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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 quan tâm / thắc mắc. 

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: 
 

 
Quan tâm liên quan đến giáoviên 

Quan tâm của nhân viên 

trường học (khác hơn Giáo 

viên) 

 
 Quan tâm liên quan đến Hiệu trưởng 

Liên lạc với Giáo viên Liên lạc với Hiệu trưởng Liên lạc với Hiệu trưởng 

 

Liên lạc với Hiệu trưởng 

Liên lạc với Giám đốc điều 

hành  công tác của Hiệu 

trưởng số 365-8566 

Liên lạc với Giám đốc điều 

hành công tác của  Hiệu 

trưởng số 365-8566 

Liên lạc với Giám đốc điều 

hành công tác của  Hiệu 

trưởng số 365-8566 

Liên lạc với nhân viên Ban 

Tham Vấn 365-5312 hoặc 

gretchen.williams@jpschools.org 

Liên lạc với Trưởng Ban trường 

học số 349-8904 hoặc 

laura.roussel@jpschools.org 

Contact Compliance Officer at 

365-5312 or 

gretchen.williams@jpschools.org 

 
 
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. 
 

Advanced Study Academies 

504-349-7792 

Band, Gifted, and Talented 

Education Programs 

504-365-5328 

Charter Schools 

504-349-7881 

Compliance 

504-365-5312 

 

Driver’s Education, 

Summer Camp & Child Care 

504-365-5368 

English Language Learners 

504-349-7776 

Food Services 

504-349-8605 

Foreign Language 

Proficiency 

504-349-7776 

Health & Related Services 

504-736-7390 

Home School 

504-349-7604 

Magnet Programs 

504-349-7792 

Physical Education 

and Athletics 

504-349-8645 

Pre-Kindergarten 

504-349-7917 

Special Education 

504-349-7742 

Teaching & Learning 

504-349-1849 

Testing 

504-349-8630 

Transportation 

504-349-7729 

Transcripts 

504-349-7755 

 

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/. 
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Giải quyết những thắc mắc và lo lắng liên quan đến trường học 

Thông tin Tổng hợp 

mailto:gretchen.williams@jpschools.org
mailto:laura.roussel@jpschools.org
mailto:gretchen.williams@jpschools.org
http://jpschools.org/school-board/board-members/
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Các cuộc họp của Bộ giáo dục  

Hội đồng nhà trường lên lịch họp mỗi tháng một lần, với các cuộc họp đặc biệt trong suốt cả năm nếu cần. Tất cả thông thường, đặc biệt hoặc các cuộc 

họp khẩn cấp của hội đồng trường được mở công khai, và phụ huynh và các thành viên cộng đồng được khuyến khích tham dựchánh quận Jefferson. 

Các cuộc họp thường kỳ của hội đồng trường được tổ chức tại Tòa nhà Hành chính (501 Đại lộ Manhattan ở Harvey) ở bờ Tây hoặc Bonnabel Magnet 

Academy High School (2801 Bruin Drive ở Kenner) ở bờ đông. Để biết lịch trình cập nhật nhất của hội đồng quản trị các cuộc họp, địa điểm và chương 

trình nghị sự, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại http://jpschools.org/schoolboard. 
 

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. 

Bất cứ ai muốn yêu cầu các dịch vụ thông dịch cho một cuộc họp hội đồng trường học điều phải nêu lên lý do cho JPS tại sao cần thông dịch viên. Vui 

lòng liên lạc tại mạng: Kia@jpschools.org.điền đơn yêu cầu và gởi đi. 

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/schoolboard. 



 

 

 

 

Mẫu đơn Báo cáo bắt nạt 
 

 
Hướng dẫn: Điền mẫu đơn này, chỉ trả lời những câu hỏi mà quý vị cảm thấy trả lời 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 báo cáo về sự việc. 

 

Người báo cáo sự việc: Ngày Báo cáo: 

Người báo cáo sự việc: 

 Học sinh    Phụ huynh/Giám hộ  Nhân viên trường học    Người trông trẻ 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOUISIANA DEPARTMENT OF EDUCATION POST OFFICE BOX 94064 | BATON ROUGE, LA 70804-9064 | 1.877.453.2721 | WWW.LOUISIANABELIEVES.COM 

Ngày Chữ ký của người điền báo cáo 

http://www.louisianabelieves.com/
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  Bảng chú giải thuật ngữ viết tắt  
AP - Advanced Placement - Nâng cao trình độ - Advanced Placement: 

Chương trình cung cấp các khóa học nghiêm ngặt cho học sinh để có cơ hội 

tham gia các kỳ thi AP. Học sinh đạt điểm 3 hoặc cao hơn trong các kỳ thi 

AP có thể đủ điều kiện nhận tín chỉ đại học. 

BSP - Behavior Support Plan - Kế hoạch Hỗ trợ Hành vi - Liệt kê các hỗ trợ 

và dịch vụ mà LEA sẽ cung cấp cho con bạn để tăng hành vi tích cực và giảm 

tác động của hành vi tiêu cực đối với việc học. 

CTE – Career and Technical Education _ Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp 

- Các khóa học chuẩn bị cho học sinh sự sẵn sàng trong nghề nghiệp và các 

kỹ năng làm việc liên quan đến các công việc có nhu cầu cao, mức lương cao. 

DE – Dual Enrollment - Ghi danh Dual - Việc ghi danh vào chương trình 

Dual cho một học sinh trung học vào một khóa học đại học mà tín chỉ của 

Dual được ghi trên cả bảng điểm trung học và đại học. 

DLI - Dual Language Immersion - Là một chương trình học ngôn ngữ thứ 

hai dựa trên nghiên cứu chất lượng cao với mục tiêu là phát triển các cá nhân 

song ngữ Tây Ban Nha / Anh và Bi-litterate, những sinh viên đạt thành tích 

học tập cao và những công dân có văn hóa với khả năng giao tiếp bằng cả hai 

ngôn ngữ cho cả cá nhân và nhu cầu nghề nghiệp. DLI tuân theo mô hình cấu 

tạo của ngôn ngữ 90:10 và sử dụng chương trình giảng dạy bằng tiếng Tây 

Ban Nha và tiếng Anh của nhà nước. 

EL - English Learner - Người học tiếng Anh: Một học sinh không thể giao 

tiếp lưu loát hoặc học tiếng Anh hiệu quả, thường đến từ một gia đình và nền 

tảng không nói tiếng Anh, và thường yêu cầu hướng dẫn chuyên biệt hoặc 

sửa đổi trong các khóa học tiếng Anh và học thuật. 

ELL - English Language Learner - Người học tiếng Anh: Đa dạng là những 

học sinh với các nhu cầu ngôn ngữ, học thuật và xã hội khác nhau. 

ESL - English as a Second Language - Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai: 

Chương trình giảng dạy ESL dành cho những học sinh có ngôn ngữ nguyên 

thủy không phải là tiếng Anh và muốn cải thiện các kỹ năng nói, đọc và viết. 

Sự sắp xếp lớp được xác định bởi kết quả kiểm tra khi ghi danh từ trình độ 

sơ cấp đến nâng cao. Chứng chỉ ESL là một chứng thực mà giáo viên được 

chứng nhận có thể thêm vào chứng chỉ tiểu bang của họ. 

FAPE – Free Appropriate Public Education - Giáo dục Công lập Thích hợp 

Miễn phí - Giáo dục đặc biệt và / hoặc các dịch vụ liên quan được thiết kế 

lên nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng học sinh mà quý vị không phải 

trả phí, đảm bảo cho tất cả học sinh khuyết tật đủ điều kiện theo Đạo luật 

Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA). 

 FBA - Funtional Behavioral Assessment – Đánh giá hành vi chức năng - 

Một sự kết hợp các hoạt động được sử dụng để tìm ra nguyên nhân của hành 

vi của trẻ trước khi quyết định phải làm gì để thay đổi hành vi. 

IAP - Individualzed Accommodation Plan - Kế hoạch Học tập Cá nhân - 

Một kế hoạch cá nhân được phát triển bởi phụ huynh và nhân viên nhà trường 

dành cho học sinh khuyết tật, những học sinh đã đủ tiêu chuẩn theo Mục 504, 

các điều kiện phù hợp, sửa đổi, hỗ trợ liên quan và / hoặc dịch vụ liên quan 

đến khuyết tật được xác định của học sinh để các em có quyền bình đẳng hội 

nhập chương trình giáo dục phổ thông. 

IB - International Baccalaureate - Chương trình cung cấp các khóa học 

nghiêm ngặt cho học sinh để có cơ hội tham gia các kỳ thi IB. Học sinh đạt 

điểm 4 trở lên trong các kỳ thi IB có thể đủ điều kiện nhận tín chỉ đại học. 

IEP - Individualized Education Program - C hương trình Giáo dục Cá nhân 

- IEP là một tài liệu kết hợp bởi phụ huynh và nhân viên nhà trường để đáp 

ứng các nhu cầu cụ thể và riêng biệt của con em quý vị. Nó mô tả chương 

trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp cho một 

học sinh cần được giáo dục đặc biệt. 

ISSP - In-School Suspension Program - Chương Trình Đình Chỉ Tại Trường 

- Học sinh bị loại khỏi lớp học bình thường để thực hiện việc đình chỉ tại 

trường dưới sự giám sát của nhà trường. Học sinh nhận được các dịch vụ giáo 

dục của trẻ thông qua công việc được giao của giáo viên hoặc các gói học tập 

chung. 

LEP - Limited English Proficient: Tiếng Anh bị hạn chế: Là một thuật ngữ 

được sử dụng ở Hoa Kỳ để chỉ ra một người không thông thạo tiếng Anh, 

thường vì không phải là ngôn ngữ nguyên thủy của trẻ. 

MDR - Manifestation Determination Review – Tìm hiểu Xác định Biểu hiện 

- Một cuộc họp để xem xét mối quan hệ giữa khuyết tật của trẻ và hành vi 

của trẻ cần có biện pháp kỷ luật. 

Newcomer - A Newcomer - Học sinh Mới nhập cư là học sinh đạt điểm 

trong Cuộc Kiểm tra Trình độ Thông thạo Anh ngữ (ELPS) và em chưa bao 

giờ được ghi danh, hoặc đã đăng ký vào một trường học ở Hoa Kỳ trong vòng 

chưa đầy một năm dương lịch. 

PBIS - Positive Behavioral Interventions and Supports - Các Can thiệp và 

Hỗ trợ Hành vi Tích cực - Một khuôn khổ cho kỷ luật tập trung vào việc chủ 

động hơn là phản ứng. Dữ liệu, hệ thống và thực hành được sử dụng trong 

PBIS để tạo ra các trường học mà tất cả học sinh cảm thấy được chăm sóc, 

an toàn và thành công. 

Suspension - Việc loại bỏ một học sinh bị phạt ra khỏi lớp hoặc phạt cấm 

túc không đi học trong mười (10) ngày hoặc ít hơn. Học sinh không được 

phép đến trường trong thời gian bị đình chỉ và có thể bị coi là xâm phạm nếu 

có mặt trên sân trường trong thời gian bị đình chỉ. 

T9 -Transitional 9th Grade - Lớp 9 Chuyển tiếp - là một chính sách do Bộ 

Giáo dục Louisiana (LDOE) đưa ra liên quan đến việc khuyến khích học sinh 

lớp 8 không đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra của tiểu bang và / hoặc khu 

học chánh. Mục đích của chính sách T9 là cho phép học sinh có cơ hội “bắt 

kịp” các bạn cùng lứa khi tham gia các lớp học trong khuôn viên trường trung 

học. Để biết được điểm đạt của học sinh thuộc nhóm T9 phải do một nhóm 

giáo viên của trường xem xét các dữ liệu sau: đánh giá LEAP / ELPT, đánh 

giá điểm chuẩn, thành tích trong các bài đánh giá trong lớp học, sự phát triển 

của học sinh, mục tiêu IEP, hiện diện và / hoặc điểm khóa học. 

