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PHƯƠNG CÁCH VÀ ĐIỀU LỆ DÀNH CHO TOÀN QUẬN 

Cuốn sổ tay học sinh này gồm những điều luật được lập nên bởi luật của tiểu 

bang, sở giáo dục và ban quản trị của Ty học chánh. Đây là điều lệ chung của toàn 

quận áp dụng cho tất cả các trường. 

 

Tuy nhiên mỗi trường có quyền lập và thực hành riêng cho trường của mình 

miễn là không đi ngược với các điều luật của tiểu bang và ban quản trị trường của 

quận. 
 

 

THÔNG BÁO 

 
Ty học chánh trường Công lập quận Jefferson cam kết bảo đảm rằng tất cả những dịch vụ, chương trình và 

những tiện nghi có thể sử dụng được cho các học sinh, phụ huynh hoặc giám hộ hoặc bất cứ ai vào trong cơ 

sở của chúng tôi. Chúng tôi không phân biệt tuổi tác, màu da, khuyết tật hoặc tàn tật trong sự vi phạm phần 

504 của đạo luật phục hồi, nguyên quán, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc xu hướng giới tính trong các 

chương trình và hành vi và cung cấp sự tiếp cận công bằng tới các hướng đạo sinh và các nhóm trẻ khác. 

Những điều trên phản ảnh điều mà các học sinh của chúng ta và các phụ huynh hoặc giám hộ của các em có 

quyền căn cứ vào những luật sau đây: 

 

 Quyền VI, và VII của đạo luật dân quyền của 1964 – màu da, nguyên quán 

 Phân biệt tuổi tác của đạo luật việc làm của 1967 

 Đạo luật phân biệt tuổi tác của 1975 

 Điều IX của những bổ sung giáo dục của 1972 (điều IX) – giới tính 

 Phần 504 của điều luật phục hồi của 1973 (phần 504) – khuyết tật 

 Điều luật công dân Mỹ với khuyết tật của 1990 và điều luật bổ sung ADA của 2008 
(ADA) – khuyết tật 

 Điều luật tiếp cận công bằng hướng đạo sinh của Mỹ 
 

Những thắc mắc về sự tuân theo của bộ với quyền IX và những luật dân quyền khác hoặc những phàn nàn 

về kỳ thị dưới bất cứ đạo luật nào kể trên có thể liên lạc tới: 
 

Người phối trí viên quyền IX 

Liên lạc: 

Gretchen Williams 
(Gretchen.Williams@jpps.k12.la.us) 

501 Manhattan Boulevard, Harvey, LA 70058 

504-365-5309 

Người phối trí viên phần 504/ADA 

Terri Trahan 

(Terri.Trahan@jppss.k12.la.us) 

501 Manhattan Boulevard, Harvey, LA 70058 
504-349-7950 

 

Thông tin về những luật dân quyền liên bang mà thực thi tại Ty học chánh quận Jefferson và các trung tâm 

giáo dục khác thì có sẵn ở trang của văn phòng dân quyền, bộ giáo dục Mỹ tại 

http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/. Những thắc mắc về quyền IX và những luật dân quyền liên bang 

khác có thể liên lạc với văn phòng dân quyền, bộ giáo dục Mỹ, 1999 Bryan Street, Suite 1620, Dallas, 

Texas 75201-6810. 

 
Điều chỉnh lại: Tháng 10, 2016 

http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỖ TRỢ HỌC SINH 
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Bảo hiểm tai nạn/bị thương  
Ty học chánh có sẵn một chương trình bảo hiểm học sinh mà có thể mua được từ một công ty có hợp đồng Ty học chánh cho 

phép giao dịch với toàn thể học sinh. Tất cả thủ tục được thực hiện giữa học sinh và công ty này. Học sinh không bắt buộc phải 

mua bảo hiểm này. 

Ngay sau khi bị thương, học sinh phải tức thời lấy mẫu đơn báo cáo từ nhân viên kế toán trong văn phòng trường. 

Xin nhập học  
Hội đồng nhà trường sẽ cho phép nhập học của các học sinh đủ tiêu chuẩn sau đây: 

1. Cư ngụ hợp pháp trong vùng địa lý của trường học. 

2. Trong độ cưỡng bách đi học là sáu (6) tuổi hoặc sinh trước hoặc đúng ngày 30 tháng 9 tính vào niên khóa bắt đầu của 

năm học. 

3. Là năm mười chín (19) tuổi hoặc nhỏ hơn vào ngày 30/9 của năm dương lịch, trong đó năm học bắt đầu hoặc là hai 

mươi (20) tuổi sinh trước hoặc vào ngày 30 tháng 9 năm dương lịch mà trong đó năm học bắt đầu và có đủ các khoản 

tín dụng mà học sinh ấy sẽ có thể tốt nghiệp trong vòng một năm học sau khi nhập học. 

4. Chưa có bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng Bổ túc văn hóa. 

5. Là nếu không hội đủ điều kiện ghi danh vào một trường công lập theo luật tiểu bang và các chính sách của hội đồng nhà 

trường và trường tiểu học cũng như trung học. 

 Tuổi cần để đi học  

1. Dự bị mẫu giáo 

Tuổi nhỏ nhất để học lớp dự bị mẫu giáo là hai (2) tuổi 

nhỏ hơn tuổi qui định cho vào học lớp một. Trẻ phải đủ 

bốn (4) tuổi tính đến trước hoặc đúng ngày 30 tháng 9 

của năm học đó. 

2. Mẫu giáo 

Tuổi nhỏ nhất để học lớp mẫu giáo là một tuổi nhỏ hơn 

tuổi qui định cho vào học lớp một. Trẻ phải đủ năm (5) 

tuổi trước hay đúng ngày 30 tháng 9 của năm học đó. 

Một khi theo học lớp mẫu giáo tất cả luật hiện diện 

được áp dụng. 

3. Lớp một 

Như một tiền lệ ghi danh lớp một của trường công, trẻ 

em đã học ít nhất một năm lớp mẫu giáo toàn thời gian 

tại một trường tư hay công, hoặc phải vượt qua kỳ thi 

xét nghiệm học lực trước khi ghi danh vào lớp một. Trẻ 

 

phải đủ sáu (6) tuổi trước hay đúng ngày 30 tháng 9 của 

năm học đó. 

4. Sự hiện diện của tiểu học, trung học cấp 2 và cấp 3; 

Tuổi cưỡng bách giáo dục (La.R.S.17:221) 

Tất cả phụ huynh, người dạy kèm hoặc những người 

khác cư ngụ trong tiểu bang Louisiana, có con em tuổi 

từ bảy (7) tuổi đến mười tám (18) tuổi đều có trách 

nhiệm gửi con em đó đến trường học công hay tư, ngoại 

trừ em đó tốt nghiệp trung học trước mười tám (18) 

tuổi. 

5. Giáo dục đặc biệt 

Chương trình giáo dục đặc biệt sẽ được hỗ trợ cho các 

em khuyết tật tuổi từ ba (3) tuổi đến hai mươi mốt (21) 

tuổi. Ty học chánh có quyền chọn hỗ trợ chương trình 

giáo dục đặc biệt cho trẻ em dưới ba (3) tuổi. 

 Điều kiện nhập học  

Những giấy tờ cần thiết phải có để ghi danh vào học tại quận Jefferson: 

1. Giấy khai sinh 

2. Tiểu bang đang cư ngụ GIẤY CHÍCH NGỪA TOÀN 

CẦU HIỆN TẠI CỦA TIỂU BANG LOUISIANA 

3. Giấy được phép nuôi dưỡng (nếu thích hợp – những giấy 

tờ công chứng & tạm thời không được chấp nhập là 

giấy tờ tùy thân. Nhân viên trường học sẽ liên lạc với 

Ban Cố Vấn để hướng dẫn những đơn phải nộp. 

4. Phiếu điểm năm học vừa qua (ngoại trừ mẫu giáo) 

5. Giấy chứng nhận nơi cư trú. 

 Giấy chứng nhận cư trú cần có  

Cha mẹ/giám hộ của học sinh mà địa chỉ hợp pháp hiện tại chưa được xác nhận, hoặc Văn phòng Ban Tham Vấn có thắc mắc 

về sự hiệu lực của địa chỉ, phải cung cấp giấy chứng nhận về nơi cư trú phù hợp trong phạm vi địa lý của trường theo học đến 

hiệu trưởng. Điều này áp dụng cho học sinh ghi danh lần đầu tại quận Jefferson hoặc cho các em chuyển vào trong quận 

Jefferson. 

Giấy tờ để chứng minh cư trú phải có tên và địa chỉ hiện tại của cha mẹ/giám hộ. Giấy tờ có thể chấp nhận ̣(ít nhất có hai 2), 

nhưng không giới hạn bởi, những giấy sau đây: 

a. Học sinh bổ sung hợp đồng mướn nhà; 

b. Biên lai tiền điện, nước hoặc tiền cọc; 

c. Bản sao giấy đồng ý mua hoặc giấy mua nhà; 

d. Bản sao giấy đồng ý mua hoặc giấy mua đất để xây 

nhà đứng tên bởi cha mẹ/giám hộ của học sinh, và 

phải có giấy của nhà thầu chứng thực ngày hoàn tất 

của nhà không quá chín mươi (90) ngày; 

e. Giấy tờ pháp lý cấp bởi hoặc chấp thuận bởi Tòa án 

Dân sự quận Jefferson cho phép giám hộ hoặc coi sóc 

đến thành người lớn, không phải cha mẹ của học sinh, 

nếu học sinh cư trú với người đó, nếu học sinh mười 

sáu (16) tuổi hoặc nhỏ hơn; 

f. Chứng từ hợp pháp chứng nhận học sinh không còn 

dưới sự kiểm soát của cha mẹ và/hoặc giấy chứng 

nhận chỗ ở theo yêu cầu; 
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g. Giấy tờ hợp pháp được chấp thuận bởi Sở di trú và nhập tịch Hoa kỳ; 

Nếu những giấy tờ trên không được cung cấp, hiệu trưởng trường hoặc người được chỉ định sẽ liên lạc với Văn phòng Tư vấn để 

hướng dẫn và cho cha mẹ/giám hộ hoặc học sinh có mười lăm (15) ngày để bổ túc hồ sơ chứng nhận cư trú. Học sinh phải ghi 

danh và đến lớp. Học sinh đã lập gia đình ghi danh nhập học phải tuân thủ việc đến trường thường xuyên. 

 Ghi danh nhập học cho các học sinh đã lập gia đình  

Học sinh đã lập gia đình ghi danh nhập học cần phù hợp những tiêu chuẩn nhập học thông thường. 

 Ghi danh nhập học cho các học sinh khuyết tật tạm thời  

Học sinh bị thương tật tạm thời cũng được phép đến trường bình thường, Bác sĩ có giấy phép hành nghề ở Louisiana và cha 

mẹ/giám hộ viết và ký tên vào giấy xác nhận tình trạng 
1. cho trường về tình trạng và khả năng của học sinh trong 

phạm vi trường học 
2. khả năng học sinh đi và về bằng xe buýt trường và những 

hạn chế liên can đến thể dục 

3. và những  sinh  hoạt  khác của trường (xem phần  khuyết tật). 

 Ghi danh nhập học cho học sinh làm thiệt hại tài sản của trường  

Học sinh bị đuổi học vì làm hư hỏng bất cứ tài sản nào thuộc các trường hoặc tài sản có hợp đồng với hệ thống của trường học 

không được ghi danh cho đến khi thanh toán đầy đủ phí tổn mà học sinh gây ra hoặc do chỉ thị của trưởng Ty học chánh. Nếu tài 

sản bị hư hỏng là xe buýt sở hữu, có hợp đồng với, hoặc đồng sở hữu của bất cứ quận nào hoặc của sở giáo dục đô thị, một học 

sinh bị đuổi học vì những hư hỏng trên sẽ không được phép lên bất cứ xe buýt trường nào cho đến khi thanh toán tiền đầy đủ cho 

thiệt hại đó hoặc cho đến khi có chỉ thị của Trưởng Ty học chánh. Quyết định cho những điều này là một phần của Sở giáo dục 

trong La.R.S.17:416A(3)(d) 

 Ghi danh nhập học cho học sinh có thai  

Học sinh đang mang thai xin nhập học phải xuất trình, cùng với những giấy tờ xin nhập học, giấy chứng nhận hàng tháng của bác 

sĩ, bắt đầu từ tháng thứ tư, cho biết rằng học sinh mang thai đó có thể đi học và đi xe buýt trường. Hơn nữa giấy chứng nhận của 

bác sĩ phải bao gồm các khả năng và giới hạn thể lực của học sinh, nhưng không giới hạn tới các hoạt động thể dục học đường, đi 

xe buýt trường, và những sinh hoạt liên quan tới trường khác. (Xem phần phương thức và điều lệ cho học sinh có thai). 
 

Theo luật của Louisiana được chỉnh lại 17:221, điều luật của Ty học chánh trường Công lập quận Jefferson buộc tất cả phụ 

huynh/giám hộ cư ngụ trong quận Jefferson, có quyền giám hộ hoặc trách nhiệm bất kỳ em nào tuổi từ bảy (7) đến mười tám 

(18), phải gửi em đó tới một trường công hoặc tư, hoặc ghi danh cho em đó học tại nhà, ngoại trừ em đó tốt nghiệp trung học 

trước mười tám (18) tuổi. Các em dưới bảy (7) tuổi ghi danh hợp pháp vào trường học cũng phải tuân theo luật cưỡng bách giáo 

dục. Tất cả phụ huynh/giám hộ có trách nhiệm gửi con em đến một trường công hoặc tư theo đạo luật này cũng sẽ đảm bảo sự 

hiện diện của em đó trong các lớp học thường nhật trong các giờ học được qui định bởi Ty học chánh. 

Sự kết hôn của các vị thành niên dưới mười tám (18) tuổi dẫn đến kết quả trưởng thành; vì thế không ai có trách nhiệm hoặc 

quyền điều khiển họ và không có phương pháp hoặc phương sách về sự hiện diện của họ ở trường có thể bị cưỡng bách. 

 Các loại vắng mặt  

A. Miễn trừ & Có phép: Học sinh được phép làm lại các bài 

kiễm tra, bài tập và những ngày vắng mặt không đòi hỏi 

phải tính trong số ngày đi học có phép, không phép của 

bác sĩ hay các ngày lễ trọng đại. 

B. Không Miễn trừ &Có phép: là những vắng mặt phát sinh 

do bệnh tật cá nhân hoặc bệnh tật nghiêm trọng của thân 

nhân (tài liệu cung cấp là xin phép chấp thuận, bao gồm 

giấy chứng nhận của phụ huynh) không được xem là 

trốn học, nhưng được xem xét và học sinh có thể làm lại 

những bài tập và bài kiểm tra, nhận tín chỉ cho những 

việc đã hoàn tất, và nhận tín chỉ cho môn học và/hay cả 

năm học hoàn tất. 

C. Những vắng mặt không phép: những vắng mặt không 

phép được xem là trốn học và không được xem xét khi 

xác định là học sinh có thể làm lại các bài tập và bài 

kiểm tra và ngày nghĩ không phép sẽ bị tính như vắng 

mặt. Điển hình được gọi là vắng mặt không phép. 

D. Cấm túc ngoài trường học:học sinh được phép thi lại để 

bù lại các bài bỏ xót nhưng sẽ bị tính như vắng mặt. 

 

 
 

 

Theo luật của Tiểu bang Louisiana, các học sinh phải hiện diện trong trường Tiểu học hay Trung học tổng cộng là 60.120 phút để 

có thể lên lớp. Căn cứ vào một ngày 360 phút học thông thường, một học sinh không thể vắng mặt hơn 10 ngày để có thể lên lớp. 

 Học sinh bậc trung học:  

Để nhận được điểm học cho một học kỳ/năm học, các học sinh bậc Trung học cấp II phải hiện diện ít nhất 30.060 phút cho một 

học kỳ hay 60.120 phút cho một năm học cho các trường không điều hành trên hệ thống học kỳ. 

Các trường Tiểu học/Trung học: 

Hiện diện cần thiết để tính điểm tín chỉ Carnegie và khả năng lên lớp 

Hiện diện 

Cưỡng bách giáo dục/Độ tuổi cưỡng bách trách nhiệm của cha mẹ-giám hộ/ đồng ý thôi học 
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Căn bản một ngày có 360 phút học, điều này có nghĩa là học sinh bậc Trung học trên hệ thống học kỳ không thể vắng mặt hơn  

4,5 ngày trong 90 ngày của học kỳ I và 5.5 ngày trong 93 ngày của học kỳ II. Các học sinh trong các trường không điều hành trên 

hệ thống học kỳ không thể vắng mặt hơn 10 ngày để đạt tiêu chuẩn lên lớp. Tín chỉ Carnegie căn bản trên mỗi phút. 

 Những yêu cầu – tín chỉ Carnegie  

Thêm vào những hiện diện đỏi hỏi, các học sinh cấp II và cấp III cũng phải hội đủ một số đòi hỏi hiện diện để nhận tín chỉ 

Carnegie cho các lớp cá biệt. 

Để nhận 1 tín chỉ Carnegie, các học sinh phải hiện diện trong một môn học đặc biệt là 7.515 phút. Thời lượng của các tiết học và 

môn học thay đổi tùy theo từng trường, nhưng như một điển hình, nếu một trường theo thời khóa biểu là một khuôn 4x4 và có  

các môn học dài 90 phút, một học sinh phải tới lớp ít nhất 84 lần (7.515 chia cho 90). Nếu có 89 buổi học tập cho một môn học, 

học sinh có thể vắng mặt tối đa là 5 lần cho lớp đó (89-84) và vẫn nhận được tín chỉ. Để cho các học sinh cấp II nhận tín chỉ 

Carnegie, áp dụng các căn bản như nhau. 

Bởi vì các trường trong quận Jefferson hoạt động trên các lịch trình khác nhau, các học sinh và các phụ huynh nên kiểm tra với 

Hiệu trưởng của họ nếu họ quan tâm về ảnh hưởng của những vắng mặt về khả năng nhận tín chỉ Carnegie. 

 Điều lệ cho cặp sách (đệ I cấp & đệ II cấp)  
Chỉ có các túi sách mầu trong nhìn thấu qua được, hoặc lưới, các túi xách, các bị đeo sau lưng, hoặc những túi xách tương tự là 

được cho phép dùng. 

Xe buýt  

 Học sinh đi xe buýt trường  

“Các hướng dẫn an toàn cho học sinh đi xe buýt trường” ở quận Jefferson là như sau. Những “Hướng dẫn” này có thể không bao 

gồm hết mọi trường hợp nhận thức có thể xảy ra, mà chỉ đề ra để tạo một môi trường an toàn cho các học sinh đi xe buýt trường. 

Yêu cầu phụ huynh đọc “các hướng dẫn” và giữ để tham khảo sau này. 

Trong tài liệu này từ ngữ “xe buýt trường” nghĩa là xe buýt trường sở hữu bởi, có hợp đồng với, hoặc đồng sở hữu bởi Ty học 

chánh quận Jefferson. 

 Các hướng dẫn an toàn cho học sinh đi xe buýt trường  

Tài xế xe buýt trường được giao phó một trong những vai trò quan trọng của hệ thống trường học: đưa đón các học sinh của 

chúng ta đến trường và về nhà an toàn. Tài xế xe buýt trường phải thường xuyên quan sát sự việc trong và ngoài xe buýt. Tiên 

đoán trước chuyển động của các xe khác và các khách bộ hành, lắng nghe các tiếng động của xe để có thể biết các bộ phận cơ 

động có gì trục trặc không, và bảo vệ tất cả các học sinh khỏi những nguy hiểm do những hành vi không đúng trên xe là phần 

trách nhiệm hàng ngày của tài xế. 

Là một người đã được huấn luyện chuyên môn, tài xế xe buýt là người coi sóc các học sinh mà ông/bà ấy chuyên chở và có trách 

nhiệm hành động thích ứng để bảo vệ các học sinh và tài sản không bị thương và thiệt hại. 

Các phụ huynh/giám hộ có thể phụ giúp tài xế bằng cách thỉnh thoảng nhắc nhở con em mình về hành vi và tiêu chuẩn an toàn 

trên xe buýt, hỗ trợ tài xế khi các em phá phách, bằng cách giúp giữ gìn cho khu phố mình ở an toàn cho xe buýt trường, và bằng 

cách coi chừng con em ở trạm xe buýt. Các phụ huynh/giám hộ nên dành thời gian để kiểm soát quần áo của các con em họ cho 

AN TOÀN. Một số loại quần áo có thể gây nguy hiểm khi các em xuống xe buýt. Đặc biệt nguy hiểm là: các áo khoác dài lụng 

thụng, dây cột của áo ấm, các dây túi đeo sau lưng dài, các khăn quàng cổ dài, hay quần áo quá khổ khác. Những loại quần áo đó 

có thể vướng vào tay vịn của xe buýt, cửa hoặc những dụng cụ khác khi các em xuống xe buýt. 

Các học sinh phải luôn ý thức an toàn và phải ngoan ngoãn để hạn chế nguy hiểm. Những hướng dẫn sau đây, nếu mọi người  

theo đúng, sẽ làm cho các em đi xe buýt trường mỗi ngày an toàn và thích thú: 

1. Ở nhà khi học sinh có bệnh truyền nhiễm. 

2. Rời nhà khi đến trạm xe buýt không sớm quá mười lăm 
(15) phút và không ít hơn mười phút (10) trước giờ xe 

đón. 

3. Đi trên vĩa hè nếu được. Nếu không có vĩa hè, đi trên lề 

bên trái của đường, đối diện với xe chạy tới. 

4. Đi thẳng tới trạm xe buýt. 

5. Đứng cách đường ít nhất mười (10) bộ (feet) khi chờ xe 

buýt. 

6. Đứng cách đường ít nhất 10 feet khi đợi xe buýt. Nếu 

học sinh đến trạm xe buýt bằng xe cá nhân, học sinh 

phải ra khỏi xe và chờ xe buýt đến đón. Học sinh không 

được chờ đến khi xe buýt đến trạm rồi học sinh mới 

thoát khỏi xe, ngoại trừ trường hợp ngày có thời tiết xấu. 

7. Trong khi chờ xe buýt, không được giỡn, chạy, nói lớn. 

Kềm chế mình tránh không làm hư hại tài sản của dân  

và gây hại cho mình và người khác. 

8. Nếu phải qua đường, chờ tài xế ra hiệu để băng qua 

đường và băng qua trước mặt xe buýt. 

9. Lên xe khi có bác tài xế ngồi sẵn vào ghế . 

10. Lên xe theo từng hàng và vào ngồi chỗ được chỉ định. 

11. Để nhạc cụ, cặp sách dưới chỗ ngồi hoặc chổ được chỉ 

định bởi tài xế, không được để ở lối đi, chỗ lên xuống. 

12. Luôn ngồi tại chỗ khi xe chạy. Như vậy sẽ giảm thương 

tích nếu xe thắng gấp hoặc tai nạn. 

13. Ngồi ngay thẳng tại chỗ với chân để trên sàn trước chỗ 

ngồi. 

14. Luôn giữ cho lối đi trống. 

15. Nói chuyện nhỏ với người chung quanh, nói lớn làm 

phân tâm tài xế. 

16. Tránh nói chuyện không cần thiết với tài xế. 

17. Không được ăn, uống, hoặc hút thuốc trên xe buýt. 

18. Luôn để tay và đầu trong xe. 
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19. Không được nói thô tục. 

20. Không xả rác ở trạm xe buýt, trên xe và liệng vật gì ở 

trong và ra ngoài xe buýt. 

21. Luôn luôn tôn trọng các khách bộ hành và những khách 

lái xe cơ động khác. 

22. Báo cho tài xế xe buýt biết khi mình rời khỏi mà thấy có 

bị hư hỏng, bởi vì các cha mẹ/giám hộ sẽ phải trả tiền 

đền các hư hỏng do các học sinh gây ra. 

23. Tránh đụng chạm bất kỳ các điều khiển cơ động, kể cả 

các cửa lên xuống và cửa khẩn cấp, ngoại trừ trường hợp 

khẩn cấp, và chỉ theo với phương sách cấp cứu được 

thực tập một lần cho mỗi học kỳ với chỉ dẫn của tài xế  

xe buýt. 

24. Không bao giờ xin tài xế xuống chỗ khác với chỗ chỉ 

định của mình. (Ghi chú: phụ huynh/giám hộ phải gởi 

thư trước cho hiệu trưởng mới cho tài xế đón hoặc đưa 

về chỗ khác.) 

25. Học sinh nào phải qua đường khi xuống xe phải chờ tài 

xế ra hiệu mới qua đường. Học sinh đó phải băng qua 

trước đầu xe buýt khoảng mười (10) bộ, không được 

băng qua sau xe buýt. 

26. Học sinh phải về nhà ngay khi xuống xe tại chỗ phải 

xuống. 

27. Bút chì, bút mực và các vật nhọn phải để trong cặp sách 

lúc xe chạy. 

28. Học sinh bị thương khi đi xe phải báo cáo với tài xế. 

29. Cấm không được đem lên xe: Thuốc lá, rượu, cần sa ma 

túy, thú vật, thủy tinh (ngoại trừ kính), vũ khí đủ loại, đồ 

quá lớn không thể cầm hay để dưới ghế. 

30. Học sinh bị khuyết tật tạm thời hay có thai phải trình 

giấy bác sĩ về tình trạng và giới hạn khi đi xe buýt. Hàng 

tháng phải có giấy bác sĩ chứng nhận học sinh có thể  

tiếp tục đi xe buýt. 

31. Báo cho tài xế biết trên xe có học sinh ngủ gục hay bịnh 

trên xe. 

32. Buổi sáng các em đã lên xe và xe rời khỏi trạm phụ 

huynh/giám hộ không được đem các em xuống xe buýt. 

Nếu muốn họ phải đến trường để đón về. Buổi  chiều 

phụ huynh/giám hộ phải chờ đón các em ở trạm khi xe 

về đến nơi. 

33. Nếu học sinh bị trễ và không kịp xe buýt, tài xế không 

được cho các em lên ở trạm khác. (Các phụ huynh/giám 

hộ không được đuổi theo hoặc chận xe lại bằng xe hay 

người). Họ phải chở con em đến trường. 

34. Nếu quý vị đã yêu cầu tài xế xe buýt đưa con em mình 

đến một vị trí khác ngoài trạm được chỉ định để cho con 

em quý vị đi đến một trung tâm chăm sóc, trách nhiệm 

của phụ huynh/giám hộ thông báo cho người  quản trị 

của trường nếu trung tâm chăm sóc sẽ không thể nhận 

đứa trẻ ngày hôm đó. 

 

 

Học sinh được phép sở hữu thiết bị điện tử ở trường. Nhưng, tất cả thiết bị điện tử phải TẮT và không thể thấy hoặc nghe khi học 

sinh ở sân trường hoặc trong xe buýt trường ngoại trừ một vài điều kiện như sau. 

Thiết bị điện tử có thể dùng như một phần hướng nghiệp với sự cho phép trước của hiệu trưởng hoặc người thay thế ông/bà ấy. 

Các hiệu trưởng của mỗi trường sẽ xác minh và truyền đạt hướng dẫn liên quan đến thiết bị điện tử dùng sau giờ học cho các học 

sinh tham gia du ngoạn, sinh hoạt ngoài giờ, những sự kiện thể thao, hoặc các sinh hoạt khác do trường bảo trợ. 

Các thiết bị điện tử phải được cất giữ nơi an toàn. Các học sinh sẽ có trách nhiệm hoàn toàn về an toàn cho những thiết bị truyền 

thông. Ty học chánh quận Jefferson sẽ không đảm nhiệm bất cứ trách nhiệm về trộm, mất, hoặc hư hại của các thiết bị điện tử 

hoặc những cuộc gọi không có phép trên những điện thoại cầm tay. 

Gọi điện thoại trong những ngày học tập phải dùng điện thoại của trường với sự cho phép từ nhân viên thích hợp của trường 

ngoại trừ trường hợp khẩn cấp như đã biết của hiệu trưởng hoặc người thay thế. Phụ huynh phải gọi cho tất cả mọi trường hợp 

khẩn cấp. 

Sự sở hữu thiết bị điện tử bị tuyệt đối ngăn cấm trong những lúc thi cử hoặc dạng khác của kiểm tra. Nhân viên trường có thể  

thâu những thiết bị đó trước khi học sinh có phép làm bài kiểm tra (Thiết bị điện tử sẽ trả lại học sinh sau khi hoàn tất bài kiểm 

tra.) Nếu học sinh bị bắt sở hữu thiết bị điện tử trong lúc làm bài kiểm, bài kiểm sẽ bị ngưng, thiết bị sẽ bị tịch thu, và bài kiểm 

của học sinh sẽ vô giá trị. Ban quản trị trường có thể phạt thêm kỷ luật. 

Mỗi trường sẽ xác minh và truyền đạt những hậu quả về vi phạm điều luật thiết bị điện tử. Những vi phạm có thể có những hậu 

quả sau đây: tạm thời tịch thâu thiết bị, cấm túc không hơn một giờ, việc làm trừng phạt, đuổi học trong trường, và đuổi học khỏi 

trường. 

