mẹ hoặc người giám hộ. Mẫu đơn chô phép 
dùng thuốc có sẵn tại trường. (Bộ luật Giáo dục California Phần 49423) 
10. Chế độ dùng thuốc - Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của bất kỳ học 
sinh trường công nào trong chế độ dùng thuốc liên tục vì tình trạng sức khỏe hiện tại 
sẽ thông báo cho hiệu trưởng hoặc nhân viên có văn bằng khác biết về thuốc được 
sử dụng, liều lượng hiện tại và tên của bác sĩ chăm sóc. Với sự đồng ý của phụ huynh 
hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh, y tá trường có thể liên lạc với bác sĩ và 
có thể tư vấn với nhân viên nhà trường về tác dụng có thể xảy ra của thuốc đối với 
hành vi thể chất, trí tuệ và giao tiếp của trẻ cũng như các dấu hiệu thuộc hành vi có 
thể có và triệu chứng của tác dụng phụ mà có hại, thiếu thuốc, hoặc quá liều. (Bộ luật 
Giáo dục California Phần 49480)  
11. Bệnh truyền nhiễm - học sinh có thể bị gửi về nhà vì bệnh truyền nhiễm như 
chấy. Học khu áp dụng chính sách về chấy rận "Không trứng chấy". (Luật Giáo dục 
California Phần 48213, và Luật Hành chính California, Tiêu đề 5, Mục 202)  
12. Khám thị lực – Khám thị lực của trẻ bởi sở học chánh là điều bắt buộc khi ghi 
danh học tại một học khu và trong lớp 2, 5 và 8. Việc này sẽ được miễn khi phụ 
huynh trình bày giấy chứng nhận thích hợp từ một bác sĩ hôặc chuyên gia đô thị lực. 
(Luật giáo dục California Phần 49452) Điều kiện này có thể được miễn nếu vì lý do 
tôn giáo khi có giấy yêu cầu từ cha mẹ.  
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13. Dùng Epinephrine khẩn cấp – Các sở học chánh, văn phòng giáô dục hạt, và các 
trường bán công sẽ cung cấp đồ tiêm epinephrine tự động lúc khẩn cấp cho y tá 
trường hoặc nhân viên tình nguyện và đã được đàô tạo. Y tá trường hoặc nhân viên 
được đàô tạo có thể sử dụng đồ tiêm epinephrine tự động để viện trợ y tế khẩn cấp 
cho những người đang bị, hoặc được tin một cách hợp lý là đang bị, từ một phản ứng 
phản vệ. Nếu con của quý vị không nên nhận trợ cấp y tế khẩn cấp này, xin hãy viết 
giấy báô chô nhà trường.  
14. Khám thính lực -  Khám thính lực của trẻ bởi sở học chánh là điều bắt buộc 
trong lớp Mẫu giáo, 2, 5, và 8. Việc này sẽ được miễn khi phụ huynh trình bày giấy 
chứng nhận thích hợp từ một bác sĩ. (Luật Giáo dục California Phần 49452)  
15. Trẻ em Khuyết tật – Trẻ em bị khuyết tật có quyền được một nền giáo dục công 
cộng miễn phí thích hợp và, nếu cần, giáo dục đặc biệt và các dịch vụ đáp ứng nhu 
cầu riêng của các em. Các dịch vụ này có thể bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
chuyên môn cho học sinh hội đủ điều kiện. (Luật Giáo dục California Phần 56000)  
16. Khám sức khỏe - Luật tiểu bang yêu cầu các học khu phải loại trừ bất kỳ học 
sinh lớp 1 nào ra khỏi trường chô đến năm (5) ngày nếu học sinh không có khám sức 
khỏe hoặc giấy miễn khám thích hợp. (Luật Sức khỏe và An toàn Phần 124105)  
17. Bảo hiểm y tế - Học khu Orchard không cung cấp bảo hiểm y tế cho học sinh bị 
thương ở trường. Chi phí y tế là trách nhiệm của gia đình.  
 