TOV - Threat of Violence - Đe dọa Bạo lực - Một thông tin liên lạc (bằng 

miệng, trực quan hoặc bằng văn bản) bao gồm, nhưng không giới hạn: điện 

tử, thư, ghi chú, bài đăng trên phương tiện truyền thông, tin nhắn văn bản, 

blog hoặc bài đăng trên bất kỳ trang web mạng xã hội nào có thể khiến bất 

kỳ học sinh, giáo viên, hiệu trưởng hoặc nhân viên của trường luôn lo sợ về 

sự an toàn của mình, dẫn đến việc sơ tán ra khỏi tòa nhà hoặc gây ra sự gián 

đoạn nghiêm trọng khác cho hoạt động của trường học. 
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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  
 

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 

Độ tuổi nhỏ nhất mà một đứa trẻ có thể đi học mẫu giáo phải nhỏ 

hơn một (1) tuổi so với độ tuổi cần thiết để đứa trẻ đó vào lớp 

một. Trẻ em phải từ năm (5) tuổi trở lên 

Ngày 30 tháng 9 dương lịch năm học bắt đầu. Khi ghi danh vào 

lớp mẫu giáo, tất cả các quy tắc đi học đều 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  

 

 

 

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC 

 
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. 

 

  

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. trừ khi 

cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ chọn hoãn việc ghi 

danh cho con mình vào lớp mẫu giáo theo quy chế, hoặc đứa trẻ tốt 

nghiệp trung học trước sinh nhật thứ mười tám của nó. Trẻ em dưới năm 

tuổi đăng ký học hợp pháp cũng sẽ phải tuân theo các quy định của Phần 

phụ này. 

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. 
 

6. Học sinh di dân nhập cư 

Các học sinh lớp K-8 lần đầu tiên ghi danh vào một trường học ở Hoa 

Kỳ, sẽ được xếp vào cấp lớp phù hợp với lứa tuổi theo trình tự thời gian. 

Học sinh lớp 9-12 lần đầu tiên ghi danh vào một trường học ở Hoa Kỳ, 

sẽ được xếp vào cấp lớp phù hợp dựa trên các tín chỉ đã có sẵn. 

Học sinh trung học phổ thông có thể được xếp vào T9 nếu học sinh 

không thể xuất trình phiếu điểm hợp lệ cho thấy các tín chỉ trung học đã 

có được. Đối với học sinh trung học nhập cư, hiệu trưởng nhà trường, cố 

vấn viên và / hoặc đại diện từ English as a Second của Văn phòng ngôn 

ngữ sẽ sử dụng Dịch vụ Đánh giá Bảng điểm Giáo dục để đánh giá bảng 

điểm nước ngoài và cấp tín chỉ. Học sinh EL 15 tuổi trở lên được xếp 

vào khuôn viên trường trung học với tư cách là T9.

    

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

 
1. Giấy khai sinh (Học sinh sinh tại Louisiana có 15 ngày để nộp giấy khai 

sinh, học sinh không trong Louisiana có 30 ngày để nộp giấy khai sinh)  

2. Tiểu bang hiện đang cư ngụ  LOUISIANA UNIVERSAL CERTIFICATE OF 

IMMUNIZATION 

3. Giấy được phép nuôi dưỡng (nếu thích hợp – Những giấy tờ công chứng 

& tạm thời không được chấp nhận là giấy tờ tùy thân.  

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƯ TRÚ CẦN CÓ 

 

Nhân viên trường học sẽ liên lạc với văn phòng Compliance để 

hướng dẫn điền đơn cần phải nộp. 

4. Phiếu điểm tổng kết của năm học vừa qua (ngoại trừ lớp Mẫu giáo) 

5. Giấy chứng nhận nơi cư trú.

Phụ huynh/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. 

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: 

 
1. Hợp đồng mướn nhà; 

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

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

4. 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; 

5. 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 

Bảo hiểm tai nạn/bị thương 

Hỗ trợ học sinh 
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sinh cư trú với người đó, nếu học sinh mười sáu (16) tuổi hoặc nhỏ hơn; 

6. Giấy tờ được chứng nhận hợp pháp của học sinh và / hoặc bằng chứng cư trú 

hợp pháp theo yêu cầu; 

7. Giấy tờ hợp pháp được chấp thuận từ sở di trú  và văn phòng nhập tịch Hoa kỳ 

(U.S. Office of Immigration and and Naturalization);
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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 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 NHỮNG 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 
 

GHI DANH NHẬP HỌC CHO HỌC SINH LÀM THIỆT HẠI TÀ 

SẢN CỦA TRƯỜNG 

 

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

Một học sinh bị đình chỉ vì làm thiệt hại đối với bất kỳ tài sản nào thuộc về hệ thống trường học hoặc tài sản được ký hợp đồng với hệ thống trường học 

sẽ không được trả lại cho đến khi thanh toán đầy đủ cho thiệt hại đó hoặc sắp xếp thanh toán cho thiệt hại đó do Giám đốc của các trường học. Nếu tài sản 

bị hư hỏng là của xe buýt trường học thuộc sở hữu, hợp đồng hoặc đồng sở hữu của bất kỳ hội đồng trường quận hoặc thành phố nào, học sinh bị đình chỉ 

vì thiệt hại đó sẽ không được phép vào hoặc đi bất kỳ xe buýt trường học nào cho đến khi thanh toán đầy đủ hoặc sắp xếp thanh toán đã được thực hiện 

cho những thiệt hại như vậy hoặc cho đến khi có chỉ thị của Giám đốc của các trường học. Thẩm quyền đối với những hành động như vậy thuộc về Ban 

Giám hiệu có trong La.R.S. 17: 416A (3) (d). Mặc dù tất cả học sinh đều có thể bị kỷ luật, học sinh khuyết tật được bảo vệ thêm về mặt pháp lý khi kỷ luật 

tạo ra sự thay đổi về vị trí trong hơn 10 ngày trong một năm học. 

 

Hiện diện  

TUỔI BẮT BUỘC ĐI HỌC / NHIỆM VỤ CỦA PHỤ HUYNH PHÁP LÝ / SỰ ĐỒNG Ý RÚT RA KHỎI TRƯỜNG  

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. 
 

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 Ví dụ như bệnh tật kéo dài, tòa án, có thân nhân chết 

trong gia đình ngay lập tức hoặc các ngày lễ tôn giáo phải có giấy xác 

minh thích hợp. 

B. Không được Miễn và Được phép: Những lần vắng mặt do bệnh tật cá nhân 

được ghi lại trong ghi chú của phụ huynh. Học sinh được phép học bù và 

việc vắng mặt được xem xét khi xác định xem học sinh có đáp ứng các 

yêu cầu chuyên cần hay không. 
 

Thủ tục vắng mặt 

 

 
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. 

Lý do vắng mặt phải được trình bày bằng văn bản cho hiệu trưởng nhà trường hoặc người được chỉ định trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày vắng mặt. 

Đối với bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh phải khiếu nại chính thức đến Văn phòng Tuân thủ yêu cầu 

ngoại lệ đối với quy định tham dự. 

Những học sinh được xác minh là đáp ứng các tình tiết giảm nhẹ và do đó đủ điều kiện nhận điểm, sẽ không nhận được điểm nếu học sinh không thể 

hoàn thành bài tập bù hoặc vượt qua khóa học. 

Các trường học phải cung cấp cho học sinh và phụ huynh thư mời họp vì nhiều ngày vắng mặt, trước ngày thứ 3, 5 và 8 của những ngày vắng mặt. Phụ 

huynh phải liên lạc với hiệu trưởng nhà trường hoặc cố vấn học đường để thảo luận về các vấn đề tham dự khi nhận được thư tham dự. 
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HIỆN DIỆN CẦN THIẾT ĐỂ TÍNH ĐIỂM TÍN CHỈ CARNEGIE VÀ KHẢ NĂNG LÊN LỚP 

Các trường Tiểu học/Trung học: 

Theo chính sách của bang Louisiana, học sinh phải học tiểu học hoặc trung học cơ sở trong tổng thời gian 60.120 phút để đủ điều kiện lên lớp. Dựa trên 

lịch học và ngày giảng dạy tiêu chuẩn 375 phút, học sinh có thể nghỉ học không quá 14 ngày để đủ điều kiện được lên lớp. 
 

Học sinh bậc Trung học: 

Để nhận điểm cho một học kỳ / năm, học sinh trung học phải có mặt tối thiểu 30.060 phút trong một học kỳ hoặc 60.120 phút trong một năm đối với các 

trường không hoạt động theo hệ thống học kỳ. 

Dựa trên một ngày giảng dạy tiêu chuẩn 375 phút, điều này có nghĩa là học sinh ở một trường trung học có thể nghỉ học không quá 7 ngày trong mỗi học 

kỳ. Học sinh ở các trường không thuộc hệ thống học kỳ có thể bỏ lỡ không quá 14 ngày để đủ điều kiện nhận các đơn vị Carnegie thăng hạng dựa trên số 

phút. 

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu đi học tổng thể, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng phải đáp ứng các yêu cầu đi học nhất định để nhận 

Tín dụng Carnegie cho các lớp học cá nhân. 

Khi cấp tín chỉ dựa trên thời gian giảng dạy, sinh viên phải có mặt tối thiểu 7,515 phút. Để được cấp một nửa tín chỉ Carnegie, học sinh phải tham dự tối 

thiểu 3,758 phút. Vui lòng tham khảo chính sách JPS Make Up Seat Time (PHẢI) để biết thêm thông tin liên quan đến việc khôi phục thời gian tham dự. 

Vui lòng liên hệ với hiệu trưởng nhà trường hoặc cố vấn để biết thêm thông tin liên quan đến việc khôi phục điểm chuyên cần. 

 
HỌC BÙ – THỜI GIAN HỌC BÙ (PHẢI) ĐỦ THEO YÊU CẦU ĐÒI HỎI 

Học sinh có nguy cơ bị ở lại lớp vì vắng mặt quá nhiều có thể được phép học bù vào thời gian vắng mặt được học bù vào những ngày không phải là ngày 

thường. Các buổi học bù phải được hoàn thành trước khi kết thúc trong học kỳ hiện tại đối với học sinh trung học và cuối năm học đối với học sinh tiểu 

học / trung học cơ sở. 

Thời gian học bù (PHẢI) được cung cấp cho những học sinh chưa đáp ứng đủ số phút giảng dạy cần thiết để nhận được tín chỉ. Học sinh viên được yêu 

cầu hoàn thành các môn học bổ sung trên nền tảng học tập trực tuyến đã được phê duyệt. Học sinh hoàn thành bài tập PHẢI trước hoặc sau giờ học, cuối 

tuần, ngày lễ, hoặc trong bữa trưa. Học sinh không hoàn thành PHẢI bài tập trong ngày học.thì phụ huynh nên liên hệ với trường để biết thêm thông tin 

hoặc vượt qua được khóa học đó. 

 
QUÁ TRÌNH MỞ RỘNG ĐỂ HOÀN THÀNH NHỮNG PHẦN HỌC TẬP VÌ VẮNG MẶT NHIỀU NGÀY 

 

Đối với những học sinh có nguy cơ bị ở lại lớp do vắng mặt quá nhiều, học sinh có thể đã trải qua các tình tiết giảm nhẹ, phụ huynh hoặc người giám hộ 

hợp pháp của học sinh phải khiếu nại chính thức đến Văn phòng Ban tham vấn. Phụ huynh phải hoàn thành Đơn Kháng cáo Sự vắng mặt Giảm nhẹ và 

đính kèm bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào sẽ được Nhân viên Điều trần và hai nhân viên khác của học khu xem xét. Quyết định của ủy ban là quyết định cuối 

cùng. Một học sinh sẽ không nhận được điểm nếu học sinh không hoàn thành tất cả các bài làm bù cho những ngày vắng mặt hoặc vượt qua khóa học.  

 

Điều lệ cho cặp sách   
Chỉ những túi sách trong suốt, có thể nhìn xuyên qua hoặc lưới, túi tote, ba lô, hoặc bất kỳ vật dụng nào tương tự mới được phép cho học sinh từ lớp 6 

đến 12. 

Trong những thời điểm nhất định trong năm, hiệu trưởng có thể đưa ra chính sách “không có cặp sách”. Bán tại. Những ngày ôn thi, những ngày dã 

ngoại, những chuyến đi thực tế, những ngày cuối năm học, v.v. 

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. 

 
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 thấy có bất kỳ triệu chứng nào trong phần bệnh của cuốn 

sổ tay này. 

2. Rời nhà khi đến trạm xe buýt không sớm quá mười lăm 
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 (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. 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 ra khỏi xe, ngoại trừ trường hợp ngày có thời tiết xấu. 

6. 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. 

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

trước mặt xe buýt. 

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

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

10. 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. 

11. Luôn ngồi tại chỗ khi xe chạy. Như vậy sẽ giảm thương tích nếu xe thắng 

gấp hoặc tai nạn. 