Không đưa thiết bị cho một nhân viên nhà trường khi bị yêu cầu là bị xem như như phạm pháp quan trọng và sẽ bị hậu quả 

nghiêm khắc. 

Không người nào, bao gồm các học sinh, bị cấm sử dụng hoặc điều hành các thiết bị truyền thông điện tử, bao gồm hệ thống sao 

chụp viễn liên, hệ thống nhắn tin thanh ứng, dịch vụ điện thoại di động, hệ thống thông tin nội bộ, hoặc hệ thống nhắn tin cơ điện 

hoặc máy nhắn tin, trong trường hợp khẩn cấp. “Khẩn cấp” nghĩa là sự đe dọa sắp xảy ra hoặc liên quan đến sức khỏe cộng đồng 

hoặc an toàn mà có thể dẫn đến kết quả tử vong, thương tật, hoặc hư hại tài sản. 

Sự thi hành luật pháp/cố gắng hợp tác  
Điều lệ của Ty học chánh quận Jefferson là giữ cho học sinh và nhân viên được an toàn. Vì thế, sự hợp tác của những cơ quan 

này: cảnh sát, tòa án thiếu nhi, văn phòng hình sự của khu vực, Bộ hành chánh, Sở phục vụ nhân quyền và Ty học chánh quận 

Jefferson. 

Ngay khi học sinh phạm tội, cơ quan thẫm quyền liên hệ sẽ được thông báo. 

Sử dụng máy truyền tin, sở hữu, hoặc điều khiển các máy truyền thông điện 

tử 
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Người đại diện của họ hay cảnh sát sẽ đến để bắt học sinh đó nếu có giấy chứng thực về điều tra và tịch thu bằng chứng. Trường 

sẽ thông báo cho phụ huynh/giám hộ biết học sinh bị bắt. Trường sẽ báo và hướng dẫn phụ huynh/giám hộ biết học sinh bị bắt và 

đưa về Trung tâm giam giữ Rivarde. 

Trẻ em phạm pháp này không được thả ra cho đến khi ra trước tòa án thiếu nhi. 

 

Lời khuyên bảo  
Điều luật của Ty học chánh quận Jefferson một hướng dẫn bao quát đã soạn thảo và chương trình cố vấn là phòng ngừa và phát 

triển trong tự nhiên sẽ được cung cấp trong trường qua một tiến trình kỷ luật phối hợp. 

Những dịch vụ hướng dẫn cá nhân và nhóm sẽ cung cấp cho các học sinh ở mọi cấp. 

Giúp đỡ tức thời sẽ cung cấp cho các học sinh trãi qua những vấn đề và những dịch vụ lâu dài sẽ có sẵn nếu cần. 

Những dịch vụ này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, cung cấp thông tin giáo dục, thông tin chức vụ/nghề nghiệp, các dịch 

vụ cá nhân/xã hội, các dịch vụ giới thiệu, hướng dẫn, thi cử, xếp lớp và theo dõi. 

Thiệt hại tài sản  
Điều lệ của Ty học chánh quận Jefferson là học sinh có tội hoặc chịu trách nhiệm khi gây ra thiệt hại hay làm mất đồ vật của 

trường, của học sinh khác, của nhân viên trường, tài xế xe buýt. Học sinh bị đuổi về những tội kể trên sẽ không được nhận vào 

trường hoặc chuyển trường khác nếu không bồi thường đầy đủ thiệt hại đó. 

Phạt cấm túc  
Giáo chức hoặc nhân viên trường có quyền phạt cấm túc học sinh trước hay sau giờ học hoặc thứ bảy. 

Phụ huynh/giám hộ sẽ được thông báo ít nhất một (1) ngày trước khi cấm túc. Hai (2) bản sao thông báo này sẽ được học sinh  

đem về. Một (1) bản phụ huynh/giám hộ giữ lại. Một (1) bản phụ huynh/giám hộ ký tên gởi lại cho trường trước khi bị phạt. 

Phụ huynh/giám hộ có quyền hợp pháp từ chối cho học sinh đó đi cấm túc. Tuy nhiên, việc này có thể làm học sinh bị đuổi học. 

Tật nguyền  

 Phương cách & Điều luật cho khuyết tật tạm thời  

Trước khi học sinh bị tai nạn suy yếu tạm thời đi học lại, phụ huynh/giám hộ phải nộp giấy của Bác sĩ hành nghề tại Louisiana về 

tình trạng sức khỏe không trở ngại việc đi học lại, và cho biết về tai nạn khuyết tật, sức khỏe và giới hạn về thể dục, đi  xe buýt,  

và những sinh hoạt khác của trường. 

Trong thời gian này phụ huynh/giám hộ phải nộp giấy chứng nhận hàng tháng của bác sĩ về tình trạng suy yếu hay thay đổi, nếu 

học sinh có thể tham gia những sinh hoạt của trường, đi xe buýt đến trường và về. Phụ huynh/giám hộ phải ký giấy miễn trách 

nhiệm cho hệ thống trường và tài xế xe buýt nếu học sinh bị thương tích vì trở ngại do sự suy yếu tạm thời gây ra. 

 Phương cách với tật nguyền kinh niên  

Học sinh bị tàn tật hoặc bệnh kinh niên phải nộp giấy chứng nhận của bác sĩ hàng năm, và gia hạn vào học kỳ hai. 

Kỷ luật  
Điều lệ của Ty học chánh quận Jefferson là kỷ luật ở trường là cần thiết để giữ trật tự và duy trì tạo thành một nền giáo dục tốt 

mạnh. Kỷ luật đưa đến trật tự như là lẽ thông thường. Học sinh phải tự biết cư xử đúng cách với luật lệ và kỷ luật của trường 

thông báo. Mỗi học sinh phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái trong khuôn viên trường học, trên xe buýt và các sinh 

hoạt trong trường. Bất cứ những vi phạm gì về hạnh kiểm phải báo cáo cho ban giám hiệu. 

Các hỗ trợ Can thiệp Cư xử tích cực toàn trường (SWPBIS) – SWPBIS là một khuôn khổ dựa vào nghiên cứu giúp  

các trường thiết kế, thực hiện và đánh giá các phương pháp tiếp cận của họ đến kỷ luật trường học. Vì mỗi trường là độc tôn, 

SWPBIS không quy định một chương trình cụ thể hoặc chương trình giảng dạy, thay vào đó đưa ra một quy trình và tiêu chí quan 

trọng cho trường học thực hiện. Trong khuôn khổ của SWPBIS, các trường phải 1) sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định và giải 

quyết các vấn đề, 2) tập trung vào cả hai công tác phòng ngừa các hành vi vấn đề và các biện pháp can thiệp tích cực, chẳng hạn 

như tư vấn, hòa giải, thực hành phục hồi và các can thiệp khác mà tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ tích cực, 3) lập 

mô hình và dạy cho những kỳ vọng cư xử và kỹ năng tích cực giữa các học sinh, và 4) liên tục theo dõi việc thực hiện và điều 

chỉnh các cách tiếp cận khi cần thiết. SWPBIS sử dụng một cách tiếp cận chân-vạc để ngăn ngừa và can thiệp vào vấn đề cư xử. 

Chân 1 tập trung vào hỗ trợ cho tất cả học sinh trong lớp học và toàn trường để ngăn chặn hành vi có vấn đề. Chân 2 tập trung  

vào hỗ trợ "chuyên ngành" được thiết kế nhằm vào các nhóm học sinh tham gia vào các hành vi sai trái. Chân 3 cung cấp những 

đáp ứng từng cá nhân cho những học sinh tiếp tục phải đối mặt với vấn đề kỷ luật bất chấp sự hiện diện của các hỗ trợ chân 1 và 

2.SWPBIS có nghĩa là để cộng tác làm việc với các hoạt động cụ thể như các thực tập công lý phục hồi để nâng cao hành vi tích 

cực trong các lớp học và các trường học. 

Công lý Phục hồi - Một lý thuyết về công lý nhấn mạnh việc sửa chữa những thiệt hại gây ra hoặc tiết lộ bởi hành vi sai trái 

hơn là trừng phạt bởi: 

a. Xác định các hành vi sai trái và cố gắng sửa chữa những 

thiệt hại. 

b. Bao gồm tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự xung 

đột trong quá trình ứng phó với xung đột; và. 
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c. Tạo một quá trình nhằm thúc đẩy hàn gắn, hòa giải và 

việc xây dựng lại các mối quan hệ để xây dựng trách 

nhiệm lẫn nhau và các đáp ứng xây dựng đến các việc  

làm sai trái trong các trường học của chúng ta. 

Thực hành Phục hồi - Một khuôn khổ cho một loạt các phương pháp tiếp cận công lý phục hồi mà chủ động xây dựng một 

cộng đồng nhà trường dựa trên sự hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, tin tưởng và tôn trọng, và ứng phó với xung đột bằng cách bao gồm 

tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự xung đột trong việc tìm kiếm các giải pháp khôi phục mối quan hệ và sửa chữa những tổn 

thương đã xảy đến cộng đồng nhà trường. Những thực hành này có thể được sử dụng để thực hiện hành vi tích cực trong lớp học 

và tại các trường học phù hợp với khung quy định trong SWPBIS. 

 Bắt nạt  

 Bản tường trình Khế ước  

Ty học chánh trường Công Lập quận Jefferson (JPPSS) tin tưởng rằng tất cả học sinh có một môi trường học tập khỏe mạnh vào 

an toàn. Tất cả các trường trong khu vực bắt buộc phải thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, sự dung thứ, và sự chấp nhận giữa học 

sinh, nhân viên, và người tình nguyện. Một học sinh sẽ không bắt nạt hoặc đe dọa bất cứ học sinh nào qua lời nói và hành động. 

Tất cả học sinh, thầy cô, và những nhân viên khác của trường sẽ có biện pháp trách nhiệm trong phạm vi quyền lực của mỗi cá 

nhân để tránh vi phạm điều luật này. Ty học chánh quận Jefferson ("Bộ) nghiêm cấm bắt nạt và/hoặc quấy rối, như định nghĩa ở 

đây. Bộ sẽ thực hiện các bước hợp lý để chấm dứt bắt nạt/quấy rối, để ngăn chặn sự tái phát trong tương lai và để ngăn chặn sự  

trả đũa chống lại bất kỳ cá nhân báo cáo các cáo buộc về hành vi bắt nạt/quấy rối hoặc hợp tác trong việc điều tra một vi phạm 

cáo buộc của chính sách này. Chính sách này áp dụng cho các học sinh trong nhà trường, trong khi đi đến và từ trường, hoặc một 

hoạt động bảo trợ của trường, và trong các sự kiện bảo trợ của trường. 

 Định nghĩa:  

Sự bắt nạt được định nghĩa như mẫu hình của một hay nhiều cái sau đây: 

Bắt nạt và quấy rối có thể có nhiều hình thức, bao gồm, nhưng không giới hạn như sau: 

1. Bêu xấu tên gọi, trêu chọc, nói xấu, đe dọa, uy hiếp, làm 

nhục, làm ồn hoặc các cử chỉ thô lỗ, hoặc lan truyền tin 

đồn gây tổn thương. 

2. Bằng văn bản thông tin điện tử, hoặc bằng lời nói như gọi 

tên, đe dọa gây tổn hại, mắng nhiếc, trêu chọc độc hại, 

hoặc lan truyền những tin đồn. 

3. Hành động bạo lực chẳng hạn như đánh, đá, xô đẩy, chận 

cho ngã, xiết cổ, gây thiệt hại tài sản cá nhân, hoặc sử 

dụng trái phép tài sản cá nhân. 

4. Cố ý xua đuổi hoặc trừ khử trong các sinh hoạt. 

Bắt nạt/quấy rối không cần phải bao gồm ý định hại, hướng vào một mục tiêu cụ thể, hoặc liên quan đến sự cố lặp đi lặp lại. Bắt 

nạt/quấy rối tạo ra một môi trường thù địch khi hành vi đó là đủ phục vụ, phổ biến, hoặc dai dẳng để cản trở hoặc hạn chế khả 

năng của một học sinh tham gia vào hoặc hưởng lợi ích từ các hoạt động dịch vụ, hoặc các cơ hội được cung cấp bởi trường. Khi 

bắt nạt hay quấy rối dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, màu da, khuyết tật, di truyền, tình trạng 

hôn nhân, hoặc khuynh hướng tình dục, hành vi đó vi phạm quyền dân sự của nạn nhân và chính sách chống phân biệt đối xử của 

Quận. 

 Thủ tục khiếu nại  

Các báo cáo về hành vi bắt nạt/quấy rối bởi các nạn nhân, nhân chứng hoặc bất kỳ ai khác có thông tin đáng tin cậy về một hành 

động bắt nạt/quấy rối đã xảy ra sẽ bị xử lý theo các thủ tục này. 

1. Ứng xử trong vi phạm chính sách này phải được báo cáo 

kịp thời cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định, tốt 

nhất là bằng văn bản. Báo cáo bằng lời sẽ được ghi lại bởi 

các quan chức tiếp nhận tại thời điểm báo cáo. 

2. Tất cả các nhân viên nhà trường và phụ huynh chăm sóc 

hoặc giám sát các chức năng và các ngày lễ trường bảo 

trợ được yêu cầu phải báo cáo các cáo buộc vi phạm  

chính sách này cho hiệu trưởng/người đại diện. 

3. Hiệu trưởng/người được chỉ định sẽ bắt đầu một cuộc 

điều tra nhanh chóng, kỹ lưỡng và vô tư trong đó bao 

gồm: 

a. Phỏng vấn của các phóng viên, các nạn nhân bị cáo 

buộc, người phạm tội bị cáo buộc và tất cả các nhân 

chứng hay người khác với các thông tin có liên quan. 

b. Các cuộc phỏng vấn sẽ được giảm bằng văn bản, có 

chữ ký và ghi ngày tháng được phỏng vấn và người 

phỏng vấn. 

c. Sưu tầm và xem xét các bằng chứng vật chất chẳng 

hạn như hình ảnh hay bằng chứng nghe nhìn. 

4. Các phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của nạn 

nhân bị cáo buộc và bị cáo buộc phạm tội phải  được 

thông báo và có cơ hội để tham dự phỏng vấn. Thông báo 

phải phù hợp với các quyền riêng tư của học sinh theo các 

theo dõi được áp dụng của giáo dục trong mục Quyền Gia 

Đình và Đạo luật Bảo mật năm 1974 (FERPA). 

 

5. Các cuộc phỏng vấn được tiến hành kín đáo, riêng biệt,  

và bảo mật. Không bao giờ bị cáo buộc phạm tội và nạn 

nhân sẽ được phỏng vấn cùng chung. 

6. Các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của nạn 

nhân bị cáo buộc và bị cáo buộc phạm tội sẽ được thông 

báo về những hậu quả, hình phạt, hoặc các hành động 

khắc phục hậu quả khác tiềm năng mà nhà trường có thể 

áp dụng. 

7. Hiệu trưởng/người đại diện sẽ làm cho những nỗ lực hợp 

lý để hoàn thành việc điều tra ngay sau khi nhận được 

thông báo của quấy rối/bắt nạt, và phải áp dụng các biện 

pháp tạm thời khi cần thiết khi cuộc điều tra đang chờ để 

ngăn chặn sự quấy rối/bắt nạt thêm nữa. 

 Nghị quyết về cuộc điều tra  

1. Sau khi hoàn thành việc điều tra, hiệu trưởng/người được 

chỉ định phải hoàn thành một báo cáo điều tra sẽ bao gồm 

các sự việc thực tế, kết luận và khuyến cáo hành động 

khắc phục hậu quả, nếu có. 
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2. Nếu phát hiện vi phạm giới luật, viên chức nhà trường sẽ 

có hành động kỷ luật kịp thời và thích hợp theo La.  RS 

17: 416 và 17: 416,1. Hành vi tội ác sẽ được báo cáo để 

thực thi pháp luật. 

3. Mỗi trường có thể có hành động khắc phục hậu quả khác, 

nếu thấy là thích hợp trong hoàn cảnh đó, để chấm dứt 

hành vi bị cấm và ngăn ngừa tái phát. Các hành động  

khắc phục hậu quả thích hợp sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh 

cụ thể, nhưng có thể bao gồm những điều sau đây: 

a. Tiến hành các bước để kết thúc bắt nạt/quấy rối như 

tách riêng người quấy nhiễu bị cáo và người bị quấy 

nhiễu, cung cấp tư vấn cho người bị sách nhiễu 

và/hoặc người sách nhiễu, hay có hành động kỷ luật 

đối với người sách nhiễu. 

b. Cung cấp đào tạo hoặc các can thiệp khác để đảm bảo 

rằng các học sinh, các gia đình của họ, và nhân viên 

nhà trường có thể nhận ra quấy rối/bắt nạt nếu nó xảy 

ra và biết làm thế nào để đáp ứng. 

c. Cung cấp các dịch vụ bổ sung cho các nạn nhân để 

giải quyết những tác động của sự bắt nạt hay quấy rối. 

d. Phát hành các chính sách mới cấm quấy rối/bắt nạt và 

thủ tục mới mà theo đó các học sinh, phụ huynh và 

nhân viên có thể báo cáo cáo buộc quấy rối/bắt nạt. 

e. Phổ biến các chính sách hiện hành và thủ tục và thông 

báo của điều phối viên Đề IX và mục 504 / Đề II của 

quận. 

4. Hiệu trưởng/người được chỉ định phải thông báo cho 

người khiếu nại, nạn nhân và người phạm tội trong những 

phát hiện và khắc phục hậu quả hành động, trong phạm vi 

cho phép theo FERPA. 

Sau khi hoàn thành việc điều tra, nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện các bước để ngăn chặn bắt nạt thêm hoặc quấy rối và ngăn chặn 

mọi sự trả đũa chống lại các khiếu nại hoặc bất kỳ người nào đã hợp tác trong việc điều tra các khiếu nại. 

 Luật lệ về cách cư xử  

SWPBIS được sử dụng để nâng cao không khí trường học tích cực thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh và hiệu quả. Thông qua 

phương pháp các thực hành phục hồi có thể được đưa vào hoạt động để xây dựng cộng đồng trường học dựa trên sự hợp tác, hiểu 

biết lẫn nhau, tin tưởng và tôn trọng. 

Mục đích của Ty học chánh quận Jefferson là tất cả học sinh sẽ không ảnh hưởng đến ma túy, cần sa, bạo hành mà sẽ được  

hướng dẫn trong sự học hỏi, phát triển khả năng cần thiết cho đời sống cá nhân và trong tập thể. 

Những lãnh vực chính cần thiết của giáo dục là truyền thông, tính toán, suy luận, trách nhiệm, nghệ thuật và nhân loại và ham  

học hỏi. 

Để được như vậy học sinh cần gia tăng tự tin về khả năng, biết kiểm soát và kềm chế sự ham muốn, hành động, thói quen, biết 

nhận thức tiềm năng. Học hỏi để tin tưởng vào khả năng phán đoán của mình, tạo thành được nhận thức của mình và tập thể. 

Những cách cư xử này để giúp học sinh đạt được mục đích sau: 

1. Mỗi học sinh sẽ cố gắng kiểm soát và kềm chế mong 

muốn, hành động và thói quen để phát triển khả năng 

trong lãnh vực đời sống cần cho giáo dục. 

2. Mỗi học sinh nhận thức cách đối xử ở trường và ảnh 

hưởng đến quyết định trong trường, lớp, xe buýt va  

những sinh hoạt trong trường. 

3. Mỗi học sinh phải chú ý và chịu trách nhiệm về hạnh 

kiểm mình trong lớp học, trong khuôn viên trường học và 

những sinh hoạt của trường. 

4. Mỗi học sinh phải chú ý đi học, đến trường học và đến 

lớp đúng giờ. 

5. Mỗi học sinh phải ngồi ở nơi được chỉ định trong suốt giờ 

học, ngoại trừ khi được phép ra khỏi chỗ của mình. 

6. Mỗi học sinh phải ngoan ngoãn trong các sinh hoạt của 

lớp học, không khuấy nhiễu để việc học được tốt cho 

mình và cho các bạn học. 

7. Mỗi học sinh phải cư xử tốt trong lớp học, để không trở 

ngại việc học của bạn học. 

8. Mỗi học sinh phải lịch sự với những học sinh khác và với 

tất cả nhân viên trong trường học. 

9. Mỗi học sinh phải lễ phép khi nói chuyện với bạn và nhân 

viên trường. Không được dùng lời nói thô tục hay đe dọa 

người khác. Khi nói chuyện với nhân viên trường học  

sinh phải dùng danh từ kính trọng như là “Dạ Thưa Ông 

(Bà) hay “không, Thưa Ông (Bà). 

10. Mỗi học sinh không được làm mất giá trị, chế nhạo, bắt 

chước, chế riễu, hoặc bằng những lời nói hay hành động 

với học sinh khác hay nhân viên trường học về phái tính, 

tuổi tác, hình dáng, chủng tộc, tôn giáo hoặc nhân chủng. 

11. Mỗi học sinh phải tuân theo tất cả nội qui và luật lệ của 

trường học. 

12. Trong sự kiểm soát của nhà trường học sinh phải nói tên 

tuổi của mình khi nhân viên của trường yêu cầu. 

13. Mỗi học sinh phải tuân theo luật lệ giao thông và an toàn 

của trường học, xe buýt (lúc lên và xuống xe ở trạm) và 

những sinh hoạt của trường. 

14. Mỗi học sinh phải giải quyết những vấn đề, khác biệt về ý 

kiến, bất đồng với nhân viên trường học hoặc học sinh 

khác với mức độ nhẹ nhàng không bạo động. Học sinh 

phải kềm chế và không được xúi dục hay tham gia vào 

đánh nhau, hăm dọa và tìm cách giúp khi có dịp để hòa 

giải ổn thỏa. Việc này bao gồm giải quyết sự bất đồng, 

hòa giải, và gặp cố vấn trường. 

15. Mỗi học sinh không được làm hay cư xử tạo thương tích 

nguy hiểm hoặc hăm dọa để làm tổn hại đến học sinh 

khác hay nhân viên trường. 

16. Mỗi học sinh không được ném vật gì gây thương tích 

hoặc tổn hại cho học sinh khác hay cho nhân viên trường. 

17. Mỗi học sinh phải tôn trọng tài sản của người khác, của 

trường học, xe buýt. Học sinh không được cắt, làm xấu đi 

hoặc làm thiệt hại đồ vật của học sinh khác hoặc của 

trường. 

18. Mỗi học sinh phải thành thật và không được tố cáo không 

đúng, vô căn cứ với học sinh khác hay nhân viên trường. 

19. Mỗi học sinh không được dùng, cất giữ, xử dụng các máy 

móc điện tử như máy fax, máy truyền tin, điện thoại lưu 

động, hệ thống thông báo trong trường hoặc máy nhắn tin 

trong lớp học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt 

và những sinh hoạt của trường. 
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20. Mỗi học sinh không được hút thuốc, nhai hoặc dùng bất 

cứ loại thuốt hút nào hoặc mang, giữ, phân phối, bán hoặc 

cho mượn thuốc lá hoặc những sản phẩm của thuốc lá, 

thuốc lá không khói, xì gà, thuốc lá, ông điếu (pip) hoặc 

bất cứ vật gì có liên quan đến thuốt hút trong những lớp 

học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt và trong 

những sinh hoạt của trường. 

21. Mỗi học sinh không bị ảnh hưởng, dùng, tiêu thụ, mang, 

giữ, phân phối, bán, hoặc cho mượn nước uống có rượu 

trong bất cứ hình thức nào trong những lớp học, trong 

khuôn viên trường học, trên xe buýt và trong những sinh 

hoạt của trường. (Xem trang 5 để biết về trường hợp khẩn 

cấp) 

22. Mỗi học sinh không được bị ảnh hưởng, dùng, tiêu thụ, 

mang, giữ, phân phối, bán, hoặc cho mượn thuốc có tính 

chất thay đổi trạng thái mê man, cần sa, ma túy, hoặc có 

các chất nguy hiểm theo luật Kiểm Soát Các Chất Nguy 

Hại, hoặc có hóa chất như ma túy trong bất cứ hình thức 

nào trong những lớp học, trong khuôn viên trường học, 

trên xe buýt và trong những sinh hoạt của trường. 

23. Mỗi học sinh không được loan tin hoặc tạo ra những tin 

giả hăm dọa về hỏa hoạn, dự tính gây hỏa hoạn,  bom, 

hăm dọa bom trong hình thức như gởi thư, điện thoại, 

truyền miệng, hoặc các phương tiện truyền thông khác. 

 

24. Mỗi học sinh không được mang hoặc sử dụng tia Laser, 

sử dụng không đúng mức có thể gây tai hại hoặc làm cho 

người khác sợ hay thương tổn trong lớp học, trong khuôn 

viên trường học, trên xe buýt và những sinh hoạt của 

trường. 

25. Mỗi học sinh không được có hoặc giữ pháo đốt trong bất 

cứ hình thức nào trong lớp học, cũng như khuôn viên nhà 

trường. 

26. Trên xe buýt của trường, hoặc tại các sự kiện do nhà 

trường chỉ định. 

27. Mỗi học sinh không được cất giữ, mang, dùng, và hăm 

dọa dùng bom, súng, dao, hay những dụng cụ tương tự 

như vũ khí có thể gây tổn thương cho người khác hoặc 

thiệt hại trong lớp học, trong khuôn viên trường học, trên 

xe buýt và những sinh hoạt của trường. 

28. Mỗi học sinh phải chú ý và chịu trách nhiệm về vệ sinh cá 

nhân và ăn mặc của mình trong lớp học, trong khuôn viên 

trường học, trên xe buýt và những sinh hoạt của trường. 

Học sinh phải tuân theo luật lệ và nội qui liên quan đến 

cách ăn mặc và đồng phục của trường. 

 

 

 Luật lệ và Nội Qui của mỗi trường  

Giáo chức, hiệu trưởng và ban giám hiệu trường có thể áp dụng các luật lệ và điều luật của Hệ Thống Trường Quận Jefferson 

được công nhận bởi quận hay Ty Học Chánh để làm mức đo lường hầu duy trì trật tự nhưng những phần này không được thay thế 

Đoạn 416 Luật 17 của Luật tu chính Louisiana 1950liên quan đến kỷ luật, nghỉ học ngắn hoặc đuổi học 

Tất cả những điều luật này sẽ được in ra và gởi đến học sinh, phụ huynh/giám hộ. 

 Đuổi học nhưng phải đến trường chịu phạt  

Chương trình giữ tại trường khi bị đuổi học (ISS) lập ra để cung cấp về học vấn, cố vấn cho học sinh cấp II & cấp III (lớp 6 -12) 

bị đuổi học mà không vi phạm đến cần sa, ma túy, vũ khí, gây thương tích, và khiếm nhã. ISS cho phép học sinh được tư vấn 

trong thời gian còn dưới sự giám sát của nhà trường. Chương trình này cho học sinh đến trường dưới sự kiểm soát của trường để 

gặp cố vấn trong những vấn đề liên quan đến hạnh kiểm và trau dồi học lực được hoàn tất các bài học được chỉ định hay những 

kiến thức tổng quát. Sau khi hoàn tất tốt chương trình ISS, học sinh có thể trở lại trường cũ và có đủ điều kiện để thi lại những bài 

vở bị thiếu trong thời gian qua. Sự vắng mặt trong lớp này theo luật của tiểu bang được tính là có phép. 

Học sinh đủ điều kiện cho chương trình này từ lớp sáu (6) đến lớp mười hai (12) đang học ở những trường hiện tại. Học sinh sẽ 

được vào chương trình này do Hiệu trưởng/người có thẫm quyền. 

 Điều lệ về dọa nạt ăn hiếp  

Sự dọa nạt được định nghĩa như là bất cứ hành vi nào, có ý hay vô ý, của bất cứ học sinh nào bằng cách khuyến dụ, chỉ bảo, ra 

lệnh hay tiếp tay vào bất cứ hành động nào có liên quan đến học sinh khác để gây hại đến thân thể, tâm trí hoặc tâm sinh lý cho 

đối tượng để được kết nạp vào, gia nhập với, được tiếp tục làm hội viên, hay sự chấp thuận của các hội viên hoặc trường Trung 

học cấp II, dù là hành vi này được dự tính xảy ra trong hay ngoài khuôn viên trường, bao gồm bất kỳ xe buýt trường và trạm xe 

buýt. 

Ty học chánh quận Jefferson thì cam kết duy trì an toàn, trật tự, dân sự, môi trường học tập tích cực để học sinh không cảm thấy 

bị hăm dọa trong trường, trên xe buýt hoặc trong những sinh hoạt của trường. Trong tổ chức hay đoàn kết nạp hội viên làm  

những việc nguy hiểm, mất giá trị và danh dự. 

Dọa nạt, ăn hiếp hoàn toàn bị cấm trong các trường tiểu học, cấp II và cấp III của quận Jefferson nhằm mục đích kết nạp hội viên, 

tiếp tục sinh hoạt trong hội, hoặc những sinh hoạt tại các trường trung học cấpII, cấpIIIvà tiểu học những điều này không được dự 

tính tổ chức trong khuôn viên trường, xe buýt hoặc trạm xe buýt. Không học sinh nào được quảng cáo, hỏi và bắt buộc làm những 

việc bị cấm bằng cách dọa nạt, ăn hiếp. Không học sinh nào được giúp, tiếp tay, xúi dục để dọa nạt học sinh khác.  Không học 

sinh nào phải bị đồng ý với việc đe dọa này hay học sinh nào phải bằng lòng chấp thuận để bị dọa nạt. 