Quyền của phụ huynh và học sinh  
18. Khảo sát của California Healthy Kids (CHKS) – CHKS có thể được thực hiện 
hàng năm chô các học sinh lớp 5 và 7. Các dữ liệu khảo sát thu thập được sẽ hỗ trợ 
học khu trong việc: (1) nuôi dưỡng môi trường học tập tích cực và tham gia trong 
học tập; (2) ngăn chặn hành vi nguy hại sức khỏe của thanh niên; và (3) thúc đẩy sự 
phát triển tích cực của thanh niên.  
19. Tín ngưỡng của cá nhân - Tín ngưỡng cá nhân của học sinh hoặc phụ huynh sẽ 
không được thăm dò thông qua bài kiểm tra, bảng câu hỏi, khảo sát, hoặc bài thi mà 
có thắc mắc về tín ngưỡng cá nhân, lối sống tình dục, cuộc sống gia đình, đạô đức, và 
tôn giáo của học sinh và phụ huynh mà không có giấy cho phép của phụ huynh hoặc 
người giám hộ. (Luật Giáo dục California Phần 51513)  
20. Khả năng tiếp cận - Luật liên bang và tiểu bang yêu cầu tất cả các hoạt động của 
trường học hoặc hoạt động liên quan đến trường có thể được tiếp cận bởi tất cả học 
sinh, kể cả học sinh bị khuyết tật, đến mức tối đa có thể. (Luật Giáo dục California 
Phần 56001 (g) và 34 CFR 300,114)   
21. Xếp vào trường học tư - Trường tư và không thuộc môn phái sẽ được cung cấp 
cho học sinh bị khuyết tật khi việc giáo dục đặc biệt tại trường công không xảy ra 
được hoặc không phù hợp. (Luật Giáo dục California Phần 56031) 
22. Điều kiện nhập học trường tư - Nếu phụ huynh/người giám hộ dự tính đăng 
ký người con bị tật vàô trường tư dùng tiền chính phủ không có sự đồng ý hoặc giới 
thiệu của cơ quan giáô dục địa phương, mục này là để thông báo cho quý vị biết rằng 
đơn yêu cầu hoàn trả phí học trường tư có thể bị giảm hoặc bác bỏ trừ khi quý vị đã 
đáp ứng các yêu cầu sau: 

a. Trong cuộc họp IEP gần đây nhất mà quý vị tham dự trước khi đưa trẻ ra 
khỏi trường công lập, quý vị phải thông báo cho nhóm IEP rằng quý vị từ chối 
lớp giáo dục đặc biệt dô cơ quan công cộng đề xuất theo giáo dục công lập 
thích hợp miễn phí. Quý vị phải thông báo cho nhóm IEP về những lo ngại và 
nêu ý định đăng ký chô côn quý vị vàô trường tư dùng quỹ của nhà nước; hoặc  
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b. Mười (10) ngày làm việc (bao gồm bất kỳ ngày nghỉ lễ nào xảy ra trong 
tuần) trước khi lấy con quý vị ra khỏi trường công, quý vị phải gửi giấy thông 
báô chô cơ quan công cộng rằng quý vị từ chối lớp giáo dục đặc biệt dô cơ 
quan công cộng đề xuất theo giáo dục công lập thích hợp miễn phí. Quý vị phải 
thông báo cho nhóm IEP về những lo ngại và nêu ý định đăng ký chô côn quý 
vị vàô trường tư dùng quỹ của nhà nước. 

Trước khi lấy trẻ ra khỏi trường công lập, quý vị phải cho trẻ được đánh giá bởi cơ 
quan công cộng nếu cơ quan thông báô chô quý vị, thông qua các điều kiện thông 
báo thích hợp, về ý định đánh giá trẻ, bao gồm lời tuyên bố hợp lý về mục đích của 
việc đánh giá. 
Khoản phí xin được bồi hoàn sau đó có thể bị hạn chế hoặc từ chối nếu tòa xác định 
rằng hành động của quý vị là không hợp lý. (Bộ luật Giáo dục California Mục 56176) 
23. Khiếu nại theo quy trình của giáo dục đặc biệt – Lời khiếu nại theo quy trình 
của giáo dục đặc biệt được nộp chô Văn phòng điều trần hành chính. Xin hãy tham 
khảo bản Thông báo về các Biện pháp bảo vệ theo Thủ tục của giáo dục đặc biệt để 
biết thêm thông tin. Nếu quý vị không có bản này, quý vị có thể yêu cầu bằng cách 
liên hệ với Tổng giám đốc của Học khu Orchard. (Bộ quy tắc Califôrnia, Tiêu đề 5, 
Mục 3080 và tiếp theo). 
24. Chính sách về việc quấy rối tình dục - Học khu sẽ duy trì môi trường giáo dục, 
làm việc và kinh doanh không có việc quấy rối, đê dọa hoặc lăng mạ trên cơ sở giới 
tính cá nhân. Chúng tôi sẽ hành động khi cần thiết để loại bỏ các hành vi đó hôặc 
khắc phục hiệu ứng của chúng. Quấy rối tình dục được xem là một hình thức phân 
biệt giới tính bất hợp pháp. Trông môi trường giáo dục, quấy rối tình dục bị cấm 
giữa học sinh, giữa nhân viên và học sinh và giữa học sinh với những người không 
phải là học sinh. Trông môi trường việc làm, quấy rối tình dục bị cấm giữa giám thị 
và nhân viên, giữa người không phải là nhân viên và nhân viên và giữa các nhân 
viên. Bản Chính sách của Hội đồng quản trị 4119.11, Quấy rối tình dục, có trong tập 
thông tin này, và có sẵn và được đăng trông văn phòng trường học. 
25. Thủ tục Khiếu nại - Trong hầu hết các trường hợp, sự bất mãn với học sinh, 
nhân viên, chương trình giảng dạy hoặc tình trạng của Học khu có thể được giải 
quyết bằng cách liên hệ với nhân viên trong cuộc hoặc chịu trách nhiệm về các 
trường hợp. Ví dụ, nếu phụ huynh lo ngại về quyết định của giáo viên và sự ảnh 
hưởng của điều này đến học sinh, người liên lạc đầu tiên sẽ là giáo viên. Giao tiếp 
trực tiếp với người trong vấn đề thường là cách duy nhất cần thiết để giải quyết vấn 
đề đó. Khiếu nại nào không giải quyết được sau khi đã thảo luận với người liên quan 
trực tiếp nên được chuyển đến hiệu trưởng hoặc tổng giám đốc. Sẽ có những thủ tục 
khiếu nại sau đây: 
 