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

13. Luôn giữ cho lối đi trống. 

14. Nói chuyện nhỏ với người chung quanh, nói lớn làm phân tâm tài xế. 

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

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

17. Luôn để tay và đầu trong xe. 

18. Không được nói thô tục. 

19. Không xả rác ở trạm xe buýt, trên xe và liệng vật gì ở trong và ra ngoài 

xe buýt. 

20. Luôn luôn tôn trọng các khách bộ hành và những khách lái xe cơ động 

khác. 

21. 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. 

 

22. 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. 

23. 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.) 

24. 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. 

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

26. A Bút chì, bút mực và các vật nhọn phải để trong cặp sách lúc xe 

chạy. 

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

28. 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. 

29. 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. 

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

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 34. Học sinh từ lớp 6-12 phải đeo bảng tên ID do trường cấp khi lên xe 

buýt

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

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
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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 thiết lập và thông báo các hậu quả nếu vi phạm chính sách về thiết bị điện tử của mình. Vi phạm có thể dẫn đến một hoặc nhiều điều sau 

đây: tạm thời tịch thu thiết bị (Thiết bị phải được trả lại cho cha mẹ / người giám hộ, trừ khi thiết bị là một phần của cuộc điều tra hình sự, lúc đó Cơ quan 

thực thi pháp luật sẽ quyết định khi nào thiết bị sẽ được trả lại cho phụ huynh / người giám hộ), (các) giam giữ không kéo dài hơn một giờ, nhiệm vụ phản 

ánh, hoặc Đình chỉ tại trường không quá hai ngày. 

Không đưa thiết bị cho một nhân viên nhà trường khi bị yêu cầu là bị xem 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  

Chính sách của Trường học quận Jefferson là cung cấp một môi trường học an toàn cho học sinh và nhân viên. Do đó, mỗi nổ lực nỗ lực hợp tác giữa các 

cơ quan này: thực thi pháp luật, tư pháp cho trẻ vị thành niên, luật sư quận, quản lý quận, cơ quan dịch vụ nhân viên, và Trường học quận Jefferson. Mục 

tiêu của nỗ lực hợp tác là giữ cho các trường học trong quận an toàn khỏi ma túy, vũ khí và các hành vi tội phạm bạo lực cá nhân. 

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

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. 
 

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. 

Nhân viên Early Interven tion Specialists luôn luôn có mặt tại các trường Tiểu học và Trung học để tư vấn từng cá nhân hay nhóm, hướng dẩn trong lớp 

học để hỗ trợ, điều chỉnh và giải quyết những khó khăn về hành vi, xã hội, hoặc cảm xúc. Dịch vụ công tác xã hội giáo dục đặc biệt được cung cấp cho học 

sinh giáo dục đặc biệt ở tất cả các trường có đủ điều kiện nhận các dịch vụ nói trên như một dịch vụ liên quan theo Bản tin 1508. 
 

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 

 

Học sinh trở lại trường hoặc học sinh bị tai nạn suy yếu tạm thời đi học lại phải cung cấp tài liệu từ Bác sĩ được cấp giấy phép ở Louisiana đủ điều kiện 

chẩn đoán tình trạng sức khỏe của học sinh. Tài liệu phải được cập nhật hàng tháng và xác minh tình trạng hiện tại của học sinh, thời gian khuyết tật tạm 

thời, khả năng thể chất và hoặc các hạn chế bao gồm, nhưng không giới hạn, nhưng giới hạn, ngày trở lại trường 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. 

Nếu học sinh bị nghi ngờ là có khuyết tật theo IDEA hoặc mục 504, học sinh sẽ không bị loại bỏ khỏi trường chỉ dựa trên khuyết tật đó và phụ 

huynh/giám hộ sẽ có tùy chọn nhận được đánh giá y tế qua sự yêu cầu của địa phương. 

 
 
 
 

PHƯƠNG CÁCH VỚI TẬT NGUYỀN KINH NIÊN 

Học sinh bị bệnh mãn tính và có các tình trạng tật nguyền kinh niên phải xuất trình giấy chứng nhận từ một bác sĩ được cấp phép của Louisiana, cho thấy 

đủ điều kiện trong lĩnh vực mắc bệnh, hàng năm. Những học sinh cần có sự hỗ trợ đặc biệt cho tình trạng khuyết tật của mình sẽ được giới thiệu đến nhóm 
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ABIT của trường, với sự tham vấn của phụ huynh / người giám hộ hợp pháp, để xem xét thêm và xem xét đánh giá theo 504 hoặc IEP. 

 

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. 

Positive Behavioral Intervention Supports (PBIS) – Hỗ trợ Can thiệp Hành vi Tích cực (PBIS) - Các Hỗ trợ và Can thiệp Hành vi Tích cực (PBIS) là 

một khuôn khổ ba cấp dựa trên bằng chứng để cải thiện và tích hợp tất cả các dữ liệu, hệ thống và thực hành ảnh hưởng đến kết quả của học sinh hàng ngày 

để đảm bảo tất cả học sinh đều thành công trong học tập. PBIS tạo ra các trường học mà tất cả học sinh học đều thành công. PBIS cung cấp một giải pháp 

thay thế tích cực và hiệu quả cho các phương pháp kỷ luật truyền thống. Khung PBIS có thể giúp các trường thiết kế, thực hiện và đánh giá cách tiếp cận 

của họ đối với kỷ luật học đường. Vì mỗi trường là duy nhất, PBIS không quy định một chương trình hoặc chương trình giảng dạy cụ thể, mà đặt ra một 

quy trình và tiêu chí chính để các trường tuân theo. Theo khuôn khổ PBIS, các trường học phải: 1) sử dụng dữ liệu kỷ luật để đưa ra quyết định và giải 

quyết vấn đề, 2) tập trung vào cả việc ngăn ngừa hành vi có 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 tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ tích cực , 3) mô hình hóa và hành vi và kỹ năng tích cực ở học sinh, và 4) liên tục giám 

sát việc thực hiện và điều chỉnh các phương pháp tiếp cận khi cần thiết. PBIS sử dụng cách tiếp cận ba tầng để ngăn chặn và can thiệp vào hành vi có vấn 

đề. Bậc 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. Bậc 2 tập trung vào các hỗ trợ “chuyên 

biệt” phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có hành vi sai trái. Bậc 3 cung cấp các phản hồi mang tính cá nhân hóa cao cho những học sinh tiếp tục đối 

mặt với các vấn đề kỷ luật mặc dù có sự hỗ trợ của Bậc 1 và 2. PBIS có nghĩa là hợp tác với các thực hành cụ thể như thực hành công lý phục hồi để thúc 

đẩy hành vi tích cực trong lớp học và trong khuôn viên trường học bằng cách phát triển các mối quan hệ tích cực. 

 

Restorative Justice –Công lý phục hồi - Các thực hành công lý phục hồi là hướng sự chú ý và nguồn lực của chúng ta sang hướng đầu tiên nhận ra những tổn hại do xung 

đột gây ra, sau đó tạo điều kiện cho tổn hại đó được sửa chữa với trọng tâm là khắc phục các mối quan hệ đã bị mất cân bằng thông qua các hành động có hại. Công lý phục hồi 

là một lý thuyết về công lý nhấn mạnh vào việc sửa chữa những tổn hại do hành vi sai trái gây ra thay vì trừng phạt bằng cách: 
 

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, 

 

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 đáp ứng xây dựng 

đến việc làm sai trái trong các trường học của chúng ta.

 

Restorative Practices – 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 PBIS. 

Các phương pháp phục hồi thúc đẩy tính hòa nhập, xây dựng mối quan hệ và giải quyết vấn đề, thông qua các phương pháp phục hồi như vòng tròn để 

giảng dạy và giải quyết xung đột đến các hội nghị tập hợp nạn nhân, người phạm tội và những người hỗ trợ họp lại với nhau để giải quyết hành vi sai trái. 
 

Chính Sách Kỷ luật dành cho học Từ xa - Ảo (Virtual)  

Chính sách của Trường Giáo Xứ Jefferson là kỷ luật học sinh được công nhận là điều cần thiết đối với hoạt động có trật tự của bất kỳ trường học và lớp 

học nào. Để duy trì một môi trường có lợi cho chất lượng giáo dục, chính sách kỷ luật ảo này đã được tạo ra bởi nhân viên của học khu và được Ủy ban 

Xem xét Chính sách Kỷ luật xem xét. 

Chính sách Kỷ luật của Trường học quận Jefferson dành cho học sinh được công nhận là điều cần thiết đối với hoạt động có trật tự của bất kỳ trường học 

và lớp học nào. Để duy trì một môi trường học tập giáo dục tốt, chính sách kỷ luật Virtual (ảo) này đã được đề xuất bởi nhân viên của học khu và được Ủy 

ban Xem xét Chính sách Kỷ luật nghiên cứu. 

Học tập từ xa đang nhanh chóng trở thành một phần bình thường của quá trình học tập từ lớp K đến lớp 12 tại các trường trên khắp đất nước, và trong Hệ 

thống Trường học quận Jefferson. Các học sinh ghi danh vào Trường Trung học Jefferson Virtual, chương trình học tập ảo tại nhà của Học khu hầu như 

tham gia tất cả các lớp học. Học sinh cũng có thể được yêu cầu đi học hầu như khi trường học đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt hoặc các trường hợp khẩn 

cấp không lường trước khác. Các cơ hội mới để tích hợp học tập ảo vào chương trình giảng dạy có thể tự xuất hiện khi công nghệ và thực tiễn giáo dục 

phát triển theo thời gian. Hội đồng Trường học quận Jefferson thông qua Chính sách Kỷ luật Ảo này để xác định rõ các kỳ vọng đối với hạnh kiểm của học 

sinh trong lớp học ảo và những hậu quả có thể xảy ra của hành vi không phù hợp trong lớp học ảo. 

Hạnh kiểm của học sinh được điều chỉnh, mọi lúc, và bất kể hình thức giảng dạy nào, bởi La. R.S. 17: 416 và Quy tắc Ứng xử của Học sinh, như được quy 

định trong Thủ tục và Chính sách dành cho Phụ huynh và Học sinh. Hành vi không được chấp nhận trong lớp học, trong hầu hết các trường hợp, cũng 

không được chấp nhận trong lớp học ảo. Trong khi học sinh và phụ huynh mong đợi sự riêng tư trong nhà của họ. 
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Hành vi xảy ra trước máy quay và trước mắt các bạn cùng lớp và giáo viên trong lớp học ảo, sẽ được điều chỉnh bởi luật hiện hành và chính sách của học 

khu. Máy ảnh phải được bật và học sinh phải được nhìn thấy trong khi tham gia vào hướng dẫn ảo. Mục đích của camera là ghi lại sự hiện diện, đảm bảo sự 

hiện diện và gắn kết học tập của học sinh, đồng thời bảo vệ tính trung thực và liêm chính trong học tập. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh được cảnh báo 

rằng máy ảnh sẽ ghi lại hoạt động diễn ra trong khung hình của nó và không có bất kỳ về quyền riêng tư đối với bất kỳ hoạt động nào diễn ra trên máy ảnh 

dưới góc nhìn của giáo viên và học sinh trong lớp học ảo. 

Tuy nhiên, bối cảnh của hành vi của học sinh xảy ra là rất quan trọng và sẽ được quản lý nhà trường và học khu xem xét để xác định xem có vi phạm Quy tắc Ứng 

xử hay không, mức độ nghiêm trọng của vi phạm và hình phạt thích hợp, nếu có, trong các hoàn cảnh. Học khu áp dụng kỷ luật, được thảo luận nhiều hơn trong 

chính sách này. Một học sinh bị kỷ luật theo chính sách này và Quy tắc Ứng xử sẽ bị xử theo đúng thủ tục như được quy định trong Quy trình và Chính sách dành 

cho Phụ huynh và Học sinh. Các câu hỏi hoặc thắc mắc về các chính sách của Hội đồng Nhà trường, bao gồm Chính sách Ảo này có thể được nêu ra bằng cách 

thực hiện theo các bước được nêu trong Chính sách & Điều luật dành cho Phụ huynh và Học sinh. 

