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CÁC KỲ VỌNG TRONG TOÀN TRƯỜNG

Bả ng Orchard Bruins Behavior Matrix, tạ m dịch là Bả ng Hà nh vi củ a cá c Ga� u con
trường Orchard, vạ ch rõ cá c họ c sinh nên cư xử the� nà o tạ i mọ i nơi trong trường, và
được tı̀m tha� y ở pha� n đa� u củ a cuo� n so� tay nà y cho cá c kho� i lớp Ma� u giá o – lớp 3, và
cá c kho� i lớp 4 - lớp 8. Bả ng hà nh vi nà y dựa theo cá c quy ta� c chung mà chú ng tô i
tuâ n theo tạ i trường Orchard.
Cho khối lớp Mẫu giáo – lớp 3, các Gấu con của Orchard:
• CHƠI & HA� NH ĐOỘ NG an toà n
• & có trá ch nhiệ m
• MUO� N & BIE� U LOỆ sự tô n trọ ng

Cho khối lớp 4 – lớp 8, các Gấu con của Orchard:
• SA� N SA� NG
• HA� NH ĐOỘ NG có trá ch nhiệ m và an toà n
• LA� M VIEỆ C như mộ t độ i
• BIE� U LOỆ sự tô n trọ ng

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

Tô n trọ ng quye� n riê ng tư và đo� vậ t củ a người khá c.
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 khối lớp Mẫu giáo – lớp 3

Phòng vệ sinh

GẤU CON

CHƠI &
HÀNH ĐỘNG

•

An toàn
•

&
Có trách
nhiệm

•
•
•
•

Phòng Pod dùng
chung cho các em
tiểu học

Dùng phòng
vệ sinh trước
giờ học, lúc ra
chơi, giờ ăn
trưa, và sau
giờ học
Báo cáo về
các vấn đề

•

Nói giọng nhỏ
Vất rác đi
Rửa tay
Xả nước bồn
cầu

•

•

•

•
•
•

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
Không tó mó tay
chân
Ngồi với lớp
mình
Ở trong khu
được chỉ định,
sau đường lằn
Đi ở nơi khô ráo

Xe buýt

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

MUỐN &
BIỂU LỘ
Sự tôn trọng

•
•
•

Không tó mó
tay chân hoặc
nhìn qua lại
Tự dọn đồ của
mình
Chờ đến phiên
mình

•
•

Không quấy rối
các lớp học
Giữ cửa cho
người khác khi
đi vào

•
•
•
•

Ngoài lớp/Sân chơi

Có mặt tại trạm chờ
xe đúng giờ
Có mọi đồ vật mà
em cần
Biết tuyến đường xe
buýt của mình
Xuống xe ở đúng
trạm

•

Đi đến xe buýt
Ngồi trên ghế suốt
giờ trong xe buýt
Lần lượt lên xuống
xe buýt
Dùng giọng nói bên
trong phòng
Yên lặng chờ xe
buýt
Ngồi sát và dựa lưng
vào ghế

•

Tuân leo lời hướng
dẫn
Giữ xe buýt sạch sẽ
Dùng các từ tích cực
và tốt đẹp
Không tó mó tay
chân và giữ đồ vật
gần mình

•

•
•

•
•
•

•

•

Phòng ăn Cafeteria

Mang áo lạnh, đồ
ăn nhẹ, và đồ
chơi ngoài sân
Chơi an toàn
Báo cáo các vấn
đề

•

Đi bộ, 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

•

Chờ đến lượt
mình
Đối xử người
khác như em
muốn được đối
xử
Không tó mó tay
chân

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Thư viện/Phòng
máy tính

Yên lặng xếp
hàng
Lấy mọi thứ
cần thiết trong
đợt đầu
Ăn đồ ăn của
riêng mình

•

Dùng giọng nói
trong phòng
Đưa tay lên khi
rời đi
Dọn chỗ của
mình
Yên lặng và
cẩn thận khi đi
vất rác
Biết số ăn trưa
của mình

•

Lịch sự và nói
tử tế
Ngồi xuống
trước khi bắt
đầu ăn
Tôn trọng đồ ăn
của người khác

•

•

•
•

•

•

Có sẵn sách
vở và đồ dùng
Mở tai mắt và
trí óc

Tích cực lắng
nghe
Dùng giọng
nói trong
phòng khi
được phép
Cần cù làm
bài
Đẩy ghế vào
trong

Tuân theo
cách thức
trong thư
viện/phòng
máy tính
Cất đồ dùng đi

Bảng Hành vi của các Gấu con trường Orchard cho khối lớp 4 - 8

Phòng vệ sinh

GẤU
CON

SẴN SÀNG

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

Phòng Pod dùng chung
cho các em tiểu học

•
•

•
•

HÀNH ĐỘNG
có trách
nhiệm và an
toàn

•
•
•

Nói giọng
nhỏ
Vất rác đi
Rửa tay
Xả nước
bồn cầu

LÀM VIỆC
như một đội

• Báo cáo các
vấn đề
• Chờ tới phiên
mình

BIỂU LỘ sự
tôn trọng

• Không tó mó
tay chân và
nhìn qua lại
• Tự dọn đồ của
mình

•
•
•
•

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
Không tó mó tay
chân
Ngồi với lớp mình
Ở trong khu được
chỉ định, sau
đường lằn
Đi ở nơi khô ráo

• Lượm rác lên khi đi
ngang qua
• Dùng “giọng nói trong
sáu insơ”
•
•

Không quấy rối
các lớp học
Giữ cửa cho
người khác khi đi
vào

Ngoài lớp/Sân chơi

Xe buýt

Có mặt tại trạm
chờ xe đúng giờ
Có mọi đồ vật mà
em cần
Biết tuyến đường
xe buýt của mình
Xuống xe ở đúng
trạm
Đi đến xe buýt
Ngồi trên ghế suốt
giờ trong xe buýt
Dùng giọng nói
bên trong phòng
Yên lặng chờ xe
buýt
Ngồi sát và dựa
lưng vào ghế

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

• Giúp các học sinh
nhỏ hơn mình
• Lần lượt lên xuống xe
buýt

• Ở trong khu vực chỉ
định cho mình
• Biểu lộ tính trung
thực
• Nhặt rác lên khi thấy
• Chờ đến lượt mình
• Đối xử người khác
như mình muốn được
đối xử
• Không tó mó tay chân

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tuân theo lời hướng
dẫn
• Giữ xe buýt sạch sẽ
• Dùng các từ tích cực,
tốt đẹp
• Không tó mó tay chân
và giữ đồ vật gần
mình

•
•
•
•
•
•

Đi bộ, trừ phi em
đang ở trong sân
chơi
Dùng đồ chơi có
trách nhiệm và để
lại chỗ cũ
Chơi an toàn
Báo cáo các vấn
đề
Ăn tại bàn
Nghe lời người
giám sát sân chơi

Phòng ăn Cafeteria

Thư viện/Phòng máy
tính

• Biết số ăn trưa
của mình
• Lấy mọi thứ cần
thiết trong đợt
đầu tiên
• Yên lặng xếp
hàng

•

• Ăn đồ ăn của
riêng mình
• Dùng giọng nói
trong phòng
• Đưa tay lên khi
rời đi
• Yên lặng và cẩn
thận khi đi vất rác

•

• Dọn chỗ ăn của
mình
• Giúp người khác
dọn dẹp nếu họ
làm đổ đồ
• Lịch sự và nói tử
tế
• Ngồi xuống trước
khi bắt đầu ăn
• Tôn trọng đồ ăn
của người khác

•

•
•
•

Có sẵn sách vở
và đồ dùng
Mở tai mắt và trí
óc

Tích cực lắng
nghe
Dùng giọng nói
trong phòng khi
được phép
Cần cù làm bài
Đẩy ghế vào
trong

• Cất đồ đi
• Dọn dẹp chỗ ngồi
sạch sẽ
• Tuân theo phương
thức của thư
viện/phòng máy
tính
• Đối xử người khác
như mình muốn
được đối xử

Phần dành cho học sinh
QUY TẮC NHÀ TRƯỜNG
1. Bie� u lộ sự tô n trọ ng khi nó i chuyệ n với cá c họ c sinh khá c và cá c người lớn.
Trường sẽ khô ng cha� p nhậ n ngôn ngữ tục tĩu, thô tục, cử chỉ không đứng đắn,
những lời nó i tiêu cực ve� chủ ng tộ c, hoặc việ c quấy rối tình dục.
2. Có trách nhiệm hỗ trợ một bầu không khí yên tĩnh và tích cực dẫn tới việc học
tập trong trường học.
3. Xin phé p trước khi mượn đo� cá nhâ n hoặ c củ a trường.
4. Các vật dụng có giá trị, chẳng hạn như già y có bá nh trượt, đo� trượt, già y
heelies, radio, băng ghi âm, đồ chơi, máy nhắn tin, máy nghe nhạc CD và các
thiết bị điện tử khác không được phép có ở trường. Nhà trường sẽ không chịu
trách nhiệm đối với tài sản bị đánh cắp hoặc hư, vấn đề sở hữu, trộm cắp
hoặc thiệt hại
5. Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (bao gồm, nhưng không giới
hạn đe� n, máy nghe nhạc) phải nằm ngoài tầm nhìn và tắt trong giờ học. Các
vật dụng này sẽ bị tịch thu nếu các quy tắc bị vi phạm và chỉ trả lại cho phụ
huynh/người giám hộ của học sinh. (Được điều chỉnh bởi Luật Giáo Dục
California §48901.5.) Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với tài sản bị
đánh cắp hoặc hư hỏng, vấn đề sở hữu, trộm cắp hoặc thiệt hại.
6. Khô ng được né m đo� vậ t mộ t cá ch gâ y hạ i.
7. Học sinh sẽ giữ im lặng khi vào văn phòng trường. Học sinh không được vào
văn phòng mà không có gia� y phé p từ giáo viên trừ khi đó là trường hợp khẩn
cấp.
8. Học sinh không được và o trường cho đến khi có nhân viên giám sát sân
trường.
9. Học sinh đến sớm phải yê n lặ ng đợi gần bãi cỏ ngoài văn phòng trường cho
đến khi chuông reo. Cá c em không được vượt qua la� n đỏ, ke� cả khi chı̉ đặ t
sá ch ngay cửa lớp họ c.
10. Chı̉ ở trong cá c khu vực được giá m sá t trong giờ ra chơi.
11. Học sinh phải đi bộ trên sân trường. Chỉ được phép chạy trên bãi cỏ hoặc
trong trò chơi được chấp thuận.
12. Sử dụng thiết bị sân chơi một cách an toàn.
13. Học sinh phả i rời khỏi sân trường vào cuối ngày học. Bất cứ học sinh nào rời
trường sớm phải được cho ve� bởi văn phòng trường.
14. Giả i quye� t cá c va� n đe� ba� ng cá ch thả o luậ n thay vı̀ dù ng tay châ n.
15. Học sinh đi đến trường sẽ tuân theo các quy tắc an toàn đường phố, sử dụng
đường băng qua và không được đi bộ trong sân của người khá c hoặc bãi cỏ
củ a cá c nơi kinh doanh.
16. Khô ng được mang bú t lô ng da� u đe� n trường .
17. Họ c sinh khô ng được dù ng phò ng vệ sinh củ a nhâ n viê n.
18. Họ c sinh ca� p II khô ng được dù ng phò ng vệ sinh củ a cá c em ca� p I.
19. Không được huỷ hoại hoặc làm hư hỏng tài sản của nhà trường.
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20. Có trá ch nhiệ m giữ trường sạ ch sẽ .
21. Khô ng được nhai kẹ o cao su ở trường.
22. Vào giờ ra chơi, chı̉ ăn uống trong khu vực ăn vặt được chỉ định.
23. Họ c sinh khô ng được phá câ y co� i.
24. Họ c sinh khô ng nê n chơi trong hoặ c xung quanh phò ng vệ sinh hoặ c trong
khu quad hoặ c sâ n trước lớp hoặ c vă n phò ng.

QUY TẮC TRONG CÁC BUỔI TỤ HỌP

1. Học sinh yê n lặ ng đi đến, từ, và trong phòng multi-purpose room, tạ m dịch là
phò ng đa năng.
2. Học sinh ngồi yê n lặ ng với lớp học trên sàn/ghế/bă ng ghe� và nghe theo lời
hướng dẫn. Học sinh không nên mang điện thoại di động, đồ chơi hoặc đồ vật
khác vào cuộ c họ p.
3. Học sinh gây rối sẽ bị giáo viên cảnh báo, và nếu cần thiết, di chuyển.
4. Sau buo� i họ p, họ c sinh sẽ ngo� i nguyê n cho� đe� n khi được bả o đi ve� lớp.