Thủ tục Khiếu nại thống nhất  
Các thủ tục khiếu nại thống nhất sẽ được tuân thủ khi giải quyết các khiếu nại cáo 
buộc phân biệt đối xử bất hợp pháp hoặc vi phạm luật pháp tiểu bang và/hoặc liên 
bang trông các chương trình hỗ trợ phân loại, chương trình chăm sóc và phát triển 
trẻ êm, chương trình dinh dưỡng trẻ êm và chương trình giáô dục đặc biệt. Phụ 
huynh có thể gửi khiếu nại đến Tổng giám đốc của Học khu: Superintendent, 
Orchard School District, 921 Fox Lane, San Jose, CA 95131. (Bộ luật Quy định 
Califôrnia, Tiêu đề 5, Mục 4600 và 4610) 
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Thủ tục Khiếu nại thống nhất của Williams 
Thủ tục Khiếu nại Thống nhất của Williams thiết lập các chính sách và quy trình liên 
quan đến các thiếu sót liên quan đến tài liệu giảng dạy, các tình trạng khẩn cấp hoặc 
cấp bách về mặt cơ sở vật chất mà có vẻ là mối đê dọa cho sức khỏe và an toàn của 
học sinh hoặc nhân viên, và chức giáo viên còn trống hoặc phân công bất hợp. 
 
Khiếu nại về nhân sự 
Đối với các khiếu nại nhân sự không được quy định trong Thủ tục Khiếu nại thống 
nhất, phụ huynh có thể yêu cầu bản Khiếu nại về Nhân viên (Chính sách của Hội 
đồng 1312.1) bằng cách liên hệ với Tổng giám đốc của Học khu Orchard: 
Superintendent, Orchard School District, 921 Fox Lane, San Jose, CA  95131. 
 
Khiếu nại liên quan đến tài liệu giảng dạy 
Quá trình này bao gồm các khiếu nại liên quan đến nội dung hoặc việc sử dụng tài 
liệu giảng dạy, bao gồm sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy bổ sung, tài liệu thư viện 
hoặc các tài liệu và thiết bị giảng dạy khác. (Chính sách của Ban 1312.2) 
 