Tất cả Giáo chức và nhân viên là những người có trách nhiệm và ngăn ngừa những vi phạm của điều luật.  Tất cả học sinh cũng  

có trách nhiệm thông báo hành vi về đe dọa mà mình chứng kiến theo những phương cách sau. 

Bất cứ học sinh, giáo chức hay nhân viên trường mà quan sát thấy có sự dọa nạt ăn hiếp sẽ báo cho thầy cô giáo hay Ban giám 

hiệu. Ban giám hiệu sẽ điều tra về sự dọa nạt này. Phương cách và luật lệ của Ty học chánh quận Jefferson sẽ được áp dụng nếu 

BẤT KỲ VI PHẠM VỀ ĐIỀU KHOẢN QUI TẮC HẠNH KIỂM CÓ THỂ 

ĐƯA ĐẾN BỊ PHẠT VỀ KỶ LUẬT 
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có sự vi phạm vào điều luật này. Bất cứ hành động dọa nạt nào cũng vi phạm vào hình pháp của tiểu bang Louisiana, quận 

Jefferson hay nơi có thẩm quyền trong địa phương của trường, nếu là vi phạm sẽ phải báo lên cơ quan pháp luật. 

“Dọa nạt ăn hiếp” không có nghĩa cho người lớn tuổi ra lệnh và trong những sinh hoạt của thực tập của thể dục hoặc trong dịp 

huấn luyện quân sự. 

Tuy nhiên, người chỉ đạo và thực hành các sự kiện thể dục –thể thao và các quân trường bị xử phạt không được khuyến khích 

tham gia bất cứ hoạt động nào hoặc học sinh trực tiếp/vận động viên/ học viên tham gia vào bất kỳ chế độ/  hoạt động/ hành vi 

gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của bất kỳ học sinh nào. Các vận động viên/ các thiếu sinh quân JROC và các thành 

viên dưới sự đào tạo và hướng dẫn. 

 Nguyên nhân bị đuổi học tạm thời/trục xuất  

Điều lệ của Ty học chánh quận Jefferson là hiệu trưởng/người có thẩm quyền có thể đuổi học tạm thời hoặc cấm đi xe buýt nếu vi 

phạm luật như sau: 

1. Phạm tội nếu cố ý không vâng lời; 

2. Cố ý không tôn trọng thầy cô, hiệu trưởng, trưởng Ty học 

chánh, hội đồng hoặc nhân viên của Ty học chánh quận 

Jefferson; 

3. Buộc tội không có cho thầy cô, hiệu trưởng, trưởng Ty 

học chánh, hội đồng hoặc nhân viên của Ty Học Chánh 

Quận Jefferson; 

4. Dùng ngôn ngữ thô tục, tầm bậy; 

5. Phạm tội vì trái luân lý, hoặc xấu xa, hay cư xử và thói 

quen làm tổn thương đến bạn; 

6. Rời lớp, chỗ qui định trong giờ học hoặc lúc cấm túc 

không có phép; 

7. Rời trường không có phép; 

8. Xuống xe buýt (không phải trạm thường lệ) không có 

phép; 

9. Thói quen đi trễ hay vắng mặt; 

10. Vi phạm luật lệ của Ty Học Chánh; 

11. Vi phạm luật lưu thông và qui chế an toàn; 

12. Từ chối, dưới sự kiểm soát của trường, không nói tên cho 

nhân viên của Ty Học Chánh Quận Jefferson; hoặc nói  

tên giả và/hoặc không lên văn phòng khi được gọi. 

13. Quấy phá nhà trường hoặc thói quen vi phạm luật; 

14. Quấy phá, cản trở công việc nhà trường, sinh hoạt trường, 

hoặc quyền lợi của học sinh khác bằng cách phân phối vật 

dụng, dán khẩu hiệu, hay mặc những quần áo có in hình 

ảnh có thể gây trở ngại. 

15. Tham gia vào những biểu tình không được chấp thuận 

trong Hệ Thống Trường Học Quận Jefferson, trong khuôn 

viên trường học, trong xe buýt, kể cả xe thuộc về hoặc  

hợp đồng  hoặc cùng chung với   Hệ   Thống   Trường 

Học Quận Jefferson hay trong bất kỳ sinh hoạt nào của 

trường. 

16. Khởi xướng hoặc tham gia những đe dọa mà trở ngại đến 

công việc của trường kể cả hăm dọa bom hoặc đe dọa liên 

quan đến chất nổ giả, đe dọa đốt nhà v..v qua thư từ, điện 

thoại, điện tín, truyền miệng hay bất cứ hình thức thông 

tin nào khác. 

17. Dùng, cất giữ, xử dụng các máy móc điện tử như máy  

fax, máy truyền tin, điện thoại lưu động, hệ thống thông 

báo trong trường hoặc máy nhắn tin trong lớp học, trong 

khuôn viên trường học, trên xe buýt và những sinh hoạt 

của trường 

Cắt, làm xấu đi hoặc làm thiệt hại cơ sở của trường, 

khuôn viên của trường học, xe buýt; 

18. Viết bậy, tục tĩu hoặc vẽ bậy trên những vật liệu của 

trường, cơ sở trường, khuôn viên trường hay xe buýt; 

19. Ném khí giới hay vật gì gây thương tích hoặc tổn hại cho 

người khác hay cho cơ sở trường, trên xe buýt, hay trong 

những sinh hoạt của trường; 

20. Xúi dục hay tham gia đánh lộn trong khi đang ở dưới sự 

kiểm soát của trường; 

21. Hành hạ hay chửi rủa thầy cô, bất cứ nhân viên của 

trường, tài xế xe buýt; 

22. Có giữ, đốt hay ném pháo trong lớp học, trong cơ sở 

trường, trong khuôn viên trường học và trong những sinh 

hoạt của trường. 

23. Tìm thấy được cất giữ, mang súng, dao, hay những dụng 

cụ tương tự như vũ khí có thể gây tổn thương cho người 

khác hoặc thiệt hại trong cơ sở trường học, trong khuôn 

viên trường học, trên xe buýt và những sinh hoạt của 

trường. 

24. Dùng hoặc sở hữu thuốc lá, rượu, các loại thuốc thay đổi 

trạng thái, thuốc tạo cảm giác lâng lâng, hoặc các loại  

hóa chất nguy hiểm dưới Luật Kiểm Soát Các Chất Nguy 

Hiểm hoặc dùng bất cứ loại thuốc giống hoặc tượng  

trưng như ma túy hoặc trong những lớp học, trong khuôn 

viên trường học, trên xe buýt và trong những sinh hoạt  

của trường. 

25. Dùng, tiêu thụ, mang, giữ, phân phối, bán, hoặc  cho 

mượn  thuốc  có  tính  chất  thay  đổi  trạng  thái   mê 

man, cần sa, ma túy, hoặc có các chất nguy hiểm theo luật 

Kiểm Soát Các Chất  Nguy Hại, hoặc có  hóa chất như  

ma túy trong bất cứ hình thức nào trong những lớp học, 

trong khuôn viên trường học,  trên xe buýt và trong  

những sinh hoạt của trường. 

26. Mang, sở hữu, hoặc sử dụng về dụng cụ về tia Laser, sử 

dụng không đúng mức có thể gây tai hại hoặc làm cho 

người khác sợ hay thương tổn trong lớp học, trong khuôn 

viên trường học, trên xe buýt và những sinh hoạt của 

trường. 

27. Bị kết án hay bị bắt giam trong nhà giam thiếu nhi vì 

những tội phạm được thành lập như tội của người lớn, coi 

như là mang hình tội. 

28. Gây loạn hoặc tham gia bất cứ hành vi bắt nạt. 

29. Vi phạm bất cứ tội nặng nào khác. 

 Thông tin cho phụ huynh/giám hộ về việc đuổi học tạm thời hay trục xuất  

Thí dụ khi cha mẹ/giám hộ muốn biết thông tin về học sinh mà gây thương tích cho con của mình, hiệu trưởng/người có thẩm 

quyền phải theo điều luật của việc tiết lộ tin tức trong Luật Riêng Tư và Quyền Lợi của Gia Đình 1974. 

Nếu phụ huynh/giám hộ không hài lòng với những tin tức đã tiết lộ họ có thể khiếu nại để đền bù theo luật dân sự. 
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 Điều lệ đuổi tạm/gia hạn việc trục xuất  

Theo luật của Ty học chánh trường Công lập quận Jefferson một học sinh có thể bị đuổi học lần đầu, lần thứ hai và lần thứ ba: 

1. Cho đến khi phụ huynh/giám hộ cũng đến khi đem con 

mình đến trường (cấp II/III sau lần bị đuổi học thứ hai và 

thứ ba Ban giám hiệu sẽ có buổi họp với học sinh & cố 

vấn). 

CHÚ Ý: điều này không áp dụng cho học sinh chương 

trình Giáo dục Đặc Biệt. 

2. Cho thời gian không quá ba (3) ngày học (Sẽ có phiên họp 

với phụ huynh/giám hộ theo sau đó). 

3. Cho khoảng thời gian được hiệu trưởng/người có thẫm 

quyền quyết định nhưng không quá chín (9) ngày học sau 

khi đã thông báo cho Người giám sát của phòng Hiện diện 

và Phúc lợi trẻ em (Phụ huynh/giám hộ sẽ có phiên họp 

trong vòng ba (3) ngày sau khi đuổi học. 

4. Bị đuổi học cho đến hết năm học tùy thuộc vào sự nghiêm 

trọng của tội phạm (phụ huynh/giám hộ sẽ có buổi họp 

theo sau đó). 

Theo luật của hệ thống trường quận Jefferson học sinh sẽ bị đuổi học cho đến hết năm bởi hiệu trưởng khi bị đuổi học lần thứ tư. 

Giáo Dục luân chuyển có thể thay thế được áp dụng cho những học sinh cần trong trường hợp này. 

Cũng đồng thời với luật này học sinh có thể bị đuổi học trong thời gian lâu hơn là hết cả năm học này theo yêu cầu của hiệu 

trưởng và sự đồng ý của Ty Học Chánh East Bank hay West Bank cho những vi phạm nặng nề như sau: 

1. Sở hữu, hay dùng những dụng cụ tương tự như vũ khí có 

thể gây tổn thương cho người khác. 

2. Có hành động ác độc mà gây thương tích cho người khác. 

3. Làm ra những tội nặng hay tạo ra phá phách trở ngại cho 

việc học vật gì gây thương tích hoặc tổn hại cho người 

khác hay cho cơ sở trường. 

4. Phân phối, làm, hoặc dự tính phân phối thức uống có tính 
chất thay đổi trạng thái mê man, cần sa, ma túy, hoặc có 
các chất nguy hiểm, hoặc có hóa chất như ma túy trong 
bất cứ hình thức nào trong những lớp học, trong khuôn 

viên trường học, trên xe buýt và trong những sinh hoạt 

của trường. 

 Điều lệ đuổi tạm/gia hạn việc trục xuất vì mang vũ khí cần sa, ma túy  

Bất cứ học sinh nào mà có tội vì có cất giữ vũ khí/  súng hay sở hữu/phân phối/chế tạo/có ý định phân phối thức uống có rượu,  

các chất nguy hiểm trong nhiều hình thức, các loại thuốc thay đổi trạng thái, thuốc tạo cảm giác lâng lâng, hoặc các loại hóa chất 

nguy hiểm dạng hóa chất giống nhau được định nghĩa như là bất cứ  loại thuốc giống hoặc tượng trưng nào cấm mà học sinh có  

sở hữu giới thiệu cho học sinh khác như hóa chất bị cấm hoặc tiêu biểu như ma túy trong cơ sở trường học, trong khuôn viên 

trường học, trên xe buýt và trong những sinh hoạt của trường, khuôn viên nhà trường, hoặc tại các nơi có sự kiện của trường sẽ bị 

phê duyệt xử phạt như hình thức kỷ luật. Trông giống nhau. Bất kỳ một hóa chất nào tương tự xuất hiện nơi học sinh được xem là 

chất cấm. Người đại diện đặc biệt có mặt tại hiện trường phải làm sau: 

1. Nếu mười sáu (16) tuổi hay lớn hơn có thể bị trục xuất ra 

khỏi hệ thống trường quận Jefferson tối đa nhất là bốn (4) 

học kỳ theo luật của Tiểu bang và Liên bang; 

2. Nếu ưới mười sáu (16) tuổi là học sinh đệ I/đệ II cấp sẽ bị 

trục xuất khỏi hệ thống giáo dục quận Jefferson ít nhất là 

hai (2) học kỳ; 

3. Cho vũ khí, lớp 6-12, bị đuổi học HAI (2) học kỳ ; 

4. Bất cứ trường hợp nào liên quan đến học sinh tiểu học, 

học sinh sẽ được chuyển qua Ty Học Chánh Quận 

Jefferson qua sự đề nghị hình phạt của trưởng Ty học 

chánh. 

Tất cả những phần tử ảnh hưởng đến quyết định này đều nhận tất cả những quyền lợi về cách tiến hành hợp pháp theo luật định. 

Chương trình Giáo dục luân chuyển thay thế có thể phục vụ nếu luật pháp đòi hỏi. 

Không học sinh nào bị trục xuất trong các trường hợp 1, 2, 3 được trở lại trường mà không có sự chấp thuận của Ty học chánh 

quận Jefferson. 

Mang, sở hữu hoặc sử dụng súng bất hợp pháp hay vũ khí nguy hiểm trong phạm vi của trường học hoặc trên xe buýt là phạm tội 

dưới luật của tiểu bang Louisiana. Một người bị kết tội vì sở hữu hay dùng, mang vũ khí trên xe buýt hay trong lãnh vực của 

trường học có thể bị phạt tội bao gồm tiền phạt và/hoặc ở tù có hoặc không có làm lao động dưới điều khoản L. S. A 14: 95. 2, L. 

S. A. 14:95 và những luật lệ khác áp dụng vào. 

 Sở hữu súng đạn mã tấu/ súng gây tê liệt và/hay súng giả  

Học sinh sẽ bị xem là phạm tội, nếu vi phạm những điều sau đây : 

1. Học sinh từ lớp bảy (7) đến lớp mười hai (12) sẽ bị trục xuất ra khỏi hệ thống của trường học. 

2. Học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp sáu (6) có thể bị trục xuất ra khỏi hệ thống trường học ngoại trừ có những sửa đổi hoặc hình 

phạt nào được đề nghị bởi Ty học chánh hoặc người có thẩm quyền. 

 Phải làm việc bù trội  

Các học sinh bị tách riêng từ lớp học vì gây rối, nguy hiểm, hay cư xử ngỗ nghịch hay bị đình chỉ trong 10 ngày hoặc ít hơn sẽ bị 

chỉ định làm bài thiếu và sẽ nhận đầy đủ hoặc một phần số điễm trong phạm vi làm bài lại nếu bài làm đầy đủ và đúng giờ như 

được xác nhận bởi Hiệu Trưởng hoặc người thừa hành, do sự giới thiệu của giáo viên. 

Bệnh hoạn hoặc truyền nhiễm  
Luật của Ty học chánh quận Jefferson một học sinh bị nghi ngờ mắc bệnh hay lây và/hoặc bệnh truyền nhiễm sẽ bị trục xuất ra 

khỏi trường và xe buýt cho đến khi có giấy chứng nhận của bác sĩ hay của cơ quan Y Tế là học sinh không còn bệnh nghi ngờ đó. 

 Điều lệ về Y phục  
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Quy chế về Y phục của học sinh là để dạy học sinh biết sự quan trọng về ăn mặc chỉnh tề và sạch sẽ, thấm nhuần về kỷ luật, ngăn 

ngừa bạo hành và cản trở trong giáo dục, tránh sự nguy hiểm và dạy học sinh tôn trọng bản thân mình và người khác. 

1. Mỗi học sinh cần giữ vệ sinh cá nhân bao gồm tóc tai chải 

gọn gàng, đánh răng sạch, thân thể và quần áo sạch sẽ. 

2. Học sinh cho mọi người thấy sự sạch sẽ của mình, vóc 

dáng bên ngooài là sự tôn trọng chính mình và người 

khác. 

3. Học sinh mặc quần áo thích hợp với trường học, và cho 

các chương trình ngoại lệ của trường học. 

a. Quần áo học sinh, nữ trang, phụ tùng, vệ sinh cá nhân 

và kiểu cách gọn gàng: 

i. sẽ chứng tỏ sự an toàn về hình dáng và không tạo 

nên nguy hại về sức khỏe cho học sinh hay người 

khác; 

ii. sẽ không là lý do làm cản trở và trở ngại trong sự 

điều hành của trường, trong sinh hoạt của  

trường, và mục tiêu giáo dục ; 

iii. sẽ không nhận bị nhận là biểu tượng hoặc là hiện 

tượng hội viên trong các băng đảng qua cách 

viết, đánh dấu, vẽ, sơn, chụp hình, vẽ kiểu, huy 

hiệu, dấu xâm hoặc những cách khác; 

iv. để không bị nhận là hội viên băng đảng mà 

trường học không chấp nhận hội họp trong 

trường bằng cách như viết, vẽ, sơn, chụp hình 

và qua nhũng hình thức khác; 

v. sẽ không diễn tả sự bạo hành, cần sa, ma tuý, 

thuốc lá hay thô tục qua viết, đánh dấu vẽ, sơn, 

chụp hình, vẽ kiểu, huy hiệu, dấu xâm hoặc 

những cách khác; 

vi. sẽ không diễn tả hay quá lộ liễu như là mẫu 

nhắn tin hay khẩu hiệu qua viết, đánh dấu vẽ, 

sơn, chụp hình, vẽ kiểu, huy hiệu, dấu  xâm 

hoặc những cách khác; 

vii. sẽ không là những kiểu quần áo để tạo ra những 

hành động gây trở ngại sinh hoạt trong trường. 

b. Học sinh sẽ mang giầy. Học sinh mang giầy  mà 

không an toàn như để hở phía sau, gót cao, hay loại 

giầy đóng đế hoặc loại giầy mà có thể tạo nên không 

an toàn. 

c. Học sinh sẽ mặc quần áo lót. 

d. Quần áo đi học hoặc cho sinh hoạt trường phải được 

lên lai. 

e. Quần áo đi học hoặc cho sinh hoạt trường có chiều  

dài đúng mức. 

i. Học sinh cấp II / III không được mặc quần sọc 

ngắn ngoại trừ khi tập thể dục hay trong những 

hoạt động mà quần ngắn như là một phần của 

đồng phục. Những trường K-8, hiệu trưởng sẽ có 

quyết định nếu học sinh có thể mặc quần soọc. 

ii. Học sinh cấp II / III sẽ được mặc quần soọc dài 

tới đầu gối (màu phải hợp với đồng phục) đến 

cuối tháng 9. 

iii. Váy, quần tây, quần và quần ngắn nếu được cho 

phép phải mặc từ thắt lưng. 

iv. Váy, quần tây, quần và quần ngắn sẽ không quá 

dài hay lụng thụng để gây ra nguy hiểm. 

v. Váy, quần tây, và quần ngắn quá ngắn để gây trở 

ngại hay bối rối cho người khác. 

f. Quần áo đi học hoặc cho sinh hoạt trường phải đơn 

giản để không gây ra nguy hiểm hoặc có trở ngại 

trong vấn đề học hành. 

i. Học sinh sẽ không mặc quần áo quá chật, kể cả 

loại quần thung bó ống chân, áo đầm, váy, quần, 

sơ mi, áo ngắn quá chật bó sát. 

ii. Học sinh sẽ không mặc quần áo có lỗ thủng. 

iii. Học sinh sẽ không mặc quần áo mỏng nhìn 

xuyên qua được hay loại lưới ngoại trừ có  mặc 

đồ lót bên trong để không thấy rõ bên  trong 

mình. 

iv. Học sinh sẽ không mặc quần áo để lộ lưng, ngực 

và bụng. 

v. Áo đầm phải đúng cách khi mặc cho những buổi 

lễ do trường tổ chức. 

vi. Thông báo về tiêu chuẩn được đưa ra trong hai 

tuần lễ đầu khi nhập học cho học sinh sắp tốt 

nghiệp và trên căn bản thể hiện trong thông báo 

thư của trường, buổi họp của phụ huynh, trình 

diễn thời trang, buổi họp ở lớp, mẫu hình chụp, 

v…v… 

vii. Nếu có câu hỏi về áo đầm, học sinh phải đưa hình 

chụp phía sau và trước của học sinh mặc áo đó 
trước buổi dạ hội. 

viii. Áo đầm được đưa ra này sẽ được đưa ra Hội Đồng 

chấp thuận với ít nhất hai hay ba người đề nghị 

với người có thẩm quyền về quyết định sau cùng. 

ix. Nhà trường sẽ có ý kiến để sửa chữa áo đầm trước 

khi từ chối không cho vào dự dạ vũ. 

x. Đặc biệt về áo đầm: 

1. Phía sau của áo đầm phải ở hoặc phía trên của thắt lưng. 

2. Hai bên và phần bụng phải được che lại. 

3. Chỗ xẻ không được cao hơn nửa đùi. 

4. Giầy thích hợp – không được mang giầy thể thao, hay dép 

xẹp, v…v… 

5. Áo đầm theo mốt mới kể cả loại dây tròng, không dây, 

một bên vai, nhiều dây nhỏ có thể mặc; miễn là không 

được hở ngực quá sâu. 

xi. Học sinh đệ I/đệ II cấp sẽ không mặc quần áo bó 

thể dục trong trường. 

xii. Học sinh sẽ không đội mũ đến trường. 

xiii. Học sinh sẽ không mặc áo khoác starter hay tương 

tự đến trường. 

xiv. Học sinh sẽ không đeo nữ trang hoặc trang sức làm 

lộn xộn hoặc không an toàn ngoại trừ đeo bông tai 

có bấm lỗ sẳn, học sinh không được đeo vòng 

khoen, bông tai, nhẫn xuyên qua da ở trên thân thể. 

Khi bông tai có bấm lỗ sẳn được cho phép, học sinh 

không được đeo bông mà không an toàn. 

xv. Học sinh sẽ không mang hay có những trang sức 

mà có thể dùng như vũ khí, kể cả loại lược có cán 

dài như đuôi chuột, loại lược cào. Học sinh sẽ mặc 

quần áo tóc tai gọn gàng để không gây ra nguy 

hiểm hoặc có thể gây ra cản trở đến việc học, sinh 

hoạt của trường, và mục tiêu giáo dục. 

1. Học sinh sẽ không để kiểu tóc che tầm nhìn. 
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2. Học sinh sẽ không mang ống cuộn tóc, mũ ny long bao 

tóc như lúc tắm đến trường, cho những hoạt động trong 

trường. 

3. Học sinh sẽ không nhuộm tóc màu quá mức bình thường. 

Học sinh không theo Quy chế về y phục sẽ bị phạt. Khi bị phạt lần đầu, học sinh sẽ bị phạt cấm túc. Khi bị phạt lần thứ hai có thể 

đuổi học tạm thời, giữ tại trường khi bị đuổi học, hoặc ra khỏi trường. Khi bị phạt lần thứ ba, học sinh có thể bị  đuổi  học theo 

luật lệ của sự đuổi học và bị trục xuất. Ngoại trừ học sinh từ lớp PreK đến lớp 5 sẽ không bị đình chỉ hoặc trục xuất ra khõi  

trường khi vi phạm về Y phục. 

 

Cần Sa Ma Túy  

 Phương cách và điều lệ về việc lạm dụng các chất có hại  

Việc sở hữu/phân phối/chế tạo/có ý định phân phối thuốc lá, thức uống có rượu, các chất nguy hiểm trong nhiều hình thức, các 

loại thuốc thay đổi trạng thái, thuốc tạo cảm giác lâng lâng, hoặc các loại hóa chất nguy hiểm do  học sinh, trong cơ sở trường  

học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt và trong những sinh hoạt của trường thì bị cấm một cách rõ ràng. Dạng hóa chất 

giống nhau được định nghĩa như là bất cứ loại thuốc mà nhìn giống hoặc tiêu biểu những loại nào cấm mà học sinh sở hữu giới 

thiệu cho học sinh khác như hóa chất bị cấm. 

1. Chế tạo phân phối (liên quan đến ma túy) 

Khi hiệu trưởng/người có thẩm quyền có lý do gây ra tin 

tưởng rằng học sinh chế tạo, phân phối, hoặc sở hữu với ý 

định phân phối rượu, các loại thuốc thay đổi trạng thái, 

thuốc tạo cảm giác lâng lâng, hoặc các loại hóa chất nguy 

hiểm giống hoặc tượng trưng như ma túy, phụ 

huynh/giám hộ và cơ quan lập pháp sẽ được thông báo 

ngay.Việc vi phạm này, sẽ bị buộc tội và được tạo hồ sơ 

qua cơ quan lập pháp. Học sinh thì sẽ bị đuổi học theo 

những điều lệ sau: 

a. Nếu mười sáu (16) tuổi hay lớn hơn có thể bị trục 

xuất ra khỏi hệ thống trường quậnJefferson tối đa 

nhất là bốn (4) học kỳ theo luật của Tiểu bang và liên 

bang; 

b. Nếu dưới mười sáu (16) tuổi là học sinh đệ I/đệ  II 

cấp sẽ bị trục xuất khỏi hệ thống giáo dục quận 

Jefferson ít nhất là hai (2) học kỳ; 

c. Bất cứ trường hợp nào liên quan đến học sinh tiểu 

học học sinh sẽ được chuyển qua Ty Học Chánh 

Quận Jefferson qua sự đề nghị hình phạt của trưởng 

Ty học chánh. 

d. Không học sinh nào bị trục xuất trong các trường hợp 

1, 2, 3 được trở lại trường mà không có sự chấp  

thuận của Ty Học Chánh quận Jefferson ; 

 

2. Vi phạm lần thứ nhất (Liên quan đến cần sa – 

ma túy) 

Khi Hiệu trưởng/người có thẩm quyền có lý do để tin 

tưởng rằng học sinh chế tạo, phân phối, hoặc sở hữu với  

ý định phân phối rượu, các loại thuốc thay đổi trạng thái, 

thuốc tạo cảm giác lâng lâng, hoặc các loại hóa chất nguy 

hiểm giống hoặc tượng trưng như ma túy, phụ 

huynh/giám hộ và cơ quan lập pháp sẽ được thông báo 

ngay. Thêm vào đó nhà trường cũng đồng thời phải lập 

tức liên hệ với Văn Phòng Bảo Vệ An Toàn và Phòng 

Ngừa Ma Túy, văn phòng địa phương và Bộ Giáo Dục 

Đặc Biệt nếu học sinh trongChương Trình Giáo Dục Đặc 

Biệt (liên lạc ngay lập tức nghĩa là ngay trong ngày khám 

phá ra). Tội phạm này, sẽ bị buộc tội và hồ sơ sẽ được 

thành lập thông qua cơ quan lập pháp. Học sinh sẽ bị  

đuổi học khỏi trường trong chín (9) ngày và không đủ 

điều kiện tham dự bất cứ sinh hoạt nào ngoài giờ học 

trong vòng mười tám (18) tuần lễ theo những điều lệ sau: 

a. Học sinh sẽ được trở lại trường nếu được phép của cơ 

quan mà được Ty Học Chánh quận Jefferson. 

b. Học sinh và ít nhất một (1) phụ huynh/giám hộ phải tham 

dự một chương trình giáo dục dài ba (3) tiếng với cơ quan 

mà được Ty Hoc Chánh Quận Jefferson thừa nhận. 

c. Học sinh phải qua cuộc thử nghiệm về cần sa ma túy  

bằng tóc/Thử nghiệm cần sa tại cơ quan được chấp thuận. 

d. Học sinh phải tham dự sinh hoạt trong nhóm giáo dục 

bài trừ ma túy (SAPE) trước khi trở lại trường trong 

vòng một năm kể từ ngày bị đuổi học. 

e. Học sinh không thi hành đúng những điều luật này sẽ 

bị đuổi học cho đến hết năm học. Phải theo đúng 

những điều khoản này trước khi được trở lại trường. 

3. Vi phạm lần thứ nhì (Liên quan đến cần sa – ma 

túy) 

Khi hiệu trưởng/người có thẩm quyền có lý do để tin 

tưởng rằng học sinh chế tạo, phân phối, hoặc sở hữu với ý 

định phân phối rượu, và các loại thuốc thay đổi trạng thái, 

thuốc tạo cảm giác lâng lâng hoặc các loại hóa chất nguy 

hiểm giống hoặc tương tự như ma túy, phụ huynh/giám 

hộ và cơ quan lập pháp sẽ được thông báo ngay. Thêm 

vào đó nhà trường cũng đồng thời phải lập tức liên hệ với 

Văn Phòng Bảo Vệ An Toàn Và Phòng Ngừa Ma Túy, 

văn phòng địa phương và Bộ Giáo Dục Đặc Biệt nếu học 

sinh trong Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt (liên lạc 

ngay lập tức nghĩa là ngay trong ngày khám phá ra). Tội 

phạm này, sẽ bị buộc tội và được lập hồ sơ qua cơ quan 

lập pháp. Học sinh có thể sẽ bị đuổi học cho đến hết năm 

học. 