ĐI HỌC VÀ TRỐN HỌC

Chúng tôi cảm thấy sự đi họ c đe� u đặ n là một trong những then cho� t cho sự thành
công trong học tập. Cá c phụ huynh có thể giúp con của họ thành công bằng cách đảm
bảo cá c em đi họ c hàng ngày. Trẻ em nên ở trường mỗi ngày trừ khi cá c em được
phé p vắng mặt (vı́ dụ : do bệnh tật, có tử vong/tang lễ trong gia đình, hẹ n bác sĩ hoặc
nha sı̃). Phụ huynh nên gọi cho văn phòng trường ở số (408) 944-0388 vào ngày
vắng mặt trước 9 giờ sáng và gửi giấy giải thích lý do va� ng mặ t khi con em đi họ c lạ i.
Trong trường hợp có cuộc hẹn theo thường lệ, con em nên đi học mộ t pha� n trong
ngày để không mất thời gian học tập và tài trợ của tiểu bang. Va� ng mặ t khô ng phé p
và /hoặ c đi họ c tre� từ ba lần trở lê n sẽ bị coi là trốn học. Việ c tro� n họ c sẽ được báo
cáo với ban quản trị của trường đe� có hành động tiếp theo, kể cả việc đưa va� n đe� đe� n
Ban Duyệt xé t việ c Đi họ c củ a Họ c sinh hoặc Luật sư Họ c khu San Jose, theo Bộ Luật
Giáo Dục của California §48260.
ĐI HỌ C TRE� /SƠ�M
Đi họ c đú ng giờ là đie� u ra� t quan trọ ng. Cá c em đe� n trường sau khi chuô ng đã reo la� n
thứ hai nê n có gia� y ghi chú từ phụ huynh cho bie� t tạ i sao cá c em bị tre� và nê n bá o
cá o với vă n phò ng đe� và o lớp. Nếu học sinh đến trễ do hẹn bá c sı̃/nha sı̃, cá c em cần
phải có giấy chứng nhận của bác sĩ đe� xem là được phé p. Cá c em sẽ được cấp "vé đe� n
trễ" và sau đó được đến lớp học. Những trường hợp không có lý do sẽ được liệt kê
trong phiếu đie� m của học sinh.
Ba la� n đi họ c trễ trong một tam cá nguyệt sẽ dẫn đến một gia� y bá o phạ m quy ta� c.
Vào la� n đi họ c trễ thứ tư trong một tam cá nguyệt, học sinh sẽ bị gởi đe� n vă n phò ng
la� n đầu tiên.
Và o la� n đi họ c trễ thứ 5 trong một tam cá nguyệt, học sinh sẽ bị gởi đe� n vă n phò ng
la� n thứ hai.
Và o la� n đi họ c trễ thứ 6 trong một tam cá nguyệt, học sinh sẽ bị gởi đe� n vă n phò ng
la� n thứ ba.
Và o la� n đi họ c trễ thứ 7 trong một tam cá nguyệt, học sinh sẽ bị gởi đe� n vă n phò ng
la� n thứ tư.
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Và o la� n đi họ c trễ thứ 8 trong một tam cá nguyệt, học sinh sẽ bị gởi đe� n vă n phò ng
la� n thứ năm.
Đe� n vă n phò ng la� n thứ năm trong năm học sẽ dẫn đến việc hạn chế trong tất cả các
hoạt động của trường (nhảy múa, thể thao, v.v ..) cho đến hết năm học.

NGHI� HỌ C QUA� MƯ�C
Khi một học sinh đã có năm lần vắng mặt trong suốt năm học vì bị bệnh, bác sĩ phải
chứng nhậ n ne� u phả i vắng mặt thêm vì bệnh. Học sinh vắng mặt nhie� u hơn 10 ngày
liên tiếp vì bất cứ lý do gì sẽ bị rút khỏi trường. Khi họ c sinh nà y quay trở lại, em sẽ
được họ c lại ở Orchard. Nếu không có chỗ trống trong lớp học cũ , học sinh sẽ được
cho và o mộ t lớp họ c khá c mà cò n cho� tro� ng.

BA� I TAẬ P VE� NHA� CHO HỌ C SINH VA� NG MAẶ T
Học sinh nên làm cá c bà i vở bị lỡ trong thời gian được phé p va� ng mặ t. Các em họ c
sinh vắng mặt một hoặc hai ngày nên kiểm tra trang mạ ng của giáo viên đe� la� y bà i
tậ p và gặp giáo viên khi trở lại trường. Giáo viên không bắt buộc phải chấp nhận bà i
tậ p là m bù cho buo� i va� ng mặ t khô ng phé p. Học sinh vắng mặt vì bệnh tật nhie� u hơn
hai ngày có thể yêu cầu vă n phò ng nhà trường cho làm bài tập ở nhà lú c vào ngày
va� ng mặ t la� n thứ ba hoặ c sau đó . Phụ huynh phải gọi điện thoại cho văn phòng trước
9 giờ sáng và có thể lấy bài tập về nhà sau 24 giờ kể từ lú c ba� t đa� u yê u ca� u.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRƯỚC VÀ SAU GIỜ HỌC

Học sinh phả i tuân theo tất cả các điều lệ của trường trong khi tham gia các chương
trình trước giờ học và sau giờ học. Sự vi phạ m đie� u lệ có thể dẫn đến hành động kỷ
luật và bị loạ i ra khỏi chương trình.

HOẬ I ĐU� ĐIE� U KIEẬ N GIA NHAẬ P THE� THAO SAU GIƠ� HỌ C
Để có đủ điều kiện tham gia vào bất kỳ mùa giải thể thao nào, học sinh phải duy trì
điểm trung bình là 2.0 mà khô ng bị F từ học kỳ trước hoặc học kỳ tam cá nguyệ t và
duy trì điểm trung bình 2.0 trong học kỳ hoặ c tam cá nguyệt hiệ n tạ i và khô ng bị F và
đạ t được tất cả các hạn chế về học hành/hành vi như đã nêu trong cuốn so� tay này
(Xin xem pha� n HẠ N CHE� TRONG VIEỆ C HỌ C/HA� NH VI). Học sinh cũng có thể phả i
nộp bả n "Kiểm tra Trình độ/Đie� m củ a Học sinh" hàng tuần cho huấn luyện viên và
hiệu trưởng. Họ c sinh cũng phải có khả năng tham gia đầy đủ vào lớp thể trong ngày.
Học sinh không đáp ứng hoặc duy trì tiêu chuẩn này sẽ bị ma� t tiê u chua� n và o cá c
buo� i thử mô n the� thao hoặc bị loạ i ra trong thời gian còn lại của mùa thể thao. Học
sinh không đủ điều kiện để tham gia cuộ c đa� u nếu vắng mặt trong trường ngà y hô m
đó . Tá i nhậ p mô n the� thao chỉ có thể được cho phé p bởi viê n chức củ a 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. Có nhiều hơn một (1) F trong các báo cáo giữa kỳ học/tam cá nguyệt sẽ dẫn
đến việc hạn chế tất cả các hoạt động trong sáu (6) tuần.
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2. Bị gởi đe� n vă n phò ng hai (2) la� n hoặc nhiều hơn trong bất kỳ sáu (6) tuần
nà o sẽ da� n đe� n sự hạn chế dà i sáu (6) tuần với các hoạt động ở trường được
bả o trợ bởi họ c sinh. Bị gởi đe� n vă n phò ng năm (5) la� n hoặc nhiều hơn trong
năm học sẽ dẫn đến sự hạn chế với tất cả các hoạt động cho đến hết năm học
và một kế hoạch hành vi sẽ được phát triển với hiệu trưởng/phó hiệ u trưởng.
3. Một (1) la� n bị kỷ luậ t sẽ dẫn đến việc hạn chế các hoạt động trong sáu (6)
tuần. Hai (2) la� n bị kỷ luậ t sẽ dẫn đến một cuộc họp với một quản trị viên
trường để phát triển một kế hoạch hành vi và sáu (6) tuần hạn chế các hoạt
động. Học sinh bị kỷ luậ t lần thứ hai sẽ khô ng được tham gia và o một hoạt
động củ a lớp tám. Ba (3) la� n bị kỷ luậ t sẽ là m cho học sinh không hội đủ điều
kiện để tham gia vào tất cả các hoạt động cho đến hết năm học. Học sinh và
phụ huynh sẽ gặp lại với một quản trị viên trường và quản trị viên họ c khu để
sửa lại kế hoạch hành vi hiện tại. Đây được xem là bước khởi đầu trong quá
trình trục xuất ra khỏ i trường.
4. Sử dụng hoặc tàng trữ ma túy hoặc vũ khí trong trường hoặc tại một hoạt
động của trường hoặc bất cứ hà nh vi phạ m quy luậ t nghiê m trọ ng nào khác
sẽ dẫn đến việc hạn chế tất cả các hoạt động cho đến hết năm học.

XE ĐẠP, XE HẨY SCOOTER & VÁN TRƯỢT

1. Vı̀ lý do an toà n, chı̉ họ c sinh kho� i lớp 4 – lớp 8 được đi xe đạ p đe� n trường.
2. Ta� t cả mọ i xe đạ p phả i được khó a lạ i trong khu đậ u xe đạ p.
3. Họ c sinh phả i đa� y, chứ khô ng được lá i, xe đạ p và xe ha� y trong khu vực củ a
trường.
4. Mọ i quy ta� c lá i xe đạ p an toà n phả i được tuâ n theo khi đi từ nhà đe� n trường
và ngược lạ i.
5. Những người lá i xe đạ p đe� n trường phả i đeo mũ an toà n.
6. Xe đạ p khô ng được phé p và o bê n trong ba� t kỳ tò a nhà nà o hoặ c trong bã i đậ u
xe củ a nhâ n viê n.

Trong lú c ở trường, xe đạp phải được khóa ở khu vực được chỉ định. Nhà trường sẽ
không chịu trách nhiệm về những chiếc xe đạp bị đánh cắp hoặc bị hư, việ c sở hữu,
trộm cắp hoặc thiệt hại. Những vấn đề này sẽ được trình lên chính quyền địa
phương. Không được lá i xe đạp, đi ván trượt và xe ha� y trên sân trường, bao go� m khu
be� mặ t sơn đen, và ba� t kỳ lú c nà o, ke� cả trước và sau giờ học.

Những họ c sinh đi vá n trượt tới trường phải bố trí nơi ca� t vá n trượt hàng ngày với
giáo viên. Học sinh không thể đi vá n trượt trong trường, hoặc trong bãi đậ u xe nhân
viên. Học sinh không được ca� m ván trượt bê n mı̀nh trong ngày học.

BẮT NẠT

Việ c ba� t nạ t trong ba� t kỳ hı̀nh thức, bao gồm sự quấy rối về thể chất, bằng lời nói
hoặc cảm xúc, là cực kỳ bị ngă n ca� m. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn
đe� n việ c lan truyền tin đồn, đăng nội dung miệ t thị trên các trang mạng xã hội và gửi
tin nhắn hoặc để lại tin nhắn điện thoại quấy rối. Ban Giáo dục Orchard đã thông qua
chính sách (OSD BP 5131) nhằm giải quyết vấn đề nghiêm trọng này. Hành vi này
được chú ý rất nghiêm túc, và những học sinh tham gia vào việc bắt nạt sẽ bị trừng
phạt nghiêm trọng, có thể bao gồm bị buộ c thô i họ c tạ m thời và gởi đến cơ quan thi
hành luật.
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PHÒNG ĂN CAFETERIA
1. Họ c sinh phả i và o phò ng ă n yê n lặ ng và xe� p thà nh mộ t hà ng.
2. Họ c sinh đã và o phò ng ă n phả i ở trong hà ng và khô ng được đo� i cho� .
3. Họ c sinh nê n ngo� i đe� n khi được cho phé p rời bởi nhâ n viê n giá m sá t phò ng
ăn.
4. Mo� i họ c sinh có trá ch nhiệ m va� t rá c và đo� ă n cò n lạ i củ a mı̀nh đi, đe� ro� đỏ
đựng đo� ă n lạ i đú ng cho� , v.v...
5. Phả i dù ng giọ ng nó i chuyệ n thường mọ i lú c.
6. Ta� t cả thực pha� m mua tạ i trường phả i được ă n trong phò ng ă n và khô ng
được mang ra ngoà i hoặ c ve� nhà .
7. Họ c sinh khô ng được phé p và o phò ng ă n khi khô ng có nhâ n viê n giá m sá t.
8. Khô ng được né m đo� ă n.

GIẤY BÁO PHẠM QUY TẮC

Nhâ n viê n sẽ đưa gia� y bá o phạ m quy ta� c cho họ c sinh khi có vi phạ m luậ t. Gia� y bá o
phả i được họ c sinh mang ve� nhà cho phụ huynh ký ro� i mang lạ i cho giá o viê n ngà y
hô m sau. Ne� u bị ba gia� y bá o hoặ c hơn cho cù ng mộ t vi phạ m, họ c sinh sẽ bị gởi đe� n
vă n phò ng.