 
QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ LỚP HỌC TỪ XA – VIRTUAL 

Học sinh và phụ huynh có kỳ vọng hợp lý về quyền riêng tư đối với những gì diễn ra trong nhà của họ ngoài tầm nhìn của giáo viên và bạn bè trong lớp 

học ảo. Để đảm bảo rằng học sinh và giáo viên có thể làm việc và học tập trong một môi trường ảo an toàn và có trật tự, học sinh bắt buộc phải có một 

không gian “lớp học” yên tĩnh, đủ ánh sáng - miễn phí, trong chừng mực có thể, từ đồ chơi, hình ảnh, tài sản cá nhân hoặc các vật dụng khác có thể làm mất 

tập trung vào việc giảng dạy và học tập. 

Học sinh nên được cảnh báo rằng lớp học ảo là để giảng dạy và tương tác với bạn bè và giáo viên cho các mục đích giáo dục. Học sinh không được cầm 

hoặc trưng bày các vật dụng cá nhân, đồ chơi hoặc hình ảnh, hoặc có những hành vi không liên quan đến bài học đang diễn ra. Những học sinh có hành vi 

trong lớp học ảo vi phạm Quy tắc Ứng xử của Học sinh như được nêu trong Chính sách và Thủ tục dành cho Học sinh và Phụ huynh và Chính sách Kỷ luật 

Ảo này có thể bị kỷ luật theo Bộ Quy tắc Ứng xử của Học sinh và Chính sách này. 

Các quan chức nhà trường và / hoặc khu học chánh có thể được yêu cầu, với tư cách là nhân viên trật tự, thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương và 

/ hoặc Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em nếu họ có lý do để tin rằng một học sinh đang gặp nguy hiểm và rằng sự an toàn của học sinh có nguy cơ nguy hiểm. Điều 

này có thể bao gồm việc học sinh có vũ khí trong lớp học ảo, ngay cả khi sau đó người ta biết rằng vũ khí đó là đồ chơi hoặc bản fax, vì không phải lúc nào cũng 

có thể xác định từ xa xem vũ khí có phải là thật hay không. Các quy định về khuyến nghị bắt buộc đuổi học sẽ không được áp dụng cho hướng dẫn ảo mà học sinh 

nhận được trong nhà của học sinh.  

 
HẠNH KIỂM TRONG LỚP HỌC VIRTUAL 

Học sinh và phụ huynh có kỳ vọng hợp lý về quyền riêng tư đối với những gì diễn ra trong nhà của họ ngoài tầm nhìn của giáo viên và bạn bè trong lớp học ảo. 

Để đảm bảo rằng học sinh và giáo viên có thể làm việc và học tập trong một môi trường ảo an toàn và có trật tự, học sinh bắt buộc phải có một không gian “lớp 

học” yên tĩnh, đủ ánh sáng - miễn phí, trong chừng mực có thể, từ đồ chơi, hình ảnh, tài sản cá nhân hoặc các vật dụng khác có thể làm mất tập trung vào việc 

giảng dạy và học tập 

Học sinh chịu trách nhiệm về tất cả nội dung được đăng thông qua tài khoản trực tuyến của mình. Học sinh bị cấm chia sẻ tên người dùng hoặc mật khẩu 

tài khoản trực tuyến của mình hoặc sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu của học sinh khác. Một học sinh biết rằng tên người dùng hoặc mật khẩu của 

mình đang bị người khác sử dụng phải báo cáo vấn đề ngay lập tức cho giáo viên và / hoặc hiệu trưởng. Học sinh được yêu cầu ăn mặc chỉnh tề và chải 

chuốt cho các buổi học ảo, và không được chải chuốt cá nhân khi nhìn vào máy ảnh. Học sinh phải mặc đồng phục. Như đã nêu trước đây, yêu cầu học sinh 

bật camera máy tính và phải ở chế độ hiển thị trong khi các lớp học ảo đang được giảng dạy  

Sau đây là danh sách không loại trừ các hành vi bị cấm trong lớp học ảo và có thể dẫn đến hành động kỷ luật theo Quy tắc Ứng xử của Học sinh như được 

quy định trong Chính sách và Thủ tục dành cho Học sinh và Phụ huynh và Chính sách này: (Xem thêm vi phạm trong Chính sách & Điều luật dành cho Phụ 

huynh và Học sinh)  
 

• Ngôn ngữ đối kháng hoặc phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào 

liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, giới tính, trí thông minh, tuổi tác, định 

hướng, khuyết tật hoặc tình trạng kinh tế xã hội 

• Bắt nạt / Đe dọa trực tuyến 

• Sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, hạ thấp hoặc tục tĩu (bằng văn bản, lời nói, hình ảnh, hình 

vẽ, âm thanh, video) 

• Hiển thị nội dung khiêu dâm, ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh khỏa thân 

• Thực hiện các hành vi dâm ô hoặc tình dục 

• Xử lý hoặc trưng bày vũ khí, bao gồm vũ khí đồ chơi hoặc vũ khí fax  

•  Sở hữu, sử dụng, sản xuất và / hoặc phân phối 

 

thuốc lá, ma túy, rượu hoặc các sản phẩm vaping * 

• Bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào khác khuyến khích việc 

sử dụng, sở hữu, sản xuất hoặc phân phối thuốc lá, ma túy hoặc rượu bất 

hợp pháp * 

• Đăng, phân phối, tải lên hoặc tải xuống bất hợp pháp tác phẩm có bản 

quyền dưới bất kỳ hình thức nào 

• Chia sẻ bài tập, câu hỏi / câu trả lời hoặc bất kỳ hành động nào khác vi phạm 

bất kỳ kỳ vọng hoặc quy tắc nào liên quan đến tính trung thực trong học  

• Đăng thông tin nhận dạng cá nhân ở bất kỳ định dạng nào khác ngoài thông 

qua tin nhắn riêng tư
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HÌNH THỨC VI PHAM KỶ LUẬT NẶNG/NHẸ 

Các vi phạm kỷ luật của học sinh được mã hóa là nhỏ hoặc lớn. Dưới đây là danh sách không loại trừ các vi phạm lớn và nhỏ. Trong khi Học khu áp dụng 

kỷ luật, một học sinh được xác định là đã vi phạm lỗi nặng có thể bị phạt nặng, ngay cả đối với lần vi phạm đầu tiên. 

 
NHẸ NẶNG 

Không trở lại lớp học vào thời gian đã định Vấn đề đe dọa làm hại bản thân hoặc người khác (Yêu cầu Đánh giá Đe dọa 

Bạo lực) 

Trễ lớp học ảo Tống tiền /  Đe dọa / Cưỡng bách 

Vi phạm quy định về trang phục Bắt nạt / Đe dọa trực tuyến / Hazing 

Vắng mặt (Trốn học) Tham gia hoặc đăng lên (các) nội dung khiêu dâm / hành vi dâm ô 

Ngủ trong lớp Tấn công bằng lời nói vào một học sinh khác và / hoặc nhân viên hội đồng 

nhà trường 

Ăn / uống trong giờ học Làm vỡ / phá hủy / làm hỏng / phá hoại thiết bị do học khu cấp * Yêu cầu 

sửa chữa 

Vi phạm điện thoại di động Trưng bày và / hoặc sử dụng vũ khí hoặc ma túy * (thật hoặc bản fax) Bao 

gồm dụng cụ tiêm chích ma túy (tẩu thuốc, máy xông hơi, ống hút, v.v.) 

Ngôn ngữ tục tĩu / tục tĩu (không nhắm vào ai đó) Vào một lớp học ảo không được chỉ định cho học sinh 

Tạm giam không được cầm tù (tùy thuộc vào tần suất vi phạm) Ăn cắp và / hoặc sử dụng tên người dùng và / hoặc mật khẩu của học sinh 

khác 

Sử dụng trò chuyện mà không được phép (tùy thuộc vào tần suất vi phạm 

và bản chất của nội dung) 

Ngôn ngữ tục tĩu / tục tĩu (nhắm vào ai đó) 

Chia sẻ tài liệu không phù hợp trên màn hình (tùy thuộc vào tần suất vi 

phạm và bản chất của nội dung) 

Tạm giam không được tống đạt (hơn hai trường hợp không chấp hành án 

giam giữ sau khi đã được lên lịch lại.) 

Nói quá nhiều Sử dụng trò chuyện mà không được phép (tùy thuộc vào tần suất vi phạm 

và bản chất của nội dung) 

Không bật máy ảnh và vẫn hiển thị khi các lớp học ảo đang trong giờ học Chia sẻ tài liệu không phù hợp trên màn hình (tùy thuộc vào tần suất vi 

phạm và bản chất của nội dung) 

 
HẬU QUẢ CỦA HÀNH VI DÙNG TRỰC TUYẾN ONLINE KHÔNG ĐÚNG CÁCH 

Học sinh phải tự ứng xử một cách thích hợp trong khi dùng trực tuyến dưới sự giám sát của nhà trường và phải tuân thủ các chính sách chi phối hạnh 

kiểm của học sinh. Phụ huynh và học sinh phải biết rằng hành vi không thể chấp nhận được khi gây rối trong lớp học bình thường, và cũng không thể chấp 

nhận được trong lớp học ảo. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu công nhận rằng học tập ảo là một trải nghiệm mới đối với học sinh và gia đình, những bối cảnh mà 

hạnh kiểm của học sinh xảy ra phải được xem xét để xác định hình phạt thích hợp, nếu có, phải áp dụng cho các vi phạm Bộ luật Học sinh (Student Code of 

Conduct) Tiến hành trong lớp học ảo. 

Hạnh kiểm của học sinh trong Virtual, cũng như trong lớp học, sẽ phải tuân theo kỷ luật, như được lưu ý dưới đây. Kỷ luật là một loạt các phản ứng đối 

với hạnh kiểm của học sinh từ các hình phạt nhẹ hơn đến nghiêm khắc hơn, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và tần suất của hành vi được đề cập. Mục đích 

là để ngăn chặn các hành vi tiêu cực bằng cách giúp học sinh học hỏi từ những sai lầm của mình. 
 

 Vi phạm đầu tiên - cảnh báo cho học sinh và thông báo cho phụ huynh  

 

 Vi phạm thứ hai - giới thiệu học sinh, thông báo cho phụ huynh và giam 

giữ (được phép giam giữ ảo) 

 

 Vi phạm thứ ba - giới thiệu học sinh, thông báo cho phụ huynh và 

đình chỉ hoặc đình chỉ tại trường (được phép đình chỉ ảo trong 

trường) 

 Vi phạm thứ tư - giới thiệu học sinh, thông báo cho phụ huynh và đình 

chỉ hoặc đuổi học (tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm 

 

Điều quan trọng cần nhớ là mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ được quyết định bởi các quản trị viên và bản chất của hình phạt cuối cùng được áp 

dụng. Như đã nói ở trên, một học sinh có thể bị phạt nặng ngay cả khi vi phạm lần đầu, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi đã xảy ra. 

Một số yếu tố mà quản trị viên sẽ tính đến để xác định hình phạt áp dụng, nếu có, đối với hành vi xảy ra trong lớp học ảo sẽ bao gồm: 
 

• Tuổi và trình độ nhận thức của học sinh 

• Liệu hạnh kiểm có làm gián đoạn việc học trong lớp học ảo hay không 

• Cho dù hành vi đó là bạo lực hoặc đe dọa, dưới bất kỳ hình thức nào 

• Liệu hành vi đó có vi phạm pháp luật hay không  

• Liệu hành vi đó có ảnh hưởng đến quyền của giáo viên và học sinh 

 

Làm việc cũng như học tập trong môi trường an toàn, trật tự, 

không có hình ảnh, ngôn ngữ hoặc hành vi không phù hợp. 

• Liệu học sinh có nhận được cảnh cáo hoặc kỷ luật 

trước vì hành vi tương tự hay không. 

 

* Hành vi trong lớp học ảo liên quan đến việc đã xảy ra hoặc xử lý vũ khí hoặc ma túy, hoặc các hành vi khác gây ra lo ngại chính đáng về sự an toàn và phúc 

lợi của học sinh, phải được báo cáo ngay lập tức cho Ban quản trị nhà trường, Ban điều hành Trật tự Kỷ luật. 