4. Những vật dụng dùng với cần sa 

Khi học sinh bị bắt có mang giữ các dụng cụ dùng để xử 

dụng chung với cần sa, ma túy kể cả giấy cuộn thuốc kẹp 

thuốc, đá, ống nút v.v. học sinh có thể bị đuổi học tùy 

theo qui luật đuổi học của trường. Học sinh cũng được 

giới thiệu đến nhóm “Bài Trừ Ma Túy” (SAPE) để duyệt 

xét lại. 

5. Sản phẩm về thuốc lá 

Cất giữ hay tiêu dùng thuốc lá ở trong cơ sở trường học, 

trong khuôn viên trường học, trên xe buýt và trong những 

sinh hoạt của trường sẽ bị giải quyết theo số lần vi phạm. 

a. Vi phạm lần thứ nhất - Khi học sinh bị bắt có mang 

giữ sản phẩm về thuốc lá. Học sinh sẽ bị đuổi học  

khỏi trường trong ba (3) ngày. Nếu không thi hành 

hình phạt này học sinh có thể sẽ bị đuổi học. 

b. Vi phạm lần thứ nhì hoặc những vi phạm sau đó - Khi 

học sinh bị bắt có mang giữ sản phẩm về thuốc lá, học 

sinh sẽ bị đuổi học khỏi trường tùy theo điều lệ đuổi 

học của trường. 
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 Chương trình thử nghiệm về cần sa – ma túy cho học sinh cả năm học  

Chương Trình Thử Nghiệm về cần sa ma túy bắt buộc thử nghiệm với tóc này dành cho tất cả học sinh Trung học (cấp III) trong 

quận Jefferson mà tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong các sinh hoạt bao gồm cổ võ, đội múa, đội thao 

diễn, ban nhạc và huấn luyện quân sự (R.OT.C). Việc thử nghiệm cần sa ma túy này để bảo đảm sức khỏe và an toàn chắc chắn 

cho các học sinh trong các sinh hoạt này. Hiệp hội các ngành Thể thao trường trung Học tại Louisiana (LHSAA) hiện tại bắt buộc 

tất cả các trường học có liên hệ trong thể thao trong Hiệp hội LHSAA này mỗi lực sĩ phải đồng ý thử nghiệm về cần sa ma túy để 

được tham gia vào những hoạt động này. 

Tuy nhiên, những học sinh dùng cần sa ma túy có liên quan đến những sinh hoạt ngoại lệ như là dùng đến sức mạnh quá mức có 

thể dễ gây ra tai nạn và những loại thuốc liên hệ đến cần sa ma túy này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Chương trình này đòi 

hỏi thử nghiệm những học sinh để giảm bớt những nguy hiểm. Vì vậy chương trình đòi hỏi, những học sinh tham gia vào những 

sinh hoạt ngoại lệ này sẽ bị bắt buộc phải thử nghiệm về cần sa ma túy. Chương trình này cũng đòi hỏi bắt buộc thử nghiệm cần 

sa ma túy dùng tóc cho 100% của những học sinh đã bị đuổi dưới Điều Lệ Lạm Dụng Các Chất Thuốc của quận Jefferson.  Sự 

định giá lại cũng cần có theo điều luật để được nhận lại vào trường học. Tuy nhiên, việc bắt buộc thử nghiệm cần sa ma túy bằng 

tóc cho thấy rõ ràng mục đích là sẽ có tạo dựng được vững chắc cả (về chất lượng và khuôn thời gian) của học sinh xử dụng 

thuốc. Việc giới thiệu đúng cho dịch vụ sẽ được áp dụng cho những học sinh này và gia đình của các em. 

Cũng vậy, tất cả học sinh cấp II đã bị trục xuất ra khỏi trường của mình cũng phải đồng ý thử nghiệm ma túy dùng tóc để được 

chấp thuận nhận vào học trong hai (2) trường luân phiên trong quận Jefferson – Westbank Community School và Jefferson 

Community School. 

 Quyền riêng tư  

Theo sắc luật của Quyền Giáo Dục Gia Đình của liên bang và Sắc Luật Riêng Tư 1974,Ty học chánh Quận Jefferson không từ 

chối đối với phụ huynh/giám hộ hợp pháp hay không hợp pháp nếu họ muốn coi hồ sơ giáo dục của con em ngoại trừ  giấy tòa 

cho phép giám hộ hợp pháp không cho giám hộ không nuôi dưỡng con em mình sẽ không đưọc coi hồ sơ học vấn của con em. 

Nếu trong trường hợp như vậy bản sao của tòa sẽ được giữ lại trong hồ sơ trường. 

Trường học sẽ không tiết lộ tin tức về hồ sơ học vấn hay cá nhân nếu không có giấy viết ưng thuận của phụ huynh/giám hộ hợp 

pháp hay học sinh có đủ điều kiện, ngoại trừ nhân viên có quyền của trường mà học sinh muốn ghi danh học, với điều kiện này 

phụ huynh/giám hộ có thể xin bản sao của hồ sơ nếu muốn. 

 Thông tin hướng dẫn  

"Thông tin hướng dẫn" có nghĩa là tin tức về hồ sơ học vấn mà không có nghĩa là nguy hiểm hay xâm phạm đời tư nếu bị tiết lộ. 

Danh từ này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, điện thư, hình, ngày và nơi sinh, ngành học, ghi danh học, tham gia chính thức 

sinh hoạt thể thao, sức nặng, chiều cao của hội viên thể thao,ngày tham dự lớp học, trình độ học vấn, Danh dự và Phần thưởng đã 

nhận và trường học cuối cùng nhất đã theo học. 

Trước khi cho phát hành và phân phối tin tức, hiệu trưởng sẽ gởi bản thông báo của tin tức này mà sẽ được in ra và phổ biến và  

sẽ cho thời gian là ba mươi (30) ngày sau khi phổ biến để phụ huynh/giám hộ và học sinh biết để có quyền phản đối về những tin 

tức này. Bất cứ phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh có điều kiện muốn những tin tức này không phổ biến đều phải ký một bản "Hồ 

Sơ Lưu Trữ Hướng Dẫn không được phổ biến" nộp tại trường cho mỗi hồ sơ của từng học sinh mà không muốn phổ biến. 

 Hồ sơ học vấn : phương cách truy cập/cứu xét  

Hồ sơ học vấn được định nghĩa theo luật là hồ sơ liên hệ trực tiếp với học sinh và được lưu giữ tại cơ quan giáo dục hoặc sở giáo 

dục. 

Theo yêu cầu phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh có đủ điều kiện muốn coi lại và xét kỹ lại hồ sơ giáo dục của học sinh.  Trước  

khi được xem hồ sơ phụ huynh/giám hộ học sinh có đủ điều kiện phải ký một mẫu đơn chophép phổ biến.  Nếu hồ sơ giáo dục  

của con em gồm có tin tức của học sinh khác, hồ sơ chỉ được cung cấp tin tức của học sinh đó. 

Phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh có điều kiện muốn xin bản sao của hồ sơ học vấn của học sinh với lý do hợp lý và phải trả tiền 

phí tổn. 

Phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh có điều kiện có thể hỏi cơ quan học vấn để sửa đổi hồ sơ học vấn của học sinh nếu hồ sơ không 

chính xác, sai lầm hoặc xâm phạm quyền cá nhân của học sinh. Yêu cầu về sửa đổi hồ sơ học vấn này phải được viết và nói rõ 

chỗ cần sửa đổi. Phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh có điều kiện có quyền đặt câu hỏi về hồ sơ học vấn sai lạc nhưng không có 

quyền trách móc về điểm học và có quyền bàn cãi về điểm học. 

Với thời gian thích hợp sau khi nhận được thư yêu cầu sửa đổi hồ sơ học vấn hiệu trưởng/người có thẩm quyền sẽ quyết định về 

việc thay đổi và sẽ gởi thư báo phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh có điều kiện về quyết định. Nếu thư báo không thay đổi hồ sơ 

học vấn, phụ huynh/giám hộ học sinh có thể xin khiếu nại tại văn phòng Dịch Vụ Học sinh. Phụ huynh/giám hộ học sinh có thể 

xin khiếu nại tại văn phòng Dịch Vụ Học sinh và điền đơn "Yêu cầu cứu xét sửa đổi hồ sơ học vấn". Phụ huynh/giám hộ hoặc  

học sinh có điều kiện sẽ được thông báo về ngày, giờ và địa điểm của buổi khiếu nại. Thư thông báo này cũng sẽ nói về phụ 

huynh/giám hộ, học sinh có quyền trình bày chứng từ và người đại diện do họ chọn kể cả luật sư do họ mướn và trả chi phí. 

Kết quả của sự cứu xét này do văn phòng Dịch Vụ Học Sinh quyết địnhnếu tin tức này là đúng hay sai và hồ sơ sẽ được sửa đổi 

hay không. Nếu quyết định không sửa đổi hồ sơ học vấn do Giám Đốc Điều Hành Mạng Lưới Vi Tính sẽ báo cho phụ 

huynh/giám hộ hoặc học sinh có điều kiện về quyết định rằng họ có quyền phát biểu ý kiến trong hồ sơ với lời chú thích tranh 

Hồ sơ học vấn: truy cập/cứu xét quyền riêng tư (của phụ huynh/giám hộ và 

học sinh), Thông tin hướng dẫn 
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luận hoặc phát biểu tại sao phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh có điều kiện không đồng ý với quyết định của việc không chịu sửa 

đổi hồ sơ học vấn. 

Trường hợp khẩn cấp  

 Tin tức trên thẻ khẩn cấp  

Theo sắc luật của Ty học chánh Quận Jefferson khi ghi danh và mỗi năm sau đó hiệu trưởng/người có thẩm quyền bảo đảm ghi 

nhận những tin tức cần thiết để điền vào Phiếu Khẩn Cấp. Đây là trách nhiệm của phụ huynh/giám hộ báo cho trường biết nếu có 

thay đổi trong năm học. Những chi tiết giả mạo trong Phiếu Khẩn Cấp này sẽ có hậu quả là kỷ luật. 

 Sự Săn Sóc Khẩn Cấp cho học sinh  

Theo sắc luật của Ty học chánh Quận Jefferson có trách nhiệm thi hành những việc khi có sự khẩn cấp/tai nạn/sự việc xảy ra. 

 Phương Cách Giải Quyết Việc Săn Sóc Khẩn Cấp Cho Học Sinh  

Khi có sự việc xảy ra tai nạn, bệnh nặng, cần phải đưa học sinh đến bệnh viện để chữa trị khẩn cấp, những điều sau đây cần được 

thi hành: 

1. Gọi xe cứu thương bởi số 911cho tất cả những trường ở 

East và West Bank. 

2. Bằng mọi cách cố liên lạc với phụ huynh/giám hộ có tên 

trong Phiếu Khẩn Cấp, ngay cả sau giờ học. 

3. Qui luật của hãng xe cứu thương là đưa bệnh nhân đến 

bệnh viện gần nhất đề điều trị khẩn cấp. Những tài xế xe 

cứu thương phải báo cho biết nhà thương nào học sinh đã 

được đưa tới. 

4. Nếu trường không liên hệ được phụ huynh/giám hộ trên 

phiếu khẩn cấp, trường sẽ gọi xe cứu thương. Nhân viên 

của trường học sẽ mang bản sao của thẻ khẩn cấp tới nơi 

xe cứu thương mang học sinh tới. Danh sách tên thân 

nhân liên lạc trong danh sách trường học có sẵn. Trong 

thời gian đó trường học vẫn tiếp tục liên lạc với phụ 

huynh/giám hộ cho đến khi tới nơi. 

5. Tiền lệ phí cho xe cứu thương do gia đình hay bảo hiểm 

của gia đình thanh toán. Trong trường hợp học  sinh 

không có bảo hiểm phụ huynh/giám hộsẽ nhận được hóa 

đơn đòi tiền thanh toán của hãng bảo hiểm. Phụ huynh 

phải chịu trách nhiệm liên lạc với văn phòng khẩn cấp để 

biết nếu phụ huynh/giám hộ quá nghèo thì tiền phí tổn 

này sẽ được hủy bỏ. 

6. Nếu cần thiết phải điều trị khẩn cấp để đưa học sinh đến 

bệnh viện và không đảm bảo phụ huynh/giám hộ chấp 

nhận trả tiền phí tổn về việc điều trị khẩn cấp này, văn 

phòng Trưởng Ty Học Chánh sẽ được liên lạc để xin chỉ 

thị. 

 Phương cách khi khẩn cấp  

Trong năm học có thể cần có trường hợp cần thiết phải cho học sinh về sớm vì những trường hợp khẩn cấp. Bất cứ quyết định về 

sớm hay đóng cửa trường khẩn cấp sẽ được Trưởng Ty Học Chánh quyết định qua đề nghị của nhân viên dưới quyền. 

Trong trường hợp đóng cửa khẩn cấp hay cho học sinh về sớm sẽ được thông báo trên hệ thống truyền thanh. Đặc biệt, đài phát 

thanh WWL-870 AM được chọn là đài chính thức để loan báo những thông báo của Trưởng Ty Học Chánh về việc đóng cửa. 

Trong trường hợp có những liên quan đến thời tiết xấu Ty Học Chánh sẽ thông báo thường xuyên trên đài phát thanh này. Cũng 

như để thông tin lên trang mạng của địa hạt www.jpschool.org. Trên facebook và twitter của địa hạt. 

Tùy thuộc vào thời tiết, quyết định sẽ được đưa ra, là giữ học sinh lại trường hay là cho về. Nếu quyết định giữ lại trường, tất cả 

học sinh, kể cả học sinh đi bộ, cũng giữ lại trường. Dĩ nhiên, phụ huynh/giám hộ có thể lại trường bất cứ lúc nào để đón con mình 

về. Trường hợp trục trặc về máy sưởi, v..v.. trường sẽ cố gắng đưa học sinh mẫu giáo và sơ cấp đến những cơ sở khác tạm thời đề 

tránh việc cho về sớm hơn thời gian thông thường. Trường sẽ báo cho phụ huynh về cơ sở tạm thời. Tuy nhiên nếu gặp khó khăn 

liên lạc điện thoại với trường quí vị có thể liên lạc với Văn Phòng Phụ Tá Học Chánh để biết thêm chi tiết. Có thể có trường hợp 

trường cho học sinh về sớm vì không còn cách nào khác. Phụ huynh nên dặn con em mình nếu phải về sớm và không có ai ở nhà, 

các em nên đến nhà hàng xóm hoặc nhà bà con cho đến khi phụ huynh/giám hộ về. 

Di Tản Ra Khỏi Cơ Sở Trường Học  
Phương cách cho di tản nhanh và trong trật tự ra khỏi phòng học được phổ biến và dán tại mỗi lớp học và những phòng khác. 

Các địa điểm trở lại khi ra khỏi khuôn viên. Thông báo cho phụ huynh học sinh sẽ bằng điện thoại, text, hoặc email trên thẻ khẩn 

cấp của học sinh. 

Học sinh phải quen thuộc với những phương cách đó và luôn tuân theo chỉ thị của thầy cô giáo trong mọi trường hợp. Bởi vì việc 

di tản nhanh và trong trật tự ra khỏi phòng học trong trường hợp khẩn cấp là điều quan trọng và cần thiết, học sinh không tuân 

theo lời hướng dẫn sẽ bị phạt kỷ luật. 

Báo Động Hỏa Hoạn, Xử Dụng Bình Chửa lửa  
Việc nhấn kèn báo động hỏa hoạn tại trường bất cứ lúc nào là một việc hệ trọng làm gián đoạn việc học và có thể làm học sinh bị 

thương. 

Học sinh phạm tội bấm chuông báo động này có thể sẽ bị đổi học cho đến hết năm học. 

Học sinh sử dụng bình chữa lửa, ngoại trừ khi hỏa hoạn, cũng là hành động có hậu quả nghiêm trọng và có thể bị trừng phạt theo 

đúng kỷ luật (xem phần làm hư hỏng khuôn viên nhà trường) 

Thực Tập Báo Động Hỏa Hoạn/Hăm Dọa Khi Có Bom  
Thực tập báo động hỏa hoạn được thực hiện thường xuyên. Tiếng chuông lớn báo động là dấu hiệu cho việc thực tập hỏa hoạn. 

Khi có chuông này học sinh phải rời lớp trong im lặng và trật tự. 

http://www.jpschool.org/
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Khi di tản ra khỏi lớp học, học sinh phải: 

1. Đi theo hàng một (Thầy cô giáo sẽ hướng dẫn học sinh ra 

khỏi tòa nhà) 

2. Để sách vở lại lớp (nữ sinh có thể mang theo bóp của 

mình) 

3. Đến chỗ được ấn định của lớp. 

4. Ở tại chỗ này với thầy cô của mình trong suốt thời gian 

thực tập. 

 

5. Khi được ra hiệu mọi sự tốt không có trở ngại, học sinh 

có thể trở về lớp với thầy cô giáo để chờ lệnh khác qua hệ 

thống thông báo của trường. 

6. Bất cứ trường hợp nào học sinh cũng không được làm ồn, 

chạy hay làm mất trật tự trong thời gian thực tập báo 

động. 

7. Những điều trên cũng được áp dụng cho trường hợp “hăm 

dọa có bom”. 

 Đi Lại Trong Hành Lang  
Mỗi trường đều có đặt luật riêng cho phép học sinh đi lại trong hành lang trong giờ học. Điều Lệ đặc biệt về sự đi lại trong hành 

lang được gởi đến cho phụ huynh trong sách điều lệ của trường. 

 Đầu có chí rận gây ra có quá nhiều  
Luật của Ty học chánh Quận Jefferson bất cứ học sinh nào học ở trường mà đầu có chí sẽ bị cấm đi học và đi xe buýt cho đến khi 

không còn chí rận và trứng chí. Học sinh sẽ được trở lại trường nếu được phụ huynh/giámhộ xác nhận đầu các em không còn 

trứng chí và đã được kiểm soát và một giấy viết chứng nhận bởi phụ huynh/giám hộ về sự chữa trị chí rận của học sinh và gia 

đình. Trường học có quyền kiểm soát bất cứ học sinh nào có chí và trứng chí sau khi trở lại trường. 

Học Sinh Vô Gia Cư  
Trường học tiếp nhận học sinh không nơi cư trú/trong thời gian chuyển tiếp sẽ ghi danh ngay. Trường sẽ giúp đỡ gia đình về 

những giấy tờ cần thiết và gởi họ đến văn phòng dịch vụ về Nơi Trú Ngụ/Chuyển Tiếp. 

Thẻ Học Sinh (Trung Học)  
Tất cả học sinh phải mang thẻ học sinh có hình của mình trên ngực. Thẻ này phải mang ở ngoài áo. Thẻ này được bán vào đầu 

niên học, lúc nhập học hoặc khi ghi danh trễ. Thẻ học sinh rất cần thiết khi tham dự các sinh hoạt khác ngoài các trận tranh tài  

thể thao. Học sinh phải trình thẻ học sinh khi mượn sách ở thư viện. Nếu không theo đúng luật này có thể bị hậu quả phạt kỷ luật. 

Bệnh Tật  
Học sinh có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức cho thầy cô hay nhân viên văn phòng khi bị thương hoặc bị bịnh. Trường sẽ có 

hành động nhanh chóng với những sự việc này theo phương cách của mỗi trường. 

 Điều kiện chích ngừa  
1. Theo luật của tiểu bang Louisiana,Ty học chánh Quận 

Jefferson những học sinh ghi danh vào lớp dự bị mẫu 

giáo, mẫu giáo và những học sinh ghi danh vào trung tâm 

hệ trường công lập của tiểu bang lần đầu tiên phải có giấy 

chích ngừa miễn dịch của bệnh bạch hầu, phong đòn 

gánh, ho gà, bệnh bại liệt, ban đỏ, sởi, quai bị, đau màng 

óc, viêm gan B, đậu mùa (chicken pox) hoặc trình giấy 

đang chích ngừa các loại. 

2. Giấy chứng nhận Chích ngừa Toàn cầu tiểu bang 

Louisiana cần để xác nhận chích ngừa. Nếu học sinh 

không chích ngừa, hay nơi ở không có chích ngừa, không 

có giấy của bác sĩ nói rằng xúc tiến việc chích  ngừa 

không được vì lý do trở ngại về bệnh hoạn hoặc do cha 

mẹ/giám hộ bất đồng quan điểm, học sinh sẽ bị từ chối 

ghi danh bởi hiệu trưởng. 

3. Học sinh chuyển từ một hệ thống trường khác trong tiểu 

bang Louisiana phải trình giấy chích ngừa. 

4. Nếu mũi chích đó do Bộ Y Tế của Ty Học Chánh quận 

Jefferson yêu cầu thì phải được chích trước khi vào học. 

Nếu mũi chích đó cần trong năm học, học sinh phải chích 

ngừa trong vòng năm (5) ngày sau khi nhận giấy báo phải 

chích. Nếu không chích trong vòng năm (5) ngày học sinh 

sẽ phải nghỉ học cho đến khi có giấy chích ngừa. 

5. Học sinh không bắt buộc phải theo luật của Louisiana 

soạn lại 17:170, nếu học sinh hoặc phụ huynh/giám hộ 

nộp giấy chứng nhận của giấy của bác sĩ nói rằng xúc tiến 

việc chích ngừa không được vì lý do trở ngại về bệnh 

hoạn hoặc giấy viết do cha mẹ/giám hộ bất đồng quan 

điểm tự đem đến trường nộp. 

6. Nếu có bệnh truyền nhiễm xảy ra mà học sinh chưa có 

tiêm chủng, em đó sẽ bị cách ly như chỉ định bởi DHHS. 

Những Vật Bị Mất Và Tìm Được  
Học sinh tìm được những đồ vật đã mất trong trong khuôn viên trường học, trên xe buýt phải nộp lại cho văn phòng, các giáo 

chức, tài xế xe buýt trường tùy thuộc vào điều lệ của trường. 

Nếu không nộp lại cho nhà trường những vật tìm được cho trường học sinh có thể sẽ bị buộc tội theo kỷ luật. 

Học sinh làm mất sách hoặc những đồ vật cá nhân phải báo cáo những vật bị mất cho thầy giáo hoặc nhân viên nhà trường theo 

điều lệ của trường. 

Sau khi hết năm học nhà trường sẽ lưu giữ các đồ vật thất lạc không có người nhận tối thiểu năm (5) ngày trước khi đem bỏ. 

 Điều Lệ Về Thuốc Men  
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GHI CHÚ: Nếu được, phụ huynh/giám hộ được khuyên bảo nên cho học sinh uống thuốc tại nhà và theo giờ ấn định khác hơn 

trong giờ đi học. Chỉ có thuốc uống, thuốc để hít/để thở với liều lượng đã được ấn định, bôi thuốc ngoài da cho trẻ em mặc tã bị 

ngứa và thuốc cho khi khẩn cấp là được nhân viên trường đảm trách. Trừ khi có những chu cấp khác nhân viên Ty Học Chánh 

quận Jefferson không được cho học sinh uống thuốc quá liều lượng ấn định. Học sinh không được mang giữ bất cứ loại thuốc nào 

(do có toa bác sĩ hay không có toa bác sĩ) nếu đang ở trong trường cho đến khi có giấy chứng nhận của bác sĩ các loại thuốc cần 

có (thí dụ: thuốc bơm của xuyễn, ephinephrine, v.v) và sau khi tham khảo giữa phụ huynh/giám hộ, nhân viên trường và y tá của 

trường. 

Ty Học Chánh quận Jefferson với sự thỏa thuận với Điều Lệ Thuốc Men cho các trường trong Louisiana ngày 4/20/96 và được 

thừa nhận bởi cơ quan Giáo Dục Tiểu Bang của Tiểu Học và Trung Học, sẽ cung cấp việc cho uống thuốc cho học sinh sau khi 

theo đúng thủ tục và trách nhiệm: 

 Trách Nhiệm Của Phụ Huynh/Giám Hộ  
1. Tất cả loại thuốc nào (do có toa bác sĩ hay không có toa 

bác sĩ) đều phải có giấy của bác sĩ nêu rõ ngày, tên thuốc, 

lượng thuốc, giờ cho uống tại trường, nhân viên trường và 

bất cứ lời dặn đặc biệt nào theo những điều lệ sau: giấy 

của bác sĩ. 

2. Tất cả loại thuốc nào cũng đựng trong hộp có dán hiệu  

bởi dược sĩ hay bác sĩ. Nhãn hiệu phải phù hợp giấy của 

bác sĩ phảicó tên thuốc, lượng thuốc, giờ cho uống tại 

trường, nhân viên trường và bất cứ lời dặn đặc biệt nào. 

3. Phụ huynh/giám hộ phải tham khảo với y tácủa Bộ Y tế 

của Ty Học Chánh quận Jefferson. Các mẫu trên và các 

loại thuốc phải được duyệt lại. Đồng thời học sinh cũng 

phải được y tá duyệt lại trong văn phòng thuốc lúc đó. 

4. Phụ huynh/giám hộ cần để cho người lớn có trách nhiệm 

đưa thuốc đến trường. Người này cũng là nhân viên 

trường đếm thuốc. Nếu học sinh ở cơ sở giáo dục phụ 

thuộc khác, cha mẹ/giám hộ cũng có trách nhiệm đem 

thuốc lại đó theo như điều lệ về thuốc men của hệ thống 

giáo dục. Bản sao của tất cả các mẫu đơn này phải đính 

kèm theo thuốc cho uống tại địa điểm này. 

5. Phụ huynh/giám hộ phải cung cấp mọi vật dụng cần để 

cho uống thuốc (ly, đồ đo thuốc) 

6. Phụ huynh/giám hộ cũng phải: 

a. Cho học sinh uống thuốc ở nhà và quan sát phản ứng; 

b. Chuẩn bị thuốc cho học sinh không quá 25 ngày học 

giữ ở trường; 

c. Theo điều lệ của trường bằng cách viết hay nói với 

trường; 

d. Đem đến cho trường loại đã được đóng theo số lượng 

đã định nếu được; 
7. Toa bác sĩ phải được xin toa mới mỗi  đầu năm  học, và 

nếu có tên thuốc, lượng thuốc, nhân viên trường giờ 
cho uống thay đổi; 

8. Nếu đi du ngoạn qua đêm, Điều Lệ về thuốc men của Ty 

Học Chánh quận Jefferson cho phép được nhận thuốc 

trong vòng 24 tiếng của tất cả các loại thuốc cộng với 

thuốc dùng ở ngoài quầy sạp. 

 Trách Nhiệm Của Trường Học  

1. Nhân viên trường sẽ không cung cấp bất cứ loại thuốc 

nào. 

2. Y tá của Ty học chánh quận Jefferson sẽ tham khảo phụ 

huynh/giám hộ duyệt lại mẫu đơn và thuốc, nhận định học 

sinh, và làm lịch trình cho uống thuốc trước khi bắt đầu 

cho uống thuốc. 

3. Y tá của Ty học chánh quận Jefferson sẽ theo dõi tình 

trạng sức khỏe của học sinh và tham khảo với phụ 

huynh/giám hộ bác sĩ, và nhân viên trường, nếu cần trong 

năm học. 

4. Mỗi khi học sinh uống thuốc, nhân viên trường sẽ ghi vào 

mẫu báo cáo uống thuốc. 

5. Hiệu trưởng sẽ cho hai nhân viên trường đi học về cách 

cho uống thuốc và sẵn sàng giúp học sinh dùng thuốc  

theo đúng liều. 

6. Người có thẩm quyền/được huấn luyện sẽ cất thuốc tại 

nơi an toàn có khóa. 

7. Sau 7 ngày khi có lệnh của bác sĩ cho ngưng dùng thuốc 

nếu phụ huynh/giám hộ không lấy thuốc lại thuốc sẽ được 

bỏ đi. 

8. Trường có thể gởi về nhà giấy cần thêm thuốc, khi học 

sinh gần hết thuốc. 

 Tiêm thuốc - Thủ tục tiêm thuốc  

1. Phụ huynh/giám hộ phải đến trường và phát thuốc chích 

cho con mình ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp có thể 

nguy đến tính mạng. 

a. Điều trên không áp dụng cho học sinh mắc bệnh tiểu 

đường lệ thuộc vào insulin và em này không thể tự 

quản lý và có thể cần insulin trong ngày. 

b. Phụ huynh/giám hộ có trách nhiệm cung cấp insulin 

và những dụng cụ cần thiết; 

2. Trường hợp khẩn cấp, thuốc chích sẽ được giữ ở trường 

cho học sinh, sau đó: 

a. Điều lệ về thuốc đã trình bày trước được áp dụng; 

b. Nhân viên đã được chỉ định của trường sẽ được tập 

huấn bởi y tá sau khi y tá tham khảo với cha mẹ/giám 

hộ và hoàn tất xém nghiệm của trình trạng sức khỏe 

của học sinh theo tiêu chuẩn của trường. 