KỶ LUẬT

Gia� y kỷ luậ t sẽ được giá o viê n hoặ c nhâ n viê n đưa cho họ c sinh khi vi phạ m quy luậ t
trong trường hoặ c lớp họ c. Hậ u quả cho những việ c vi phạ m nặ ng có the� bao go� m
ba� t kỳ đie� u nà o sau đâ y:
• Cả nh cá o
• Ma� t mộ t buo� i ra chơi hoặ c hơn
• Ơ� lạ i trường sau giờ họ c
• Phụ c vụ cộ ng đo� ng
• Phụ huynh đi kè m theo trong giờ họ c tạ i trường
• Bị giá o viê n hoặ c hiệ u trưởng/phó hiệ u trưởng trụ c ra khỏ i lớp họ c
• Đı̀nh cá c hoạ t độ ng tạ i trường
• Liê n lạ c/họ p với phụ huynh
• Gia� y thỏ a thuậ n ve� hà nh vi họ c sinh
• Bị gởi đe� n vă n phò ng nhà co� va� n củ a trường
• Giả i phá p cho sự mâ u thua� n
• Bị hiệ u trưởng/phó hiệ u trưởng cho thô i họ c mộ t thời gian
• Bị trụ c xua� t ra khỏ i trường
Trong TẤT CẢ những vi phạm nặ ng, phụ huynh sẽ được thông báo. Phụ huynh của
học sinh bị thô i họ c trong lớp hoặ c trường sẽ luôn được thông báo.

Hà nh vi to� t củ a họ c sinh sẽ được củ ng co� tı́ch cực. Nhân viê n Orchard sẽ no� lực tuyê n
dương và thưởng những họ c sinh chịu cả i thiệ n hà nh vi. Những no� lực nà y sẽ bao
go� m:
• Được giá o viê n khen trước lớp
• Giá o viê n hoặ c hiệ u trưởng/phó hiệ u trưởng liê n lạ c với phụ huynh
• Giá o viê n hoặ c hiệ u trưởng/phó hiệ u trưởng tie� p tụ c co� va� n
• Nhâ n viê n trao ba� ng khen hà nh vi to� t
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•

Cá c cuộ c tụ họ p tuyê n dương

PHÔ BÀY TÌNH CẢM

Hô n hı́t, ô m, ca� m tay nhau và những cá ch phô bà y tı̀nh cả m khá c sẽ khô ng được cha� p
nhậ n ở trường và o ba� t kỳ lú c nà o. Gia� y bá o vi phạ m sẽ được đưa ra ne� u vi phạ m quy
ta� c nà y.

QUY TẮC TRANG PHỤC

Học sinh phải ă n mặ c thích hợp cho 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 trong nhà trường
cũng như không qua� y ro� i quá trình học tập. Sau đây là các quy định:
1. Phải luôn luôn mang giày. Già y xă ng đan khô ng được hở ngó n châ n và có quai
gó t. Dé p xỏ ngó n, già y hoặ c xă ng đan khô ng che gó t châ n sẽ không được chấp
nhận. Giày có bá nh lăn hoặc giày trượt cũng không được chấp nhận. Phải
mang giày thích hợp trong các hoạt động thể dục
2. Quần áo, đồ trang sức và đồ dùng cá nhân (ba lô, tú i cho phò ng thể dục, bı̀nh
nước, v.v..) sẽ không có chữ vie� t, hình ảnh hoặc các da� u hiệu nhı̀n lo� lă ng, thô
bı̉, tụ c tı̃u hoặc có tính tình dục mà quả ng bá ve� chất ma tuý, rượu, hoặ c công
ty thuốc lá, hoặc ủng hộ thành kiến ve� sắc tộc, sắc tộc, tôn giáo.
3. Cá c loạ i mũ , mũ trù m đa� u dı́nh lie� n với á o và cá c loạ i che đa� u khá c sẽ khô ng
được dù ng trong phò ng trừ phi vı̀ mụ c đı́ch y te� hoặ c tô n giá o.
4. Qua� n á o sẽ phả i đủ dà i đe� che đo� ló t mọ i lú c. Qua� n á o hở hang hoặ c ô m sá t
người như đo� ta� m, á o o� ng, á o hở rộ ng dưới ná ch, á o có dâ y vai mỏ ng, á o
khô ng vai, á o có mộ t bê n vai, á o mỏ ng xuyê n tha� u, hở ngực, hoặ c hở lưng sẽ
khô ng được cha� p nhậ n. A� o khô ng tay phả i đủ che bờ vai và che pha� n dưới
ná ch. A� o hở pha� n bụ ng sẽ khô ng được mặ c. Qua� n dà i và nga� n phả i vừa eo,
không chù ng. Qua� n soó c, vá y “nga� n” sẽ khô ng được phé p mặ c (ca� n dà i qua
đa� u ngó n tay). Ba� t kỳ loạ i dâ y xı́ch hoặ c qua� n á o có đo� nhọ n nà o sẽ khô ng
được cha� p nhậ 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/hoặ c lớp họ c nha� t định.
Khi họ c sinh lờ quy ta� c trang phụ c, họ c sinh đó sẽ bị gởi đe� n vă n phò ng đe� gọ i ve�
nhà xin bộ trang phụ c phù hợp. Ne� u họ c sinh tie� p tụ c lờ quy ta� c trang phụ c và
chả i chuo� t, họ c sinh đó sẽ bị kỷ luậ t.

CÁC HẠN CHẾ DO NỢ TRƯỜNG

Việc nợ nần của nhà trường, bao gồm nhưng không giới hạn đe� n sá ch giá o khao bị
mất, sách của thư viện, hoặc tie� n gây quỹ không được thanh toán sẽ da� n đe� n những
hạn chế với: the� thao sau giờ họ c, cá c cuộ c ngoạ i quan, cá c hoạ t độ ng quả ng bá , và
cá c hoạ t độ ng hoặ c sự kiệ n được nhà trường bả o trợ cho đe� n khi mó n nợ được trả .
Họ c bạ sẽ có the� bị giữ lạ i đe� n khi nợ được thanh toá n.

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 phả i hợp lý trong so� lượng, trực tie� p liê n quan đe� n bà i tậ p trong lớp, được định
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rõ trước bởi giá o viê n, hie� u bởi họ c sinh, khô ng có tı́nh cá ch trừng phạ t và được
cha� m với lời phê bı̀nh cho họ c sinh.

Trách nhiệm của học sinh là hoàn thành bài tập về nhà. Phụ huynh có trách nhiệm
hỗ trợ việ c hoàn thành bài tập về nhà thông qua việc khuyến khích và giú p học sinh.
Cộ ng thê m và o đó , học sinh nên có một nơi ngo� i là m bà i tậ p sá ng sủ a.
The� loạ i và so� lượng bà i tậ p ve� nhà nê n khá c nhau dựa theo trı̀nh độ củ a họ c sinh:
• Ma� u giá o: Bà i tậ p ve� nhà dựa theo sự đá nh giá củ a giá o viê n ve� nhu ca� u củ a
họ c sinh.
• Kho� i lớp 1 – lớp 8:
• Bà i tậ p ve� nhà nê n được xem là mộ t pha� n củ a chương trı̀nh giá o dụ c
củ a họ c sinh.
• Bà i tậ p ve� nhà là mộ t pha� n củ a cô ng việ c thường ngà y củ a họ c sinh.
• Bà i tậ p ve� nhà có the� là cá c dự á n mo� i ngà y, mo� i tua� n, nga� n hạ n hoặ c
dà i hạ n.

ĐIỆN THOẠI CỦA TRƯỜNG

Họ c sinh chı̉ được dù ng điệ n thoạ i củ a vă n phò ng cho những việ c kha� n ca� p như bị
thương tı́ch hoặ c bị bệ nh. Cá c mụ c đı́ch sử dụ ng khá c sẽ tù y theo ý nhâ n viê n vă n
phò ng.

QUY LUẬT Ở SÂN CHƠI

ĐE� BA� O QUA� N MOẬ T SAÂ N CHƠI AN TOA� N:
1. Cá c trò chơi chặ n đa� u, giả vờ đá nh đa� m (bao go� m die� n theo cá c trò chơi điệ n
tử và hoạ t họ a), cũ ng như cá c trò chơi cú t ba� t hoặ c rượt đuo� i khô ng được
phé p chơi.
2. Bó ng đá là loạ i bó ng có the� dù ng đe� đá .
3. Chơi né m, chụ p, và đá bó ng phả i được thực hiệ n trê n bã i cỏ .
4. Khô ng được né m bó ng và o tường củ a trường.
5. Nhả y dâ y và bó ng mang từ nhà được xem như bó ng củ a trường; ta� t cả mọ i
quy luậ t sẽ được á p dụ ng. Cá c trá i bó ng chà y cứng, bó ng né m tay và bó ng
chơi football khô ng được mang đe� n trường.
6. Cá c trò chơi phả i cho phé p ta� t cả cá c họ c sinh tham dự và khô ng được chơi
riê ng, ke� cả khi trá i bó ng được mang từ nhà .
7. Họ c sinh khô ng được đi hoặ c chạ y xuyê n qua khu đang có trò chơi đang xả y ra.
8. Họ c sinh khô ng được chơi phı́a sau hoặ c giữa cá c tò a nhà .
9. Họ c sinh khô ng được chơi trong khu có câ y co� i.
10. Khô ng được chơi trong phò ng vệ sinh.
11. Khô ng được mang đo� ă n và o sâ n chơi. Chı̉ được ă n tạ i cá c bà n.
12. Khô ng được leo câ y cộ t treo bó ng tetherball.
13. Khie� u nạ i hoặ c thương tı́ch tạ i sâ n chơi nê n được bá o ngay cho nhâ n viê n
giá m sá t sâ n chơi.
14. Khi chuô ng reo, họ c sinh đứng lạ i và chờ đe� n khi cò i được tho� i trước khi đi
đe� n hà ng củ a mı̀nh.
15. Trá nh cá c nơi bị ướt.
16. Khô ng đá nh bạ c hoặ c trao đo� i.
17. Không ca� m dâ y bó ng tetherball.
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TO�
1.
2.
3.
4.
5.

HỢP CA� U TRƯỢT TRONG SAÂ N CHƠI:
Họ c sinh ca� p II khô ng được chơi trê n to� hợp ca� u trượt.
Luô n luô n đi trong khu to� hợp ca� u trượt.
Khô ng được nhả y xuo� ng khỏ i to� hợp ca� u trượt hoặ c ca� u trượt.
Trượt xuo� ng ca� u mộ t người mo� i la� n, tay châ n ở bê n trong, ngo� i châ n đi trước.
Khô ng được trè o lê n trê n thang khı̉ hoặ c đứng trê n ba� t kỳ câ y xà nà o.

BÁO CÁO TIẾN BỘ và PHIẾU ĐIỂM/CÁC BUỔI HỌP

Phie� u đie� m được gởi ve� nhà ba (3) la� n mo� i nă m cho kho� i lớp Ma� u giá o – lớp 5. Họ c
sinh kho� i lớp 6 – lớp 8 nhậ n phie� u đie� m hai (2) la� n mo� i nă m. Bả n bá o cá o tie� n bộ
được gởi ve� nhà khoả ng tá m (8) tua� n trước phie� u đie� m. Cá c phụ huynh nê n tham dự
buo� i Curriculum Night (Back to School, tạ m dịch là Họ c trở lạ i), cá c cuộ c họ p Fall
Report Conferences bá o ve� thà nh tı́ch trong mù a thu, và buo� i tham quan lớp họ c
Open House. Cá c buo� i họ p khá c sẽ được dà n xe� p dựa theo lời yê u ca� u củ a nhâ n viê n
hoặ c phụ huynh.

QUY TẮC ĐI XE BUÝT TRƯỜNG

ĐI XE BUY� T TRƯƠ�NG:
Mọ i họ c sinh được chở sẽ hà nh độ ng mộ t cá ch tạ o sự an toà n và an là nh cho mọ i
người khi trong xe buý t và tạ i cá c trạ m ngừng.

Họ c sinh sẽ khô ng có những hà nh vi gâ y cả n trở cho việ c chuyê n chở họ c sinh có trậ t
tự trong xe buý t.
Những thô ng tin sau đâ y là dà nh cho mọ i họ c sinh đi xe buý t trường Orchard, ba� t ke�
là khi đi mo� i ngà y hoặ c chı̉ trong cá c buo� i ngoạ i quan.
1. Tôn trọng những học sinh khác – Họ c sinh sẽ khô ng có những hà nh vi gâ y
cả n trở đe� n trậ t tự khi cá c họ c sinh khá c đe� n và rời trường.
2. Hành vi sai trái sẽ không được khoan thứ – Hà nh vi sai trá i trong xe buý t,
tạ i trạ m ngừng, trê n đường đe� n hoặ c từ trạ m ngừng, hoặ c khi đe� n hoặ c rời
trường sẽ khô ng được cho phé p.

HAẬ U QUA� :
Cá c đie� u lệ và quy định của xe buýt là cho sự hie� u bie� t củ a quý vị và các lợi ích của
con em. Các tà i xe� xe buýt được hướng dẫn báo cáo với hiệu trưởng/phó hiệu
trưởng về bất cứ vi phạm nà o và gia� y bá o vi phạ m có the� được đưa ra.

Đi xe buýt là một đặc ân. Nếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng được bá o ve� họ c sinh
nà o, hiệu trưởng/phó hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm về hành độ ng kỷ luật, bao
goề m tước đi quyeề n đi xe buýt cho đến khi phụ huynh, tà i xe� xe buýt và hiệu trưởng/
phó hiệu trưởng có thể đạ t được sử thỏ a thuậ n.