Giám đốc các Chương trình Đặc biệt để đánh giá xem vấn đề có phải được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương và / hoặc Bộ Dịch vụ Gia 
đình và Trẻ em hay không. 
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HIỆN DIỆN TRONG LỚP HỌC VIRTUAL 

Biên bản giảng dạy theo yêu cầu của Hội đồng Giáo dục Tiểu học và Trung học (Bản tin 741), áp dụng cho tất cả học sinh bất kể hình thức giảng dạy nào. 
(Xem phần Chuyên cần của Quy trình và Chính sách dành cho Học sinh và Phụ huynh trang 2) 
 
SỰ ỦY QUYỀN CỦA HIỆU TRƯỞNG  

Hiệu trưởng, với tư cách là người lãnh đạo được chỉ định của trường, chịu trách nhiệm về hoạt động có trật tự của trường. Với tư cách này, hiệu trưởng có 
toàn quyền sử dụng chuyên môn để xác định đường lối hành động thích hợp nhất liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc các hoạt động bất hợp pháp được nêu 
lên hoặc không được nêu lên rõ ràng trong chính sách. Hiệu trưởng sẽ cộng tác với giáo viên, cố vấn và nhân viên hỗ trợ khác khi xác định cách hành động 
thích hợp nhất. 
  
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: 
 

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. 

 
Phòng chống Bắt nạt: 
 
1. Học sinh lớp 3-12 phải được nhận và xác nhận đã được đào tạo 

Chống bắt nạt phù hợp với lứa tuổi trước ngày 31 tháng 10 cho 
mỗi năm học. 

a. Học sinh phải học tập 1 tiếng cho việc phòng chống bắt nạt. Việc 
học tập phòng chống bắt nạt sẽ bao gồm cách xác định bị bắt nạt, các 
kỹ năng để ngăn chặn bắt nạt, báo cáo bắt nạt và khắc phục bắt nạt. 

2. JPS sẽ công nhận Tháng Mười mỗi năm học là Bắt nạt Quốc gia 
Thủ tục khiếu nại Tháng phòng chống bắt nạt. Các trường phải có 
ít nhất một hoạt động trong toàn trường để giáo dục học sinh, 

  
Thủ tục Khiếu nại 

phụ huynh và nhân viên về các chiến lược phòng chống bắt nạt. Phụ 
huynh sẽ nhận được Chiến lược phòng chống bắt nạt thông qua các bản 
tin của trường và khu học chánh. 

3. Tất cả các trường học từ lớp 6-12 phải có một khu vực được chỉ định 
trong khuôn viên trường để báo cáo ẩn danh về các cáo buộc bắt nạt. 

4. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, học sinh có thể nhận một 
hậu quả nghiêm trọng hơn, ngay cả khi đó là lần vi phạm đầu tiên. 

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 bằng văn bản, có chữ ký và ghi 
ngày tháng được phỏng vấn và người phỏng vấn.  

c. Thu thập và xem xét bất kỳ bằng chứng vật chất nào như hình 
ảnh hoặc bằng chứng nghe nhìn. Tất cả các cáo buộc bắt nạt phải 
được ghi lại trong Hệ thống Thông tin Học sinh của học khu. 
Chuyên gia sức khỏe tâm thần của Trường sẽ không tham gia vào 
bất kỳ cuộc điều tra bắt nạt nào nhưng có thể hỗ trợ tư vấn cho 
những học sinh mà kết quả điều tra của hiệu trưởng hoặc ban giám 
hiệu được chỉ định xác định là đã bị bắt nạt hoặc đã bắt nạt một 
học sinh khác. 

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. 

i. Sau khi hoàn thành điều tra, hiệu trưởng / người được chỉ định sẽ hoàn 
thành một báo cáo điều tra bao gồm các sự kiện thích hợp, các phát 
hiện và hành động khắc phục được khuyến nghị, nếu có 

ii. Nếu phát hiện vi phạm quy tắc kỷ luật, các viên chức nhà trường sẽ có 
biện pháp xử lý kỷ luật kịp thời và phù hợp theo La. R.S. 17: 416 và 17: 
416.1. Hành vi phạm tội sẽ được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật. 

iii.Nhà trường có thể thực hiện các biện pháp khắc phục khác, nếu được 
coi là thích hợp trong các trường hợp, để chấm dứt hành vi bị cấm và 
ngăn chặn sự tái diễn của nó. Hành động khắc phục phù hợp sẽ phụ thuộc 

vào các trường hợp cụ thể, nhưng có thể bao gồm các trường hợp sau: 
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a. Thực hiện các bước để chấm dứt bắt nạt / quấy rối như tách biệt kẻ 

quấy rối bị cáo buộc và mục tiêu, cung cấp tư vấn cho mục tiêu và 

/ hoặc kẻ quấy rối, hoặc có biện pháp kỷ luật đối với kẻ quấy rối. 

b. Cung cấp đào tạo hoặc các can thiệp khác để đảm bảo rằng học sinh, 

gia đình và nhân viên nhà trường có thể nhận ra hành vi quấy rối / 

bắt nạt nếu xảy ra và biết cách đối phó. 

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

hưởng của bắt nạt hoặc quấy rối. 

d. Ban hành các chính sách mới cấm quấy rối / bắt nạt và các thủ tục 

mới theo đó học sinh, phụ huynh và nhân viên có thể báo cáo các 

cáo buộc về quấy rối / bắt nạt. 

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

điều phối viên Quận IX và Mục 504 / Tiêu đề II. 
 
Hậu quả đối với học sinh bị kết tội bắt nạt: 

1. 1st offense - Vi phạm lần 1 - Hội nghị phụ huynh hoặc giam giữ - 

theo quyết định của Hiệu trưởng. Học sinh cũng phải hoàn thành 

một tư vấn với nhân viên tư vấn hoặc nhân viên xã hội trong khuôn 

viên trường. 

2. 2nd offense - Vi phạm lần 2 - Đình chỉ trong trường 2 ngày (hoàn 

thành giáo dục và đánh giá nhân vật) và học sinh phải tham gia 

Chương trình phòng chống bắt nạt và bạo lực *  

. * Học sinh lớp 4-12 phạm tội bắt nạt lần thứ hai theo quyết định của 

ban giám hiệu nhà trường sẽ được yêu cầu trải qua đào tạo giải quyết 

xung đột với phụ huynh / người giám hộ hợp pháp trước khi được 

nhận vào trường. Học sinh không được phép tham gia bất kỳ môn 

thể thao hoặc hoạt động ngoại khóa nào trong thời gian đình chỉ. 

Học sinh sẽ phải hoàn thành bốn (4) giờ phục vụ cộng đồng. Bốn 

(4) giờ phục vụ cộng đồng sẽ được lên kế hoạch và giäm sát bởi 

quản trị viên/ giáo viên tại địa điểm trường chỉ định 

 

HAZING 

 

iv. Hiệu trưởng / Người được chỉ định phải thông báo cho người khiếu 

nại, nạn nhân và người phạm tội về những phát hiện và hành động 

khắc phục, trong phạm vi được phép theo FERPA. Sau khi hoàn thành 

điều tra, trường sẽ tiếp tục thực hiện các bước để ngăn chặn bắt nạt 

hoặc quấy rối hơn nữa và để ngăn chặn bất kỳ người nào đã hợp tác 

trong việc điều tra khiếu nại.  
v. v. Phổ biến các chính sách và thủ tục hiện có và thông báo của các điều 

phối viên Tiêu đề IX và Mục 504 / Tiêu đề II của Học khu 

 

Phiên giải quyết xung đột bốn (4) giờ được tổ chức vào Thứ Bảy tại một 

địa điểm được chỉ định. 

Học sinh hoặc phụ huynh/giám hộ sẽ trả $75,00 cho chi phí của chương 

trình phòng chống bắt nạtvà bạo lực tại thời điểm ghi danh vào chương 

trình. Chỉ đồng ý tiền mặt hoặc money order. Học sinh phải mặc đồng 

phục khi tham dự chương trình phòng chống bắt nạt bởi vì có thể giới 

thiệu đến toà án vị thành niên. 

3. 3rd Offense - Vi phạm lần thứ 3 - Đình chỉ trong trường 3 ngày (hoàn 

thành giáo dục và đánh giá) và học sinh phải tham gia học tập chương 

trình phòng chống Bắt nạt và Bạo lực*..  

Nếu hành vi bắt nạt là chống lại cùng một người, học sinh có thể được chuyển 

sang một trường JPPSS khác trong phần còn lại của năm học. (Tất cả các quy 

định Giáo dục đặc biệt của quận, tiểu bang và liên bang sẽ thực hành theo chỉ 

thị). 

4. 4th offense - Vi phạm lần thứ 4 - Khuyến nghị đình chỉ tại chỗ (lớp 4-

12). Thời gian lưu trú được xác định bởi cán bộ điều trần của họ khu.

“Hazing "hazing được định nghĩa là bất kỳ hành vi biết, cho dù bằng hoa hồng hoặc thiếu sót, của bất kỳ học sinh để khuyến khích, trực tiếp, 
trật tự, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động mà đối tượng một học sinh khác để tiềm năng thể chất, tâm thần hoặc tâm lý hại cho mục đích của 

bắt đầu vào, liên kết với, tiếp tục thành viên trong, hoặc chấp nhận bởi các thành viên hiện tại của bất kỳ tổ chức hoặc hoạt động ngoại khóa tại 
một trường tiểu học công lập hoặc cấp hai, cho dù hành vi đó là kế hoạch hoặc xảy ra trên hoặc ngoài tài sản của trường, bao gồm bất kỳ xe buýt 
trường học và trạm xe buýt trường học.  

Trường Jefferson Parish cam kết duy trì một môi trường học tập an toàn, có trật tự, dân sự và tích cực để bảo đảm rằng không có học sinh nào cảm thấy 
bị đe dọa trong khi ở trường, trên xe buýt trường học, và/hoặc khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến trường học.Trong khi một số hình thức khởi 
đầu cho các thành viên trong câu lạc bộ và tổ chức sinh viên là hành vi chấp nhận được, các bắt nạt của sinh viên có thể thoái hóa thành một hình thức 
nguy hiểm của đe dọa và suy thoái; do đó, bắt nạt trong bất kỳ hình thức nào sẽ không được dung thứ. 

Theo đây, hazing bị cấm ở tất cả các trường tiểu học, Trung và cao cấp trong các trường giáo xứ Jefferson với mục đích khởi xướng hoặc nhập viện, liên 
kết với, tiếp tục thành viên, hoặc chấp nhận bởi các thành viên hiện tại của bất kỳ tổ chức hoặc hoạt động ngoại khóa ở một trường trung học công cộng, 
Trung, hoặc sơ cấp, cho dù hành vi đó có được lên kế hoạch hay xuất hiện trên hoặc ra khỏi tài sản trường học, bao gồm bất kỳ xe buýt trường học hoặc 
trạm xe buýt trường học nào.Không có sinh viên có thể thu hút, yêu cầu, hoặc yêu cầu khác để làm một hành động bị cấm theo định nghĩa của bắt nạt đưa 
ra dưới đây.Không có học sinh có thể hỗ trợ, giúp đỡ, hỗ trợ, hoặc ABET khác trong bắt nạt của một học sinh.Không có học sinh có thể đồng ý là chủ đề 
cũng không bắt nạt, hoặc có thể thực tế là một sinh viên đồng ý để bắt nạt phục vụ như là một phòng thủ cho các sinh viên có tội của bắt nạt. 

Tất cả các giáo viên và nhân viên khác của trường sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý trong phạm vi thẩm quyền cá nhân của họ để ngăn chặn vi phạm 
chính sách.Tất cả học sinh sẽ có trách nhiệm báo cáo bất kỳ hành vi bắt nạt nào mà họ làm chứng cho nhân viên của trường theo các thủ tục sau. 

Bất kỳ học sinh, giáo viên, hoặc nhân viên trường khác, những người quan sát hoặc là đối tượng của bắt nạt sẽ báo cáo các bắt nạt đến một giáo viên, nhân 
viên hoặc bất kỳ người quản trị trường học.Việc quản lý của trường sẽ tiến hành một cuộc điều tra vào bất kỳ khiếu nại của hazing.Các chính sách và thủ 
tục của trường giáo xứ Jefferson về vi phạm chính sách kỷ luật của trường sẽ có hiệu lực đối với bất kỳ vi phạm chính sách này.Bất kỳ hành động của bắt 
nạt mà có thể là vi phạm pháp luật hình sự của tiểu bang Louisiana, giáo xứ Jefferson hoặc đô thị trong đó trường nằm, nếu thích hợp, sẽ được báo cáo 
cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. 