Khiếu nại chung 
Quy trình Khiếu nại chung dành cho bất kỳ nhân viên, phụ huynh, học sinh, thành 
viên cộng đồng hoặc người nộp đơn có khiếu nại liên quan đến cách làm việc, chính 
sách hoặc tình trạng khác về các vấn đề và lo ngại của Học khu không được liệt kê ở 
trên. (Chính sách của Hội đồng 1312) 
26. Cơ quan tạo cơ hội bình đẳng – Sở học chánh Orchard cung cấp cơ hội bình 
đẳng trong việc làm và tiếp cận các chương trình học cho tất cả mọi người bất kể 
chủng tộc, giới tính, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, tuổi, tình trạng 
hôn nhân hoặc tình trạng làm cha mẹ, khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần hoặc bất 
kỳ sự xem xét bất hợp pháp nào khác trong mọi khía cạnh của chính sách nhân sự, 
cách làm việc và khả năng tiếp cận chương trình thêô yêu cầu của Tiêu đề VI của Đạo 
luật Dân quyền năm 1964, Tiêu đề IX của Sửa đổi Giáo dục năm 1972 và Mục 504 
của Đạo luật Phục hồi năm 1973. 
Khiếu nại có thể được gửi đến Superintendent, Orchard School District, 921 Fox 
Lane, San Jose, CA  95131. 
27. Phát triển Anh ngữ - Học sinh học tiếng Anh nhận dịch vụ bởi các giáo viên 
được đàô tạo phù hợp trong lớp học giáo dục phổ thông. Chương trình phát triển 
Anh ngữ của Học khu duy trì những kỳ vọng cao về thành tích của học sinh mà đang 
được cung cấp trong một môi trường hỗ trợ và tích cực.  
28. Luật bắt buộc báo cáo về lạm dụng trẻ em – Bản hướng dẫn phụ huynh cách 
báo cáo nghi ngờ về việc nhân viên của học khu hoặc những người khác lạm dụng trẻ 
em tại trường học có thể lấy được bằng cách gọi cho Tổng giám đốc ở số (408) 944-
0394. (Bộ luật Giáo dục California Mục 33308.1) 
29. Khuyết tật tạm thời của học sinh - Học sinh bị khuyết tật tạm thời dẫn đến khó 
khăn trông việc tham gia các lớp học bình thường hoặc chương trình giáô dục thay 
thế mà học sinh đang học sẽ được dạy học cá nhân. Việc dạy học cá nhân cho học 
sinh bị khuyết tật tạm thời sẽ bao gồm tối đa năm (5) giờ dạy mỗi tuần. Mục đích của 
việc dạy học cá nhân là để duy trì việc học tập của học sinh trong khi học sinh không 
thể đến trường. (Bộ luật Giáo dục California Phần 48206.3) 
30. Quyền của Phụ huynh và Học sinh đối với việc giảng dạy, tài liệu giảng dạy 
và bài kiểm tra - Luật tiểu bang yêu cầu Sở học chánh: 
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a. Có sẵn tất cả các tài liệu giảng dạy và đánh giá, baô gồm sách, sách hướng dẫn 
giáô viên, phim, băng và phần mềm để phụ huynh kiểm tra. Những tài liệu này 
cần được có sẵn cho “việc kiểm tra” trong một khoảng thời gian hợp lý hoặc theo 
quy trình được xác định bởi hội đồng quản trị. 
b. Cấp cho phụ huynh quyền quan sát bất kỳ buổi dạy học hoặc hoạt động nào 
khác của trường liên quan đến con của họ. Phụ huynh phải viết giấy yêu cầu và 
sở học chánh phải đáp ứng yêu cầu này trong một thời gian hợp lý. Việc quan sát 
học sinh/chương trình học sinh/hoạt động của trường có thể gây rối cho môi 
trường học đường. Như một vấn đề chung, để giảm sự gián đôạn trong chương 
trình giảng dạy, việc quan sát trường học hoặc học sinh bởi những người không 
làm việc tại trường học nên được giới hạn trong 45 phút mỗi tháng. Người quan 
sát nên được đi kèm với một chuyên gia thích hợp trong quá trình quan sát. Tuy 
nhiên, thời gian này có thể được tăng/giảm bởi các trường tùy thuộc vào hoàn 
cảnh cụ thể của từng lời yêu cầu quan sát, bao gồm nhưng không giới hạn đến 
yêu cầu của Bộ luật Giáo dục 56329. 
c. Cấm việc bắt buộc học sinh phải khẳng định hoặc từ chối bất kỳ quan điểm thế 
giới cá nhân hoặc tư nhân cụ thể, học thuyết tôn giáo, hoặc quan điểm chính trị 
nào. Quy định này không giảm các bổn phận hoàn thành các bài tập tại lớp của 
học sinh. 
d. Cấm việc đánh giá học sinh về hành vi, tinh thần hoặc cảm xúc mà không có sự 
đồng ý bằng văn bản của phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh. 
e. Cấm, bất chấp các quy định của pháp luật với điều ngược lại, trường yêu cầu 
học sinh, hoặc gia đình học sinh, phải tuân theo bất kỳ điều nàô sau đây: bất kỳ 
đánh giá hôặc giám sát nào về cuộc sống gia đình của học sinh; bất kỳ hình thức 
kiểm soát hoặc xét nghiệm nào về cha mẹ; bất kỳ việc tư vấn tại nhà, đàô tạo phụ 
huynh, hoặc kế hoạch dịch vụ giáo dục gia đình nào. 