Mất đặc quyền đi xe buý t có thể là do hành vi sai trái trên xe buýt. Phụ huynh sẽ chịu
trách nhiệm chuyên chở học sinh đã mất đặc quyền đi xe buýt của trường.
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KHI THA� Y XE BUY� T, HỌ C SINH PHA� I:
1. Có mặ t đúng giờ. Đến trạm ngừng xe buýt ít nhất 5 phút trước giờ đón
thường.
2. Không đứng trên đoạn đường xe lá i trong khi đợi xe buýt.
3. Không tham gia cá c trò chơi hoặc các hoạt động gây nguy hiểm cho bản
thân hoặc bạn bè trong khi chờ đợi bên đường.
4. Không chạy dọc theo xe buýt đang di chuyển, mà đợi cho đến khi xe dừng
lại, sau đó đi bộ đến cửa trước.
5. Lên xe buýt theo trật tự.
6. Báo cho tà i xe� bie� t ngay ve� bất kỳ bệnh tật hoặc thương tích nào xảy ra trên
xe buýt.

KHI Ơ� TRONG XE BUY� T, HỌ C SINH PHA� I:
1. Nhậ n bie� t ra� ng tà i xe� là người có quye� n trong xe buý t; tuâ n theo tà i xe� và lịch
sự với người a� y và cá c họ c sinh khá c.
2. Đi tha� ng đe� n cho� ngo� i và ngo� i trong lú c xe buý t đang chạ y.
3. Khô ng được đá nh da� u hoặ c là m xa� u xe buý t. Những thiệ t hạ i co� ý hoặ c ba� t
ca� n sẽ phả i được bo� i thường bởi hà nh độ ng củ a họ c sinh hoặ c phụ huynh.
4. Khô ng nó i tụ c hoặ c dù ng ngô n ngữ khie� m nhã .
5. Khô ng được đưa tay, châ n, hoặ c đa� u ra khỏ i xe buý t.
6. Khô ng được phá cửa thoá t cho lú c kha� n ca� p.
7. Khô ng đá nh nhau, xô đa� y, hoặ c tá t nhau.
8. Khô ng va� y tay hoặ c hé t những người đi bộ hoặ c hà nh khá ch trong cá c xe
khá c.
9. Khô ng né m đo� trong xe buý t hoặ c ra khỏ i cửa so� hoặ c né m đo� và o xe buý t từ
bê n ngoà i.
10. Khô ng né m gia� y hoặ c xả rá c trê n sà n xe buý t.
11. Khô ng ă n uo� ng trong xe buý t.
12. Khô ng nó i chuyệ n o� n à o hoặ c cười to.

KHI RƠ�I XE BUY� T, HỌ C SINH PHA� I:
1. Ngo� i đe� n khi xe buý t ngừng ha� n.
2. Rời xe buý t mộ t cá ch trậ t tự. Họ c sinh ngo� i phı́a trước đi trước.

THƯ VIỆN TRƯỜNG

Họ c sinh có the� dù ng thư việ n trường đe� nghiê n cứu hoặ c mượn sá ch theo cá c quy
định sau:
• Họ c sinh lớp Ma� u giá o, 1, và 2, được mượn mộ t cuo� n sá ch mo� i tua� n.
• Họ c sinh lớp 3, 4, và 5 được mượn hai cuo� n sá ch mo� i tua� n.
• Họ c sinh ca� p II được mượn ba cuo� n sá ch mo� i tua� n.

Học sinh giữ sá ch thư viện quá hạn sẽ bị mất đặc quyền mượn sá ch thư viện cho đến
khi trả lại (các) cuo� n sá ch nà y. 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 tốn
kém và nhà trường không có khả năng chi trả các chi phí để mua lạ i 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.
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NHỮNG VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG
Việ c họ c sinh tạ m thời bị thô i họ c hoặc trục xuất khỏ i trường có thể xả y ra do bất kỳ
hành vi nào sau đây:
ĐẠ O LUẠ Â T GIA� O DỤ C §48900
(a) (1) Gâ y nê n, co� gâ y nê n, hoặ c đe dọ a sẽ gâ y nê n thương tı́ch cơ the� cho người
khá c; hoặ c
(a) (2) Có chủ ý dù ng sức hoặ c bạ o lực với người khá c, trừ khi phả i tự vệ . [Hà nh
hung]
(b) Sở hữu, bán hoặc cung cấp bất kỳ súng, dao, vật nổ hoặc các vật nguy hiểm nà o
khác.
(c) Sở hữu, sử dụng, bán hoặc cung ca� p trái phép, hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ
chất được kiểm soát nào, đồ uống có cồn, hoặc ba� t kỳ chất làm say loại nào, kể cả
thuốc theo toa Soma.
(d) Cung cấp, bố trí hoặc thương lượng trái phép đe� bá n bất kỳ chất được kiểm
soát nào, đồ uống có cồn, hoặc ba� t kỳ chất làm say loại nào, kể cả Soma, và sau đó
bán, phân phối hoặc cung cấp cho bất kỳ người nào khác loạ i chất lỏng, hó a chất,
hoặc vật chất và cho mộ t chất lỏng, hó a chất, hoặc vật liệu là mộ t chất được kiểm
soát, đồ uống có cồn, hoặc chất làm say.
(e) Đã thực hiệ n hoặc cố gắng thực hiện mộ 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 bộ t hı́t, thuo� c lá nhai và tra� u.
(i) Đã có hành vi khiêu dâm hoặc có thó i quen thô tục hoặc tục tĩu.
(j) Sở hữu, cung cấp, sắp xếp hoặc thương lượng bất hợp pháp để bán bất cứ đồ
dùng ma túy nào, như được định nghĩa trong Mục 11014.5 của Bộ Luật An Toàn
và Sức Khỏe.
(k) Cả n trở các hoạt động của trường hoặc cố ý thách thức thẩm quyền hợp lệ của
người giám sát, giáo viên, viê n chức quản lý, viê n chức nhà trường, hoặc nhân
viên khác của trường đang thực hiện nhiệm vụ của họ.
(l) Tie� p nhậ n vậ t sở hữu củ a trường hoặc củ a cá nhân trong lú c bie� t là đã bị đá nh
ca� p.
(m) Sở hữu sú ng giả. Như đã được sử dụng trong phần này, "súng giả" có nghĩa là
bản sao của súng nhı̀n tương tự với một khẩu súng hiện có để là m người có đa� u ó c
kết luận rằng bản sao nà y là sú ng.
(n) Đã ta� n cô ng hoặc cố tình ta� n cô ng ve� tình dục như được định nghı̃a trong Đoạn
261, 266c, 286, 288, 288a hoặc 289 của Bộ Luật Hình sự hoặc đã hà nh hung ve�
mặ t tình dục như được định nghı̃a trong Đoạn 243.4 của Bộ Luật Hình sự.
(o) Quấy rối, đe dọ a hoặc hăm dọa một học sinh đang làm nhân chứng khie� u nạ i
hoặc nhâ n chứng trong một vụ kiện kỷ luật củ a 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 xú i giụ c, hoặc cố gắng gây thương tích cơ the� cho người khác;
Có thể bị thô i họ c tạ m thời nhưng không bị trục xuất.
(q) Tham gia vào, hoặc cố gắng tham gia vào việ c ba� t nạ t như được định nghĩa
trong §35050.
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(r) Tham gia vào một hành vi bắt nạt, bao gồm, nhưng không giới hạn đe� n, hà nh vi
bắt nạt qua điện tử đặc biệt đối với học sinh hoặc nhân viên nhà trường.
(s) Học sinh có thể bị thô i họ c tạ m thời hoặc trục xuất vì những hành vi liệt kê
trong phần này và liên quan đến hoạt động hoặc trong lú c đi họ c mà xảy ra bất cứ
lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất cứ điều nào sau đây: (1) Trong khi
ở trường. (2) Khi đi học hoặc đến trường. (3) Trong thời gian ăn trưa dù bên
trong hay ngoài trường. (4) Trong thời gian, hoặc trong khi đi đến hoặc đến từ,
một hoạt động được trường tài trợ.

ĐẠ O LUẠ Â T GIA� O DỤ C §48900.2
Qua� y ro� i tı̀nh dụ c như được định nghı̃a trong §212.5.
ĐẠ O LUẠ Â T GIA� O DỤ C §48900.3
Gâ y nê n, co� ga� ng gâ y nê n, hă m dọ a sẽ gâ y nê n, hoặ c tham gia và o việ c bạ o hà nh do
că m ghé t, như được định nghı̃a trong phâ n mụ c (e) củ a §233.
ĐẠ O LUẠ Â T GIA� O DỤ C §48900.4
Tham gia và o việ c qua� y ro� i, đe dọ a, hoặ c dọ a da� m.
ĐẠ O LUẠ Â T GIA� O DỤ C §48900.7
Đưa ra cá c lời đe dọ a khủ ng bo� cho� ng lạ i viê n chức nhà trường hoặ c tà i sả n củ a
trường, hoặ c cả hai.
ĐẠ O LUẠ Â T GIA� O DỤ C §48915(a)(5)
Ta� n cô ng hoặ c hà nh hung ba� t kỳ nhâ n viê n nà o củ a trường (như được định nghı̃a
trong PC 240 & 242).
Luậ t hı̀nh sự bang California 417.27
(b) Sở hữu đo� ba� n 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.

QUẤY RỐI TÌNH DỤC/LỜI NÓI NHỤC MẠ CHỦNG TỘC
Ban Quản trị cam kết duy trì một môi trường học không có sự quấy rối. Ban Quả n trị
nghiêm cấm ba� t kỳ họ c sinh, nhâ n viê n hoặ c người nà o, quấy rối tình dục hoặc nó i
lời nhụ c mạ chủ ng tộ c với ba� t kỳ họ c sinh nà o trong trường học, hoặc trong một hoạt
động do trường bảo trợ hoặc liên quan đến nhà trường. Ban Quả n trị cũng cấm hành
vi trả thù hoặc hành động cho� ng lạ i bất kỳ người nào khie� u nạ i, làm chứng, hỗ trợ
hoặc tham gia vào quá trình khiếu nại được thiết lập dựa theo các chính sách này.
Bất kỳ học sinh nào quấy rối bất cứ ai ve� tı̀nh dụ c ở trường hoặc tại một hoạ t độ ng
được tài trợ hoặc liên quan đến trường sẽ vi phạm quy tắc này và sẽ bị kỷ luật.

HỌC SINH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ

Việc sử dụng máy điện toán của trường học và truy cập Internet là một đặc ân và sẽ
chỉ được sử dụng cho việ c họ c và nghiên cứu liên quan đến trường học. Học sinh nên
tuân theo lời chỉ dẫn của giáo viên và nhân viên nhà trường và tuân theo các quy tắc
của nhà trường và họ c khu. Nếu họ c sinh không tuân theo các quy tắc, họ sẽ bị kỷ
luật và có thể mất quyền dù ng máy tính. Học sinh phải tuân theo các quy tắc công
nghệ sau đây:
• Dù ng tất cả các thiết bị cẩn thận và chỉ khi được cho phé p.
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•
•
•
•
•

Khô ng được phé p mang ba� t kỳ đo� ă n hoặ c nước uo� ng nà o và o thư việ n hoặ c
phò ng má y tı́nh.
Bả o vệ mậ t kha� u! Khô ng cho ba� t kỳ ai dù ng mậ t kha� u củ a mı̀nh và khô ng
được dù ng mậ t kha� u củ a ba� t kỳ ai khá c.
Khô ng thay đo� i mà n hı̀nh đă ng nhậ p hoặ c trı̀nh bả o vệ mà n hı̀nh má y tı́nh
(screen-saver).
Không bao giờ phá hoại hoặc sao chép dữ liệu máy tính, bao gồm các tài liệu
được bảo vệ bản quyền (ă n ca� p bả n văn) hoặc các bài tập của học sinh khác.
Họ c sinh sẽ chı̉ lê n cá c trang mạ ng thı́ch hợp và liê n quan đe� n bà i tậ 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 mộ t trường ca� m hú t thuo� c. Những người khá ch và người thă m
vie� ng ca� m hú t thuo� c trong khi ở trong trường, hoặ c trong bã i đậ u xe củ a trường. Chi
tie� t ve� cá c chương trı̀nh cai hú t thuo� c có trong vă n phò ng.

KHÔNG KHOAN THỨ

Ban Quả n 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 là nh cho tất cả học sinh (OSD BP 5000 5149). Khi các
chính sách và tiêu chuẩn này bị vi phạm, tạ m cho họ c sinh thô i họ c hoặc trục xuất
họ c sinh đó ra khỏ i lớp họ c thường sẽ có the� là đie� u ca� n thie� t. Ban Quản trị ủng hộ
phương thức không khoan dung đối với các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Tạ i
trường, bất kỳ việ c sở hữu, sử dụng, buôn bán, cung ca� p hoặc tiếp nhận bất kỳ loại
vũ khí nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với súng, dao, vật nổ hoặc các vật gây
tổn hại khác không cần thiết cho mục đích học tập của học sinh và có khả năng gây ra
thương thı́ch đáng kể cho cơ the� - sẽ không được dung thứ. Việ c đuo� i họ c là hành
động mà Ban Quả n trị sẽ 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 đuo� i họ c chỉ được áp dụng khi có hành vi sai trái, khi các hình thức kỷ luật khác,
kể cả tạ m thô i họ c, không mang lại hành vi đúng đắn, hoặc khi một mối đe dọa ve�
bạo lực liê n quan đe� n một vũ khí nguy hiểm. Đie� u nà y đảm bảo sự đo� i xử công bằng
và bı̀nh đa� ng đối với tất cả họ c sinh và đò i hỏ i ra� ng tất cả những người vi phạm phải
bị trừng phạt đến mức tối đa của luật pháp.