 “Hazing” Không có nghĩa là bất cứ chương trình thể thao hay sự kiện hay chương trình huấn luyện quân sự nào được hướng dẫn bởi người lớn và nhà 
trường. Tuy nhiên, các hoạt động hoặc sự kiện thể thao và quân sự do người lớn chỉ định và bị nhà trường xử phạt không được tham gia hoặc khuyến 
khích bất kỳ thực hành hoặc hướng dẫn học sinh / vận động viên / học viên nào tham gia vào bất kỳ môn tập luyện / chế độ / hành vi nào gây nguy hiểm 
cho sức khỏe hoặc sự an toàn của bất kỳ vận động viên học sinh nào / JROTC cadet / người tham gia dưới vỏ bọc thực hành hoặc đào tạo. 
 

Thủ tục Khiếu nại 

Báo cáo về Bắt nạt/ Quấy rối của nạn nhân, nhân chứng hoặc bất kỳ ai có thông tin đang tin cậy rằng hành vi bắt nạt / quấy rối đã xảy ra sẽ được xử lý 

theo các thủ tục này. 
 

1. Hành vi vi phạm chính sách này phải được báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng 
hoặc người chỉ định của trường, tốt nhất là bằng văn bản. Báo cáo bằng lời 
nói sẽ được ghi lại bởi các quan chức tiếp nhận tại thời điểm báo cáo. 

2. Tất cả nhân viên nhà trường và phụ huynh theo dõi hoặc giám sát các 
chức năng và sự kiện do nhà trường tài trợ được yêu cầu báo cáo các vi 
phạm bị cáo buộc về chính sách này cho hiệu trưởng / người được  

chỉ định. 



16 

 

 

3. Hiệu trưởng / người được chỉ định sẽ bắt đầu một cuộc điều tra nhanh 
chóng, kỹ lưỡng và vô tư. Chuyên gia sức khỏe tâm thần tại trường 
sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra bắt nạt nào nhưng có thể 

hỗ trợ tư vấn cho các sinh viên do kết quả điều tra của hiệu trưởng 
hoặc quản trị viên được chỉ định đã bị bắt nạt hoặc bị bắt nạt trong đó 
bao gồm: 

 

Luật lệ về cách cư xử 

PBIS 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 tạo ra một bầu không khí thân thiện cho việc học tập, điều cần thiết là học sinh phải tự tin vào khả năng và tài năng của chính mình, học cách kiểm soát 
hành động của bản thân, nhận thức được tiềm năng của bản thân, học cách dựa vào các phán đoán và khả năng của bản thân, và hình thành tính chính xác. 
nhận thức của bản thân và người khác. 

Quy tắc ứng xử của học sinh sau đây được thông qua để tiếp tục những mục tiêu đó. Các mục tiêu này được áp dụng trong các tòa nhà trường học, trong khuôn viên 
trường học, trên xe buýt đưa đón học sinh, trong lớp học ảo và tại các sự kiện do trường học chấp   thuận.

 
1. Một 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. Một học sinh nhận thức cách đối xử ở trường và ảnh hưởng đến quyết định trong trường, lớp, xe buýt và những sinh hoạt trong trường  

3. Một học sinh phải chịu trách nhiệm và phải nhận trách nhiệm về hành vi của mình trong quá trình giảng dạy trong lớp học, trong các tòa nhà của trường, 
trong khuôn viên trường học, trên xe buýt của trường, trong lớp học ảo, tại các sự kiện do nhà trường xử phạt. 

4. Một học sinh phải chú ý đi học, đến trường học và đến lớp đúng giờ. 

5. Một học sinh phải ngồi ở nơi được chỉ định trong suốt giờ học, ngoại trừ khi được phép ra khỏi chỗ của mình. 

6. Một 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. Một học sinh phải cư xử tốt trong lớp học, để không trở ngại việc học của bạn học. 

8. Một học sinh phải lịch sự với những học sinh khác và với tất cả nhân viên trong trường học. 

9. Một 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” 

10. Một 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. Một 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. Một 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. Một 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. Một 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. Một học sinh không được ném vật gì gây thương tích hoặc tổn hại cho học sinh khác hay cho nhân viên trường. 

17. Một 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. 
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18. Một học sinh phải thành thật và không được tố cáo không đúng sự thật, hoặc vô căn cứ với học sinh khác hay nhân viên khác. 

19. Một 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. 

20. Một 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. 

21. Một học sinh sẽ không bị ảnh hưởng bởi, sử dụng, có, sở hửu, phân phối, bán, cho hoặc cho mượn dụng cụ tiêm chích ma túy, ma túy làm thay đổi tâm 

trạng, ma túy bất hợp pháp hoặc bất kỳ chất gây nghiện nguy hiểm nào bị kiểm soát dưới bất cứ hình thức nào hoặc bất kỳ chất nào trông giống hoặc 

được thiết kế để đại diện cho một loại ma túy như vậy, trong các tòa nhà trường học trong khuôn viên trường học, trên xe buýt hoặc tại các sự kiện do 

trường xử phạt. 

22. Một học sinh không được giao tiếp hoặc gây ra sự giao tiếp sai hoặc thông tin hoặc các mối đe dọa đốt phá, cố gắng đốt phá, đe dọa đánh bom hoặc các 

mối đe dọa liên quan đến thiết bị nổ giả bằng bất kỳ phương tiện thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc sử dụng thư, điện thoại, điện báo, 

truyền miệng hoặc các phương tiện liên lạc khác. 

23. Học sinh không được mang, sử dụng hoặc chiếu tia laze hoặc tia laze hoặc sử dụng bất cẩn có thể gây tổn hại hoặc khiến người khác sợ hãi hoặc tổn 

thương cơ thể, trong các tòa nhà của trường học, tại cơ sở, trên xe buýt trường học hoặc tại các sự kiện do trường học xử phạt 

24. Một học sinh không được sở hữu, đốt và / hoặc xả pháo hoa dưới bất kỳ hình thức nào trong các tòa nhà của trường, trong khuôn viên trường, trên xe buýt của trường, 

hoặc tại các sự kiện do trường học. 

25. Học sinh không được có, mang, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng súng, bom, dao, hoặc các dụng cụ khác có thể được sử dụng làm vũ khí, việc sử dụng bất 

cẩn có thể gây tổn hại hoặc thương tích cho những người khác trong trường học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt của trường học, hoặc tại các 

sự kiện do nhà trường chấp nhận. 

26. Một học sinh phải chịu trách nhiệm và sẽ chấp nhận trách nhiệm về vệ sinh cá nhân và ngoại hình của mình trong quá trình giảng dạy trong lớp, trong 

trường học, trên sân trường, trên xe buýt của trường, hoặc tại các sự kiện do nhà trường xử phạt. Học sinh sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định liên 

quan đến quy định về trang phục của học sinh và chính sách đồng phục của trường học của mình.  

27. Học sinh không được đe doạ bằng lời nói hoặc văn bản đối với các học sinh hoặc nhân viên. Đe dọa / Đe dọa / Đe dọa khủng bố- Bất kỳ lời đe dọa nào 

thông qua ngôn ngữ hoặc hành động bằng văn bản hoặc lời nói gây ra nỗi sợ bị tổn hại và / hoặc thể hiện ý định làm hại hoặc bạo lực nghiêm trọng mà 

không cần trưng bày vũ khí và không khiến nạn nhân bị tấn công thực tế. 

 

Major/Minor Disciplinary Infractions 
 

Các vi phạm kỷ luật của học sinh được mã hóa là nhỏ hoặc lớn. Dưới đây là danh sách không loại trừ các vi phạm lớn và nhỏ. Trong khi Học khu áp 

dụng kỷ luật tiến bộ, một học sinh được xác định là đã vi phạm lỗi nặng có thể bị phạt nặng ngay cả đối với lần vi phạm đầu tiên. 

 

 

 Trường hợp nhẹ 

 

Trường hợp nghiêm trọng 

 

Bất đồng nhỏ / Đánh nhau 

 

Đánh nhau chính (hơn 2 người) hoặc Đánh nhau gây thương tích 

 

Đi học muộn 

 

Sử dụng ngôn từ xấu xa / thiếu tôn trọng nhằm vào nhân viên 

 

Ăn hoặc uống trong lớp (không liên quan đến rượu) 

 

Bắt nạt / Quấy rối 

 

Vi phạm Quy tắc về Đồng phục / Trang phục 

 

Vi phạm vũ khí 

 

Không chuẩn bị cho lớp học (tài liệu / vật tư) 

 

Tuyên bố Hăm dọa 

 

Vắng mặt 

 

Xâm phạm 

 

Vi phạm điện thoại di động 

 

Vi phạm ma túy/rượu 

 

Vi phạm ID 

 

Sở hữu tài liệu khiêu dâm 

 

Không có thẻ cho phép 

 

Trộm > $100 

 

Bỏ lớp 

 

Hành động không đúng đắn 

 

Sử dụng trái phép công nghệ (không liên quan đến mối đe dọa) 

 

Bình xịt cứu hỏa 

 

Chạy trong hành lang, nhà ăn, lớp học 

 

Tấn công tình dục 

 

Chơi Horse 

 

Phá hoại 

 

Vi phạm điệnthoại di động 

 

Đập - đốt phá 

 

Sử dụng ngôn từ thô tục / thiếu tôn trọng (Không nhắm vào nhân viên) 

 

Sở hữu / sử dụng tiền giả 
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Chưa thi hành hình phạt 

 

Hồ sơ / đăng tải bài vi phạm đạo luật / quy tắc ứng nội quy 

 

Khu vực trái phép 

 

Cản trở/Gián đoạn trên xe buýt 

 

Rời bỏ lớp không có phép 

 

 

Gây mất trật tự trên xe buýt (không gây thương tích/tai nạn) 

 

 

 

TỪ NHỮNG VI PHẠM NHẸ CHUYỂN SANG VI PHẠM LỚN 

 

● Chỉnh sửa lời nói ngay lập tức 

● Dạy lại hành vi 

● Thư xin lỗi 

● Vòng tròn phục hồi 

● Kiểm tra và kết nối 

● Bỏ qua và chuyển hướng 

● Hết giờ và dạy kỹ thuật bình tĩnh 

● Gần gũi với sinh viên 

● Gọi cho phụ huynh (bắt đầu bằng lời khen ngợi) 

● Phân công cố vấn 

● Thay đổi lịch trình 

● Buổi giáo dục tính cách với giáo viên 

● Thay thế 

 

 

  TỪ NHỮNG VI PHẠM NHẸ CHUYỂN SANG VI PHẠM CÓ CHỦ ĐÍCH 

 

 

● Tạm giam trong trường (thời gian được chỉ định trong trường 

học) 

 ● Tạm giam sau giờ học 

 ● Mất đặc quyền hoạt động 

 ● Cảnh báo cho học sinh và thông báo cho phụ huynh 

 ● Giới thiệu sinh viên, thông báo cho phụ huynh và tạm giam 

● Giới thiệu học sinh, thông báo cho phụ huynh và Đình chỉ học 

trong trường hoặc ngoài trường 

● Giới thiệu học sinh, thông báo cho phụ huynh và học sinh hoặc 

đuổi học (tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm) 

 ● Loại bỏ ngay lập tức khỏi lớp học 

 ● Bị đuổi khỏi trường ngay lập tức 

 ● Đình chỉ học tại trường 

 ● Đình chỉ nghỉ học 

 ● Tạm ngừng kéo dài tại địa điểm thay thế 

 ● Trục xuất 

 

 

 BẤT KỲ VI PHẠM VỀ ĐIỀU KHOẢN QUY TẮC HẠNH KIỂM CÓ THỂ ĐƯA ĐẾN BỊ PHẠT VỀ KỶ LUẬT  

Luật lệ và Nội quy 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. Để nhận được dịch vụ tư vấn từ chuyên gia sức khỏe tâm thần trong khuôn viên 
trường, phụ huynh cần phải ký vào mẫu đồng ý thích hợp bằng ngôn ngữ chính của họ, đồng ý với các dịch vụ tư vấn. 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. 

 

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. Chủ ý đối xử không tôn trọng Giáo viên, hiệu trưởng, giám đốc, nhân viên ban giám hiệu, hoặc nhân viên các trường quận Jefferson. 