3. Học sinh mà có trách nhiệm quản lý thuốc chích của em 

ấy phải để vật dụng cần thiết ở nơi an toàn do hiệu trưởng 

chỉ định. Học sinh chịu trách nhiệm về giữ các loại thuốc 

được ấn định của mình. Phụ huynh/người giám hộ phải có 

trách nhiệm cung ứng những dụng cụ cần thiết. 

 Dụng cụ trợ hít hơi và cách điều trị phun hơi  

1. Phương cách và điều lệ về thuốc men ấn định trước nay 

phải được tiến hành. 

2. Nếu thuốc cấp cứu phải luôn mang theo bởi học sinh, thì 

giấy xác nhận của bác sĩ nêu rõ. 

3. Học sinh phải để thuốc bơm hơi trong túi hoặc túi xách, 

trong người em ấy. 
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Học Sinh Mang Thai (Phương Cách và Điều Lệ)  
Học sinh có thai phải nộp cho trường giấy báo cáo của bác sĩ hàng tháng, bắt đầu tháng thứ tư, chứng nhận khả năng có thể tiếp 

tục được đi học và đi xe buýt. 

Nếu được xác nhận sức khỏe và tâm lý học sinh có thể bị trở ngại việc học trong trường và học sinh có đủ điều kiện để học ở nhà. 

Hệ thống trường học có thể làm dịch vụ này. Nếu có trở ngại y tá trường sẽ được tham khảo (xem phần nhập học học sinh có 

thai). 

Giải Quyết Vấn Đề  
Nếu phụ huynh có vấn đề, nên theo phương cách như sau: 

1. Nếu liên quan đến học sinh, nên gọi đến trường để hẹn 

gặp thầy cô giáo. 

2. Nếu liên quan đến trường, nên gọi hiệu trưởng. Hiệu 

trưởng sẽ trả lời các câu hỏi hay hẹn giờ gặp mặt, nếu  

cần. 

3. Nếu phụ huynh vẫn không hài lòng sau khi gặp hiệu 

trưởng. Hãy gọi văn phòng Khiếu nại. Hãy gọi hiệu 

trưởng để có số điện thoại của người này. Số điện thoại 

liên lạc đến Ban Giám đốc và Hiệu trưởng 504-365-5335. 

Ra chơi/Chơi tự do  
Tất cả học sinh từ cấp lớp K-5 có giờ ra chơi hoặc giờ chơi tự do mỗi ngày 15 phút theo thời khóa quy định của Hiệu trưởng. 

Bảo Vệ Nhân Viên Nhà Trường  
Bất cứ người nào kể cả phụ hynh/giám hộ của học sinh đang học tại trường nào của Ty Học Chánh Quận Jefferson, mà đánh hoặc 

hăm dọa thầy cô giáo, nhân viên trường hoặc nhân viên của Ty Học Chánh Quận Jefferson sẽ không được phép vào khuôn viên 

củabất kỳ trường Quận Jefferson nào hay các khuôn viên của bất kỳ cơ sở nào sở hữu hoặc điều hành bởi Ty học chánh quận 

Jefferson mà không có sự chấp thuận trước của hiệu trưởng của trường hoặc cá nhân chăm nom cơ sở đó nếu không phải làm 

trường học. 

Kiểm Soát  

Luật của Ty học chánh Quận Jefferson có quyền kiểm soát các cơ sở của bộ giáo dục bất cứ lúc nào để tìm súng đạn, cần sa ma 

túy, những đồ vật ăn cắp và những thứ khác, những vật mà theo luật của tiểu bang và Ty Học Chánh là vi phạm luật. Tài sản của 

Ty Học Chánh như cơ sở, bàn, tủ, máy tính và khuôn viên của trường. 

 Lục Soát Bằng Máy Dò Kim Loại  

Ty Học Chánh quận Jefferson sẽ cho phép lục soát bằng máy dò kim loại các cơ sở trường học, các túi xách, thùng đồ, bóp xách, 

thùng đựng đồ của học sinh và không phải học sinh mà họ mang tới trường hoặc trong những hoạt động của trường. 

 Lục Soát Bằng Loại Chó Đánh Hơi  

Ty học chánh Quân Jefferson có quyền lục soát cơ sở trường, xe đậu ở trường bằng cách cho chó đánh hơi để tìm ra các chất cần 

sa ma túy cất dấu. 

Thủ Tục Xin Ra Về Sớm/Phương Cách Xin Về Sớm  
Những học sinh muốn xin về sớm phải do người có tên trên Phiếu Khẩn cấp đến xin ở văn phòng trước khi ra về trước giờ tan 

học. 

Nếu người đến đón học sinh về không có tên trong phiếu khẩn cấp muốn đón học sinh phải có giấy phép của phụ huynh/giám hộ 

xin được đón học sinh về đưa cho trường học. Hiệu trưởng sẽ gọi điện thoại liên lạc phụ huynh/ giám hộ để kiểm chứng. Nếu 

không liên lạc được với phụ huynh/giám hộ trường sẽ không cho phép học sinh về. 

Nếu không có giấy phép của phụ huynh/giám hộ và gọi điện thoại xin phép cho học sinh về  Hiệu trưởng sẽ gọi điện thoại liên  

lạc phụ huynh/giám hộ trên Phiếu Khẩn. Nếu không liên lạc được với phụ huynh/giám hộ trường sẽ không cho phép học sinh về. 

Trong vài trường hợp phải cho con về bằng xe taxi. Phụ huynh/giám hộ sẽ gọi hãng xe.Phụ huynh/giám hộ gọi điện thoại liên lạc 

báo cho trường biết tên của hãng xe và xin phép trên điện thoại cho con về. Tài xế xe phải ký tên sổ đón học sinh về với số của 

xe. Nếu hiệu trưởng/người có thẩm quyền thấy phụ huynh/giám hộ không trả nổi tiền xe, trường sẽ trả và sẽ được quỹ của hệ 

thống giáo dục trả lại. 

Phụ huynh/giám hộ có thể báo hiệu trưởng/người có thẩm quyền bằng giấy phép hoặc xin phép bằng miệng cho trường để cho 

học sinh về với người nào mà phụ huynh/giám hộ cho phép. 

Học sinh được tự ở một mình không cần phải có cha mẹ ký giấy xin về sớm. 

 

 

1. Bất cứ có việc hăm dọa hay biểu lộ đều phải báo cho văn 

phòng và phần I của mẫu đơn báo cáo tự tử (mẫu S.S. 80) 

phải được điền và đưa cho hiệu trưởng/người có thẩm 

quyền. 

Phương Cách Phải Làm Khi Có Tự Tử - Hăm dọa 

Sự Kiểm Soát Tài Sản Của Ty Học Chánh và Lục Soát Đồ Vật Bất Hợp Pháp 

Tự tử (Hăm dọa hoặc xâm phạm) 
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2. Hiệu trưởng/người có thẩm quyền sẽ chuyển học sinh tới 

người chuyên gia về sức khỏe tâm thần người này sẽ điều 

tra và điền phần II của đơn báo cáo tự tử. Những người 

này là những người có chuyên môn về mức độ tự tử này. 

Trong cuộc điều tra này những chuyên gia trên cùng hiệu 

trưởng/người có thẩm quyền sẽ thu nhặt tất cả những dữ 

kiện có được từ phụ huynh/giám hộ hoặc những ai biết về 

nguyên nhân và tình trạng khiến học sinh như vậy. Nếu 

không có gì khác hơn Hiệu trưởng/người có thẩm quyền 

sẽ ký và gởi bản sao đến nơi có ghi ở trên mẫu. 

Là một phần của điều tra này, chuyên gia sức khỏe tâm 

thần hoặc hiệu trưởng được chỉ định sẽ thu thập thông tin 

càng nhiều càng tốt từ cha mẹ / người giám hộ pháp lý và 

những người khác biết tình trạng của học sinh và mối đe 

dọa. 

Các thông tin sau đây là điều cần thiết để thu thập: 

 Ngày và giờ chính xác của bất kỳ tài liệu bằng văn bản 
hoặc bằng lời nói thảo luận về một mối đe dọa tự tử 
hoặc tự hại. 

 Có phải đứa trẻ có một kế hoạch làm hại bản thân, ý 
định tự gây tổn thương, phương tiện tự làm tổn thương. 

 Xác định tất cả kích tố dẫn đến những sự kiện này, bao 
gồm cả hoàn cảnh xã hội, xung đột giữa đứa trẻ và bạn 
bè, giáo viên hoặc thành viên gia đình, mối hận thù 
hiện tại, sức khỏe tâm thần và quá trình sử dụng chất  
và thiệt hại gần đây. 

Nếu không có thêm hành động được thực hiện, hiệu 

trưởng/người thừa hành sẽ ký tên vào đơn và gửi bản sao 

như được chỉ ra trên dưới cùng của mẫu đơn. 

3. Nếu chuyên gia sức khỏe tâm thần và hiệu trưởng xác 

định rằng sự hăm dọa này nghiêm trọng và học sinh có 

nguy cơ cao để tự tử căn cứ theo điều lệ đặt ra trong mẫu 

S.S. 80, thì chuyên gia sức khỏe tâm thần này và hiệu 

trưởng/người có thẩm quyền sẽ hoàn tất phần III của bản 

báo cáo. Như trường hợp khẩn cấp, sự an toàn và  sức 

khỏe của học sinh, chuyên gia sức khỏe tâm lý và hiệu 

trưởng sẽ liên lạc phụ huynh/giám hộ, truyền đạt thông  

tin về mức độ nghiêm trọng của tình trạng của học sinh, 

tìm hiểu về vấn đề tiếp tục trị liệu sức khỏe tâm thần. Nếu 

học sinh dưới sự chăm sóc của một chuyên gia sức khỏe 

tâm thần, cha mẹ / người giám hộ hợp pháp sẽ liên lạc với 

chuyên gia sức khỏe tâm thần và sắp xếp cho một kiểm  

tra khẩn cấp. Nếu học sinh không phải là dưới sự chăm 

sóc của một chuyên gia sức khỏe tâm thần, chuyên gia  

sức khỏe tâm thần của trường sẽ yêu cầu phụ huynh đến 

trường và có thể chuyển gia đình thẳng đến phòng cấp 

cứu (ER) và định lượng yêu cầu khẩn cấp. 

Nhà trường sẽ gửi tất cả các bản sao cho đội khủng hoảng 

hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần của trẻ. 

4. Nếu đánh giá kết quả sức khỏe tâm thần nhập viện, phụ 

huynh có trách nhiệm thông báo cho hiệu trưởng hoặc 

người được chỉ định trong vòng 24 giờ. Sau khi ra về từ 

bệnh viện, cha mẹ sẽ cung cấp tài liệu cho trường về sức 

khỏe tâm thần của trẻ. Nếu đứa trẻ nhận được một đánh 

giá sức khỏe tâm thần và không phảinhập viện, phụ  

huynh sẽ cung cấp tài liệu đánh giá và sẽ cung cấp bất kỳ 

khuyến nghị cần thiết để tránh cuộc khủng hoảng trong 

tương lai. 

5. Nếu không có gì khác hơn, điền vào mẫu báo cáo tự tử 

thứ hai phần I và III. Gởi bản sao theo chỉ định. 

 Đi học trễ  

 Phương cách về đi học trễ  

1. Những cách sau đây dành cho học sinh đi học trễ ở Tiểu 

Học trước khi bị đuổivì đi học trễ nhiều lần quá số lần  

cho phép, tối thiểu những cách sau sẽ được hiệu 

trưởng/người có thẩm quyền áp dụng: 

a. Liên lạc phụ huynh/giám hộ; 

b. Bắt làm bài phạt (tùy ý); 

c. Phạt cấm túc; 

d. Dự trù hay có buổi họp với phụ huynh/giám hộ; 

e. Một biện pháp kỷ luật hay tiếp tục phạt cấm túc; 

f. Nếu các cách này cũng không cải tiến được việc đúng 

giờ của học sinh, học sinh có thể bị đuổi học cho đến 

khi phụ huynh/giám hộ đến trường họp. Tiếp tục đi 

học trễ có thể bị đuổi học, thi hành biện pháp kỷ luật 

khác hay sẽ chuyển tới Tòa Án Thiếu Niên. 

2. Những cách sau đây dành cho học sinh đi trễ ở cấp II và 

cấp III. Học sinh đi trễ quá nhiều lần không có lý do sẽ bị 

những biện pháp sau: 

a. Lần thứ 1 và thứ 2 trong mỗi lục cá nguyệt - Học sinh 

sẽ bị cảnh cáo và ký tên trong phiếu đi trễ. 

b. Lần thứ 3 trong một lục cá nguyệt - Buổi họp với phụ 

huynh/giám hộ không đuổi học nhưng sẽ chuyển qua 

với cố vấn. 

c. Lần thứ 4 và thứ 5 trong mỗi lục cá nguyệt - Học sinh 

bị cấm túc tại trường một giờ hay bị phạt kỷ luật khác. 

d. Lần thứ 6 và nhiều lần hơn trong một lục cá nguyệt- 

Học sinh sẽ bị đuổi học 

Phương cách chuyển trường  
Học sinh cư ngụ bên hướng đông của sông Mississippi ghi danh theo học trường bên hướng đông của dòng sông. Học sinh cư  

ngụ bên hướng tây của sông Mississippi ghi danh theo học trường bên hướng tây của dòng sông. 

Học sinh đang sống cùng với cha/mẹ hoặc người giám hộ trong quận Jefferson để đủ điều kiện chuyển hay đổi sang trường khác 

hợp lệ cũng nằm trong khuôn viên quận Jefferson. Giấy hợp pháp giám hộ của tòa hay giấy tờ liên quan đến tòa án pháp lý phải 

chấp thuận thông qua Hiệu trưởng bởi phòng Khiếu Nại hay trong lúc ghi danh. Những thư từ giấy tờ tùy thân đã được công 

chứng không được chấp thuận như là giấy tờ tùy thân. Trường học phải liên lạc với văn phòng Ban Tham Vấn. 

GHI CHÚ: Ban Tham Vấn luôn tôn trọng quyết định của tòa; Tuy nhiên, những tài liệu ghi danh nơi tòa sẽ không là yếu tố kiểm 

soát trong việc quyết định tình trạng cư trú của học sinh. 

Vì vậy, bằng những lý do gì đó có những phụ huynh đã trau quyền nuôi dưỡng con mình cho những người Bảo trợ hay Giám hộ. 

Theo kết quả, nhà trường sẽ chuyển giao những thông tin bằng fax hay gởi e-mail đến văn phòng Ban Tham Vấn, lúc đó những 

thông tin sẽ được cứu xét hợp lý và trường sẽ liên lạc với người Bảo trợ/ Giám hộ liên quan đến quyết định. Đơn ghi danh yêu  

cầu vì lý do nào đó không phù hợp thì tòa án phải tuân thủ theo chính sách thỏa thuận của phương thức & điều lệ của Ty Học 

Chánh Quận Jefferson (JPPSS). 
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Yều cầu chuyển đổi phải phụ thuộc vào văn phòng Ban Tham Vấn tại địa chỉ: 501 Manhattan Blvd, Harvey, La 70058. Những 

giấy chứng nhận liên quan đến nơi cư ngụ hiện tại phải có tên của cha mẹ, người giám hộ. Tất cả những yêu cầu phải phù hợp. 

(XEM PHẦN YÊU CẦU ĐÒI HỎI). 

 Học Cao Học (ASA)  

 Phương Cách và Nội quy chuyển đổi áp dụng cho “Học 
Cao Học (ASA)” có trên trang mạng: 
http://www.jppss.k12.la.us/asa/

 Đơn yêu cầu chuyển đổi học cao học chỉ ÁP DỤNG CHO 
“Học Cao Học (ASA) “.

 Phụ huynh/người giám hộ có con em mới được đồng ý 
thuyên chuyển vào “Học Cao Học” cho niên khóa 2016- 

2017 phải hoàn tất đơn chuyển đổi Học Cao Học (ASA) 
tại nơi ghi danh của trường Học Cao Học nơi mà đã chấp 
nhận con em quý vị.

 Trường học Celerity-Woodmere Charter  

 Nếu trường hợp học sinh cư ngụ trong địa hạt của trường 

Celerity – woodmere, có 3 kiểu trường Charter trong năm 

2014-2015, học sinh có thể chọn theo học trường Celerity 

Woodmere Charter school hoặc chuyển sang trường khác 

của Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson, chủ

yếu là trường theo nguyện vọng đó còn chổ trống thích 

hợp hay không. 

 Trường học nào còn chổ trống thích hợp, học sinh sẽ 

được chỉ định theo học trường bên hướng tây của dòng 

sông.

 

 Hội đồng thuyên chuyển (Giáo dục Phổ thông & Đặc biệt)  

 Học sinh nào cư ngụ bên ngoài trường địa hạt phải có sự 

chấp thuận của Hội đồng Thuyên Chuyển (hoàn cảnh đặc 

biệt) phương tiện di chuyển sẽ không được cung cấp. Vì 

vậy, phương tiện di chuyển đưa & đón sẽ do phụ 

huynh/giám hộ chịu trách nhiệm.

 Để được cho phép tiếp tục trong Sự thuyên Chuyển , Phụ 

huynh/Giám hộ phải nộp đơn đến Hội đồng Thuyên 

Chuyển để hoàn tất giấy cho phép thuyên chuyển, nếu  

học sinh đó có thể được đồng ý Thuyên Chuyển.

 Để được di chuyển theo như sự đòi hỏi Phụ huynh/giám 

hộ có thể nộp đơn xin Hội đồng thuyên Chuyển trong  

năm học nêu rõ lý do tại sao phải chuyển đổi nộp đến văn 

phòng Ban Tham Vấn của Ty Học Chánh Trường Công 

lập Quận Jefferson theo đúng thời hạn của đơn thuyên 

Chuyển do văn phòng Ban Tham Vấn chấp thuận.

 Trong trường hợp đặc biệt yêu cầu thuyên chuyển có thể 

đi kèm với một thư xác định lý do yêu cầu thuyên chuyển 

phải cung cấp những tài liệu bởi những người khác không 

liên quan đến người nộp đơn yêu cầu & học sinh như là

Bác sĩ điều trị, nhân viên xã hội nhằm hổ trợ cũng như đại 

diện cho các yêu cầu được thực hiện. 

 Không có sự thuyên chuyển đặc biệt nào sẽ được chấp 

thuận với lý do hổ trợ cho việc chăm sóc trẻ em trong 

trường học địa hạt.

 Học sinh cư ngụ phía đông của dòng sông Mississippi 

phải ghi danh theo học phía đông của dòng sông 

Mississippi. Học sinh cư ngụ phía tây phải ghi danh theo 

học phía tây của dòng sông Mississippi.

 Đơn xin Thuyên Chuyển chỉ có hiệu lực từ khi được chấp 

thuận trong vòng năm học. Học sinh thay đổi di chuyển 

bất thường trong năm học phải nộp đơn lại.

 Không có sự thuyên Chuyển đặc biệt nào cho sự thuyên 

chuyển với lý do hổ trợ cho việc chăm sóc trẻ em,  

phương tiện di chuyển, cũng như việc giữ trẻ.

 Chuyển đổi của Trung Học “High School” có thể được 

chấp thuận vì chương trình học không thích hợp tại 

trường địa phương (cho những đơn kiện tại các trường 

khu vực cho mỗi nguyên đơn &luật sư)

 Chuyển đổi được quyền lựa chọn & đơn cho phép  

 Những học sinh cư ngụ bên ngoài địa hạt đã được chấp 

thuận chuyển đổi được quyền lựa chọn phương tiện di 

chuyển không cung cấp. Vì vậy, phương tiện di chuyển 

đưa & đón sẽ do Phụ huynh/Giám hộ chịu trách nhiệm.

 Học sinh cư ngụ bên ngoài quận và theo học trong quận 

Jefferson của niên khóa 2015-2016 muốn tiếp tục hoàn tất 

năm học phải điền đơn chuyển đổi được quyền lựa chọn 

và đơn Cho phép của niên khóa 2016-2017. Chuyển đổi 

được quyền lựa chọn phải tuân thủ theo những phần sau 

đây:

 

 Học sinh của Chuyển đổi được quyền lựa chọn trước tiên 
phải được Trường Ty Học Chánh của quận nơi học sinh 
cư ngụ chấp thuận, sau đó tới văn phòng Ban Tham Vấn 
của Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson.

 Để bảo đảm Phụ huynh cầm đơn yêu cầu đó đến văn 
phòng của Trưởng Ty Học Chánh quận nơi học sinh cư 
ngụ, và viết giải thích lý do hoặc chứng minh những giấy

tờ đạt đủ điều kiện theo yêu cầu đòi hỏi của chương trình 

Chuyển đổi được quyền lựa chọn. 

 Phụ huynh sẽ nhận được giấy xác nhận chung cho cả hai 
khi trao tay đơn yêu cầu đến văn phòng Ban Tham Vấn 
của Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson.

 Học sinh sẽ được theo học tại trường Chuyển đổi được 
quyền lựa chọn cho đến cuối năm học hoặc cấp lớp cuối 
mà học sinh đang theo học để hoàn tất chương trình. Đơn 
xin thuyển Chuyển được lựa chọn phải được chuyển giao 
đến Trưởng Ty HọcChánh quận nơi học sinh đang cư ngụ 

ký chấp thuận.

 Bất kỳ yêu cầu nào cũng phải đạt đủ tiêu chuẩn theo luật 
Tiểu bang và phải đáp ứng cho học sinh Chuyển đổi lựa 
chọn giữa Ty Học Chánh Quận Jefferosn và chuyển giao 
đến trường học địa hạt.

 Không chuyển đến địa hạt mới khi không được chấp 
thuận.

 Học sinh chuyển đến quận khác sẽ theo học trường địa 
hạt của quận nơi học sinh chuyển đến.

 Sự chuyển đổi của trường Magnet & Chương trình của Magnet  

 Nghệ thuật Vẽ  

http://www.jppss.k12.la.us/asa/
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Là sự kết hợp giữa học tập & mỹ thuật giúp tăng cường mở rộng sự hiểu biết của học sinh. 

 Cung cấp khiêu vũ, kịch nghệ, mỹ thuật cho những học 

sinh muốn rèn luyện thêm kỹ năng của mình.

 Cung cấp những khuôn khổ để cải thiện giữa học tập và 

hạnh kiểm.

 Tên những trường có chương trình mỹ thuật:

 Trường Tiểu học Lincoln cho Nghệ thuật

 Trường Tiểu học Clancy-Maggiore cho Nghệ thuật
 

 

 Chương trình hòa nhập (“DLI”) - tiếng Pháp & Tây Ban Nha  

• Nhằm giúp học sinh phát triển thêm ngôn ngữ thứ hai 

• 70% (trung bình) hướng dẫn bằng ngôn ngữ thứ hai 
• Cộng với ngôn ngữ nghệ thuật, vẽ, toán,   xã hội, khoa học, 

vật lý, sức khỏe và những chương trình văn hóa mỹ thuật. 

• DLI sẽ có tại các trường sau đây: 

 Trường Tiểu học Boudreaux (Tây ban nha) 

 Trường Tiểu học Ellis (Pháp & Tây ban nha) 

 Trường tiểu học Douglass (Pháp) 

Các chương trình Tú tài Quốc tế (IBO) phát triển toàn thể học sinh nhằm giúp cho học sinh phát triển về trí 

tuệ, xã hội, thẩm mỹ, văn hóa. 

 Cộng với Khoa học, Nhân văn, Ngôn ngữ, Toán học, 

Công nghệ, Nghệ thuật

 Tăng cường nhận thức bảo vệ môi trường và văn hóa

 Thúc đầy ý thức trách nhiệm về môi trường và đồng loại

 Chương trình IBO cũng cung cấp cho học sinh những 

nhận thức cao, hiểu biết nền văn hóa & giá trị của những 

lối sống khác nhau.

Các trường Montessori. 

 Phương pháp của Montessori là thúc đẩy các em học tập 

thông qua các hoạt động sáng tạo và khám phá.

 Học sinh sẽ học xuyên qua nghệ thuật sáng tạo và khảo 

sát.

 Học sinh được cung ứng với sự chọn lựa hoạt động cá 

nhân hay hoạt động cộng đồng.

 Học tập từ những tài liệu hơn là theo hướng dẫn

• Tên những trường có chương trình IBO: 

 Trường Harahan Elementary 

 Trường Shirley Johnson-Gretna Park Elementary 

 Trường Marreo Middle 

 Trường Riverdale Middle 

 Trường Ehret High 

 Trường Riverdale High 

 

 Nhóm học sinh có tuổi lớn khác nhau cùng chung nhóm 

học tập và nhóm học sinh có tuổi trẻ hơn cùng chung 

nhóm học tập. 

 Những trường sau đây có phương pháp/chương trình 

Montessori là: 

 Trường Collins Elementary 

 Trường Washington Elementary 
 

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình Magnet Programs có thể vào trang mạng: http://jpschools.org/department/magnet- 

programs/ 

Để hiểu rõ hơn chi tiết về chương trình Magnet Programs và có câu hỏi FAQs và hướng dẫn. 

 Tag Along  

 Sự di chuyển đến trường đưa & đón phải được chấp thuận 

của Transfer Tag-along sẽ là trách nhiệm của Phụ 

huynh/Giám hộ học sinh. Học sinh phải điền đơn Tag- 

Along Transfer (“Tag – Along”). 

 Con em từ lớp Mẫu giáo đến lớp mười hai của Hiệu 

trưởng, Hiệu phó, nhân viên cố vấn, thầy/ cô giáo, trọng 

tài, hay những nhân viên khác làm việc toàn thời gian của 

quận Jefferson nguyên thời gian được quyền chuyển đổi 

để được ở lại chung trường với sự đồng ý ký tên của phụ 

huynh/ người giám hộ hoặc nhân viên đó. 

 Dịch vụ Thông dịch/Chuyển ngữ  

Với dân số đa văn hóa đa dạng nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, Ty Học Chánh Quận Jefferson tiến hành các bước để đảm bảo  

rằng các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh sẽ không là rào cản để nhập học và tham gia vào tất cả các chương trình chuẩn bị nghành 

nghề/kỹ thuật và giáo dục. Phân khoa Dịch vụ Thông dịch cung cấp các dịch vụ thông dịch, và chuyển ngữ sang ngôn ngữ Ả-rập, 

ngôn ngữ Tây ban nha, và ngôn ngữ Việt-nam nhằm giúp hỗ trợ các ngoại ngữ thông thường được nói bởi các học sinh đang theo 

học trong quận Jefferson và gia đình của các em. Các dịch vụ chuyển ngữ cung cấp các ngôn ngữ khác trên “as-needed basis”. 

 

Để trợ giúp những thiết yếu ngôn ngữ cho quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn tới các Dịch vụ Chuyển ngữ (thông dịch & 

chuyển ngữ tại buổi họp và hội nghị ở trường); Giáo dục Đặc biệt (Thông dịch cho các học sinh Cần thiết Đặc biệt, ví dụ, buổi 

họp IEP) - Vui lòng liên lạc: Translation.Services@jppss.k12.la.us (504) 349 - 7776 

 

Trốn học 

(Không Đến Trường - Bỏ Lớp Học - Rời Khuôn Viên Trường Học Không Có 

Phép) 

http://jpschools.org/department/magnet-
mailto:Translation.Services@jppss.k12.la.us
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Trẻ em còn ở trong tuổi cưỡng bách giáo dục mà vắng mặt ở trường học trong giờ học mà không có lý do chính đáng được coi là 

trốn học. Luật của La.R.S. 17:230. Danh từ “trốn học” bao gồm những học sinh trong tuổi cưỡng bách giáo dục mà không ghi 

danh đi học, vắng mặt với lý do không chính đáng, không đến trường hoặc rời khỏi trường trong giờ học không có phép hoặc 

không có lý do chính đáng. 

A. Khi không có lý do chính đáng mà học sinh không ghi 

danh học hoặc nghỉ học không có phép, phụ huynh/giám 

hộ hay người có trách nhiệm coi sóc trẻ trong tuổi cưỡng 

bách giáo dục này sẽ nhận được giấy thông báo, đưa tận 

tay hay bằng thư bảo đảm, yêu cầu phải ghi danh cho trẻ 

tại trường trong vòng ba (3) ngày sau khi nhận được 

thông báo này. 

B. Khi học sinh trốn học, giám thị của văn phòng An Sinh  

và Quản Trị hoặc hiệu trưởng/người có thẩm quyền sẽ cố 

vấn hoặc họp với phụ huynh/giám hộ của học sinh về vấn 

đề liên quan đến đi học và kỷ luật. 

1. Hiệu trưởng/người có thẩm quyền sẽ thông báo cho 

phụ huynh/giám hộ bằng thư hay điện thoại về buổi 

họp. 

a. Nếu phụ huynh/giám hộ của học sinh cố tình 

không dự buổi họp với thầy cô giáo, hiệu trưởng 

để nói chuyện về việc trốn học của con em mình 

thì trường học sẽ thông báo đến cơ quan Khiếu 

Nại của gia đình cần Dịch Vụ (La. Ch. C. Art.  