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀ XƯỚNG KHỐI LỚP 8

Các hoạt động đe� xướng được coi là đặc quyền. Học sinh không được tham gia vào
bất kỳ hoạt động lớp 8 nào (ví dụ như le� ra trường, ngày và/hoặc chuyến đi ngoạ i
quan, cuộ c đi khiêu vũ) nếu em họ c sinh đó có một hoặc nhiều điều sau đây: một (1)
F, hoặc hai (2) D hay nhie� u hơn trong phie� u đie� m học kỳ 2; bảy (7) la� n đi họ c tre� trở
lên; hai (2) ngày vắng mặt không lý do hoặ c nhie� u hơn; ba (3) la� n bị gởi đe� n vă n
phò ng hoặc nhiều hơn (bao gồm lú c khô ng bị gởi trong vòng sáu tuần trước hoạt
động dự kiến) hoặc các nghĩa vụ tài chính chưa được giả i quye� t (sách học hoặc sá ch
thư viện). Việc không ở lạ i sau giờ học hoặc thực hiệ n dịch vụ trong trường sẽ da� n
đe� n hạn chế trong tất cả các hoạt động của nhà trường, kể cả lễ tốt nghiệp, cho tới
khi họ c sinh đã ở lạ i sau giờ họ c hoặ c thực hiệ n dịch vụ trong trường.
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Pha� n dà nh cho Phụ huynh
Thông cáo về quyền lợi và trách nhiệm của phụ huynh

Phần 48980 của luật giáo dục của California yêu cầu phải thông báo vào đầu học kỳ
đầu tiên hoặc quý của niên học thường cho phụ huynh hoặc người giám hộ của các
học sinh vị thành niên trong khu học chánh bie� t về quyền lợi của phụ huynh hoặc
người giám hộ . Phần 48982 yêu cầu quý vị đọc bả n thông cá o này và họ c khu duy trı̀
chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ. Chữ ký của phụ huynh là sự thừa nhận
của phụ huynh hoặc người giám hộ rằng họ đã được thông báo về các quyền của họ
nhưng không có nghı̃a họ có đồng ý hay khô ng đo� ng ý tham gia vào bất kỳ chương
trình cụ thể nào.
Do đó, quý vị được thông báo như sau (từ “cha mẹ ” được sử dụng trong thông cá o
nà y bao gồm cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp):

Vắng mặt với lý do chính đáng/Đi học – Học sinh được kỳ vọ ng là sẽ đi học

thường xuyên. Sự vắng mặt trong các chuyến đi trong ngày, du lịch, v.v.., là việ c
khô ng được khuye� n khı́ch và bị coi là khô ng phé p bởi Tiểu bang California. Những
lần vắng mặt như thế có thể gây bất lợi cho việc học hành của học sinh và dẫn đến
mất mát thu nhập cho học khu. Học sinh có thể vắng mặt vì lý do chính đáng và có
thể hoàn thành bài tập bị thiếu (EC 46010 và 48205). Các học sinh từ lớp 7 đến lớp
12, có thể được phé p rời khỏi trường để nhận các dịch vụ y tế mật mà không có sự
đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ (EC 46010.1).

Vắng mặt vì lý do tôn giáo – Họ c sinh, với gia� y phé p của phụ huynh hoặc người
giám hộ, có thể được phé p rời khỏ i trường để tham dự các nghi lễ tôn giáo tại một
nơi ngoà i nhà trường sau khi học sinh đã đi học ngà y to� i thie� u (EC 46014).

Truy cập hồ sơ học sinh – Cha mẹ có thể xem lại hồ sơ cá nhâ n củ a học sinh bằng

cách lấy hẹn với hiệu trưởng. Các hồ sơ nà y là: thông tin nhậ p họ c có thống kê về
ngà y sinh và nơi cư trú và nguồn gốc gia đình, hồ sơ tích lũy điểm thi, họ c bạ , khoá
học và lời chú thı́ch ve� kỷ luật; việc đi học và hồ sơ y tế; hồ sơ cần thiết để nhập học
và tiến trie� n trong các chương trình giáo dục đặc biệt; nhậ n xé t của giáo viên và các
khuyến nghị liên quan đến các chương trình giáo dục và tiến bộ và sự phát triển của
học sinh. Nếu sau khi xem xét và có sự lo ngạ i về mức chính xác hoặc phù hợp của hồ
sơ, phụ huynh/học sinh không nên ngần ngại yêu cầu nhà trường câ n nha� c để sửa
đổi hoặc xóa bỏ các hồ sơ cụ thể. Nếu quý vị có thắc mắc về hồ sơ củ a họ c sinh, vı́ dụ :
người nà o có quyền truy cập hoặc cách chúng được giữ hay duy trì, quý vị nên liên
lạ c với hiệu trưởng (EC 49063).

Lối đi cho những người bị khuyết tật – Họ c khu đã đặt Hiệu Trưởng làm Điều

Phối Viên Pha� n 504 chịu trách nhiệm về cá c lo� i đi dành cho người bị khuye� t tậ t và o
cá c tòa nhà và cơ sở của trường (Mục 504, Đạo luật Phục hồi Chức năng năm 1973).
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Bản cáo bạch – Hà ng nă m Trường Orchard hoà n ta� t bả n cá o bạ ch ve� chương trı̀nh

giả ng dạ y trong danh mụ c khó a họ c bao go� m tiê u đe� và lời miê u tả cho mo� i mô n
được dạ y. Bả n nà y sẽ được cung ca� p ne� u yê u ca� u tạ i vă n phò ng trường (EC 49063 và
49091.14).

Giúp học sinh uống thuốc – Nhân viên nhà trường có thể giúp học sinh uống

thuốc theo toa nếu sở họ c chá nh nhận được bả n chỉ dẫn của bác sĩ và (2) gia� y yêu
cầu của phụ huynh hoặc người giám hộ (EC 49423).

Các khối lớp học (Địa phương)– Ta� t cả cá c họ c sinh từ kho� i lớp Ma� u giá o chuye� n
tie� p – lớp 8 đi họ c tạ i Trường Orchard.

Nội quy kỷ luật của học khu – Các thủ tục quản lý kỷ luật trong Họ c khu Orchard

được ghi trong Sổ Tay Phụ Huynh-Học Sinh, và cũ ng có sẵn ở trường và trang mạng.
Các phụ huynh có thể xem Chính sách Ban Quả n trị có liên quan trên trang mạ ng,
hoặc tại Văn phòng Sở họ c chá nh.

Ghi danh học dựa theo sở làm – Các học sinh tiểu học có phụ huynh hoặc người
giám hộ đang làm việc trong phạm vi của Họ c khu Orchard có thể được ghi danh vào
Họ c khu, ne� u có cho� tro� ng, theo hướng dẫn của Đạo luật giáo dục 48204.
Các bữa ăn miễn phí và giảm giá – Nhận bie� t được tầm quan trọng của sự dinh

dưỡng tốt và mối quan hệ giữa dinh dưỡng và học tập, tie� u bang đã có những bữa ă n
trưa mie� n phı́ và giảm giá cho trẻ em hội đủ điều kiện. Thông tin về chương trình
này được Sở Dịch Vụ Thực Phẩm cung cấp hàng năm cho tất cả các họ c sinh (EC
49510-49520). Chúng tôi khuyến khích các gia đình có thể hội đủ điều kiện truy cập
trang mạ ng của chúng tôi tại www.orchardsd.org.

Dạy học tại nhà/bệnh viện cho các học sinh bị bệnh tật tạm thời – Các học

sinh bị bệ nh tậ t tạm thời khô ng the� hoặ c khô ng nê n tham gia vào lớp học thường sẽ
được dạ y họ c riê ng ở nhà hoặc bệnh viện. Phụ huynh nên liên lạc với Hiệu trưởng để
biết thêm thông tin trong những trường hợp này (EC 48206.3, 48207, 48208).

Thông tin – Giáo dục đặc biệt – Bả n phá c thả o quye� n lợi củ a cá c họ c sinh trong

giá o dụ c đặ c biệ t và cá c phụ huynh củ a cá c em có sa� n từ Giá o dụ c đặ c biệ t trong vă n
phò ng trường (EC 58501).

Bắt nạt – Không học sinh hay nhóm học sinh nà o sẽ , thông qua việ c dù ng tay châ n,

lời vie� t, nó i, hoặ c cá ch khá c, đe� quấy rối, quấy rối tình dục, đe dọa, hăm dọa, ba� t nạ t
trê n mạ ng, gây thương tích cơ thể hoặc bạ o hà nh do hận thù với bất kỳ học sinh nào
khác hoặc nhân viên nhà trường. (OSD BP 5131,2)

Miễn lấy bài kiểm tra CAASPP – Luật Giáo dục California yêu cầu phụ huynh và

người giám hộ được thông báo về quyền họ được mie� n cho con em họ la� y bà i kie� m
tra California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP, tạ m dịch
là Kie� m tra Thà nh tı́ch và sự Tie� n bộ củ a Họ c sinh California). Gia� y xin mie� n có chữ
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ký tay và ký ngà y phả i được cung ca� p cho pho� i hợp viê n kie� m tra củ a trường mo� i
nă m đe� khỏ i la� y bà i kie� m nà y.

Tranh luận, xem lại và xóa hồ sơ – Sau khi kiểm tra và xem lại hồ sơ của học

sinh, phụ huynh có thể tranh luậ n ve� nội dung hồ sơ bằng cách nạ p gia� y yêu cầu cho
hiệu trưởng để loại bỏ thông tin bị cáo buộc là không chính xác, là kết luận hoặc
thô ng tin tham khả o cá nhân không có cơ sở, là kết luận hoặc thông tin tham khả o
ngoài lı̃nh vực của người nhậ n xé t và/hoặc không dựa trên sự quan sát cá nhân của
người được nê u tên cù ng với thời gian và địa điểm củ a cuộ c quan sát đang được xem
xé t. Hiệu trưởng của trường sẽ họp với phụ huynh và nhân viên lậ p hồ sơ nà y, nếu
nhân viên đó vẫn còn là m cho họ c khu, trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu quyết
định được tuyê n ra là không được xóa bỏ tài liệu, phụ huynh có thể kháng cáo lên
Ban Quả n trị. Quyết định của Tổng Quản nhiệm hoặc Ban Quản trị sẽ là quyết định
cuối cùng. Phụ huynh tie� p nhận quyết định không như ý có thể viết một bản tuyên
bố về những phản đối của mình đe� bả n nà y trở thành một phần hồ sơ học sinh cho
đến khi thông tin bị phản đối được sửa lạ i hoặc xoá bỏ (EC 49063, 49070).

Dịch vụ y tế tín mật – Nhà chức trách của nhà trường phải thông báo cho học sinh

lớp 7-12 rằng cá c em có thể được phép ra trường do các dịch vụ y tế mật mà không
ca� n sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ (EC 46010.1).

Chi tiết kế hoạch cho lúc có thảm họa – Mỗi địa điểm trường học có kế hoạch

phác họa những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp lớn. Phụ huynh có thể
duyệt xét kế hoạch tại văn phòng trường và trên trang mạ ng của trường trong Kế
Hoạch An Toàn Toàn Diện của Trường (CA Admin Code, Title 5, Ed. Section 560).

Đánh giá thị giác, thính giác, và chứng vẹo xương sống – Việ c đá nh giá thị

giá c, thính giác và chứng vẹo cột sống trẻ em có thể được thực hiện tại các trường
học, bao gồm các xét nghiệm về sắc nét thị lực và thị giá c ve� màu sắc, bởi y tá có
chứng chỉ và gia� y phé p mà có chứng chỉ y te� cô ng cộ ng và y tá trường, nhà chuyê n
gia đo thı́nh giá c có chứng chı̉ hoặ c bá c sı̃ đo thị lực được cấp phép khi họ c sinh nhậ p
họ c lần đầu tiên và ít nhất mỗi năm thứ ba sau đó. Việc đánh giá có thể được miễn
khi trình bày một lá thư vào đầu mỗi năm học cho thấy con quý vị nên được miễn
các cuộc chiếu này. Thư phải được nạ p cho văn phòng trường. (EC 49452, 49454,
49455, 449456, 49452.5, 49420, 44870).

Miễn tham gia các buổi học – Học sinh, với gia� y yêu cầu của phụ huynh hoặc

người giám hộ, có thể được miễn họ c các lớp về sức khoẻ, đời so� ng gia đình và giáo
dục giới tính. Cha mẹ có quyền kiểm tra tài liệu được sử dụng trong lớp này (EC
51201.5, 51937, 51240).