31. Quyền lợi khác của phụ huynh/học sinh - Luật tiểu bang cũng quy định các 
quyền lợi và trách nhiệm của phụ huynh và học sinh như sau: 

a. Quan sát trong lớp học con của họ (với thông báo hợp lý) thêô Quy định hành 
chính 5020. 
b. Gặp gỡ giáo viên của con họ và hiệu trưởng nhà trường (khi có thông báo 
hợp lý); 
c. Tình nguyện bỏ ra thời gian và nguồn lực của họ tại trường; 
d. Được thông báo kịp thời nếu con họ nghỉ học mà không được phép; 
e. Được thông báo về lớp học và thành tích bài thi tiêu chuẩn của con họ; 
f.  Được thông báo về sự tiến bộ của con quý vị và nhân viên thích hợp của 
trường để liên lạc khi có vấn đề; 
g. Nhận được thông tin liên quan đến kỳ vọng cho việc học tập của học sinh. 
h. Xem xét thông tin nhận dạng cá nhân trong hồ sơ của học sinh và sửa thông 
tin sai, thêô quy trình được xác định bởi cơ quan cung cấp có thể truy cập, sử 
dụng, lưu trữ hoặc quản lý hồ sơ học sinh theo hợp đồng dịch vụ dựa trên phần 
mềm hoặc dịch vụ đám mây. 
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Thủ tục Khiếu nại thống 
nhất, Williams và các Thủ 
tục Khiếu nại khác  
Không phân biệt đối xử/Quấy rối/Hăm dọa/Bắt nạt 
 
Hội đồng Quản trị muốn cung cấp một môi trường giáo dục an toàn cho phép tất cả 
học sinh quyền tiếp cận và cơ hội như nhau trông các chương trình, dịch vụ và hoạt 
động học tập và hỗ trợ giáo dục khác của Học khu. Hội đồng nghiêm cấm, tại bất kỳ 
trường học của học khu hoặc hoạt động nào của trường, sự phân biệt đối xử bất hợp 
pháp (như quấy rối về mặt phân biệt đối xử, đê dọa hoặc bắt nạt) đối với bất kỳ học 
sinh nào dựa trên chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nhận dạng dân tộc, 
tuổi, tôn giáo, tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng làm cha mẹ, khuyết tật về thể chất 
hoặc tinh thần, tính dục, khuynh hướng tính dục, giới tính, bản sắc giới tính hoặc 
biểu hiện giới tính; nhận thức về một hoặc nhiều đặc điểm trên; hoặc mối liên kết 
với một người hoặc một nhóm với một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc được nhận 
thấy nêu trên. 
Hội đồng cũng nghiêm cấm mọi hình thức trả thù đối với bất kỳ học sinh nào nộp 
đơn khiếu nại hoặc báo cáo về sự việc phân biệt đối xử (như quấy rối về mặt phân 
biệt đối xử, đê dọa và/hoặc bắt nạt). 
Việc cấm phân biệt đối xử này (như quấy rối về mặt phân biệt đối xử, đe dọa 
và/hoặc bắt nạt) áp dụng cho tất cả các hành vi liên quan đến hoạt động của trường 
hoặc trông lúc đang học. 

Thủ tục khiếu nại 
Chức vụ sau đây được chỉ định làm Điều phối viên về việc Không phân biệt đối xử để 
xử lý các đơn khiếu nại thống nhất về phân biệt đối xử (như quấy rối về mặt phân 
biệt đối xử, đê dọa và/hoặc bắt nạt) và để trả lời các câu hỏi về chính sách không 
phân biệt đối xử của Học khu: 
Superintendent  
Orchard School District  
921 Fox Lane, San Jose CA 95014  
(408) 944-0397  
 