730) 

b. Điền đơn Khiếu Nại/Chuyển Giao cho Tòa Án 

Thiếu Nhi (Mẫu Đơn FINS 1, Appendix pg A-1) 

2. Khi xác định rằng học sinh trốn học, học sinh sẽ bị 

phạt theo kỷ luật của trường. Những kỷ luật sẽ được 

dùng. 

a. Học sinh sẽ bị phạt là cấm túc hay các biện pháp 

phạt khác trước khi bị cấm túc. 

b. Khi một học sinh trốn học hơn một lần, hiệu 

trưởng/người có thẩm quyền có thể theo những 

cách phạt như trên hay đuổi học tùy theo kỷ luật 

của nhà trường. 

c. Khi học sinh trở lại trường bởi cảnh sát cơ quan 

lập pháp và là lần đầu tiên trốn học hiệu 

trưởng/người có thẩm quyền sẽ áp dụng những 

luật lệ được đề ra trong điều lệ này. 

C. Hiệu trưởng/người có thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ  

(FINS) này sang Tòa Án Thiếu Nhi khi xác định được 

học sinh cứ trốn học hay vẫn tiếp tục trốn học và vi phạm 

các luật lệ của nhà trường. 

D. Những thay đổi của điều lệ này phải được sự chấp thuận 

bởi sự chỉ định của Phó Trưởng Phòng Giáo Dục của 

Hiệu trưởng / nhân viên điều hành. 

 Điều lệ về đồng phục  
Dựa theo những chìa khóa sau đây là những mục đích chính cho việc mặc đồng phục ở các trường: 

1. giúp cho học sinh và nhân viên trong trường cảm giác an 

toàn và an ninh; 

2. dễ dàng nhận diện và trục xuất các học sinh của trường 

khác không thuộc trường của mình; 

3. khuyến khích cho học sinh có cảm giác tốt mình là học 

sinh của trường và thuộc về trường; 

4. khích lệ việc trau dồi về hạnh kiểm; 

5. cắt giảm chi phí về y phục; và khuyến khích việc tham gia 

vào các chương trình nhiều hơn; 

6. khuyến khích tham gia vào chương trình có trình độ cao. 

Ghi Chú: Trường hợp ngoại lệ cho việc mặc đồng phục có thể như: Tôn giáo, khó khăn về tài chánh, hay là những lý do 

chính đáng khác. Viết một lá thư thỉnh cầu nộp cho nhân viên của trường về vấn đề xin ngoại lệ này. Bản điều lệ về đồng phục có 

thể hỏi tại trường. 

 Điều lệ về bạo lực - bạo hành  

 Phương cách Đối với việc Hăm dọa Bạo hành  
 

1. Bất kỳ mối đe dọa, đề nghị, hay cử chỉ của một hành  

động bạo lực có chủ ý sẽ được giải quyết nghiêm túc và sẽ 

được báo cáo tới văn phòng và Phần Icủa mẫu đơn Hăm 

dọa Bạo lực sẽ được điền và nộp cho hiệu trưởng/người có 

thẩm quyền bởi người chứng kiến sự việc. Một hành vi 

bạo lực không cần Phương cách này ngoại trừ bạo lực  

kèm với đe dọa bạo lực hơn. 

2. Hiệu trưởng/người có thẩm quyền sẽ giới thiệu học sinh 

này tới Chuyên gia Sức khỏe Tâm thần (MHP) trong học 

đường người sẽ tiến hành một sự điều tra, đánh giá và 

hoàn tất Phần II của mẫu đơn Đe dọa Bạo lực. Những 

người tham gia tiến hành này sẽ được đào tạo/học kinh 

nghiệm trong việc đánh giá mối đe dọa bạo lực. Khuyến 

cáo rằng việc đánh giá nên thực thi ít nhất 20 phút sau khi 

một báo cáo ban đầu được thực hiện để có thời gian cho 

một trẻ em /thanh thiếu niên điều chỉnh cảm xúc buồn 

khổ.Nếu không có MHP sẵn trong khuôn viên  trường 

hoặc trực phiên, hiệu trưởng / người đại diện sẽ liên hệ  

với Mobile Crisis số điện thoại (504)832-5123 để tham 

khảo ý kiến về đánh giá. 

3. Chỉ khi MHP và/hoặc hiệu trưởng/người được chỉ định tin 

rằng học sinh có nguy cơ cao đối với các hành vi  violet 

mà bị đe dọa, các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp sẽ 

được gọi. Sau khi các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành 

một cuộc điều tra, truy tố hình sự có thể được nộp. Nếu 

vậy, học sinh này sẽ được đưa đến các cơ quan thích hợp 

để giam cầm và đánh giá. 

4. Như trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp khi sự an toàn và 

phúc lợi của học sinh có liên quan, các MHP và / hoặc 

hiệu trưởng người được chỉ định sẽ liên lạc với cha mẹ 

hoặc người giám hộ, truyền đạt thông tin về mức độ 

nghiêm trọng về tình trạng của học sinh, tìm hiểu về điều 

trị sức khỏe tâm thần đang diễn ra, xác định phương 

hướng hành động là cần thiết, và hoàn tất Phần III của  

mẫu đơn Đe dọa Bạo lực đưa ra các khuyến cáo cho hành 

động phụ huynh cần thi hành. 

5. Nếu MHP xác định rằng đánh giá/điều trị thêm là cần 

thiết, và học sinh hiện đang dưới sự chăm sóc của một 

MHP cộng đồng, phụ huynh / người giám hộ hợp pháp sẽ 

liên hệ với MHP của họ và sắp xếp một đánh giá khẩn  

cấp, thông báo cho nhà trường khi nào việc đó sẽ được 
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thực thi. Nếu học sinh này không phải là dưới sự chăm  

sóc của một cộng đồng MHP, MHP tại trường sẽ yêu cầu 

phụ huynh đến trường và sẽ liên lạc với các Mobile Crisis 

quận Jefferson số điện thoại (504) 832-5123 và yêu cầu 

thẩm định khẩn cấp. Nhà trường sẽ gửi các bản sao thích 

hợp của Mẫu đơn Liên quan Đe dọa Bạo lực đến Mobile 

Crisis hay MHP của em đó. Nếu học sinh có nguy cơ cao 

để thực hiện các mối đe dọa, học sinh ấy sẽ không được 

phép quay trở lại trường học mà không có một văn bản  

nói rằng anh/chị ấy được đánh giá bởi các cơ quan được 

chỉ định và không còn là một mối đe dọa nữa. 

6. Nếu đánh giá sức khỏe tâm thần có kết quả trong bệnh 

viện, phụ huynh sẽ thông báo cho hiệu trưởng / người 

được chỉ định trong vòng 24 giờ. Khi học sinh đã được 

giải tỏa để trở lại trường học, phụ huynh sẽ trở lại với các 

học sinh đó, gặp mặt hiệu trưởng / người được chỉ  định, 

và trình các tài liệu về đánh giá sức khỏe tâm thần hoàn  

tất cùng với bất cứ đề nghị để tránh cuộc khủng hoảng 

trong tương lai. Nếu phụ huynh / người giám hộ không  

giữ hẹn khám theo dõi theo lịch trình với trường học, hiệu 

trưởng phải gửi thư bảo đảm với yêu cầu ký nhận khứ hồi, 

chỉ ra các hành động được thực hiện bởi các trường học. 

Một bản sao của thư chứng nhận là phải được gắn liền với 

Mẫu đơn Đe dọa Bạo lực và được lưu giữ trong hồ sơ kín 

của MHP. 

 Chương trình ngăn ngừa sự bạo lực  

Hiệu trưởng của trường có thẩm quyền gọi cơ quan pháp luật nếu học sinh có liên quan đến đánh nhau nghiêm trọng và sẽ  đề 

nghị những biện pháp như sau: 

a. học sinh sẽ bị kỷ luật; 

b. gởi học sinh cho phụ huynh/giám hộ với sự chấp thuận cả 

hai sẽ trình diện tại Tòa án Thiếu nhi; 

c. bắt giữ học sinh. 

Tất cả học sinh có liên quan đến đánh nhau đều bị đuổi hay bị trục xuất ra khỏi trường. 

Học sinh lớp 4-12 bị đuổi học vì đánh nhau sẽ do ban giám hiệu cứu xét để qua một cuộc huấn luyện về giải quyết xung đột cùng 

với phụ huynh/giám hộ trước khi trở lại trường học. Học sinh sẽ không được tham gia vào những chương trình thể thao hay 

những sinh hoạt trong trường trong thời gian bị đuổi. Bốn (4) giờ phục vụ cộng đồng sẽ được chỉ định và dưới sự kiểm soát của 

nhân viên trường ở tại chỗ được chỉ định trong trường. 

Phụ huynh/giám hộ cũng phải tham dự bốn (4) giờ cho khóa học giải quyết xung đột ngày thứ bảy với học sinh như là một phần 

của “Chương Trình Ngăn Ngừa Xung Đột”. Học sinh hay phụ huynh/giám hộ phải trả $75.00 bằng tiền mặt hay chi phiếu cho lệ 

phí khóa học này khi ghi danh. 

Nếu không theo đúng những cần thiết phải làm của chương trình ngăn ngừa bạo hành này sẽ bị chuyển qua Tòa Án Thiếu Nhi. 

Phương pháp tốt để giải quyết vấn đề êm thắm 

a. Biết nhận trách nhiệm về hành động của mình và xin lỗi 

b. Chọn nói chuyện một cách êm thắm và nêu lý do với 

người mà có vấn đề với mình 

c. Hãy hít một hơi dài 

d.  Đếm từ 1 đến 10 

e. Đi ra chỗ khác, đứng cách xa người có vấn đề với mình 

f. Chọn cách bỏ đi chỗ khác 

g. Làm ngơ cho dù bị khiêu khích 

h. Đừng để bạn đẩy vào những vụ đánh nhau 

i. Đừng vì tự ái và tự hào mà đánh nhau 

j. Nói chuyện với người trung gian cũng như thích hợp để 

giải quyết vấn đề xung đột 

k. Đây là trách nhiệm của học sinh là báo cho nhân viên 

trường biết về những hiềm khích của người mình có vấn 

đề. 

Quan khách thăm viếng trường  
Tất cả quan khách đến trường phải vào văn phòng để ký tên để có giấy được vào trường. Học sinh không được đem bất cứ người 

khách nào vào lớp của mình. Ty Học Chánh Quận Jefferson sẽ nghiêm cấm theo ACT 581 cho việc hút thuốc lá, cũng như theo 

luật hiện tại, trong vòng 200 bộ của trung tâm, khu vực cửa ra vào của khu công cộng, khu dành riêng cho Tiểu học, Trung học. 

Vũ khí  
Xin xem phần Điều Lệ Đuổi Học/Gia Hạn Đuổi Học vì Vũ Khí/Cần Sa Ma Túy. 

Xin Thôi Học  
Nếu vì bất cứ lý do nào học sinh phải thôi học, phụ huynh/giám hộ phải xin đơn thôi học ở trường.  Đơn này phải được tất cả thầy 

cô ký vào, cố vấn (nếu có thể) và ban giám hiệu/ người có thẩm quyền. Để có đủ thời gian chuẩn bị những việc trên nên cần phải 

báo cho trường biết trước bảy mươi hai (72) giờ. Nếu học sinh trở lại trường học hồ sơ sẽ được tái lập. 

Giấy Phép Xin Làm Việc  
Luật của Ty học chánh Quận Jefferson yêu cầu các em trong tuổi mười bốn (14) đến mười bảy (17) sống trong quận Jefferson 

phải xin giấy phép trước khi đi làm. Xin liên lạc East Bank (736-1800) hoặc West Bank ở số (349-7813) để xin giấy phép này. 

 Phương Cách Để Xin Giấy Phép Làm Việc  

1. Muốn xin giấy phép làm việc: 

a. Học sinh học tại trường công lập có thể xin giấy phép tại 

trường của mình. 

b. Học sinh học tại trường của chương trình người lớn có thể 

xin giấy phép tại Trung Tâm Giáo Dục Người Lớn. 
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c. Những người không đi học ở trường công lập có thể xin 

giấy phép tại Văn Phòng Dịch Vụ. 

2. Giấy tờ sau đây để xin giấy phép đi làm: 

a. Mẫu đơn xin đi làm - mẫu này phải được cha mẹ chấp 

thuận. 

b. Giấy khai sinh, bằng lái xe, giấy rửa tội hoặc giấy thông 

hành. 
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 Điều kiện về học vấn - Tiêu chuẩn tham gia 
Những học sinh học toàn thời gian đều đủ điều kiện để tham dự tất cả những sinh hoạt của trường. 

Bất cứ học sinh trung học cấp II và cấp III nào của Quận Jefferson mà tham dự vào những sinh hoạt ngoại lệ phải hội đủ tiêu 

chuẩn. Những tiêu chuẩn này phải áp dụng cho bất cứ ai tham dự và cho những người phụ thuộc như là quản lý, người coi về 

dụng cụ, v.v. Học sinh tham dự các sinh hoạt ở trường hoặc do trường bảo trợ nếu không họp sau giờ học, trong cả năm học hay 

những buổi họp thường phải hội đủ điều kiện bổ xung thêm vào của Hiệu trưởng. Thí dụ như sinh hoạt tuyển chọn học sinh nổi 

tiếng. 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Giám đốc văn phòng Thể dục thể thao. 

Act 833  
Nhóm IEP sẽ thiết lập các học sinh dựa vào tiêu chuẩn cá nhân của cấp lớp theo yêu cầu dựa theo môn môn cụ thể của các đơn  

ghi danh và kết hợp với giáo chức để đưa ra tín chỉ khóa học. 

Chương trình Học Cao Học (cấp Trung học)  

 Phần Học Cao Học (AP)  

Học sinh trung học có thể học các môn AP chuyên sâu về một chủ đề cụ thể. Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh có cơ hội 

chọn ngành nghề, học sinh sẽ thi AP để học đại học, cơ hội tùy thuộc vào số điểm của mình, để có được tín chỉ đại học hoặc cao 

cấp để tuyển vào các trường cao đẳng và đại học quốc gia. Vui lòng, liên lạc với cố vấn viên hoặc quản trị viên của trường để xác 

định trình độ học vấn của AP thích hợp cho đại học nào. 

 Chương trình kiểm tra trình độ cao đẳng (CLEP)  

CLEP cung cấp 33 bài thi kiểm tra trong năm (5) môn trọng tâm, để có những phần tín chỉ năm đầu của đại học cần phải có, học 

sinh có thể có điểm đó trong các khóa học của những năm học trong trung học. Nếu học sinh vượt qua được bài thi CLEP, học 

sinh có ba (3) tín dụng sẵn dàng cho khóa học đại học hoặc cao hơn. Vui lòng, liên lạc với Cố vấn viên hoặc quản trị viên trường 

để biết thêm thông tin. 

 Chương trình Tú tài Quốc tế (IBO)  

Học sinh có những khóa học được sắp xếp theo tiêu chuẩn và đánh giá tương ứng với chương trình học hai năm của lớp phổ 

thông trung học. Các khóa học IB sẽ có những buổi thi kiểm tra, và tùy thuộc vào điểm số học sinh có thể được, số điểm tín chỉ  

sẽ áp dụng vào tín chỉ đại học. Xin vui lòng, kiểm tra với cố vấn viên hoặc quản trị viên trường để biết thêm thông tin. 

Mục đích của sinh hoạt thể thao là giải trí, giao tế xã hội, và phát triển sự hãnh diện về trường của mình.  Những luật  lệ và tư cách 

sau đây cần có từ tất cả những người tham dự trong những sinh hoạt thể thao của Hệ Thống Trường Công Lập Quận Jefferson: 

1. Tinh thần thể thao được thể hiện tốt bởi người tham gia và 

khán giả trong các trận thể thao. 

2. Những người tham gia và khán giả phải luôn tự chủ, đặc 

biệt lúc hát Quốc Ca và bài hát của trường. 

3. Trong lúc tham dự bất cứ cuộc sinh hoạt thể thao nào, khán 

giả và người tham dự cũng được yêu cầu tránh khỏi 

những việc sau đây: 

a. dùng hay cất giữ những loại thuốc bất hợp pháp hay 

những đồ vật có thể gây nguy hiểm đến mình  và 

người khác 

b. uống, cất giữ, hay bị ảnh hưởng của rượu 

c. dùng hay biểu lộ sự thô tục 

d. làm hư hại tài sản công hoặc tư 

e. đi vào những nơi cấm vào mà không xin phép 

f. lãng vãng ở những lối vào, lối ra, phòng thay quần áo, 

phòng thông tin v..v 

g. đánh nhau 

h. ném các đồ vật 

i. làm bất cứ hành động nào hăm dọa khán giả, những 

người tham dự và những người trong ban tổ chức 

 Điểm Tâm và Ăn Trưa (Chương Trình Dinh Dưỡng Cho Trẻ Em)  
Ăn sáng và ăn trưa có tại trường cho học sinh mỗi ngày. Ăn sáng và ăn trưa sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh.  Ngoại 

trừ học sinh theo chế độ truyền thống của lớp cấp II (lớp 6-8) và học sinh theo chế độ truyền thống cấp III (lớp 9-12), và trường 

học có từ lớp 6 đến lớp 12. Học sinh đang theo học trường truyền thống cấp II, trường truyền thống cấp III, và trường có từ lớp 6 

đến lớp 12 sẽ nhận bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí hay giảm giá cho các học sinh nếu đủ điều kiện dưới chương trình tài trợ của 

chính sách liên bang. 

Điểm tâm sáng đặc biệt miễn phí cho các em có bệnh phải kiêng cử theo như chứng nhận của bác sĩ. 

Điểm tâm sáng và ăn trưa dành cho tất cả mọi học sinh không phân biệt chủng tộc, màu da, nguồn gốc, phái tính hay tật nguyền. 

Sinh Hoạt Thể Thao – Tiêu Chuẩn Cho Tư Cách Xử Sự (bậc phổ thông Trung 

học) 
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Trường học đã chọn để tham gia Chương trình USDA Community Eligibility Provision sẽ nhận được bữa ăn sáng và bữa trưa 

miễn phí. việc chỉ định CEP sẽ được thực hiện vào đầu mỗi năm học. 

 
Học sinh có đủ điều kiện tham dự buổi ăn sáng này là: 

 Trong tín chỉ Carnegie tất cả các khóa học học sinh phải 

có điểm "A" trong mỗi lớp và không có lớp nào có điểm 

thấp hơn "B" trong các lớp xuất sắc học sinh giỏi trong 

học kỳ đầu chín tuần, thời điểm được chiêu đãi bữa ăn 

sáng dành cho học sinh danh dự không tính môn của lớp 

thể dục. 

 Trong Trung học cấp II tất cả các khóa học học sinh phải 

có được điểm "A" trong mỗi lớp và không có lớp nào có 

điểm thấp hơn "B" trong các lớp xuất sắc học sinh giỏi 

trong học kỳ đầu mỗi chín tuần, thời điểm được chiêu đãi 

bữa ăn sáng cho học sinh danh dự. 

 
▪ Lớp 8: Dành cho học sinh lớp 8 trong niên khóa 2017-

2018 Bữa ăn sáng danh dự không tính môn Thể dục 

Thể thao. 

▪ Lớp 6&7: Dành cho học sinh lớp 6&7 trong niên khóa 

2017-2018 Bữa ăn sáng danh dự sẽ bao gồm luôn môn 

Thể dục thể thao. 

 Học sinh phải học toàn thời gian hoặc học gấp đôi đủ tiêu 

chuẩn cho bữa ăn sáng danh dự. 

 Các môn học danh dự sẽ được xếp loại trong thời khóa 

biểu danh dự của học sinh. Các môn học Cao học sẽ tự 

động tính là lớp danh dự. 

 Học sinh phải đủ tiêu chuẩn thi LEAP hoặc E.O.C để thẫm 

định, định lượng, đánh giá. 

Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson có giải thưởng xuất sắc dành cho học sinh năm cuối (seniors) những học sinh 

này đã liên tục đạt được chỉ tiêu tất cả 9 tuần từ lớp 6 cho phần thưởng 7 năm hoặc phần thưởng từ lớp 1 đến lớp 12. Những phần 

thưởng này sắp xếp nhận lãnh trong năm học cuối (seniors) của bữa ăn sáng danh dự. 

Tìm trẻ Đặc biệt  
Chương trình tìm trẻ là một nỗ lực của Hệ Thống Trường để tìm kiếm và nhận diện các em từ ba (3) tuổi đến hai mươi mốt (21) 

mà cần giúp đỡ đặc biệt để được hưởng những lợi ích đúng mức của giáo dục. Theo pháp luật của liên bang, những nhà giáo dục 

cần tìm và định giá các học sinh cần sự giáo dục đặc biệt. Bất cứ người nào tuổi từ 3-21 tuổi mà có khuyết tật hoặc là nghi ngờ bị 

khuyết tật và hiện tại chưa nhận được giúp đỡ đặc biệt về giáo dục, hoặc bất cứ ai mà có năng khiếu đặc biệt hay thiên tài lớp K- 

12 hay 5 tuổi đều được giới thiệu để được định giá và tham gia vào những lớp học thích hợp. Giới thiệu những học sinh đã học tại 

trường công lập phải được đưa ra tại trường mà các em đang học. Tất cả những học sinh khác có thể giới thiệu đến Văn Phòng 

khu Vực Đặc Biệt tại 349-8658. 

Trẻ Em Với Những Tài Năng Đặc Biệt  
Đây là trách nhiệm của Ty học chánh Quận Jefferson (JPPSS) để thi hành và bổ xung tất cả những luật của liên bang và tiểu bang 

để thích hợp với trẻ em mà có năng khiếu đặc biệt. 

Xin giới thiệu đến Regulations for Implementations of the Children with Exceptionalities Act 

(R.S.17:1941 et sep.)-Mục 28 Ph XLIII, Bulletin 1706, Subpart A – Nguyên tắc cho trẻ tàn tật Cơ Quan Giáo Dục Louisiana. 

Subpart B – cho học sinh Thông minh/Tài năng. 

Trung Tâm Huấn Nghệ Cuillier  
Trung Tâm dạy nghề Cuillier ở Marrero phục vụ các em học sinh Trung Học vùng West Bank với chương trình huấn luyện các 

nghề nghiệp và kỹ thuật. Học sinh theo học trường của mình trong vòng ba (3) tiếng về học vấn và trường Cuillier ba (3) tiếng  

cho kỹ thuật chuyên môn mỗi ngày. Học sinh có được điểm tín dụng Carnegie cho mỗi khóa học trong mỗi học kỳ. Học sinh phải 

hoàn thành mẫu đơn xin để theo học trường Cuillier thông qua nhân viên tư vấn. 

Xin liên lạc với trung tâm huấn nghệ Cuillier tại số 340-6963, hoặc thăm trang mạng http://cuillier.jpschools.org/, và liên lạc với 

cố vấn viên tại trường của mình để biết thêm chi tiết. 

Du Ngoạn  
Du ngoạn là một phần giáo dục có giá trị trong chương trình giảng huấn tại trường và được sắp xếp trước bởi thầy Hiệu trưởng 

cho phần du ngoạn. Phụ huynh/Giám hộ sẽ được thông báo ngày, giờ, địa điểm và lệ phí. Học sinh sẽ nhận được giấy cho phép 

được du ngoạn phải được phụ huynh ký và gởi lại cho trường theo ngày được ấn định. Nếu giấy phép để được cho phép đi du 

ngoạn này không được ký và gởi lại cho thầy cô, học sinh sẽ không được đi. Ngoài ra, Phụ huynh/Người Giám hộ sẽ được biết 

ngày phải trả tiền lệ phí vào cửa, xe buýt, ăn trưa, v. v.. Trong trường hợp học sinh đã trả tiền lệ phí mà vì lý do nào không đi 

được, nếu trường chưa trả lệ phí cho cuộc du ngoạn đó thì sẽ trả lại tiền cho học sinh. Phụ huynh đi kèm trong cuộc du ngoạn phải 

có sự đồng ý của Hiệu trưởng. 

Không có ai được đi du ngoạn do trường bảo trợ ngoại trừ học sinh có liên hệ đến sinh hoạt trường. 

Điểm tâm sáng dành cho những học sinh danh dự (trường Trung học cấp 

II&III) 

http://cuillier.jpschools.org/
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Nếu học sinh có hành vi không chấp nhận được khi du ngoạn, gồm cả du ngoạn ngủ đêm, sẽ không được tham dự những cuộc du 

ngoạn kế tiếp mà học sinh có quyền được tham dự. 

Học sinh phải hoàn tất những bài vở thiếu trong thời gian đi du ngoạn hay những sinh hoạt khác. 

Những điều lệ về thuốc men đã được Ty học chánh trường công lập quận Jefferson cho phép thực thi hoặc những hoạt động khác. 

Gây ngân quỹ cho trường học  
Những hoạt động về gây quĩ cho nhà trường theo nguyên tắc của Ty Học Chánh. Việc này bao gồm gây quỹ của học sinh và hội 

phụ huynh. Hiệu trưởng phải chấp thuận trước khi có kế hoạch tổ chức gây quỹ. 

 Điều Lệ Khiếu Nại Về Mức Điểm Hạng  

Nếu bất cứ hạng nào của học sinh muốn khiếu nại bởi học sinh hay phụ huynh đều phải hoàn tất trong vòng mười lăm (15) ngày 

sau khi điểm hạng được công bố. Trước khi họp với Hiệu trưởng, học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo nên giải quyết vấn đề này. 

Nếu vấn đề không được giải quyết giữa học sinh, hay phụ huynh và thầy cô giáo sẽ có một buổi họp về khiếu nại này với học 

sinh, phụ huynh/giám hộ thầy cô giáo và hiệu trưởng. Khiếu nại sẽ được trình bày cho hiệu trưởng để có quyết định cuối cùng. 

Cuối môn học Phần thi cuối môn học (EOC)  
Các bài kiểm tra cuối khóa (EOC) là nhận định cho kiến thức và kỷ năng của học sinh cần phải có vào cuối năm. Kết quả của 

những bài kiểm tra cuối năm (EOC) giúp bảo đảm rằng tất cả học sinh Louisiana đã được giáo huấn đúng tiêu chuẩn. 

Học sinh phải thi đậu đủ điểm theo yêu cầu thì mới đạt được bằng cấp tốt nghiệp phổ thông. 

Học sinh bậc Trung học cấp sophomores, Juniors, và seniors trong mùa thu của niên khóa 2017 phải đậu 3 phần kiểm tra cuối 

năm (EOC) theo những thể loại sau: 

 Anh văn II hoặc Anh văn III 

 Đại số hoặc Hình Học 

 Sinh vật học hay Lịch sử Hoa kỳ 

 

Học sinh bậc Trung học cấp Freshman trong mùa thu của niên khóa 2017 phải đậu 3 phần kiểm tra cuối năm (EOC) theo những 

thể loại sau: 

 Anh văn I hoặc Anh văn II 

 Đại số hoặc Hình học 

 Sinh vật học hoặc Lịch sử Hoa kỳ 

 

Một học sinh có điểm thi của EOC sẽ được tính thẳng 25% vào 2nd hoặc 4th của chu kỳ chín tuần của phiếu điểm. Đối với những 

học sinh bị khuyết tật có điểm thi của EOC sẽ được tính thẳng 5% vào điểm tổng kết. 

Cho học sinh bị khuyết tật đã đậu hai hay ba phần kiểm tra trong phần thi cuối khóa EOC sẽ có cơ hội để đậu bằng trung cấp lớp 

12 để vượt qua đánh giá theo yêu cầu của EOC, Louisiana Department of Education (LDOE) sẽ xác định tình trạng hội đủ điều 

kiện được miễn. The LDOE sẽ xác định cho học sinh hội đủ điều kiện và nếu học sinh bị khuyết tật có ảnh hưởng đến khả năng 

thi đậu bài kểm tra EOC. 

 Điểm trung bình  
Chính sách xếp hạng cho điểm trung bình: Sau khi GPA’s được tính điểm thập phân thứ tư, học sinh sẽ được xếp hạng từ cao nhất 

đến thấp nhất. Tất cả học sinh không phân biệt ngày tốt nghiệp đều được xếp vào cuối năm. Học sinh của năm thứ 5 hay 6 mà dự 

tính ra trường trung học cấp III phải được xếp hạng vào mùa xuân. Tất cả các môn học đã học, với sự  ngoại  lệ của các môn 

đậu/rớt mà học một học sinh nhận điểm “đậu (P)” sẽ tính trong sự xác định thứ hạng trong lớp. Những môn đậu/rớt mà một học 

sinh nhận điểm “rớt (F)” sẽ tính trong sự xác định thứ hạng trong lớp. 

Thông tin Lễ Tốt nghiệp / Lớp mười hai  

 Tốt nghiệp hạng Cao (TOPS)  

Để giúp cho những học sinh đủ điều kiện vào đại học qua chương trình TOPS, một số yêu cầu phải được hoàn tất. Phụ 

huynh/Giám hộ sẽ phải tham khảo trang mạng TOPS để cố vấn viên cho biết về những yêu cầu và thay đổi của chương trình. 

Phụ huynh/người Giám hộ phải ký tên vào đơn Bảo vệ quyền riêng tư trước khi hồ sơ học sinh được tiết lộ. 