Buổi dạy về cách phòng ngừa HIV/AIDS – Các họ c khu được uỷ nhiệm để đảm

bảo rằng học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, bao go� m ta� t cả , sẽ được hướng dẫn về việ c
phòng ngừa AIDS từ những giả ng viê n được huấn luyện đầy đủ trong các lớp học
phù hợp ít nhất một lần ở trường ca� p II và một lần ở trường ca� p III. Học sinh, với
gia� y yêu cầu của phụ huynh hoặc người giám hộ, có thể được miễn họ c ve� việc phòng
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ngừa AIDS. Cá c phụ huynh có quyền kiểm tra tài liệu được sử dụng trong cá c lớp này
(EC 51201.5, 51937).

Danh sách học sinh xuất sắc – Ba� ng khen cho cá c em trong danh sá ch họ c sinh

xua� t sa� c và danh sá ch họ c sinh xua� t sa� c củ a hiệ u trưởng được phá t sau cá c kỳ phá t
phie� u đie� m. Trong trường ca� p II, họ c sinh đạ t được đie� m GPA từ 3.0 - 3.49 có the�
được và o danh sá ch họ c sinh xua� t sa� c trong khi họ c sinh đạ t được đie� m GPA từ 3.5 –
4.0 có the� được và o danh sá ch họ c sinh xua� t sa� c củ a hiệ u trưởng.

Chủng ngừa – Họ c sinh sẽ không được vào trường một cách vô điều kiện trừ khi

trước khi nhậ p họ c lần đầu, cá c em được chủng ngừa đầy đủ cho� ng bệnh bạch hầu,
ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, sởi Đức, thủy đậu và viêm gan B. Quy định này có thể
được miễn nếu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trình mộ t lá thư hay bản tuyên
thệ rằng việc chủng ngừa là trái với lò ng tin của họ. Họ c sinh có thể được nhậ p họ c
với và i điều kiện nếu không được chủng ngừa đầy đủ, miễn là cá c em có nộp bằng
chứng rằng cá c em đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại tất cả các bệnh trên trong
một khoảng thời gian nhất định (EC 49403, Đạ o luậ t Y te� và An toà n 3381, 3386).
Tất cả các học sinh nhập học lớp 7-12 sẽ cần được chı́ch ngừa mũ i TDAP lạ i trước
khi bắt đầu đi học. Với sự đồng ý của phụ huynh, họ c khu có thể sử dụng các nguồn
lực công cộng để tiêm chủng cho học sinh cho� ng bệnh truyền nhiễm (EC 49403).

Dịch vụ y tế và bệnh viện – Các dịch vụ y tế và bệnh viện cho học sinh bị thương

trong khi tham gia các hoạt động thể thao, tại trường, hoặc trong các sự kiện do nhà
trường tài trợ bao gồm lú c được chuyê n chở trong các chuyến ngoạ i quan, có thể
được bảo hiểm bởi chi phí của phụ huynh/người giám hộ. Không học sinh nào sẽ bị
buộc phải chấp nhận các dịch vụ nói trên mà không có sự chấp thuận của phụ
huynh/giám hộ.

Thuốc men - Bất cứ học sinh nào phải dùng thuốc theo toa tại trường và muốn

được sự trợ giúp của nhân viên nhà trường sẽ ca� n nộp gia� y hướng dẫn của bác sĩ và
gia� y yêu cầu của phụ huynh về sự trợ giúp trong việc uo� ng thuốc. Học sinh cũng có
thể mang theo và tự dù ng thuo� c epinephrine tự chích theo toa khi nhà trường đã
nhận được gia� y xác nhận và sự cho phép từ phụ huynh và bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu
thuật của học sinh. (EC § 49423)

Nhắn tin cho học sinh - Hãy sắp xếp với con của quý vị trước khi đi học về các

cuộc hẹn, đi làm, và bất kỳ thay đổi về thời gian hoặc địa điểm đón rước. Học sinh sẽ
không được đưa ra khỏi lớp học để nhận tin nhắn và lớp học sẽ bị gián đoạn khi gửi
thông điệp cho học sinh. Văn phòng sẽ chỉ đưa lời nha� n khẩn cấp cho họ c sinh.

Không đối xử phân biệt – Họ c khu Orchard không đối xử phâ n biệ t chủng tộc,

màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, tuổi tác, tôn giáo, tình trạng hôn nhân
hoặ c tı̀nh trạ ng là m cha mẹ , khuyết tật thể chất hoặc tinh thần, giới tính, khuynh
hướng tình dục, giới tính được nhậ n thức, nhận dạng hoặc biểu hiện giới tính, hoặc
chi tie� t ve� nguo� n go� c di truye� n; hoặ c sự liê n hệ với mộ t người hoặ c nhó m có ı́t nha� t
mộ t đặ c đie� m thậ t sự hoặ c được cả m nhận được nê u trê n, theo yêu cầu của luật
pháp. Ban Quản trị đã chỉ định Tổng Quả n nhiệ m, 921 Fox Lane, San Jose, CA, 95131,
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408-944-0397, là Viê n chức Tuân thủ của Học khu về các câu hỏi hoặc thắc mắc về
các chính sách hoặc thực tiễn không phân biệt đối xử (Title II, CCR, Federal
Education Amendments Act of 1972 and Title VI Civil Rights Act of 1964), ngoại trừ
các vấn đề trong Title IX, được quản lý bởi Nhà Quả n lý Chương trình, 921 Fox Lane,
San Jose, CA, 408-944-0388.

Khám sức khỏe – Việ c khám sức khoẻ sẽ khô ng xả y ra với họ c sinh mà cha mẹ đã

nộp đơn yêu cầu miễn khám sức khoẻ. Tuy nhiên, họ c sinh nà y có thể được gửi về
nhà nếu có lý do chính đáng để tin rằng em a� y đang bị bệnh truyền nhiễm hoặc
truyền nhiễm mà nhâ n viê n nhận ra được (EC 49451).

Thủ tục cho học sinh truy cập mạng Internet – Bả n thủ tụ c cho họ c sinh truy
cậ p mạ ng Internet có trong So� tay Họ c sinh-Phụ huynh. (EC 48980, 51870).

Học phí - Học phí là tiền học phí, tiền đặt cọc hoặc các khoản phí khác áp đặt lên học

sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, là vi phạm các điều luật của nhà nước
và các điều khoản hiến pháp đòi hỏi các hoạt động giáo dục cho tất cả học sinh phải
được cung cấp miễn phí ba� t ke� khả năng hoặc thiệ n ý muo� n trả phí củ a gia đı̀nh hoặc
yêu cầu sự miễn trả đặc biệt. Các hoạt động giáo dục là những hoạt động của một
trường học, họ c khu, trường hie� n chương charter, hoặc vă n phò ng giá o dụ c củ a hạ t
mà là một bộ phận cơ bản của ne� n giáo dục, bao gồm nhưng không giới hạn đe� n các
hoạt động trong khóa và ngoại khóa.

Học phí bao gồm, nhưng không giới hạn đe� n tất cả những điều sau đây:
1. Học phí được xem là mộ t điều kiện để được đăng ký và o trường hoặ c lớp học,
hoặc là điều kiện để tham dự lớp học hoặc một hoạt động ngoại khóa, bất kể
lớp học hay hoạt động đó là tự chọn hay bắt buộc, hoặc là đe� la� y đie� m.
2. Khoản tiền đặt cọc hoặc tiền thanh toán khác mà học sinh phải đưa ra để có
được khóa, tủ khóa, sách, dụng cụ học tập, nhạc cụ, quần áo hoặc các vật liệu
hoặc thiết bị khác
3. Họ c sinh phả i mua hà ng để có được vật liệu, vật dụ ng, thiết bị hoặc quần áo
liên quan đến một hoạt động giáo dục.

Hồ sơ học sinh/Thông cáo Quyền lợi của Phụ huynh và Học sinh - Luật liên

bang và tiểu bang liên quan đến hồ sơ học sinh cấp một số quyền riêng tư và quyền
truy cậ p ho� sơ cho cá c học sinh và cha mẹ của cá c em. Quye� n truy cập tất cả các hồ
sơ nhận dạng được cá nhân mà được duy trì bởi sở họ c chá nh phải được cấp cho: (1)
Phụ huynh của học sinh từ 17 tuổi trở xuống; (2) Phụ huynh của học sinh từ 18 tuổi
trở lên nếu họ c sinh cò n phụ thuộc vào cha mẹ do việ c khai thuế; (3) Học sinh từ 18
tuổi trở lên, hoặc học sinh ghi danh vào một cơ sở giáo dục sau trung học (gọi là "học
sinh đủ điều kiện").

Phụ huynh, hoặc một học sinh hội đủ điều kiện, có thể xem lại hồ sơ cá nhân bằng
cách nạ p gia� y yêu cầu với hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ tı̀m cá ch cung cấp lời giả i
nghı̃a và giả i thı́ch ne� u được yêu cầu. Thông tin được cho là không chính xác hoặc
không phù hợp có thể bị xóa theo yêu cầu. Ngoài ra, phụ huynh hoặc học sinh đủ
điều kiện có thể nhận được một bản sao của bất kỳ thông tin nào trong hồ sơ với chi
phí hợp lý cho mỗi trang trong vòng 5 ngày kể từ ngày yêu cầu. Các chính sách và thủ
17

tục của sở họ c chánh liên quan đến: vị trí và the� loại hồ sơ; các loại thông tin được
giữ lại; người chịu trách nhiệm về hồ sơ; thông tin danh mục; việ c truy cậ p ho� sơ do
người khác; xem lạ i; và tranh luậ n ve� ho� sơ đe� u có sẵn thông qua hiệu trưởng ở mỗi
trường. Khi một học sinh chuyển đến một họ c khu mới, hồ sơ sẽ được chuyển đi
theo yêu cầu của sở họ c chá nh mới. Tại thời điểm chuyển trường, phụ huynh hoặc
học sinh có thể xem xét, nhận bản sao (với mức phí hợp lý) và/hoặc tranh luậ n ve� hồ
sơ. Nếu quý vị tin rằng sở họ c chá nh không tuân thủ các quy định của liên bang về
việ c bảo mật, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (20 USC
§1232g) (EC 49063 et seq., 49073, 34 CFR 99,30, 34 CFR 99.34 và Đạo luật về quyền
giáo dục và quyền riêng tư của gia đình liên bang).

Giảm điểm học – Đie� m họ c khô ng the� bị giả m đi do những la� n va� ng mặ t có phé p
ne� u bà i tậ p hoặ c bà i kie� m tra đã được hoà n ta� t (EC 48205, 48980).

Đưa ra hồ sơ học sinh / Tuân theo trát hầu tòa hoặc lệnh tòa – Cá c sở họ c

chá nh ba� t buộ c phả i co� ga� ng bá o cho cá c phụ huynh bie� t trước khi tie� t lộ cá c chi tie� t
ve� họ c sinh do tuâ n theo trá t ha� u tò a hoặ c lệ nh tò a. (EC §§49076 VA� 49077)

Đưa ra hồ sơ học sinh cho viên chức của trường và nhân viên của học khu

Các sở họ c chá nh có thể đưa ra hồ sơ giáo dục, mà khô ng có gia� y chấp thuận trước
của phụ huynh, cho bất cứ viên chức hay nhân viên của trường, bao gồm các kế toán
viên, nhà tư vấn, nhà thầu, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác, do có sự quan tâm
hợp pháp trong hồ sơ giáo dục (EC §§49076 A) (1) và 49064 (d)).

Sư tham gia bắt buộc của phụ huynh – Đạ o luậ t giá o dụ c ba� t buộ c mỗi họ c khu

phải thông qua một chính sách cho phép giáo viên bá o cho phụ huynh hoặc người
giám hộ của một học sinh đã bị thô i họ c tạ m thời bởi giáo viên theo Đạ o luậ t EC
48910 vì các lý do được chỉ định trong phần (l) hoặc (k) của EC 48900 ra� ng họ phả i
tham dự một pha� n ngày học trong lớp của con em họ . Chính sách này sẽ câ n nha� c các
yếu tố có thể cản trở sự tuân thủ và chỉ ảnh hưởng đến lớp học mà học sinh bị cho
thô i họ c. Ngoài ra, cha mẹ được luật pháp bảo vệ đe� khô ng bị sa thả i, đe dọ a sẽ bị sa
thả i, bị hạ chức hoặc bị đối xử không công bằng bởi chủ sở vì đã dành thời gian để
hoàn thành sự yê u ca� u này thông qua Luật lao động 89.7 (EC 48900.1).

Quyền yêu cầu – Cá c phụ huynh có quye� n yê u ca� u cá c thô ng tin ve� trı̀nh độ chuyê n
mô n củ a giá o viê n và nhâ n viê n trợ giú p củ a con em họ (20 USC 6311).

Quyền hạn chế việc sử dụng thú vật với tính cách có hại hoặc phá hoại –

Mo� i cá nhâ n họ c sinh có quyền hạ n che� việ c tham gia vào các hoạt động mà họ cho là
việc sử dụng độ ng vậ t mộ t cá ch có hại và phá hoại. Giáo viên của họ sẽ thông báo cho
học sinh về các quyền của cá c em theo mục này bất cứ khi có một khóa học sử dụng
các bộ phận động vật sống hoặc chết (EC 32255).