2. Đưa ra cáo buộc vô căn cứ đối với bất kỳ giáo viên, hiệu trưởng, giám đốc, thành viên hội đồng trường, hoặc nhân viên của các Trường quận Jefferson; 

3. Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc tục tĩu; 

4. Phạm tội về các hành vi vô đạo đức hoặc xấu xa, hoặc hành vi hoặc thói quen gây tổn hại cho các cộng sự của anh ta / cô ta; 

5. Rời khỏi lớp học hoặc khu vực được chỉ định trong giờ học hoặc bị giam giữ mà không được phép; 

6. Xuống xe buýt của trường (không phải ở trạm dừng thông thường) mà không được phép; 

7. Vi phạm bất kỳ quy tắc nào đã được Ban Giám hiệu thông qua; 

8. Thường xuyên đi trễ; 

9. Vi phạm bất kỳ quy tắc nào được thông qua bởi hội đồng nhà trường; 

10. Vi phạm các quy định về an toàn và giao thông; 

11. Từ chối cung cấp tên của anh ấy / cô ấy cho nhân viên của Trường Giáo Xứ Jefferson theo yêu cầu hoặc người cung cấp tên sai cho nhân viên đó và / hoặc không đến khu vực 

hành chính khi được chỉ dẫn; 
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12. Gây rối cho trường học hoặc thường xuyên vi phạm bất kỳ quy tắc nào; 

13.  Đăng hoặc phản hồi các bài đăng trên một trang mạng xã hội và tạo ra sự gián đoạn đáng kể và đáng kể trong khuôn viên trường học, bất kể thời gian hoặc địa điểm trong khi đăng 

bài; 

14. Làm gián đoạn và / hoặc can thiệp vào việc tiến hành có trật tự các công việc của trường, các hoạt động của trường, hoặc quyền của các học sinh khác thông qua việc phân phối 

bất kỳ hoặc tất cả các tài liệu, dán các biển hiệu và mặc quần áo in dấu được cho là 
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15. Tham gia vào một cuộc biểu tình trái phép trong các tòa nhà của Trường Giáo Xứ Jefferson, trong khuôn viên của Trường Giáo Xứ Jefferson, trên bất kỳ xe buýt nào của trường, 

kể cả những xe thuộc sở hữu, ký hợp đồng hoặc đồng sở hữu của Trường Giáo Xứ Jefferson, hoặc trong bất kỳ sự kiện nào do trường học;  

16. Khởi xướng hoặc tham gia vào bất kỳ mối đe dọa nào làm gián đoạn hoạt động của trường. bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đe dọa đánh bom hoặc đe dọa xâm nhập 

thiết bị phơi nhiễm giả mạo, đe dọa đốt phá trầm trọng hoặc đơn giản, bằng thư, điện thoại, điện báo, truyền miệng hoặc thông tin liên lạc khác 

17. Cắt đứt, làm chệch hướng hoặc gây thương tích cho bất kỳ bộ phận nào của các tòa nhà trường học, khuôn viên trường học, hoặc xe buýt đi học; 

18. Viết bất kỳ ngôn ngữ tục tĩu hoặc tục tĩu nào hoặc vẽ những hình ảnh khiêu dâm trong hoặc trên bất kỳ tài liệu nào của trường, trên các tòa nhà của trường, trong khuôn 

viên trường học, hoặc trên xe buýt của trường; 

19. Ném tên lửa hoặc các vật thể khác có thể gây thương tích cho người khác khi đang ở trong trường học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt của trường, hoặc tại các 

sự kiện do trường học xử phạt; 

20. Xúi giục hoặc tham gia đánh nhau trong khi có sự giám sát của nhà trường; 

21. Lạm dụng giáo viên, bất kỳ nhân viên nhà trường hoặc tài xế xe buýt của trường học bằng lời nói hoặc thể chất; 

22. Sở hữu và / hoặc đốt cháy và / hoặc phóng pháo hoa trong các tòa nhà của trường học, trong khuôn viên trường học, trên xe đưa đón học sinh, hoặc tại các sự kiện do trường 

học xử phạt; 

23. Bị phát hiện mang hoặc sở hữu súng cầm tay, dao hoặc các dụng cụ khác có thể được sử dụng làm vũ khí, việc sử dụng không cẩn thận có thể gây tổn hại hoặc thương 

tích, trong các tòa nhà của trường học, trong khuôn viên trường học, tại các sự kiện bị phạt trường học, hoặc trên xe buýt của trường học; 

 

24. Sử dụng hoặc sở hữu thuốc lá, đồ uống có cồn, thay đổi tâm trạng hóa chất, dụng cụ tiêm chích ma túy, bất kỳ chất nguy hiểm nào được kiểm soát, được điều chỉnh bởi Luật 

về chất nguy hiểm được kiểm soát thống nhất, hoặc bất kỳ chất nào được thiết kế để trông giống hoặc đại diện cho một loại ma túy như vậy, trong các tòa nhà trường học, 

trong khuôn viên trường học, tại các sự kiện do trường học xử phạt hoặc trên xe đưa đón học sinh; 

25. Sở hữu, phân phối, bán, với bất kỳ mục đích nào có chất cồn, chất gây nghiện hoặc hóa chất làm thay đổi tâm trạng, dụng cụ ma túy, chất nguy hiểm hoặc các bất cứ loại chất 

nào trong giống hoặc đại diện cho một loại gọi là ma túy, trong khuôn viên trường học tại các sự kiện, trên xe buýt đều sẽ bị xử phạt;  
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26. Mang, sở hữu, sử dụng hoặc chiếu tia laser hoặc thiết bị laser, việc sử dụng bất cẩn có thể gây tổn hại hoặc thương tích, đe dọa hoặc khiến người khác lo sợ về tổn hại 

thân thể, trong các khu nhà học, trong khuôn viên trường học, tại các sự kiện bị trường học trừng phạt hoặc trên xe buýt của trường học; 

27. Bị kết án trọng tội hoặc bị giam giữ trong trại trẻ vị thành niên vì một hành vi mà người lớn đã thực hiện, sẽ cấu thành trọng tội; 

28. Sở hữu hoặc sử dụng chùy / bình xịt hơi cay.  
29. Tham gia đánh nhau theo nhóm (nhiều hơn 2 người) trừ trường hợp học sinh đang hành động tự vệ;  

30. Xúi giục hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức bắt nạt nào;  
31. Phạm bất kỳ hành vi phạm tội nghiêm trọng nào khác. 
32. Ghi lại và / hoặc Đăng các vụ đánh nhau hoặc hành động bạo lực xảy ra trong khuôn viên trường hoặc xe buýt. 

 

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HỌC SINH 

Học khu sẽ bảo mật tất cả thông tin của học sinh theo quy định của La. R.S. 17: 3914 và Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Gia đình năm 1974

 

THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ VỀ 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. 
 

ĐIỀU LỆ VIỆC TRỤC XUẤT  

Đình chỉ học tại trường (ISS) có nghĩa là loại bỏ một học sinh khỏi môi trường lớp học bình thường của em nhưng vẫn duy trì sự giám sát của học sinh 

trong trường. Học sinh tham gia ISS sẽ nhận được tín chỉ cho các công việc được thực hiện trong ISS. Tuy nhiên, bất kỳ học sinh nào không tuân thủ đầy đủ 

các quy tắc của ISS có thể bị đình chỉ học ngay lập tức .. 

Đình chỉ nghỉ học (OSS) nghĩa là đuổi học sinh khỏi tất cả các lớp giảng dạy trên sân trường công cộng và tất cả các hoạt động khác do nhà trường tài trợ. 

Việc đình chỉ kéo dài và chuyển sang một địa điểm thay thế có nghĩa là một OSS kéo dài hơn 10 ngày, nhưng ít hơn một học kỳ đầy đủ.  

Học sinh có thể nhận được OSS mở rộng và được chỉ định đến một địa điểm thay thế nếu có hành vi vi phạm nghiêm trọng, hoặc lặp đi lặp lại, yêu cầu loại 

bỏ khỏi địa điểm học thông thường, nhưng không nghiêm trọng đến mức phải đuổi học. 

Quy trình đến hạn cho việc đình chỉ 

Hiệu trưởng có quyền đình chỉ học sinh trong một thời gian nhất định theo chính sách của Hội đồng và luật pháp tiểu bang. 

Trước bất kỳ trường hợp đình chỉ nào, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ gặp học sinh để thảo luận về hành vi sai trái bị cáo buộc và cho phép học sinh 

có cơ hội giải thích phiên bản của mình về sự việc. Phụ huynh không bắt buộc phải nhận thông báo, cũng như không tham dự cuộc họp đầu tiên. 

Sau đó, hiệu trưởng / người được chỉ định sẽ liên hệ với (các) phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh theo số điện thoại được liệt kê trong 

JCampus và / hoặc trên thẻ liên lạc khẩn cấp để sắp xếp một cuộc họp với phụ huynh / người giám hộ để thảo luận về hành vi sai trái đang được đề cập. 

Không có tình tiết giảm nhẹ, cuộc họp này sẽ diễn ra không quá ba (3) ngày kể từ ngày thông báo đình chỉ. 

Trong thời gian OSS, học sinh không được ở trong khuôn viên trường học, tham dự hoặc tham gia vào bất kỳ sự kiện nào do trường tài trợ, bao gồm nhưng 

không giới hạn ở các sự kiện thể thao mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Giám đốc Học khu hoặc người được chỉ định của học sinh. Bất kỳ 

học sinh nào vi phạm quy định này đều có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt của pháp luật nếu vi phạm. 
 
 

Phụ huynh / người giám hộ hợp pháp của một học sinh bị đình chỉ có thể khiếu nại với Giám đốc Học khu hoặc người được chỉ định của họ bằng cách 

liên hệ với Văn phòng các Chương trình Đặc biệt theo số (504) 349-7880 trong vòng năm (5) ngày học kể từ ngày phụ huynh được giới thiệu ở trên / hội 

nghị giám hộ với hiệu trưởng / người được chỉ định. Phụ huynh / người giám hộ phải họp với hiệu trưởng / người được chỉ định trước khi nộp đơn kháng 

cáo. 

Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Giám đốc Học khu / người được chỉ định sẽ tiến hành một phiên điều trần kháng cáo. Phụ huynh / người giám hộ hợp 

pháp của học sinh sẽ được cung cấp thông báo về ngày và giờ của buổi điều trần qua điện thoại hoặc thư điện tử, theo số / địa chỉ trong JCampus và / 

hoặc trên thẻ liên lạc khẩn cấp. Những người tham gia có          

thể bao gồm học sinh và cha / mẹ / người giám hộ hợp pháp của học sinh, (các) giáo viên hoặc (các) quản trị viên có liên quan và bất kỳ cá nhân nào 

khác, theo quyết định riêng của Giám thị / người được chỉ định, có thông tin liên quan đến các vấn đề hiện tại. Quyết định của Tổng giám đốc / người 

được chỉ định, cũng như thời hạn đình chỉ, sẽ là quyết định cuối cùng đối với tất cả các khuyến nghị đình chỉ. 

Cho đến khi phiên điều trần diễn ra, học sinh sẽ vẫn bị đình chỉ với quyền truy cập vào bài tập trên lớp và cơ hội nhận được tín chỉ học tập. 

Việc đình chỉ kéo dài với việc chuyển đến một địa điểm trường thay thế hoặc đuổi học có thể tiếp tục sau khi kết thúc một năm học sang năm học tiếp 

theo. 

 

 

ĐÌNH CHỈ BẮT BUỘC – HÀNH HUNG hoặc HÀNH HUNG NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC 

Nếu một học sinh chính thức bị cáo buộc phạm tội hành hung hoặc tấn công bất kỳ nhân viên nào của trường, hiệu trưởng sẽ đình chỉ học sinh đó ngay 

lập tức và học sinh đó sẽ bị đuổi khỏi cơ sở của trường ngay lập tức mà không được hưởng các thủ tục đình chỉ nghỉ học bắt buộc; tuy nhiên, các thông 

báo cần thiết và các thủ tục khác sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt. 

Ngoại trừ những trường hợp được nêu trong phần này, một học sinh bị buộc tội hành hung hoặc hành hung nhân viên nhà trường sẽ được hưởng các 

quyền, nếu thích hợp trong các tình huống, trong các phần có tên “Quy trình đúng hạn cho việc đình chỉ học” và “Quy trình đuổi học đúng hạn”. 

Học sinh sẽ không được chuyển đến trường mà nhân viên được chỉ định cho đến khi tất cả các phiên điều trần và kháng cáo, bao gồm cả các thủ tục nội 

bộ và bên ngoài, liên quan đến vi phạm bị cáo buộc đã kết thúc. 