 Tham gia vào lễ tốt nghiệp (đi trên sân khấu)  

Để “đi qua sân khấu" và tham gia vào lễ tốt nghiệp của trường các học sinh ghi danh và phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt  

nghiệp theo quy định của Hội đồng Giáo dục và Giáo dục Trung học. 

(http://www.louisianabelieves.com/courses/graduation-requirements) 

http://www.louisianabelieves.com/courses/graduation-requirements)
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1. Học sinh phải mua và mặc áo choàng, nón đồng phục do 

Hiệu trưởng chỉ thị. 

2. Học sinh phải thanh toán hết toàn bộ tài chính với Hiệu 

trưởng. 

3. Học sinh phải xử lý toàn bộ những phần bị kỷ luật với 

Hiệu trưởng. 

 Tốt nghiệp hạng danh dự  

Học sinh muốn tốt nghiệp hạng danh dự phải có 3.5 hay cao điểm Carnegie sẽ được xem ra trường danh dự. 

 Bảng điểm (Trung học cấp III)  

Theo yêu cầu từ học sinh hoặc Phụ huynh/Giám hộ, trường học sẽ gởi bảng điểm của học sinh. Bảng điểm sẽ được gởi về nhà sau 

khi được lưu trữ vào hồ sơ của tất cả học sinh năm cuối lớp mười hai (senior). 

Học sinh chuyển trường phải yêu cầu trường trước liên hệ chuyển Bảng điểm chính đến trường hiện tại. 

 Thông báo Học sinh  

Học sinh sẽ được cung cấp một văn bản thông tin viết tay về chính sách tuyển sinh, khóa học, các môn học danh dự, các kỳ thi 

kiểm tra, những điều kiện đòi hỏi cho học sinh năm cuối (senior) và chính sách tiêu chuẩn của thủ khoa – Á khoa của tất cả các 

điểm tín dụng Carnegie, trường học sẽ cung cấp cho học sinh hồ sơ tích lũy hàng năm, điểm đạt, điểm trung bình. 

 Thủ khoa/Á khoa  

Để đủ điều kiện đại diện cho thủ khoa và á khoa, học sinh phải ghi danh vào kỳ thứ tư của khóa học cuối cùng trong trường trung 

học mà từ đó sẽ được đậu. Hơn nữa, tất cả học sinh muốn ghi tên vào lớp học trước lớp có điểm trung bình sẽ xếp hạng chúng 

trong số các học sinh hàng đầu, và những người muốn cạnh tranh cho hạng danh dự Thủ khoa/á khoa, phải báo cáo ý định của 

mình để không muộn hơn 15 ngày hiện diện của năm học; phần cuối cùng để công bố kết quả đủ điều kiện được chọn thích hợp 

cho thủ khoa và á khoa. 

Những học sinh học trên mạng online của quận Jefferson không đủ tiêu chuẩn để xếp hạng Thủ khoa/Á khoa. 

 Xếp hạng Thủ Khoa/Á Khoa  

1. Tất cả học sinh năm cuối (senior) được xếp hạng theo điểm trung bình của GPA. Các môn học mà P là điểm nhận được  

không tính vào điểm trung bình của cá nhân đó. Môn học Đậu-Rớt mà nhận điểm F thì bị tính vô điểm trung bình của cá nhân 

đó. Không có điểm số tính cho các môn Đậu-Rớt. 

2. Tất cả các điểm trung bình sẽ được tính theo số thập phân, các học sinh trong khối lớp sẽ được xếp hạng từ cao nhất xuống 

thấp nhất theo mức điểm trung bình. Tất cả học sinh, không kể ngày tốt nghiệp, sẽ được xếp hạng vào cuối năm học. Học sinh 

năm thứ năm hay năm thứ sáu được coi là học sinh tốt nghiệp trung học phải được xếp hạng tốt nghiệp vào mùa xuân. Tất cả 

các khóa học được đánh giá ngoại trừ những khóa học bị rớt mà học sinh không đạt được điểm đậu hoặc rớt. 

3. Học sinh xuất sắc nhất thì được tuyên bố Thủ khoa: Học sinh hạng nhì là Á khoa. 

 
Nếu số điểm hòa nhau sau khi điểm GPA được tính thập phân thứ 4, điểm thủ khoa sẽ được đặt tên. Trong trường hợp thủ khoa, á 

khoa sẽ không được xướng danh. 
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 Tốt nghiệp mùa Thu  

Tốt nghiệp mùa Thu dành cho những học sinh ghi danh trong quận Jefferson mùa xuân và hoàn tất những yêu cầu tốt nghiệp ra 

trường trong mùa hè. 

Để giúp cho những học sinh đủ điều kiện vào đại học qua chương trình TOPS (Chương trình Cơ Hội Học Phí Louisiana cho học 

sinh) một số yêu cầu phải hoàn tất. Học sinh phải liên lạc với Cố Vấn Viên để biết những yêu cầu tiêu chuẩn và những thay đổi 

trong chương trình. 

 Kế hoạch Tốt nghiệp Cá nkhân  

Điều khoản 1124, Luật Chọn Nghiệp vụ yêu cầu 6 sinh hoạt thấu đáo nghiệp vụ cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 đòi hỏi hoàn tất 

Kế hoạch Tốt nghiệp Cá nhân (IGP) (kế hoạch giáo dục 5 năm) vào cuối lớp 8. 

Thi kiểm tra LAA2  
Các bài kiểm tra của LEAP cấp 2 (LAA2) là nhận định căn bản dựa vào thành tích học tập mà Louisiana cung cấp cho những học 

sinh bị khuyết tật có cơ hội chứng minh sự hiểu biết nội dung koến thức. Do điều kiện thay đổi tùy theo học sinh, chính phủ Liên 

bang xác nhận khuyết tật của học sinh ảnh hưởng lớn đến khả năng thi của học sinh đó. Những học sinh bị khuyết tật đang theo 

học năm học 2016-2017 có thể tham gia thi bài kiểm tra của LAA2, nếu học sinh đó đủ tiêu chuẩn (cộng chung các bài thi cuối 

khóa EOC). KHi tất cả học sinh đó theo học trung học cấp III của năm học 2016-2017 đậu tốt nghiệp, LAA2 sẽ loại bỏ những 

phần thi định giá. Vui lòng theo dõi trang mạng để biết thêm tin tức: https:www.louisianabelieves.com/docs/default- 

source/assessment/laa2-participation-criteria.pdf?sfvsn=2. 

Báo Cáo Phiếu điểm giữa khóa  
Trong thời gian giữa mỗi học kỳ, sẽ có phiếu điểm ½ khóa cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Sau khi nhận phiếu điểm ½ 

khóa, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 phải nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm có chữ ký của Phụ huynh/giám hộ. Học sinh từ lớp 6 đến 

lớp 12 phải ký nhận cho bản sao của phiếu điểm ½ khóa. Những bản sao ký nhận sẽ được cất giữ trong hồ sơ nhà trường. 

Việc sử dụng Internet  
Liên hệ với văn phòng trường học để có bản sao điều luật về việc học sinh chịu trách nhiệm việc sử dụng Internet. Bản sao điều 

luật về việc sử dụng Internet có thể tìm thấy trên mạng: jpschool.org. 

Sách Giáo Khoa Bị Mất Và Bị Hư Rách  
Nếu học sinh làm mất hoặc làm hư hại sách giáo khoa hay sách mượn của thư viện trong năm học, học sinh sẽ không được phát 

sách khác thay thế hay mượn sách của thư viện cho đến khi phụ huynh trả tiền. Nếu học sinh chuyển qua trường khác trong Ty 

học chánh Quận Jefferson trong năm học, hồ sơ của học sinh sẽ được chuyển qua trường mới này. Trường này sẽ báo cho phụ 

huynh biết học sinh còn thiếu tiền sách giáo khoa hay sách của thư việnvà sách thay thế sẽ không có phát cho đến khi phụ huynh 

trả tiền. 

Trung Tâm Nghệ Thuật New Orleans (N.O.C.C.A.)  
Trung Tâm Nghệ Thuật New Orleans (N.O.C.C.A.)/Riverfront sẽ trở thành trung tâm của tiểu bang vào tháng bảy, 2000 và có  

các lớp về khiêu vũ, kịch nghệ, hội họa, truyền thông và những ngành về nhạc và trang trí trong trường. Các chương trình này 

miễn phí cho học sinh của Louisiana có đủ điều kiện. Xin liên lạc cố vấn trường để được phép ghi danh. Học sinh phải được chấp 

thuận từ Hiệu trưởng/Cố vấn của trường cho lớp này trước khi theo học lớp này để được chấp nhận tín chỉ tại trường mình theo 

học. 

Buổi họp phụ huynh với thầy cô giáo  
Khi thầy cô giáo hoặc phụ huynh thấy cần gặp nhau thì có buổi họp này. Phụ huynh có thể yêu cầu họp bằng cách gọi điện thoại 

liên lạc xin ngày giờ hẹn. Vì thầy cô giáo và ban giám hiệu luôn luôn bận theo thời khóa biểu trong ngày, nên phụ huynh cần làm 

buổi hẹn này trước khi tới trường. Phụ huynh nên trả lời yêu cầu cần gặp thầy cô giáo viết trong báo cáo học lực của học sinh cho 

buổi họp này. 

Quận huyện đề nghị trong một năm học có hai lần họp Phụ huynh học sinh. Phụ huynh/ Giám hộ mong muốn Phụ huynh /Giám 

hộ phải đến buổi họp. Tuy nhiên, Phụ huynh/giám hộ có thể yêu cầu họp với giáo viên bất cứ khi nào trong năm học. 

Tiệc Liên hoan  
Ở Tiểu học, những buổi tiệc được giới hạn để tránh bớt chi phối trong chương trình giảng dạy ở trường. Những buổi liên hoan 

theo ngày lễ sẽ được tổ chức ngày cuối trước khi nghỉ lễ. Tiệc không được tổ chức tại các trường Trung học cấp II và cấp III, và 

tiệc Sinh nhật không cho phép tổ chức trong bất cứ trường công cộng của Ty Học chánh quận Jefferson. 
 

Thể dục –Thể thao (trung hoc cấp II và cấp III)  
Tất cả các học sinh ghi danh các lớp thể dục-thể thao phải tới lớp thay đồng phục đã được chỉ định bởi hiệu trưởng. Chỉ những 

học sinh có giấy phép của bác sĩ hay tu sĩ mới được miễn mặc đồng phục khi tập thể dục. 

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-
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Trong trường hợp quần áo bị mất hoặc trộm, học sinh có tối đa một tuần để có đồ mới.  Học sinh phải có bổn phận giữ quần áo 

thể dục cho sạch sẽ. 

 

 
 Học sinh đang theo học lớp 5 hoặc 9 chuyển sang trường 

công của Ty Học Chánh Quận Jefferson từ trường học tại 

gia hoặc bất cứ không phải trường công cộng nào của 

Louisiana và trường học đã được phê duyệt học sinh phải 

vượt qua hai phần thi xếp lớp. 

 Học sinh đang theo học lớp 4,6,7,hoặc 8 chuyển sang 

trường công của Ty Học Chánh Quận Jefferson từ trường 

học tại gia hoặc bất cứ trường không – đã phê duyệt 

trường Tư nhân học sinh phải vượt qua hai phần thi xếp 

lớp. Hướng dẩn cho học sinh lớp Trung học cấp III. 

 Hướng dẫn cho học sinh Trung học cấp III  

Học sinh trung học cấp III chuyển sang trường công của Ty Học Chánh trường Công lập Quận Jefferson từ trường học tại gia 

hoặc bất cứ trường không – đã phê duyệt trường tư nhân phải vượt qua hai phần thi khả năng/ để nhận tín chỉ Trung học. 
 

Để được lên lớp kế tiếp, một học sinh phải hoàn tất tối thiểu các môn học thiết yếu như được phản ánh bằng cách đậu 2 môn: Văn 

(ELA) & Toán. Hiện tại, để được lên lớp kế tiếp, một học sinh phải hoàn tất tối thiểu các môn học thiết yếu như được phản ánh 

bằng cách đậu của 4 điểm cho mỗi môn (Văn, & Toán) sẽ được tính điểm tín chỉ. Một học sinh trong lớp 1,2,3 có thể đạt được ít 

nhất một điểm (1) trong học kỳ 3 hoặc 4 để đậu môn học đó cho năm. 

 Lớp 4  

Để được sự chấp thuận của Hiệu trưởng lên lớp của một học sinh đã rớt một hoặc hai môn những tài liệu cho quyết định cuối  

cùng phải được hoàn thành bởi A/BIT nếu như học sinh đó được tiểu bang chấp nhận theo học khóa hè và thi đậu môn học đã bị 

rớt HOẶC theo học mùa do địa phận chấp thuận (nếu thích hợp) thể hiện sự thành công. 

Một học sinh rớt ba (3) hay nhiều hơn môn tăng tiến thì không đủ điều kiện lên lớp dù có đi học lớp hè ở trường do tiểu bang  

hoặc địa phận chấp thuận. 

 Lớp 5  

Để được sự chấp thuận của Hiệu trưởng lên lớp của một học sinh đã rớt một hoặc hai môn những tài liệu cho quyết định cuối  

cùng phải được hoàn thành bởi A/BIT lnếu như học sinh đó được tiểu bang chấp nhận theo học khóa hè và thi đậu môn học đã bị 

rớt HOẶC theo học mùa do địa phận chấp thuận (nếu thích hợp) thể hiện sự thành công. 

Nếu học sinh đã rớt điểm trung bình của môn Khoa học và Xã hội học trong phiếu điểm, học sinh phải xếp hạng Trung bình kém 

hoặc thấp hơn của thi LEAP mùa Xuân thì phải được hoàn thành bởi A/BIT để được lên lớp. 

Với sự chấp thuận trước của hiệu trưởng, một học sinh rớt ba (3) lớp có thể được xét cho lên lớp bằng cách theo học và đậu các 

lớp đó tại lớp hè do tiểu bang chấp thuận. 

 Lớp 6 và 7  

Để được lên lớp kế tiếp, một học sinh phải đậu bốn (4) môn gồm tập đọc, Anh văn, toán, khoa học, xã hội học. Tuy nhiên, những 

điểm đậu của những môn này phản ánh năng lực tương xướng với trình độ cấp lớp. Hiện tại khả năng này được đo lường bởi một 

hệ thống điểm tương đương với xếp hạng chữ. Tổng số hằng năm là bốn điểm (4) trong từng môn cơ bản phải nhận được để đậu 

cho mỗi môn (Anh văn, Toán, Khoa học, Xã hội học). Một học sinh phải có ít nhất một (1) điểm trong bốn (4) chu kỳ để đậu môn 

học đó trong năm. 

Với sự chấp thuận trước của hiệu trưởng, một học sinh bị rớt một (l) hoặc hai (2) môn và muốn đậu các môn thì phải học mùa hè 

được A/BIT thông qua hoặc được tiểu bang phê duyệt (nếu thích hợp). 

Nếu một học sinh rớt lớp 6 hoặc lớp 7 hai lần các học sinh sẽ được giới thiệu đến các A/BIT để có khắc phục thích hợp. Học sinh 

rớt trong năm học nên được thảo luận trong quá trình A/BIT. Tất cả học sinh bị ở lại được giới thiệu tới A/BIT năm kế. 

Nếu một học sinh trong lớp 6 hoặc 7 mà học trễ hai năm hoặc nhiều hơn, một hợp đồng học tập có thể được cung ứng cho học 

sinh có thể phục hồi một của những năm đó. Nếu học sinh có một IEP hoặc IAP hiện tại, hợp đồng đó không thể trái ngược với 

các mục tiêu và thuận tiện. 

 Lớp 8  

Để được lên lớp kế tiếp, học sinh phải có điểm đậu trung bình trong bốn (4) môn học như Anh văn, Toán, khoa học và xã hội học. 

Hiện tại, khả năng này được đo lường bởi một hệ thống điểm tương đương theo bảng xếp hạng chữ. Tổng số hàng năm là bốn (4) 

trong từng môn cơ bản (Anh văn, Toán, Khoa học, Xã hội học) phải nhận để đậu. Học sinh phải có ít nhất một (1) điểm theo tiêu 

chuẩn trong chín (9) tuần học để đậu lên lớp. 

Hướng dẫn cho học sinh đang theo học lớp 4 – 9 

Thi kiểm tra/ Xếp Lớp 

Điều lệ để được lên lớp 

Lớp 1,2 và 3 
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 Trung học    

Để được lên lớp với thời khóa biểu (4x4, AB Block, 6-period day, 7-period day ..) học sinh phải có điểm Carnegie theo như sau: 

9th đến 10th 6 units 

10th đến 11th 12 units 

11th đến 12th 18 units 

Học sinh lớp 12th phải đạt đủ tiêu chuẩn do tiểu bang đưa ra thì mới đậu bằng tốt nghiệp phổ thông vào mùa xuân của năm học. 

Khả năng này được đo lường bởi một hệ thống điểm tương đương theo bảng xếp hạng chữ. Tổng số hàng năm là bốn (4) trong 

từng môn cơ bản. Cộng thêm vào: 

 Để đậu một môn học kéo dài 4 học kỳ, học sinh phải nhận 
được một điểm đậu trong học kỳ 4 và nhận được ít nhất 
điểm trung bình 1,0. 

 Để đậu một môn học kéo dài 2 học kỳ, học sinh phải nhận 
được một điểm đậu trong học kỳ 2 hoặc 4 và nhận được ít 
nhất điểm trung bình 1,0. Các điểm trung bình dưới 1.0 

không thể được làm tròn lên để đạt được điểm trung bình 

1.0. 

 Đối với các môn học kéo dài một học kỳ, điểm chữ mà 
học sinh nhận được trong học kỳ sẽ trở thành điểm trung 
bình của học sinh cho môn học. 

Nếu học sinh nào không đạt điểm Carnegie của nữa chu kỳ hoặc nguyên học kỳ của môn học, học sinh có thể học lại vào chu kỳ 

kế tiếp, nếu cho phép. Trong khi, để nhận được tín chỉ Carnegie cho bất kỳ khóa học nào, học sinh phải tham gia để đáp ứng theo 

yêu cầu. Học sinh nào không đạt được một nửa hoặc toàn bộ môn học tín chỉ Carnegie có thể tham gia học các khóa mùa hè hoặc 

học trên máy vi tính trong năm học. Nếu thời khóa biểu cho phép. Để đạt được bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, học sinh 

phải hoàn thành các lớp tín chỉ Carnegie và tiêu chuẩn đỏi hỏi. 

Những dịch vụ Đánh giá Học sinh  
Dịch vụ đánh giá học sinh là một phần chính của toàn bộ giảng dạy trong hệ thống giáo dục. Mục đích là giúp cho học sinh có  

các vấn đề học tập, các vấn đề thích nghi, hoặc những nhu cầu đặc biệt khác cho học sinh, phụ huynh, giáo viên hoặc nhân viên 

nhà trường. Thí dụ như: 

1. Giúp giáo chức trong phát triển và bổ xung về hạnh 

kiểm xuyên qua vấn đề giáo dục. 

2. Theo dõi học sinh để quyết định học sinh có là hạng 

xuất sắc và cần những dịch vụ đặc biệt. 

3. Tham khảo với phụ huynh, học sinh, giáo chức và nhân 

viên về giảng dạy, hạnh kiểm, những học sinh đặc biệt 

và sự phát triển của học sinh. 

4. Hợp cùng với nhân viên nhà trường trong một số vấn 

đề. 

5. Cắt nghĩa sự nhận định về học sinh cho nhân viên 

trường và phụ huynh. 

6. Trực tiếp giúp đỡ học sinhvề học hành hoặc về hạnh 

kiểm liên quan đến những dịch vụ về học sinh đặc biệt. 

Phương thức xem điểm qua mạng  
Ty học chánh trường Công lập quận Jefferson (JPPSS) có thể giúp bạn theo dõi các hoạt động của con em quý vị thông qua mạng 

(Lịch địa phận, Hiện diện, và điểm) của máy vi tính được gọi là Cổng phụ huynh trường học và là một phần của hệ thống thông 

tin học sinh của chúng tôi. Thông qua cổng phụ huynh, quý vị có thể thấy được những thông tin học đường của con em quý vị 

(lịch trình quận, hiện diện, và điểm ở bất cứ nơi nào mà truy cập vào mạng toàn cầu khả thi. 

Để quý vị có dịch vụ này, phụ huynh/giám hộ phải lấy đơn từ trường con em của mình, điền mẫu đơn và trả lại trường. Nếu như 

quý vị có nhiều em theo học nhiều trường trong quận Jefferson quý vị chỉ cần điền & nộp một đơn một lần. Sau khi mẫu đơn quý 

vị được cứu xét, quý vị sẽ nhận được e-mail với hướng dẫn truy cập vào mạng trường học. 

Liên hệ với văn phòng trường học để ghi danh. 

 Yêu sách người sử dụng  

Mạng vi tính toàn cầu và truy cập vào mạng là con đường an toàn bí mật để truyền đạt, chuyển giao, và thông tin liên lạc. Những 

thay đổi này truyền đạt đến sự học tập, cung cấp tài liệu của các em. Ty Học Chánh quận Jefferson hổ trợ cách dùng trang mạng 

cho học sinh, phụ huynh/người giám hộ, giáo viên và ban Quản Trị nhằm tạo điều kiện dễ dàng trong các thông tin liên lạc giữa 

học sinh, phụ huynh/người giám hộ và thầy cô giáo. 

Ty Học Chánh quận Jefferson quản lý thông tin của học sinh qua máy điện tử và các hồ sơ phải có sẳn để chỉ dể dàng nhanh 

chóng thực hiện theo quy chế sử dụng mạng vi tính và tất cả các công nghệ/thủ tục, cũng như tất cả các phần phân bộ giảng huấn 

giữa nhà trường, ban quản lý và phụ huynh học sinh. 

A. Quyền và trách nhiệm 

Mạng vi tính này được cung cấp miễn phí cho học sinh, 

phụ huynh/người giám hộ của Ty học chánh quận 

Jefferson. Truy cập vào thông tin của học sinh là đặc ân, 

không phải là một quyền. Phụ huynh/người giám hộ sẽ 

được ủy quyền để truy cập thông tin liên lạc của con em 

quý vị sau khi một gia đình có con em theo học trong 

quận Jefferson. Khi con em quý vị đã hoàn tất hoặc 

chuyển ra khỏi quận Jefferson hổ trợ gười dùng sẽ ngưng. 

Phụ huynh/người giám hộ, học sinh, và ban quản trị phải 

hiểu và biết cách xử dụng đúng với nguyên tắc. 

B. Trách nhiệm chính xác thông tin 

Thông tin chính xác là trách nhiệm chung giữa các 

trường, phụ huynh/nguời giám hộ và học sinh. Các quận 

sẽ thực hiện mọi nổ lực để bảo đảm thông tin là chính xác 

và đầy đủ. Nếu phụ huynh/người giám hộ phát hiện ra bất 
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cứ thông tin không chính xác, họ sẽ thông báo cho nhà 

trường ngay lập tức và cung cấp bằng chứng các thông tin 

C. Có thể truy cập thông tin 

Ty Học Chánh Quận Jefferson có quyền thêm, chỉnh sửa 

hoặc xóa các phần đã xem qua các trang mạng vi tính bất 

1. Hiện diện 

2. Thời Khóa Biểu 

D. Đồng ý truy cập vào mạng điện tử 

Mỗi phụ huynh/người giám hộ phải hoàn tất và ký một 

bản hợp đồng truy cập mạng vi tính. Đơn đồng ý cho truy 

cập vào thông tin của các em. Sau khi xác minh thông tin 

về hình thức nhà trường nơi các em học sẽ thiết lập một 

tài khoản. 

E. Việc sử dụng hệ thống 

Phụ huynh/người giám hộ phải tuân theo những hướng 

dẫn sau đây: 

1. Phụ huynh/người giám hộ khi hành động phải chịu 

trách nhiệm, đạo đức, pháp lý. 

2. Phụ huynh/người giám hộ sẽ không cố hại hay thiệt 

hại cho nhà trường hoặc dữ liệu qua mạng. 

3. Phụ huynh/người giám hộ sẽ không truy cập thông tin 

hay giao số mật mã cho bất kỳ người khác dùng. 

4. Phụ huynh/người giám hộ sẽ không sử dụng trang 

mạng này cho bất kỳ một hoạt động bất hợp pháp, bao 

gồm các vi phạm pháp luật liên bang và lấy đi các dữ 

kiện riêng tư. Bất cứ ai tìm thấy là vi phạm pháp luật 

này sẽ bị truy tố dân sự hoặc hình sự. 

5. Phụ huynh/người giám hộ phát hiện thông tin có vấn 

đề phải báo ngay cho trường, không cần chứng minh 

với bất kỳ ai. 

6. Phụ huynh/người giám hộ sẽ không chia sẽ mật khẩu 

của mình với bất kỳ ai, kể cả con em mình. 

7. Phụ huynh/người giám hộ sẽ không giử máy vi tính 

trong tình trạng login tự động. 

8. Phụ huynh/người giám hộ được xác định như là một 

nguy cơ bảo mật sẽ bị từ chối truy cập vào mạng. 

F. Tính năng bảo mật 

1. Truy cập được thực hiện qua mạng vi tính an toàn (tài 

khoản) Account của riêng mình không được chia sẻ 

mật khẩu của mình phải bảo vệ đúng hoặc không phá 

hoại, không in tài liệu từ trang mạng này. 

2. Ba lần mà truy cập vào không được thì tài khoản 

người dùng sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi nhà trường 

không chính xác. 

 

cứ lúc nào không cần thông báo, nhưng không giới hạn, 

theo những chức năng liệt kê dưới đây: 

 
 

3. Lớp 

4. Niên Lịch trường học 
xác minh việc sử dụng tại sao tài khoản bị khóa. Để  

sử dụng tài khoản một lần nữa người sử dụng cần liên 

lạc với nhà trường của con em mình. 

3. Khi mở tài khoản mà không dùng tài khoản trong một 

thời gian thì tài khoản sẽ tự động khóa. 

4. Phụ huynh/người giám hộ sẽ không còn tài khoản khi 

của con mình đã di chuyển ra khỏi quận Jefferson, 

hoặc tài khoản bị từ chối. 

G. Giới hạn của trường học nơi cư ngụ 

Ty học chánh Quận Jefferson sử dụng biện pháp hợp lý  

để bảo vệ thông tin học sinh khi có biểu hiện trái phép.  

Ty học chánh quận Jefferson không chịu trách nhiệm về 

nghĩa vụ tài chính phát sinh thông qua việc sử dụng trái 

phép hệ thống của quận hoặc mạng vi tính. Ty học chánh 

quận Jefferson không đồng ý với bất cứ phương pháp truy 

cập vào các trang mạng vi tính để tìm thông tin học sinh. 

JPPSS sẽ không chịu trách nhiệm về hành động của phụ 

huynh/người giám hộ cung cấp thông tin có học sinh 

JPPSS quyền sử dụng hay đóng tài khoản qua các trang 

mạng vi tính khi cần biết chi tiết về học sinh mà không 

cần báo trước. 

Tất cả phụ huynh/ người giám hộ sử dụng cổng phụ 

huynh để giám sát thông tin con em mình và cũng nên 

hiểu đây là một mạng riêng sử dụng như một công cụ  

giáo dục cho nhân viên quận JPPSS. Tài khoản hoạt động 

là điện tử nên mọi dử kiện được ghi lại. 

H. Tài khoản không khóa 

1. Phụ huynh / Giám hộ trình bày thẻ ID của mình có 

hình chứng minh để yêu cầu mở tài khoản của mình. 

2. Một khi phụ huynh / người giám hộ đã trình diện thẻ 

ID có hình của mình, nhân viên điện tử sẽ tái lập tài 

khoản lại cho phụ huynh, tài khoản sẽ được thiết lập 

theo yêu cầu qua email. Nhân viên Công nghệ sẽ đặt 

lại mật khẩu và thông báo cho phụ huynh về mật khẩu 

mới. 

Phần Thưởng Về Thành Quả Tốt Trong Giáo Dục  
Những học sinh đủ điều kiện của các lớp 6, 7 và 8 sẽ nhận được giấy ban khen về thành quả học lực của mình do Ty học chánh 

Quận Jefferson ban thưởng. 

Để được như vậy học sinh phải có điểm trung bình tổng cộng là 3.5. Điểm trung bình này được tính bằng cách cộng điểm cuối 

cùng của mỗi môn chia cho số môn của cuối năm học. 