Thời khóa biểu các ngày học ngắn – Lịch trı̀nh cá c ngà y họ c hiệ n tạ i có trê n
trang mạ ng và vă n phò ng củ a trường (EC 48980).
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Bản báo cáo tổng quát của trường – Mo� i trường họ c ba� t buộ c phả i soạ n Bả n

Bá o cá o to� ng quá t củ a trường (SARC) và phâ n pho� i bả n nà y cho phụ huynh khi có lời
yê u ca� u. Bả n SARC có sa� n trong trang mạ ng củ a trường..

Đoạn 504/Học sinh có khuyết tật (Đoạn 504 của Đạo luật Rehabilitation
Act of 1973) - Luật liên bang đòi hỏi các sở họ c chá nh phải thông báo hàng năm cho

học sinh bị khuyết tật và phụ huynh củ a cá c em về chính sách và trách nhiệm phi
phân cấp của Sở họ c chá nh theo Mục 504 của Đạ o luậ t Rahabilitation Act. Việ c phân
biệt đối xử vì lý do khuyết tật là bị ngă n ca� m. Mục 504 yêu cầu các sở họ c chá nh phải
xác định và đánh giá trẻ em khuyết tật để đảm bảo một nền giáo dục công lập miễn
phí và phù hợp. Các cá nhân bị suy giảm về thể chất hoặc tinh thần mà gâ y hạn chế
đáng kể trong một hoặc nhiều sinh hoạt chính của cuộc sống, kể cả việ c học tập, đều
có đủ điều kiện để nhận các dịch vụ và sự trợ giúp được thiết kế nha� m đáp ứng cá c
nhu cầu của cá c em ở cù ng mức với việ c đá p ứng cá c nhu ca� u củ a cá c họ c sinh khô ng
bị khuye� t tậ t.

Các khóa giáo dục về tình dục/bệnh hoa liễu – Sở họ c chá nh trường Orchard

có thể cung cấp giáo trình về giáo dục giới tính và bệnh hoa liễu cho ca� p II (6-8). Cá c
phụ huynh/người giám hộ có thể xem bả n giá o trı̀nh trước đó . Phụ huynh/người
giám hộ có thể nạ p gia� y yêu cầu cho giáo viên biết rằng học sinh của quý vị sẽ không
tham gia vào lớp họ c này. Một bà i tậ p khác sẽ được trao cho học sinh của quý vị. Ở
trường tiểu học (lớp 5), Sở họ c chá nh trường Orchard có thể dạ y cho cá c em khó a
Cuộc sống Gia đình. Cá c phụ huynh/người giá m hộ phả i nạ p giấy chấp thuận có chữ
ký cho giáo viên để cho học sinh của họ được tham gia. Phần này không áp dụng cho
các từ hoặc hình ảnh trong sách giáo khoa, vệ sinh và sức khoẻ (EC 51937)

Quấy nhiễu tình dục - Học sinh – Luậ t phá p ba� t buộ c Sở họ c chá nh chu ca� p mộ t
bả n sao củ a chı́nh sá ch ve� sự qua� y nhie� u tı̀nh dụ c cho cá c họ c sinh trong thô ng cá o
hà ng nă m gởi cho phụ huynh. Chı́nh sá ch nà y có trong So� tay Họ c sinh-Phụ huynh
trường Orchard.

Giáo dục đặc biệt; Hệ thống Child Find – Ba� t kỳ phụ huynh nà o đang nghi ra� ng
con họ có cá c nhu ca� u ngoạ i lệ có the� yê u ca� u với hiệ u trưởng thi hà nh mộ t cuộ c
đá nh giá xem con em có hộ i đủ đie� u kiệ n cho cá c dịch vụ củ a giá o dụ c đặ c biệ t hay
không. Chı́nh sá ch và thủ tụ c sẽ bao go� m gia� y thô ng cá o cho mọ i phụ huynh ve�
quye� n lợi củ a họ dựa theo Đạ o luậ t EC §56300. (EC §56301)

Khiếu nại về Giáo dục đặc biệt – Các quy định của tiểu bang yêu cầu Sở học

chánh phải thiết lập các thủ tục giải quyết các khiếu nại về giáo dục đặc biệt. Nếu quý
vị tin rằng Sở họ c chá nh vi phạm luật liên bang hay tiểu bang ve� việc nhận định hoặc
đặ t mộ t họ c sinh giá o dục đặc biệt và o lớp, hoặc các vấn đề tương tự, quý vị có thể
nộp đơn khiếu nại với Sở học chánh. Các quy định của tiểu bang yêu cầu Sở học
chánh gửi đơn khiếu nại của quý vị cho Tổng Quả n nhiệ m Giá o dụ c cô ng cộ ng củ a
Tie� u bang. Các thủ tục sẽ được đưa ra bởi hiệu trưởng. (5 CCR §3080)
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Giáo dục Đặc biệt (IDEA) – Luậ t tie� u bang và liê n bang đò i hỏ i ra� ng cá c họ c sinh

bị khuye� t tậ t tuo� i từ 3 đe� n 21 được chu ca� p chương trı̀nh giá o dụ c cô ng mie� n phı́ và
thı́ch hợp (FAPE) trong mộ t mô i trường ı́t hạ n che� nha� t. Cá c chi tie� t ve� sự hộ i đủ
đie� u kiệ n củ a họ c sinh, quye� n lợi phụ huynh và phương thức bả o vệ quye� n lợi sẽ
được đưa ra khi yê u ca� u.

Khảo sát Học sinh - Các công cụ nghiên cứu và đánh giá ẩn danh, tự nguyện, và bí
mật để đánh giá các hành vi và nguy cơ về sức khoẻ của học sinh như các bài kiểm
tra, bản câu hỏi và các cuộc điều tra có câu hỏi phù hợp với lứa tuổi về thái độ và
cá ch thực hà nh của học sinh liên quan đến giới tính, cuộc sống gia đình, đạo đức và
tôn giáo có the� được đưa ra cho họ c sinh nếu phụ huynh nhậ n được gia� y bá o, có cơ
hội để xem lại tài liệu, đồng ý hoặc cho bie� t không tham gia. (EC 51513).

Buộc thôi học có thời hạn –Đạ o luậ t giá o dụ c định nghı̃a từ Buộ c thô i họ c là “cho
họ c sinh ra khỏ i việ c lớp họ c hiệ n tạ i với mụ c đı́ch sửa đo� i.” Bị gởi đe� n vă n phò ng
không phả i là bị buộ c thô i họ c. Đạ o luậ t giá o dụ c có liệ t kê cá c vi phạ m da� n đe� n việ c
bị thô i họ c hoặ c trụ c xua� t khỏ i trường. Nhie� u vi phạ m phù hợp với vi phạ m chung
được liệ t kê và do đó có the� da� n đe� n việ c bị thô i họ c hoặ c trụ c xua� t, và đie� u nà y có
trong So� tay Họ c sinh-Phụ huynh Trường Orchard.

Trốn học - Bất cứ học sinh nào đang phả i đi họ c mà vắng mặt ba ngà y trong mộ t

nă m họ c không có lý do chính đáng hoặc trễ hay vắng mặt nhiều hơn 30 phút trong
ngày học mà không có lý do chính đáng cho ba lần trong một năm học, hoặc bất kỳ
sự kết hợp nào trong số đó, sẽ bị xem là người trốn học và sẽ bị báo cáo với giám sát
viên phụ trách hoặc Phó Quả n nhiệ m của Họ c khu. (EC 48260)

Thuốc diệt sâu – Mặ c dù Họ c khu trường Orchard khô ng dù ng thuo� c diệ t sâ u

thường xuyê n, cá c chi tie� t ve� thuo� c diệ t sâ u được sử dụ ng sẽ có trong trang mạ ng
củ a trường.

Phá hoại trường – Trong trường hợp chú ng tô i phát hiện ra rằng một học sinh đã

tham gia hoặc tự đưa ra hành vi phá hoại thì phụ huynh/người giám hộ có thể phải
chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa thiệt hại đến mức tối đa cho phép bởi luật dân
sự hiện hành, và chi phí thưởng người chı̉ đie� m cho đến mức tối đa cho phép bởi luật
dân sự hiện hành.

Khách thăm viếng – Học sinh trung học phải chờ đợi trong khuôn viên trường cho

tới giờ ra ve� trừ khi được giám sát bởi phụ huynh/người giám hộ. Chúng tôi luôn
hoan nghênh các bậc phụ huynh đến trường của chúng tôi. Để đảm bảo sự an toàn và
an là nh của học sinh, tất cả các người khá ch phải báo cáo trước với văn phòng. Tất cả
các người khá ch trong khuôn viên trường phải tôn trọng sự an toàn và sự riêng tư
của học sinh bằng cách không chụp ảnh hoặc quay video của học sinh không phải là
con riêng của mình và không sử dụng nhà vệ sinh dà nh cho học sinh. Phòng vệ sinh
có sẵn tại văn phòng. Phụ huynh củ a cá c họ c sinh lớp mẫu giáo nên đợi ở phía trước,
bên cạnh hàng rào. Vui lòng đi và o sâ n ba� ng khu vực trước khu vă n phò ng - chứ
không đi từ lối vào bên cạnh hoặc sân chơi. (Đạ o luậ t Hı̀nh sự CA 626-8)
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Chính sách cho sự An lành – Sở họ c chá nh Orchard đã thông qua chính sách chăm
sóc sức khoẻ. Vui lòng tham khảo trang mạng www.orchardsd.org của họ c khu để
biết thêm thông tin về Kế Hoạch An Toàn Toàn Diện của Nhà Trường, trong đó có
chính sách chăm sóc sức khoẻ.
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Thủ tụ c Khie� u nạ i Đo� ng
nha� t, Williams và cá c Thủ
tụ c khie� u nạ i khá c

Phần này bao gồm các quy tắc và hướng dẫn về việc nộp đơn, điều tra và giải quyết
khiếu nại thuộ c Thủ tụ c Khie� u nạ i Đo� ng nha� t (Uniform Complaint Procedures, ta� t là
UCP) liên quan đến việ c cáo buộc ve� sự vi phạm bởi cơ quan giáo dục địa phương
trong các luật pháp liên bang hoặc tie� u bang hoặ c cá c quy định cho các chương trình
giáo dục, bao gồm các cáo buộc về kỳ thị, quấy rối, hăm dọa, bắt nạt và không tuân
thủ luật pháp liên quan đến học phí

Phần này trình bày thông tin về cách Trường Orchard xử lý các khiếu nại của UCP
liên quan đến các chương trình hoặc hoạt động cụ thể củ a chú ng tô i mà có được tài
trợ bởi tiểu bang hoặc liê n bang. Mộ t khiếu nại là lời tuyên bố bằng văn bản và có
chữ ký của người khiếu nại cáo buộc sự vi phạm luật pháp hoặc quy định của liên
bang hoặc tiểu bang, có thể bao gồm sự cáo buộc về kỳ thị, sách nhiễu, hăm dọa, bắt
nạt và thu phí học sinh đe� được tham gia hoạt động giáo dục. Người khiếu nại là bất
kỳ cá nhân nào, bao gồm đại diện được uỷ quyền hợp pháp của một người hoặc một
nhó m khá c, cơ quan công cộng hoặc tổ chức mà có quan tâ m ve� va� n đe� nà y và có nạ p
gia� y khiếu nại cáo buộc vi phạm luật pháp hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu
bang, bao gồm các sự cáo buộc về kỳ thị, quấy rối, hăm dọa, bắt nạt và không tuân
thủ pháp luật liên quan đến học phí. Nếu người khiếu nại không thể đưa đơn khiếu
nại bằng văn bản, vì khuyết tật hoặc bị mù chữ, Trường Orchard sẽ giúp người nà y
trong việc nộp đơn khiếu nại.

Cá c chương trı̀nh và hoạ t độ ng mà Trường Orchard có được tà i trợ từ tie� u bang hoặ c
liê n bang là :
•
•
•
•

Cá c chương trı̀nh ho� trợ phâ n loạ i hợp nha� t
Cá c chương trı̀nh dinh dưỡng cho trẻ em
Kế hoạch Kiểm soát Trách nhiệm Địa phương
Cá c chương trı̀nh giá o dụ c đặ c biệ t

Phần này cũng áp dụng cho việc khiếu nại liên quan đến việc phân biệt đối xử bất
hợp pháp, sách nhiễu, hăm dọa và bắt nạt đối với bất kỳ nhóm được bảo vệ nào được
xác định theo mục 200 và 220 của mục luật giáo dục và Bộ luật Chính phủ số 11135,
bao gồm những đặc điểm thực tế hoặc nhận thức như tuổi, tổ tiên, màu da, nhóm
dân tộc, giới tính được bie� u lộ , giới tính được xá c nhậ n, giới tính, khuyết tật, quốc
tịch, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc hoặc sắc tộc, tôn giáo, giới tính ve� sinh lý , khuynh
hướng tình dục hoặc dựa theo mo� i liên kết của người nà y với một người khá c hoặc
một nhóm có ı́t nha� t mộ t đặc điểm thực tế hoặc nhận thức được nê u trê n, trong bất
kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được thực hiện bởi một cơ quan địa phương
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được tài trợ trực tiếp bởi hoặc nhận hoặc hưởng lợi từ bất kỳ sự trợ giúp tài chính
nào của tiểu bang.