Bất kỳ học sinh nào cảm thấy rằng mình đã bị phân biệt đối xử (như quấy rối về mặt 
phân biệt đối xử, đê dọa hoặc bắt nạt) có thể liên hệ ngay với Điều phối viên, hiệu 
trưởng hoặc bất kỳ nhân viên nàô khác để báo cáo hoạt động đó. Ngôài ra, bất kỳ học 
sinh nào quan sát thấy bất kỳ sự việc nàô như vậy đều có thể báo cáo vụ việc cho 
Điều phối viên, hiệu trưởng hoặc bất kỳ nhân viên nào khác, cho dù nạn nhân có nộp 
đơn khiếu nại hay không. 
Bất kỳ nhân viên nàô trông trường quan sát thấy việc phân biệt đối xử (như quấy rối 
về mặt phân biệt đối xử, đê dọa hoặc bắt nạt) sẽ báo cáo vụ việc chô Điều phối viên 
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hoặc hiệu trưởng, cho dù nạn nhân có nộp đơn khiếu nại hay không. Ngoài ra, nhân 
viên quan sát sẽ can thiệp ngay lập tức nếu có thể làm như thế một cách an toàn. 
Danh tính của người khiếu nại cáo buộc việc phân biệt đối xử (như quấy rối về mặt 
phân biệt đối xử, đê dọa và/hoặc bắt nạt) sẽ được giữ bí mật, nếu phù hợp. 
Khi nhận được đơn khiếu nại chính thức về phân biệt đối xử, nhân viên nên chuyển 
đơn khiếu nại đến Hiệu trưởng, sau đó sẽ chuyển đơn khiếu nại đến Điều phối viên. 
Điều phối viên sẽ điều tra khiếu nại theo Quy trình Khiếu nại thống nhất của Học 
khu, hoặc sẽ chỉ định một cá nhân khác thực hiện cuộc điều tra đó. Sau khi nhận 
được báo cáo của Học khu, quyền chống án của người khiếu nại sẽ được nêu rõ trong 
Thủ tục Khiếu nại thống nhất của Học khu. 
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Học khu Orchard  
THÔNG CÁO HÀNG NĂM VỀ THỦ TỤC KHIẾU NẠI THỐNG NHẤT 

(UCP) 
2019-2020 

 
Dành cho học sinh, nhân viên, phụ huynh/người giám hộ, trường học, và các quan 
chức trường tư thục thích hợp và các thành phần quan tâm khác. 
Sở học chánh Orchard có trách nhiệm chính là đảm bảo việc tuân thủ luật pháp và 
quy định hiện hành của tiểu bang và liên bang và đã thiết lập các thủ tục để giải 
quyết các cáo buộc về phân biệt đối xử bất hợp pháp (như quấy rối về mặt phân biệt 
đối xử, đê dọa và bắt nạt) và khiếu nại về việc vi phạm luật pháp tiểu bang hoặc liên 
bang các chương trình và việc thu phí học sinh bất hợp pháp. 
Sở học chánh Orchard sẽ điều tra tất cả các cáo buộc phân biệt đối xử bất hợp pháp 
(như quấy rối về mặt phân biệt đối xử, đê dọa hoặc bắt nạt) đối với bất kỳ nhóm 
được bảo vệ nàô như được xác định trong Bộ luật Giáo dục phần 200 và 220 và Bộ 
luật Chính phủ 11135, bao gồm mọi đặc điểm thực tế hoặc được nhận thấy được nêu 
ra trong Bộ luật hình sự 422,55 hoặc trên cơ sở mối liên kết của một người với một 
người hoặc một nhóm với một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc được nhận thấy 
này trong bất kỳ chương trình hôặc hoạt động nàô được thực hiện bởi LÊA, được tài 
trợ trực tiếp bởi, hoặc nhận hoặc hưởng lợi ích từ bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của 
nhà nước. 
UCP cũng sẽ được sử dụng khi giải quyết các khiếu nại cáo tố việc vi phạm luật tiểu 
bang và/hoặc liên bang liên quan đến: 
 
 

Chương trình hỗ trợ phân loại hợp nhất (Consolidated Categorical Aid) 
Chương trình chăm sóc và phát triển trẻ em 

Chương trình dinh dưỡng trẻ em 
Chương trình giáô dục đặc biệt 

Thanh niên làm con nuôi 
Thanh niên vô gia cư 

 
Khiếu nại về vi phạm luật pháp liên quan đến học phí có thể được nộp dựa theo UCP 
địa phương. Học sinh ghi danh vào một trường công lập sẽ không phải trả học phí để 
tham gia vào hoạt động giáo dục. 
Học phí bao gồm, nhưng không giới hạn với, tất cả những điều sau đây: 
1. Một khoản phí được tính cho học sinh như một điều kiện để đăng ký vàô trường 
hoặc các lớp học, hoặc như một điều kiện để tham gia vào một lớp học hoặc một hoạt 
động ngoại khóa, bất kể lớp học hoặc hoạt động này là tự chọn hoặc bắt buộc, hoặc là 
để lấy điểm. 
2. Một khoản tiền đặt cọc, hoặc khoản thanh toán khác, mà một học sinh được yêu 
cầu phải trả để có được đồ khóa, tủ khóa, sách, thiết bị lớp, nhạc cụ, quần áo, hoặc 
các vật liệu hoặc thiết bị khác. 
3. Một khoản tiền học sinh phải dùng theo yêu cầu để mua vật liệu, đồ dùng, thiết bị 
hoặc quần áô liên quan đến một hoạt động giáo dục. 
Khiếu nại về học phí sẽ không được chấp nhận sau một năm kể từ ngày xảy ra vi 
phạm đang bị cáo buộc. Các khiếu nại không liên quan đến học phí phải được gửi 
bằng văn bản cho Viên chức Tuân thủ Quy luật sau đây:  
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Tên* và/hoặc Chức vụ:   Wendy Gudalewicz/Tổng giám đốc 
Đơn vị hoặc văn phòng: Sở học chánh 
Địa chỉ:    921 Fox Lane, San Jose, CA 95131 
Số điện thoại:   408-944-0397 
 