Chương trình 504 - Đạo luật hồi phục Act (1973)  
Chương trình 504 (trong đoạn này) áp dụng cho học sinh không đủ điều kiện để được vào chương trình giáo dục đặc biệt (bản tin 

1508) nhưng được ở trong diện (dựa trên bản định giá của chương trình 504) để được nhận những dịch vụ thích hợp và/hoặc sửa 

đổi cho phù hợp với môi trường của giáo dục thông thường. Kế hoạch cá nhân thích hợp (IAP) để có chương trình và biện pháp 

thích hợp cho các học sinh này được học tốt với chương trình của trường như những học sinh khác học ở trong trường. Xin hãy 

xem sách Hướng dẫn cho học sinh của Ty học chánh Quận Jefferson phần 504 về những tiêu chuẩn và quyền lợi cho học sinh. 
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Thay Thế Giáo viên vắng mặt  
Trong trường hợp giáo viên vắng mặt, nhân viên dạy thế được gởi đến để làm nhiệm vụ. Học sinh không tôn trọng hoặc không 

hợp tác sẽ bị kỷ luật. 
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Chính sách Liên  quan 

Phụ huynh Toàn Quận 
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 Điều Lệ Cho Phụ Huynh Tham Gia Hoạt Động Trong Trường của Toàn Quận  

Ty Học Chánh trường Công lập Quận Jefferson đồng ý thi hành luật sau: 

 Ty học chánh sẽ tổ chức chương trình, hoạt động, và 

phương cách về cha mẹ tham gia những hoạt động trong 

trường với chương trình phần A, title I thích hợp với phần 
1116 của Luật Trung học và Tiểu học (ESEA) Chương 
trình này, hoạt động và phương cách sẽ được sắp xếp và 
điều hành với phụ huynh. 

 Ty học chánh cùng với phần 1116 sẽ phối hợp với trường 
để những hoạt động này sẽ phù hợp với những yêu cầu 
của phần 1116 (b) của ESEA và bao gồm những điều luật 
với phần 1116 (d) của ESEA. 

 Ty học chánh sẽ phối hợp với điều luật của LEA cùng với 
phần 112 của ESEA. 

 Khi thực hành phần A, title I phụ huynh tham gia hoạt 

động, trong sự nối rộng Ty học chánh sẽ liên hệ với phụ 
huynh mà thiếu khả năng Anh ngữ và khuyết tật, phụ 
huynh của chương trình mà gia đình phải thay đổi chỗ ở 

vì mùa màng, kể cả cung cấp tin tức, báo cáo theo yêu  
cầu của phần 111của ESEA bao gồm những tin tức trong 

ngôn ngữ của họ. 

 Ty học chánh Quận Jefferson, Bộ giáo dục và Trưởng 
phòng. 

 Nhận biết rằng phụ huynh tham gia hoạt động trong 
trường là ưu tiên thứ nhất giúp học sinh thành công. Phụ 
huynh và gia đình cung cấp nền tảng giáo dục cho học 
sinh, vì thế kết quả cha mẹ là thành phần quan trọng trong 
hệ thống nhà trường. 

 Từ tiểu học đến trung học. Danh từ cha mẹ là để chỉ, ông 
bà, dì, cậu, cha mẹ nuôi, cha mẹ kế, và những người khác. 
Khái niệm về cha mẹ tham gia hoạt động trong trường 
bao gồm dịch vụ trong trường và bên ngoài trường. 

 Đó là Điều lệ của Ty học chánh và mỗi trường trong  
Quận Jefferson cùng với phụ huynh, thầy cô giáo, học 

sinh, ban giám hiệu, những nguồn giáo dục khác tạo 
dựng, phát triển, và duy trì những phương cách, chương 
trình với ý định gia tăng sự hoạt động của phụ huynh và 
những người chăm sóc học sinh mà phản ảnh sự cần thiết 
của học sinh phụ huynh và gia đình bởi Ty học chánh. 
Đây là trách nhiệm của trường để tạo ra môi trường tốt có 

sự tiếp đãi ân cần, để dẫn đến sự học, ủng hộ và phát triển 
chương trình mà liên quan đến sự kết hợp của phụ 
huynh/gia đình. 

 Mức Độ Trách Nhiệm Của Khu Vực  

Với mức độ của khu vực, Ty học chánh sẽ: 

1. Phụ huynh tham gia vào phát triển và thay đổi của kế 

hoạch Ty học chánh mà bao bồm chương trình phụ huynh 

tham gia hoạt động được nộp cho Bộ Giáo Dục của 

Louisiana. Những hoạt động này như sau: 

a. Chỉ định và liên hợp với Đội Cải Thiện Nhà Trường, mà 

hoạt động liên quan tới nhu cầu của trường. 

b. Tổ chức những buổi học với những đề tài chính. 

c. Tổ chức những buổi họp với Ty học chánh với cơ hội là 

sẽ nhận được những lời khen hoặc ý kiến cộng đồng. 

Những buổi họp này sẽ được thâu hình và phát ra trên Ty 

học chánh quận Jefferson của Cox Cable theo thứ tự ngày 

giờ và chiếu lại để có cơ hội được biết nhiều hơn. 

d. Yêu cầu mỗi trường phải tổ chức buổi họp khi trường bắt 

đầu nhập học (open house). 

e. Khuyến khích trường tổ chức những buổi họp hội phụ 

huynh, như là hội phụ huynh thầy cô, tổ chức phụ huynh 

thầy cô giáo, v.v. 

2. Cung cấp nhiều chương trình liên quan đến hoạt động của 

phụ huynh, kỹ thuật chuyên môn và những người phụ 

giúp trong mỗi trường trong việc lập kế hoạch, thi hành có 

hiệu lực cho chương trình. 

a. Kết hợp và bổ xung chương trình hoạt động của phụ 

huynh với những chương trình và hoạt động hỗ trợ 

cho sự hợp tác của phụ huynh. 

b. Cùng với những phụ huynh tham gia đánh giá sự hữu 

hiệu khi dùng những phương cách áp dụng. Sự đánh 

giá sẽ nhận định cách trau đổi học  vấn trong trường 

kể cả thấy được sự khó khăn tham gia của phụ huynh; 

đặc biệt chú trọng đến cha mẹ khó khăn về kinh tế,  

tàn tật, giới hạn về Anh Ngữ, trình độ văn hóa thấp, 

hoặc về nguồn gốc chủng tộc. Ty học chánh và mỗi 

trường sẽ tìm những sự định giá như vậy để tìm cách 

giúp cho phụ huynh tham gia nhiều hơn và nếu cần có 

thể sửa đổi những điều lệ và phương cách. 

c. Phân phối đến phụ huynh những chương trình về phụ 

huynh tham gia hoạt động của Ty học chánh Quận 

Jefferson, đồng thời cung cấp những chương trình đặc 

biệt theo đòi hỏi của tiểu bang và liên bang. Những 

thông báo như là ngày tựu trường, quyền của phụ 

huynh yêu cầu và nhận những tin tức theo thời điểm 

về những khả năng của thầy cô giáo. 

d. Nộp đơn Không Trẻ Nào Bị Bỏ Sót (NCLB) cho Ty 

học chánh nếu phụ huynh của học sinh không hài lòng 

với chương trình phụ huynh liên hệ với trường học. 

e. Nơi cư ngụ của phụ huynh là trọng điểm để có những 

phần phục vụ trực tiếp đến trẻ như là chọn lực trường 

học, dạy kèm. 

f. Phối hợp và gắn kết chương trình mà phụ huynh tham 

gia trong Neglected & Delinquent và A-Risk, gia đình 

trẻ và LEA. 

g. Thông báo và báo tin phụ huynh và những hội về 

những cơ quan, tổ chức đang có của tiểu bang mà có 

những buổi huấn luyện, thông báo tin tức và ủng hộ 

phụ huynh và những cá nhân mà làm việc với phụ 

huynh, Ty học chánh và nhà trường. 

h. Thông báo cho phụ huynh biết những tin tức về tổ 

chức của các trung tâm được thành lập bởi tiểu bang 

để đào tạo, hổ trợ cho phụ huynh biết những cá nhân 

nào sẽ làm việc với phụ huynh, bộ giáo dục và trường 

học. 
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 Trách Nhiệm Của Nhà Trường  

Như là một phần của chương trình phụ huynh liên quan đến trường học, Ty học chánh sẽ khuyến khích mỗi trường và yêu cầu có 

nhận tài trợ của liên bang về Title I dưới quyền hạn của Ty học chánh quận Jefferson: 

1. Cuộc họp hàng năm vào thời gian thuận tiện, tất cả phụ 

huynh sẽ được mời tham dự, để thông báo về chương 

trình học của nhà trường, cắt nghĩa chương trình phụ 

huynh có thể tham dự, và quyền lợi của phụ huynh muốn 

tham dự. 

2. Đưa ra một số ngày có thể họp, dịch vụ, hoạt động, trong 

hoặc ngoài trường vào nhiều thời điểm khác nhau để có 

thể có được nhiều phụ huynh tham dự và có thể cung cấp 

phương tiện giao thông, giữ trẻ, hoặc những buổi họp với 

thức ăn thức uống nhẹ, và thăm viếng gia đình học sinh 

hoặc những dịch vụ liên hệ đến phụ huynh. 

3. Tạo điều kiện lôi cuốn phụ huynh tham gia vào tổ chức 

đang có, đúng lúc, khi dự tính, xét lại, trau dồi, gồm kế 

hoạch, phát triển, xét lại, và trau đồi điều lệ của sự hợp  

tác của phụ huynh với trường học. 

4. Cung cấp cho phụ huynh, nhất là những người trong 

chương trình không bỏ sót trẻ nào (NCLB): 

a) Thông báo đúng lúc về sự giáo dục và chương trình 

tham gia của phụ huynh. 

b) Miêu tả và giải thích về chương trình giáo dục dùng 

tại trường, thể thức để nhận định sự tiến bộ và mức độ 

tiến bộ của học sinh sẽ đạt được. 

c) Nếu cha mẹ yêu cầu, sẽ có nhiều cuộc họp để đưa ra 

những đề nghị và sự tham gia, thích hợp, sự do  dự 

liên quan đến giáo dục của con cái và hưởng ứng bất 

cứ đề nghị nào mà có thể thực tế. 

5. Trong phạm vi khả thi và phù hợp cũng như phối hợp để 

gắn kết các chương trình phụ huynh tham gia trong các 

hoạt động khác với chương trình giáo dục tại công đồng, 

như vậy, Ell Instruction, Early Childhood Education, 

Academics, Student support, IDEA, Achievement và 

Accountability, Technolony, Safety và Discipline Head 

Start, Gia đình và Xã hội học và những chương trình 

khác. 

 Chia sẻ trách nhiệm  

Là một phần của chương trình do phụ huynh hợp tác với nhà trường Ty Học Chánh và mỗi trường sẽ có những quyền hạn sau 

đây: 

1. Giúp đỡ phụ huynh của học sinh bởi trường hay Ty học 

chánh, như thích hợp, hiểu những đề tài về học vấn, sự 

đánh giá về học vấn của địa phương, sự hợp thành 

chương trình phụ huynh tham gia vào trường học, và theo 

dõi sự tiến triển của học sinh và làm việc với những  

người trong giáo dục để trau dồi sự thành công của con 

em mình. 

2. Cung cấp tài liệu và huấn luyện để giúp cho phụ huynh 

làm việc với con mình trau dồi học vấn như là trau dồi 

kiến thức và xử dụng những kỹ thuật thích hợp. 

3. Đào tạo thầy cô giáo, nhân viên phục vụ cho học sinh, 

Hiệu trưởng và những nhân viên khác với sự giúp đỡ của 

phụ huynh để nhận thấy giá trị đóng góp của cha mẹ. 

Thêm vào đó, cách để tiến đến, truyền đạt và hợp tác với 

phụ huynh như là người cộng tác, bổ xung và kết hợp 

chương trình phụ huynh, và xây dựng sự liên kết giữa phụ 

huynh và trường học. 

4. Trong phạm vi tính khả thi và thích hợp, phối hợp, và tích 

cực hợp tác các chương trình tham gia của phụ huynh và 

các hoạt động nhằm tiếp cận giáo dục trình khác, chẳng 

hạn như LASIG, ESL, Pre-K, giảng dạy, ý tưởng, thử 

nghiệm và trách nhiệm, công nghệ, an toàn và bài trừ ma 

túy, khởi đầu, thậm chí bắt đầu, và các chương trình khác, 

như là, Ell Instruction, Early Childhood Education, 

Academics, Student support, IDEA, Achievement và 

Accountability, Technolony, Safety và Discipline Head 

Start, Gia đình và Xã hội học và những chương trình 

khác. 

 

5. Phân phối tới phụ huynh của những học sinh tham gia 

phương cách giúp ý của Bộ giáo dục Louisiana. 

6. Sẽ bảo đảm những tin tức liên quan đến trường và chương 

trình phụ huynh, hội họp và những hoạt động khác được 

gởi đến cho phụ huynh bằng nhiều hình thức, và ngôn 

ngữ dễ hiểu. 

7. Có thể liên hệ phụ huynh trong sự phát triển của huấn 

luyện cho thầy cô giáo, hiệu trưởng và những người về 

giáo dục trau dồi hiệu lực của sự huấn luyện này. 

8. Có thể cung cấp huấn luyện về kiến thức từ ngân quĩ của 

tiểu bang và liên bang nếu Ty học chánh đã có xin được 

ngân quĩ cho huấn luyện này. 

9. Có thể trả chi phí cho những hoạt động liên quan đến hoạt 

động của phụ huynh, kể cả chuyên chở, thức ăn nhẹ và 

nước uống, giữ trẻ, để phụ huynh có cơ hội tham gia cuộc 

họp hay là những lớp huấn luyện. 

10. Có thể huấn luyện phụ huynh để làm gia tăng sự liên hệ 

với những phụ huynh khác. 

11. Có thể tổ chức họp ở trường, vào nhiều thời gian và địa 

điểm khác nhau, hoặc họp ở nhà giữa thầy cô giáo, người 

giáo dục khác, mà làm việc trực tiếp với học sinh, những 

phụ huynh mà không có điều kiện họp ở trường, để có thể 

áp dụng tối đa sự tham gia hoạt động của phụ huynh. 

12. Có thể tiếp nhận và bổ xung những khuôn mẫu để phát 

triển sự tham gia hoạt động của phụ huynh. 

13. Sẽ nhận được những hoạt động hoặc đóng góp của phụ 

huynh ngoài trường học làm gia tăng thành quả học tập 

của học sinh như là: dạy kèm, cải tiến vấn đề đi học, đóng 

góp cũng như chuẩn bị vật dụng cho lớp học và các việc 

khác. 

14. Có thể thành lập hội đồng cố vấn phụ huynh để cung cấp 

những lời khuyên trong những vấn đề liên quan tới 

chương trình phụ huynh tham gia hoạt động. 

15. Có thể phát triển vai trò đúng cho tổ chức của cộng đồng 

và thương mại trong những hoạt động của phụ huynh liên 

hệ đến. 

16. Có thể cung cấp những hoạt động khác hổ trợ cho sự 

tham gia hoạt động theo yêu cầu của phụ huynh. Thực tế 

là tạo cơ hội để những phụ huynh mà biết ít tiếng Anh, 

khuyết tật, phụ huynh của chương trình giáo dục di dân, 
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biết được những tin tức cần thiết và báo cáo của trường, trong ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu. 

 Trách Nhiệm Của Phụ Huynh  

Ty Học Chánh nhận thức được rằng sự giáo dục của trẻ được bắt đầu từ lúc mới sinh. Cha mẹ và những người trong gia đình là 

những người thầy giáo đầu tiên, giữ vai trò quan trọng trong trí khôn, xã giao, và sự gia tăng cảm xúc của trẻ. Sự phát triển và 

thành công của trẻ tùy thuộc vào sự ảnh hưởng trực tiếp tại nhà. Trong cố gắng để đẩy mạnh trách nhiệm và thành công cho kinh 

nghiệm về khả năng dạy dỗ của cha mẹ, Ty Học Chánh mong rằng cha mẹ sẽ: 

1. Bảo đảm cho các em đến trường đầy đủ và đúng giờ. 

2. Chăm sóc cho các em làm bài tập đem về nhà đầy đủ. 

3. Cho các em mặc áo quần đúng cách, đúng theo với đồng 

phục. 

4. Đảm bảo cho các em ngủ đầy đủ mỗi đêm. 

5. Thăm viếng và thảo luận thường xuyên về sự tiến bộ học 

hành của con em mình với thầy cô giáo. 

6. Dạy cho học sinh thấm nhuần việc lễ phép kính trọng cha 

mẹ, thầy cô giáo và những người lớn khác. 

7. Tình nguyện trong lớp, trường của con em mình hay 

những hoạt động liên hệ thích hợp và đúng cách. 

8. Khi có thể được, tham dự những chương trình mà con em 

mình tham dự. 

9. Có thể tham gia và hoạt động trong những ngày hội phụ 

huynh/thầy cô giáo. 

 Bản Tuyên ngôn của Ban Tham Vấn  

Mỗi học sinh từ lớp 4-12 và cha mẹ hoặc giám hộ hàng năm phải ký bản Tuyên ngôn của Ban Tham Vấn, theo luật của tiểu bang. 

Cho học sinh – bản Tuyên ngôn của Ban Tham Vấn sẽ đề ra cho học sinh để bảo đảm các em đến trường đầy đủ, đúng giờ,  

chứng minh nỗ lực tốt và hoàn tất bài tập đem về nhà, theo đúng luật của trường và của lớp. Cho cha mẹ - bản Tuyên ngôn của  

Ban Tham Vấn sẽ yêu cầu cha mẹ hay giám hộ bảo đảm cho các em đến trường đầy đủ, và đến trường đúng giờ mỗi ngày, đảm  

bảo cho các em làm bài tập đem về nhà đầy đủ, và tham dự đầy đủ các buổi họp phụ huynh/thầy cô giáo/hiệu trưởng. 

Sự Kết Hợp Giữa Nhà Trường - Phụ Huynh  
Mỗi trường sẽ cùng với cha mẹ phát triển sự kết hợp giữa nhà trường-phụ huynh và phác họa ra là cha mẹ, cũng như nhân viên và 

học sinh sẽ chia xẻ trách nhiệm để trau dồi thành quả học vấn của học sinh và dự tính mà trường và cha mẹ sẽ xây dựng để phát 

triển sự hợp tác hầu giúp trẻ em đạt được tiêu chuẩn cao của tiểu bang. Những kết hợp này sẽ là: 

1. Mô tả trách nhiệm của trường để cung cấp chương trình 

học vấn cao và giảng dạy trong sự hỗ trợ, hữu hiệu, giúp 

cho học sinh đạt được tiêu chuẩn của tiểu bang và trách 

nhiệm mỗi cha mẹ là hỗ trợ việc học của con như là chăm 

sóc cho các em đi học đầy đủ, làm bài đầy đủ, tham dự 

dịch vụ ngoài trường học, và có quyết định liên quan tới 

giáo dục của con, sử dụng tốt thời gian gia tăng học vấn 

cho con. 

2. Những thông tin liên lạc giữa cha mẹ thầy cô giáo thường 

xuyên rất quan trọng; 

 Hội họp phụ huynh/ thầy cô giáo của tiểu học ít nhất 
hàng năm, trong sự kết hợp này là sự thảo luận sự 
hoàn thành học vấn của con mình; 

 Thường xuyên báo cáo cho cha mẹ sự tiến bộ của học 
sinh; 

 Liên hệ tốt với nhân viên trường, cơ hội để tình 
nguyện tham gia trong lớp của con mình, quan sát 
hoạt động của lớp học; 

 Cha mẹ hoạt động, đóng góp bên ngoài trường làm 
nổi bật thành công của học vấn. 

 Những chương trình khác  

Phối hợp với những dịch vụ được của quận đưa ra dưới Chương trình Sự tham gia Phụ huynh của bộ, Ty Học Chánh sẽ duy trì sự 
liên hệ và thông tin với sở xã hội và các phòng y tế, các viện căn cứ niềm tin, và những hội đoàn trong cộng đồng để hỗ trợ các 
dịch vụ cộng đồng và gia đình chính yếu. Đặc biệt hơn, Ty Học Chánh Quận Jefferson có sự liên hệ vững mạnh và ủng hộ từ  
cộng đồng và/hoặc cơ quan chính phủ như là các Dịch vụ Thiết ye ́̉u Gia đình (FINS), Gia đình Giúp đỡ Gia đình, Tình nguyện 
viên trong các Trường (VIPS), các Đối tác trong Giáo dục, Hội Phụ huynh học sinh khu vực (PTA) và Hội đồng Tư vấn Phụ 
huynh của East Bank và West Bank. Một trong những mục đích chính của những hội trên là hỗ trợ, phụ giúp, và giúp đỡ trong 
việc cải thiện sự tham gia các cha mẹ của em vào trong Ty học chánh Quận Jefferson. 

 Nhóm phụ huynh điều hành  

Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson có hai nhóm giúp ý phụ huynh hoạt động, nhóm Anh văn là ngôn ngữ thứ hai 

(BPAC) và nhóm giáo dục đặc biệt (SPED). Nếu quý phụ huynh thích thú tham gia vào nhóm giúp ý phụ huynh (BPAC), vui  

lòng liên lạc với Karina Castillo tại số 504-349-7829 hay karina.castillo@jppss.k12.la.us. 

Nếu quý phụ huynh vui thích tham gia vào nhóm giúp ý phụ huynh SPED vui lòng liên lạc với Deidra Louis số điện thoại 504- 

349-7913 hoặc deidra.louis@jppss.k12.la.us. Nếu quý phụ huynh thích hợp tham gia vào chương trình của bên 

Eastbank/Westbank vui lòng liên lạc với Christie Gomez số điện thoại 504-349-7988 hoặc mạng christie.gomez@jppss.k12.la.us. 

mailto:karina.castillo@jppss.k12.la.us
mailto:deidra.louis@jppss.k12.la.us
mailto:christie.gomez@jppss.k12.la.us
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Giải quyết những thắc mắc và lo lắng liên quan đến trường học  
Trong quá trình của năm học, các tình huống có thể xảy ra phụ huynh/người giám hộ cần phải liên lạc với các nhân viên chính 

thức để giải quyết một vấn đề. Để đảm bảo một đáp ứng kịp thời và khuyến khích những trau đổi mật thiết giữa nhà trường và phụ 

huynh/người giám hộ, mô hình sau đây đã được hình thành để hướng dẫn cho các phụ huynh/giám hộ phải gửi thư đến ai về các 

thắc mắc/lo lắng. 

Chúng tôi trân trọng yêu cầu quý vị làm theo từng bước đã trình bày dưới đây. Quý vị không cần phải liên hệ với tất cả nhân viên 

trong bảng danh sách biểu đồ. Chúng tôi mong muốn vấn đề sớm được giải quyết theo từng bước như sau: 

 Lo lắng liên quan đến giáo viên: 

 

Liên lạc với Giáo viên – Hiệu trưởng - Giám đốc của Hiệu trưởng: 365-5335 – Ban Tham vấn: 365-5312 hoặc 

gretchen.william@jppss.k12.la.us. 

 Lo lắng liên quan đến nhân viên trường học (không phải giáo viên): 

 

Liên lạc với Hiệu trưởng – Giám đốc của Hiệu trưởng: 365-5335 – Ban Tham Vấn: 365-5312 hoặc 

Gretchen.williams@jppss.k12.la.us. 

 Lo lắng liên quan đến Hiệu trưởng: 

 

Liên lạc với Hiệu trưởng –Hiệu trưởng - Giám đốc của Hiệu trưởng: 365-5335 – Giám đốc điều hành công tác Hiệu trưởng: 349- 

8904 hoặc carolyn.vannorman@jppss.k12.la.us. 

Thông tin liên lạc với các khu vực  
Nếu quý vị cần liên lạc với một phân khoa phường hoặc văn phòng, vui lòng xem niên giám của các dịch vụ dưới đây hoặc vào 

trang mạng của chúng tôi tại jpschools.org/departments/. Xin lưu ý những thông tin liên lạc có thể thay đổi trong suốt năm học. 

Để có những thông tin mới nhất, vui lòng vào tham khảo trang mạng hay gọi đường dây thông tin phổ thông của chúng tôi tại số 

504-349-7600. 

 

Học đường 

504-349-1849 

Viện học tập Cao cấp 

504-349-7792 

Các chương trình giáo dục năng khiếu, 

tài năng, và ban nhạc 

504-349-7901 

Các trường điểm Charter 

504-349-8594 

Ban Tham Vấn 

504-365-5312 

Học lái xe 

504-365-5368 

Ban Học ngôn ngữ tiếng Anh 

504-349-7776 

Dịch vụ Ẫm thực 

504-349-7641 

Ngoại ngữ 

504-349-7776 

 

Xã hội và sức khỏe 

504-349-7770 

Học tại nhà 

504-349-7770 

Các chương trình Thu hút 

504-349-7792 

Thể dục/ Thể thao 

504-349-8645 

Dự bị Mẫu giáo 

504-349-7917 

Giáo dục đặc biệt 

504-349-5359 

 

Thi Kiểm tra 

504-349-7604 

Phương tiện di chuyển 

504-349-7815 

Học bạ 

504-349-7735 

 

Liên lạc với Bộ giáo dục  
Ty học chánh trường Công lập quận Jefferson gồm có chín thành viên được đề cử từ các phường bởi các công dân của quận 

Jefferson. Trưởng ty học chánh được chỉ định bởi bộ giáo dục để điều hành Ban hành chánh của Ty học chánh quận Jefferson. 

Công chúng có thể liên lạc với thư ký của Bộ giáo dục tại số điện thoại 504-349-7803 với những thắc mắc về bộ giáo dục. Thông 

tin liên lạc của từng cá nhân của bộ, cùng với một danh sách các trường mỗi thành viên của bộ giám thị, có thể tìm thấy trên trang 

thành viên của bộ của trang mạng của quận tại: http://jpschools.org/school-board/board-members/. 

Các cuộc họp của bộ giáo dục  
Bộ giáo dục có lịch trình họp thường niên mỗi tháng một lần, với những cuộc họp đặc biệt chỉ khi cần thiết trong cả năm. Tất cả 

các cuộc họp thường niên, đặc biệt, hoặc khẩn cấp mở cửa cho công cộng, và các phụ huynh hay các thành viên cộng đồng thì 

được khuyến khích tham dự. 

mailto:gretchen.william@jppss.k12.la.us
mailto:Gretchen.williams@jppss.k12.la.us
mailto:carolyn.vannorman@jppss.k12.la.us
http://jpschools.org/school-board/board-members/
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Những cuộc họp thường niên sẽ được tổ chức tại: the Administration Building (501 Manhattan Boulevard ở Harvey) bên West 

Bank hay Bonnabel Magnet Academy High School (2801 Bruin Drive ở Kenner). Bên East Bank. Để có lịch trình mới nhất các 

cuộc họp của bộ giáo dục, địa điểm, và chương trình buổi họp, hãy vào thăm trang mạng tại http://jpschools.org/school- 

board/board-meetings/. 

Phát biểu tại các cuộc họp của bộ giáo dục  
Mọi người đều được hoan nghênh phát biểu trong các buổi họp của bộ giáo dục. Những thành viên của công chúng muốn đóng 

góp ý kiến về bộ giáo dục cần điền đơn góp ý kiến và gởi đến thư ký của bộ giáo dục trước khi cuộc họp bắt đầu. Đơn góp ý kiến 

sẽ tìm thấy tại cửa ra vào của phòng Hội đồng. 

Để có những bản sao Hướng dẫn cuộc họp của Hội đồng quản trị, bao gồm những thông tin căn bản về các cuộc họp Hội  đồng 

nhà trường đang diễn ra như thế nào và công chúng làm sao tham dự, vào thăm trang mạng - http://jpschools.org/school- 

board/board-meetings/. 

http://jpschools.org/school-
http://jpschools.org/school-
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Mẫu đơn Báo cáo Bắt nạt 

 

Hướng dẫn: Điền mẫu đơn này, chỉ trả lời những câu hỏi mà bạn cảm thấy trả lởi thoải mái và có thể để 

báo cáo chính xác. Nộp đơn này đến hiệu trưởng hoặc nhân viên khác của trường. Mẫu đơn này có thể điền 

bởi người báo cáo sự việc bất ngờ đó hoặc bởi nhân viên trường người đang được báo cáo về sự việc. 

 

Người báo cáo sự việc: Ngày báo cáo: 

Người báo cáo sự việc: 

O Học sinh O Phụ huynh/Giám hộ O Nhân viên trường O Người coi sóc 

 
Mô tả sự việc (bao gồm tên của những người tham gia và càng nhiều chi tiết càng tốt: cái gì, ở đâu, khi 

nào, thế nào, v.v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liệt kê tên của các nhân chứng về sự việc. 

 

 

 

 

 
 

Tôi bảo đảm rằng tất cả những lời khai trong bản báo cáo này là sự thật và đầy đủ. 

 

 

Nhận bởi: 

 

Tên Chức vụ Ngày 

 
 

Ngày Chữ ký của người điền báo cáo 



 

 

 

 
 

 

Issac G. Joseph 

 

Trưởng Ty Học Chánh 

 

TY HỌC CHÁNH TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN JEFFERSON 

 

 

Mark Morgan………………………………………………………………….Phường I 

Ricky Johnson…………………………………………………………………Phường II 

Tiffany Kuhn.…………….……………………………………………………Phường III 

Melinda Bourgeois…………………………………………………………….Phường IV 

Cedric Floyd……………………………………………………………………Phường V 

Larry Dale.……………………………………………………………………..Phường VI 

Melinda Doucet …..............................................................................................Phường VII 

Marion Bonura……………………………………………………………........Phường VIII 

Sandy Denapolis-Bosarge ……………………………………………………..Phường IX 