Các khiếu nại sau đây sẽ được chuyển đến các cơ quan khác để giải quyết mộ t cá ch
thích hợp và không thuộc quá trình UCP của chúng tôi quy định trong tài liệu này trừ
khi các thủ tục này được áp dụng bởi các thỏa thuận riêng biệt giữa cá c cơ quan:
1. Các cáo buộc lạm dụng trẻ em sẽ được chuyển tới Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em
(CPS) hoặc cơ quan thực thi pháp luật phù hợp.
2. Khiếu nại về phân biệt đối xử trong việc làm sẽ được gửi đến Bộ Thương mại
và Nhà ở Cô ng ba� ng của Tiểu bang (DFEH).
3. Các cáo buộc gian lận sẽ được chuyển đến Phòng Pháp chế, Kiểm toán và
Tuân thủ tại Bộ Giáo dục California (CDE).

Các trách nhiệm của Trường Orchard

Trường Orchard có trách nhiệm chính để đảm bảo tuân thủ các điều luật và quy định
hiện hành của tiểu bang và liên bang. Chúng tôi sẽ điều tra các khiếu nại cáo buộc
việc không tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành của tiểu bang và liên bang
và/hoặc cáo buộc phân biệt đối xử, sách nhiễu, hăm dọa, bắt nạt và tính phí học phí
cho việc tham gia vào một hoạt động giáo dục và tìm cách giải quyết các khiếu nại
theo thủ tục UCP của chúng tôi

Đối với các khiếu nại về sự không tuân thủ pháp luật liên quan đến học phí, nếu
Trường Orchard thấy giá trị trong mộ t lời khie� u nạ i, một biện pháp khắc phục sẽ
được cung cấp cho tất cả học sinh, phụ huynh và người giám hộ bị ảnh hưởng, nếu
thích hợp, mà sẽ bao gồm những nỗ lực hợp lý bởi Trường Orchard để đảm bảo sự
hoàn trả đầy đủ cho tất cả học sinh bị ảnh hưởng, phụ huynh và người giám hộ.

Chính sách UCP của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những người khiếu nại được bảo vệ
đe� khô ng bị trả đũa và danh tı́nh của người khiếu nại ve� sự phân biệt đối xử, quấy
rối, hăm dọa và bắt nạt sẽ được giữ kín nếu thích hợp. Chúng tôi đã đệ trình các
chính sách và thủ tục UCP của chúng tôi cho ban quản trị địa phương để phê duyệt
và thông qua.

Người chịu trách nhiệm tiếp nhận và điều tra các khiếu nại và đảm bảo tuân thủ luật
pháp và các quy định của tiểu bang và liên bang là:
Tê n họ hoặ c chức vị:
Đơn vị hoặ c vă n phò ng:
Địa chı̉:
So� điệ n thoạ i:

To� ng Quả n nhiệ m hoặ c Nhâ n viê n được bo� nhiệ m_______
Vă n phò ng To� ng Quả n nhiệ m________
921 Fox Lane, San Jose, CA
408-944-0397

Chúng tôi đảm bảo rằng người ở trên, người chịu trách nhiệm tuân thủ và/hoặc điều
tra, có kiến thức về các luật/chương trình mà họ được phân công để điều tra. Việc
khiếu nại về sự không tuân thủ pháp luật liên quan đến học phí sẽ được nộp cho hiệu
trưởng.
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Hà ng nă m chúng tôi sẽ gởi gia� y bá o cho học sinh, nhân viên, phụ huynh hoặc người
giám hộ của học sinh, các ủy ban cố vấn trường học của chúng tôi và các nhó m có
quan tâm ve� tiến trình UCP của chúng tôi đe� cho bie� t ve� cơ quan địa phương nà o đã
bị cá o buộ c là đã vi phạ m luật liên bang hoặc tiểu bang hoặ c quy định cho cá c
chương trı̀nh giá o dụ c, bao go� m sự cá o buộc về kỳ thị, quấy nhiễu, hăm dọa, bắt nạt
và không tuân thủ pháp luật liên quan đến học phí. Thông báo hàng năm của UCP sẽ
được phâ n pho� i cho tất cả các nhóm ca� n thie� t mỗi năm và bao gồm thông tin về cách
khiếu nại với CDE. Kháng cáo là một yêu cầu được viết bằng văn bản được người vi
phạ m nạ p lê n ca� p cao hơn ca� p xem xét lú c đầu đe� yêu cầu ho� sơ được xem xét lại
hoặc tái thẩm tra quyết định của cơ quan có thẩm phán thấp hơn.

Thông báo Thường niên UCP của chúng tôi cũng sẽ tư vấn người nhận ve� các biện
pháp khắc phục dân sự có thể có sẵn theo luật phân biệt đối xử, sách nhiễu, hăm dọa
và bắt nạt của tiểu bang hoặc liên bang, nếu có, và ve� sự khá ng cá o dựa theo mục
Đạo luật 262.3. Thông báo Thường niên UCP của chúng tôi sẽ được vie� t bằng Tiếng
Anh và ngôn ngữ chính, theo mục 48985 của Đạo luật giáo dục, hoặc phương thức
truyền thông của người nhận thông báo.
Nạp đơn khiếu nại với Trường Orchard
Ngoại trừ những khiếu nại Williams về các tài liệu giảng dạy, các tı̀nh hı̀nh khẩn cấp
gây nguy hiểm cho sức khoẻ hoặc sự an toàn của học sinh hoặc nhân viên, các chức
vụ giá o viê n bị bỏ tro� ng hoặ c cô ng việ c giá o viê n được phâ n bo� không chính xác, và
các khiếu nại liên quan đến phân biệt đối xử, quấy rối, hăm dọa và bắt nạt, cơ quan
hoặc tổ chức có thể nộp đơn khiếu nại với To� ng Quản nhiệm hay người được chỉ
định của họ cáo buộc một vấn đề, mà nếu đúng, là vi phạm của LEA của chúng tôi về
luật pháp hoặc quy định điều chỉnh chương trình của liên bang hoặc tiểu bang. Khiếu
nại về việc không tuân thủ luật liên quan đến lệ phí học sinh có thể được đệ trình lên
hiệu trưởng trường theo Thủ tục Khiếu nại Thống nhất và có thể được nạ p a� n danh
nếu gia� y khiếu nại có cung cấp bằng chứng hoặc thông tin dẫn đến bằng chứng để
chứng minh cáo buộc về sự không tuân thủ luật lệ liên quan đến họ c phı́.
Cuộ c điều tra về việc phân biệt đối xử, sách nhiễu, hăm dọa và bắt nạt bất hợp pháp
phải được khởi xướng bằng cách nộp đơn khiếu nại không muộn hơn sáu (6) tháng
kể từ ngày xảy ra việc phân biệt đối xử, quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt, hoặc ngày
người khiếu nại bie� t sự thật về sự phân biệt đối xử, quấy rối, hăm dọa, và bắt nạt.
Thời gian nộp đơn có thể được ké o dà i qua gia� y bá o bởi giám đốc học khu của chúng
tôi hoặc người được chỉ định của họ, theo gia� y yêu cầu của người khiếu nại nêu ra lý
do gia hạn. Thời hạn nộp hồ sơ có thể được kéo dài bởi người quản lý của chúng tôi
hoặc người được chỉ định của họ vì lý do chính đáng trong một khoảng thời gian
không quá chín mươi (90) ngày theo lịch sau khi hết thời hạn sá u (6) thá ng. To� ng
Quản nhiệ m của chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức khi nhận được yêu cầu gia hạn.
Đơn khiếu nại sẽ được nạ p bởi người cáo buộc rằng mình đã từng bị kỳ thị, quấy
nhiễu, đe dọa và bắt nạt bất hợp pháp, hoặc bởi những người tin rằng một cá nhân
hoặc bất kỳ cá nhân cụ thể nào đã bị phân biệt đối xử, quấy rối, hăm dọa và bắt nạt
như bị cấm bởi phần này.
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Cuộ c điều tra việc phân biệt đối xử, sách nhiễu, hăm dọa và khiếu nại bắt nạt phải
được tiến hành theo cách bảo vệ sự bı́ mật của các bên và duy trì tính toàn vẹn của
quá trình.

Ngoạ i trừ cá c khie� u nạ i thuộ c Williams, trong vòng sáu mươi (60) ngày dương lịch
kể từ ngày nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ tiến hành và hoàn ta� t một cuộc điều tra
về khiếu nại theo các chính sách và thủ tục của UCP và chuẩn bị vă n bả n với quyết
định; cũ ng được gọi là báo cáo cuối cùng. Khoảng thời gian này có thể được gia hạn
bằng gia� y đo� ng ý của người khiếu nại.
Cuộ c điều tra sẽ bao gồm cơ hội cho người khiếu nại, hoặc người đại diện của người
khiếu nại, hoặc cả hai, trình bày khiếu nại và bằng chứng hoặc thông tin dẫn đến
bằng chứng để chứng minh các cáo buộc về việc không tuân thủ pháp luật và/hoặc
các quy định của tiểu bang và liên bang.

Việc từ chối của người khiếu nại trong việ c cung cấp cho điều tra viên các tài liệu
hoặc bằng chứng khác có liên quan đến các cáo buộc trong đơn khiếu nại hoặc không
hợp tá c hoặc từ chối hợp tác trong việc điều tra hoặc tham gia và o bất kỳ sự cản trở
điều tra nào khác có thể dẫn đến việc bãi bỏ khiếu nại do thiếu bằng chứng để chứng
minh các cáo buộc.
Sự từ chối của Trường Orchard trong việ c cung cấp cho điều tra viên hồ sơ và/hoặc
các thông tin khác có liên quan đến cáo buộc trong đơn khiếu nại, hoặc không hợp
tá c hoặc từ chối hợp tác trong việc điều tra hoặc tham gia và o bất kỳ sự cản trở nào
khác trong cuộc điều tra, có thể dẫn đến mộ t tuyê n á n dựa trên bằng chứng đã thu
thập được rằng một vi phạm đã xảy ra và có thể dẫn đến việc áp dụng biện pháp
khắc phục theo ý người khiếu nại.

Chúng tôi sẽ ra Quyết định dựa trên bằng chứng. Quyết định phải được lậ p thà nh
văn bản và được gửi cho người khiếu nại trong vòng sáu mươi (60) ngày lịch kể từ
khi nhận được khiếu nại của cơ quan giáo dục địa phương. Quyết định nên bao gồm:
(i) các phát hiện ve� chuyệ n đã xả y ra dựa trên bằng chứng thu thập được,
(ii) kết luận của pháp luật,
(iii) quye� t định cho khie� u nạ i nà y,
(iv) lý do cho quye� t định đó ,
(v) hành động khắc phục, nếu có có lý do xá c đá ng,
(vi) gia� y bá o về quyền kháng cáo quyết định của LEA với CDE, và
(vii) các thủ tục phải tuân theo để khởi sự việ c kháng cáo với CDE.

Không có điều nào trong phần này cấm mọi người liên quan đến việ c khiếu nại sử
dụng các phương pháp thay thế để giải quyết các cáo buộc, như việ c hòa giải. Chúng
tôi cũng không bị cấm giải quyết các khiếu nại trước khi nộp đơn khiếu nại chính
thức. Hòa giải là một hoạt động giải quyết vấn đề mà có một nhó m thứ ba giúp các
bên tranh chấp giải quyết khiếu nại.
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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 Trường Orchard, bao gồm tất cả các
chính sách được mô tả (Xe buýt, Công nghệ, Thư viện, v.v..).

Tê n họ họ c sinh: ________________________________________________________________________
Chữ ký họ c sinh: ___________________________________________________________________

Tê n họ Phụ huynh/Giá m hộ : _____________________________________________________________

Chữ ký Phụ huynh/Giá m hộ : _________________________________________________________
So� điệ n thoạ i: ______________________________________________________________________

So� điệ n thoạ i khá c: __________________________________________________________________
Ngà y: _____________________________

Gia� y bá o mie� n thu hı̀nh video/chụ p hı̀nh
Video/ Photograph Opt-Out Notice

Trong suốt năm, nhân viên thường ghi lại quá trình học tập thông qua hình ảnh và
video. Với sự riêng tư của trẻ em chúng ta, chúng tôi muốn đảm bảo rằng cá c phụ
huynh có quyền lựa chọn ve� việ c cho phép con của mình tham gia vào việc này. Để
tuân thủ các nguyên tắc an toàn của trường, chúng tôi sẽ không công bố bất kỳ tên
nào của đứa trẻ cùng với hình ảnh của họ.
Xin đie� n và o đơn nà y CHI� KHI QUY� VỊ KHÔNG MUO� N CON QUY� VỊ ĐƯỢC THU HI�NH
HOAẶ C CHỤ P HI�NH.
Nếu chúng tôi không nhận mẫu đơn có chữ ký của quý vị, trường Orchard sẽ cho
rằng nhân viên có thể sử dụng hình ảnh của con quý vị như đã đề cập ở trên.
______________________________ _____________________________________
Tê n họ con em
Chữ ký Phụ huynh/Giá m hộ
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________________
Ngà y