Tổng giám đốc có thể chỉ định các nhân viên Tuân thủ Quy luật thứ cấp để điều tra 
và giải quyết các khiếu nại. 
* Khiếu nại về việc vi phạm luật pháp liên quan đến học phí sẽ được nộp với hiệu 
trưởng của trường. Khiếu nại liên quan đến học phí có thể được nộp vô danh nếu 
bản khiếu nại cung cấp bằng chứng hoặc thông tin để hỗ trợ cho lời cáo buộc vi 
phạm luật pháp liên quan đến học phí. 
Khiếu nại cáo buộc về phân biệt đối xử (như quấy rối về mặt phân biệt đối xử, đê dọa 
hoặc bắt nạt) phải được nộp trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày xảy ra việc phân 
biệt đối xử hoặc ngày người khiếu nại có được hiểu biết về sự việc phân biệt đối xử 
ngoại trừ khi thời gian nộp đơn được gia hạn bởi tổng giám đốc hoặc người được chỉ 
định của tổng giám đốc. 
Lời khiếu nại sẽ được điều tra và một Quyết định hoặc bản báo cáo sẽ được gửi cho 
người khiếu nại trông vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi nhận được khiếu nại. 
Khoảng thời gian sáu mươi (60) ngày này có thể được gia hạn theo giấy thỏa thuận 
của người khiếu nại. Người LEA chịu trách nhiệm điều tra khiếu nại sẽ tiến hành và 
hoàn thành việc điều tra theo các mục 4680-4687 và theo các thủ tục địa phương 
được thông qua theo mục 4621. 
Người khiếu nại có quyền kháng cáo Quyết định của Sở học chánh Orchard với Bộ 
Giáo dục California (CDE) bằng cách nộp đơn kháng cáô trông vòng 15 ngày kể từ 
ngày nhận được Quyết định của Sở học chánh Orchard. Bản kháng cáo phải bao gồm 
bản sao của đơn khiếu nại được nộp cho Sở học chánh và bản sao của giấy báo Quyết 
định của LEA. Biện pháp luật dân sự có thể có sẵn theo luật phân biệt đối xử, quấy 
rối, đê dọa hoặc bắt nạt của tiểu bang hoặc liên bang, nếu có. Trong các trường hợp 
thích đáng, đơn kháng cáo có thể được nộp dựa theo Bộ luật Giáo dục Mục 262.3. 
Người khiếu nại có thể sử dụng các biện pháp pháp luật dân sự có sẵn không thuộc 
các thủ tục khiếu nại của Học khu Orchard. Người khiếu nại có thể tìm kiếm sự trợ 
giúp từ các trung tâm hòa giải hoặc luật sư biện hộ cho lợi ích công cộng/tư nhân. 
Biện pháp pháp luật dân sự có thể được áp dụng bởi tòa án bao gồm, nhưng không 
giới hạn với, lệnh huấn thị và lệnh cấm. Bản thủ tục khiếu nại và chính sách UCP của 
Học khu Orchard sẽ được cung cấp miễn phí. Các thủ tục UCP, bao gồm các quyền 
của thanh niên làm con nuôi và vô gia cư, đã được đăng trên trang mạng của trường. 
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Đơn Thủ tục Khiếu nại Williams và thống nhất  
 
 

Họ ______________________________________________________ Tên __________________________________________________ 
Tên họ học sinh (nếu ứng dụng) __________________________________Lớp ________Ngày sinh _________________ 
Địa chỉ____________________________________________________________________________Số chung cư_______________ 
Thành phố______________________________________________Tiểu bang_____________Mã Zip_______________________ 
Điện thoại nhà_______________________________Di động__________________________Sở____________________________ 
 
Ngày xảy ra vi phạm theo tố cáo_______________Trường/Văn phòng của nơi vi phạm____________________ 
 
Cho các tố cáo theo vụ Hòa giải Willliams, xin hãy đánh dấu các mục bị tố cáo trong khiếu nại: 
 Sách giáo khoa và tài liệu học tập 
 Tình trạng cơ sở vật chất 
 Chức giáo viên bị bỏ trống hoặc phân công bất hợp 
 
Cho các tố cáo về vi phạm, xin hãy đánh dấu chương trình hôặc hoạt động được nêu trong khiếu nại 
của quý vị, nếu ứng dụng: 
 Giáo dục chô người lớn        Chương trình hỗ trợ phân loại hợp nhất   Giáo dục di trú 
 Nghề nghiệp/Giáo dục kỹ thuật       Chăm sóc và phát triển trẻ em   Dinh dưỡng cho trẻ em 
 Giáo dục đặc biệt        Học phí cho các hoạt động giáo dục 
 Kế hoạch Kiểm soát và Trách nhiệm Địa phương/Lôcal Côntrôl Accôuntability Plan 
 
Cho các khiếu nại về phân biệt chủng tộc, quấy rối, đê dọa và/hoặc bắt nạt (nhân viên với học sinh, học 
sinh với học sinh, và thành phần khác với học sinh), xin hãy đánh dấu các nhóm được bảo vệ sau đây 
(thật sự hoặc được nhận thấy) mà đã bị ngược đãi như trông tố cáo: 
 Tính dục thật sự hoặc nhận thấy       Khuynh hướng tính dục     Giới tính 
 Bản sắc giới tính        Biểu hiện giới tính      Tổ tiên 
 Danh tính thuộc một sắc tộc       Chủng tộc hoặc sắc tộc     Tôn giáo 
 Quốc tịch         Nguồn gốc quốc gia     Tuổi 
 Màu da          Khuyết tật tâm thần hoặc thể chất   
 Mối liên hệ với một người hoặc nhóm với một hoặc hơn đặc điểm thật sự hoặc được nhận thấy được 

nêu trên 
 
Đối với những khiếu nại về việc bắt nạt không thuộc những nhóm được bảo vệ có nêu trên và 
những khiếu nại khác không có trong đơn này, xin hãy tiếp tục điền vào trang kế tiếp và liên lạc 
với Hiệu trưởng tại (408) 944-0388. 
 
 

ORCHARD SCHOOL DISTRICT 
921 Fox Lane San Jose, CA 95131  

SCHOOL 408-944-0388 • DISTRICT 408-944-0397 • FAX 408-944-0394 • www.orchardsd.org  
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Orchard School District  
Williams and Uniform Complaint Procedures Form 

 

1. Xin hãy cho biết các sự việc về khiếu nại của quý vị. Hãy cung cấp các chi tiết như tên họ của những 
người trong cuộc, ngày, nếu có nhân chứng hiện diện, v.v.., mà có thể giúp chô nhà điều tra khiếu nại. 
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Quý vị đã thử thảo luận về khiếu nại này với bất kỳ nhân viên nào của Học khu Orchard chưa? Nếu có, 
với ai và kết quả là gì? 
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Xin hãy cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà có liên quan hoặc hỗ trợ cho khiếu nại của quý vị. 
Tôi có đính kèm các tài liệu hỗ trợ.    Có______   Không_____ 
 
 
 
 
Chữ ký_______________________________________________________________   Ngày_______________________________________ 
 
Xin gởi qua bưu điện, email hoặc fax lời khiếu nại/tài liệu của quý vị đến: 
 
Orchard School District  
921 Fox Lane 
San Jose, CA 95131 
Fax: (408) 944-0394 
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Điều phối viên UCP ở số (408) 944-0388. 
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Trang Chữ ký của Sổ tay Học sinh-Phụ huynh 

XIN KÝ TÊN VÀ GỞI TRANG NÀY LẠI CHO GIÁO VIÊN CỦA CON QUÝ 
VỊ  
 
Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với Sổ tay Học sinh-Phụ huynh Trường Orchard, 
bao gồm tất cả các chính sách được mô tả (Công nghệ, Thư viện, v.v..). 
 
Tên hộ hộc sinh: ________________________________________________________________________ 

Chữ ký hộc sinh: ___________________________________________________________________ 

 

Tên hộ Phụ huynh/Giám hô ̣ : _____________________________________________________________ 

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ: _________________________________________________________ 

 

Số điê ̣n thoại: ______________________________________________________________________ 

Số điê ̣n thoại khác: __________________________________________________________________ 

 

Ngày: _____________________________ 

 
 
 
 
 