 

 

TRỤC XUẤT 

Trục xuất có nghĩa là loại bỏ một học sinh khỏi tất cả các cơ sở trường học bình thường trong thời gian không ít hơn một học kỳ đầy đủ. Học sinh có thể 

bị đuổi học vì phạm các tội lớn hoặc tái phạm các tội nhẹ. (Xem trang “X” - Vi phạm Chính / Lỗi nhẹ) 

Trong thời gian đuổi học, tổng giám đốc sẽ đưa học sinh vào một trường học thay thế hoặc một cơ sở giáo dục thay thế. 
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THÙ TỤC GIA HẠN TRỤC XUẤT 

 

Trước khi bị đuổi học, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải gặp học sinh, giải thích hành vi sai trái cụ thể mà học sinh bị buộc tội, và cho học sinh 

cơ hội giải thích phiên bản của mình về sự việc. Cha mẹ / người giám hộ không cần nhận được thông báo, cũng như không có mặt trong cuộc họp này. 

Hiệu trưởng / người được chỉ định sẽ liên hệ với phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp để thông báo cho họ về việc bị đuổi học, và lên lịch họp với 

hiệu trưởng / người được chỉ định để thảo luận về hạnh kiểm của học sinh. Hiệu trưởng / người được chỉ định sẽ liên hệ với phụ huynh / người giám hộ 

qua điện thoại theo số được liệt kê trong JCampus và / hoặc trên thẻ liên lạc khẩn cấp của học sinh, hoặc bằng liên lạc điện tử, và bổ sung bằng thư xác 

nhận gửi đến địa chỉ được hiển thị trong JCampus và / hoặc trên học sinh thẻ liên lạc khẩn cấp. 

Theo khuyến nghị của hiệu trưởng về việc đuổi học, và trong vòng 15 ngày học kể từ cuộc họp phụ huynh / người giám hộ được đề cập ở trên, một buổi 

điều trần sẽ được tiến hành bởi Tổng giám đốc hoặc người được chỉ định của ông ấy để xác định sự thật của vụ việc và đưa ra kết luận xem liệu hoặc 

không phải học sinh có tội về hạnh kiểm bị trục xuất. 

Hội đồng Nhà trường sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản về thời gian, ngày và địa điểm của buổi điều trần, đồng thời cũng sẽ thông báo cho học sinh 

và phụ huynh / người giám hộ về các quyền của họ. 

Giáo viên hoặc người quản lý có liên quan sẽ được phép tham dự buổi điều trần và trình bày thông tin liên quan đến (các) vấn đề. 

Học sinh có thể được đại diện bởi một người mà họ lựa chọn, bao gồm một luật sư, và sẽ được phép trình bày thông tin liên quan. Theo các chính sách 

này, Tổng Giám đốc hoặc người được chỉ định sẽ có thẩm quyền duy nhất để kiểm soát việc tiến hành phiên điều trần, bao gồm, nhưng không giới hạn, 

xác định lời khai hoặc bằng chứng tài liệu nào có liên quan và mức độ cho phép một luật sư hoặc đại diện khác để tham gia vào phiên điều trần. 

Sau khi kết thúc buổi điều trần, và khi phát hiện rằng học sinh có hành vi phạm tội dẫn đến bị đuổi học, Giám đốc Học khu hoặc người được chỉ định của 

anh ta sẽ xác định xem học sinh có bị đuổi học hay không, hoặc nếu có hành động sửa chữa khác sẽ được thực hiện. 

 

Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp đã được đề nghị đuổi học có thể, trong vòng năm (5) ngày học sau khi quyết định đuổi học được đưa ra, gửi 

yêu cầu đến Hội đồng quản trị để xem xét các phát hiện của Giám đốc hoặc người được chỉ định, nếu không, quyết định của Tổng giám đốc / người được 

chỉ định sẽ là quyết định cuối cùng. Phụ huynh sẽ có quyền xem xét lại ngay cả khi đề nghị đuổi học được giảm xuống thành đình chỉ. 

Trừ khi có quy định khác của luật tiểu bang, thời gian đuổi học sẽ không được dưới một học kỳ và có thể chuyển sang năm học tiếp theo, nếu cần thiết. 

 
 

ĐÌNH CHỈ BẮT BUỘC VÀ KHUẾN NGHỊ TRỤC XUẤT VÌ SỞ HỮU SÚNG 

Bất kỳ học sinh nào từ 16 tuổi trở lên, hoặc dưới 16 tuổi và từ lớp 6 đến lớp 12, bị kết tội sở hữu súng trong tài sản của trường, trên xe buýt của trường 

hoặc sở hữu thực tế tại bất kỳ sự kiện nào do trường tài trợ, theo một phiên điều trần, sẽ bị đuổi khỏi trường học trong tối thiểu 4 học kỳ hoàn thành và sẽ 

được chuyển đến luật sư của học khu để có hành động thích hợp. 

Bất kỳ học sinh nào từ mẫu giáo đến lớp 5 bị kết tội sở hữu vũ khí trong tài sản của trường, trên xe buýt của trường hoặc sở hữu thực tế tại bất kỳ sự kiện 

nào do trường tài trợ, theo một phiên điều trần, sẽ bị đuổi khỏi trường vì thời gian tối thiểu là 2 học kỳ hoàn thành và sẽ được chuyển đến luật sư của quận 

để có hành động thích hợp. 

Giám Đốc Học Khu có thể sửa đổi thời hạn trục xuất tối thiểu trên cơ sở từng trường hợp, bằng cách cung cấp sự sửa đổi đó bằng văn bản. 

Đối với các mục đích của chính sách này, "súng cầm tay" là súng lục, súng lục ổ quay, súng trường, súng ngắn, súng máy, súng tiểu liên, vũ khí bột màu 

đen hoặc súng trường tấn công được thiết kế để bắn hoặc có khả năng bắn một loại đạn cố định hoặc từ đó một phát bắn hoặc đạn được phóng ra bởi một 

vụ nổ. 

Học sinh bị đề nghị đuổi học theo quy định này sẽ được hưởng các quyền được quy định trong Quy trình Đuổi học Đúng hạn. 

Các điều khoản liên quan đến khuyến nghị bắt buộc đuổi học sẽ không được áp dụng cho hướng dẫn ảo mà học sinh nhận được trong nhà của học sinh. 

Không học sinh nào bị đuổi học theo phần này sẽ được phép trở lại trường công lập của Giáo Xứ Jefferson mà không có sự chấp thuận rõ ràng của Hội 

Đồng Trường Quận Jefferson.
 

SỞ HỮU MA TÚY/ RƯỢU ĐỀ NGHỊ TRỤC XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐÌNH CHỈ  

  

Bất kỳ học sinh nào từ 16 tuổi trở lên, bị kết tội sở hữu hoặc biết về việc cố ý phân phối hoặc sở hữu với ý định phân phối bất kỳ chất ma túy, ma túy hoặc 

chất bị kiểm soát nào khác (bao gồm cả rượu) trong khuôn viên trường học, trên xe buýt đi học, hoặc tại một sự kiện do trường tài trợ theo một phiên điều 

trần sẽ bị đuổi khỏi trường trong thời gian tối thiểu là 4 học kỳ hoàn thành. 

Bất kỳ học sinh nào dưới 16 tuổi và từ lớp 6 đến lớp 12 và bị kết tội tàng trữ hoặc biết về việc cố ý phân phối hoặc tàng trữ với ý định phân phối bất kỳ chất 

ma tuý, ma tuý hoặc chất bị kiểm soát khác bất hợp pháp (bao gồm cả rượu ) trong tài sản của trường, trên xe buýt của trường, hoặc tại một sự kiện do trường 

tài trợ, theo một phiên điều trần, sẽ bị đuổi học trong thời gian tối thiểu là 2 học kỳ hoàn thành. 

Bất kỳ trường hợp nào liên quan đến học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5 bị kết tội sở hữu hoặc biết về việc cố ý phân phối hoặc sở hữu với ý định phân phối bất 

kỳ chất ma túy, ma túy hoặc chất bị kiểm soát khác bất hợp pháp (bao gồm cả rượu) trong khuôn viên trường học, trong trường học xe buýt, hoặc tại một sự 

kiện do trường tài trợ, theo một phiên điều trần, sẽ được Tổng Giám đốc chuyển đến Hội đồng Trường để có hành động được đề nghị. 

Học sinh bị đề nghị đuổi học theo quy định này sẽ được hưởng các quyền được quy định trong Quy trình Đuổi học Đúng hạn. 

Các điều khoản liên quan đến khuyến nghị bắt buộc đuổi học sẽ không được áp dụng cho hướng dẫn ảo mà học sinh nhận được trong nhà của học sinh. 

Không học sinh nào bị đuổi học theo phần này sẽ được phép trở lại trường công lập của Giáo Xứ Jefferson mà không có sự chấp thuận rõ ràng của Hội Đồng 

Trường học quận Jefferson. 
 

 

Thay đổi Vị trí Trong trường hợp đang bị phạt 

 

Khi nhận thấy rằng một học sinh đang bị đình chỉ hoặc đuổi học tại một trường thay thế đã thực hiện hành vi bảo đảm đuổi học, hoặc hành động khắc phục 

khác, học sinh có thể được chỉ định vào một vị trí thay thế, bao gồm cả việc học từ xa. Học sinh sẽ được hưởng tất cả các quy trình do đình chỉ hoặc đuổi 

học, nếu thích hợp trong các tình huống.
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HỌC SINH KHUYẾT KHIẾM – XEM XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ (MDR) 

Khi một hành động liên quan đến việc loại bỏ dẫn đến việc thay đổi vị trí cho các mục đích kỷ luật đối với một học sinh khuyết tật, trong vòng 10 ngày 

phải xác định biểu hiện. Một cuộc Đánh giá Xác định Biểu hiện phải được tiến hành để xác định mối quan hệ giữa tình trạng khuyết tật của học sinh và 

hành vi mà biện pháp kỷ luật đang được đề xuất. Đại diện LEA, phụ huynh và các thành viên có liên quan trong nhóm IEP / 504 của học sinh và những 

nhân viên đủ điều kiện khác phải họp để tiến hành xem xét và xác định xem hành vi của học sinh có phải là biểu hiện của khuyết tật hay không. Các kết 

quả đánh giá và chẩn đoán, bao gồm kế hoạch IEP / 504 cũng như các thông tin liên quan khác do phụ huynh, học sinh và / hoặc nhân viên nhà trường 

cung cấp được sử dụng để đưa ra quyết định này. 34 CFR 300.530 (e). 

 
ĐÌNH CHỈ VIỆC HỌC TẬP 

Những học sinh bị đuổi khỏi lớp học vì hành vi gây rối, nguy hiểm hoặc ngỗ nghịch hoặc bị đình chỉ học từ mười ngày trở xuống sẽ được giao bài tập ở 

trường và sẽ nhận được tín chỉ toàn phần hoặc một phần cho công việc đó nếu nó được hoàn thành một cách thỏa đáng và kịp thời như đã xác định bởi 

hiệu trưởng hoặc người được chỉ định, theo đề nghị của giáo viên của học sinh. 

 
HÀNH VI BỊ PHẠT CỦA HỌC SINH TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM HOẶC DÀI CÁC THÁNG MÙA HÈ 

 

1. Học sinh chưa tốt nghiệp 

Bất kỳ học sinh nào vi phạm trong mười (10) ngày cuối cùng của năm 

học dẫn đến bị đề nghị đình chỉ và / hoặc đuổi học sẽ bị đình chỉ học và 

hoặc đuổi học trong năm học tiếp theo. 

 

2. Học sinh Tốt nghiệp 

a. Bất kỳ học sinh lớp 12 nào phạm tội nghiêm trọng liên quan đến trường học 
(tức là uống rượu / ma túy / hành vi khiếm nhã / hành vi không phù hợp, vẽ 
bậy, làm hỏng / trộm cắp tài sản, hành vi phạm tội, v.v.) sau ngày cuối cùng 
dành cho học sinh năm cuối, có thể bị loại khỏi các hoạt động cuối năm. 
Điều này đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn, tham gia vào các bài tập 
tốt nghiệp. 

b. Khi học sinh cuối cấp bị cấm tham gia các bài tập tốt nghiệp, bằng 
tốt nghiệp có thể được trao hoặc gửi qua đường bưu điện cho học 
sinh vào cuối năm học. 

 

Bệnh tật: Truyền nhiễm và/hoặc Dễ lây lan  

Trường học quận Jefferson sẽ hợp tác với Bộ Giáo dục Louisiana, Bộ Y tế Louisiana và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), để quản 

lý các bệnh truyền nhiễm trong trường học. Học sinh bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm dựa trên các hướng dẫn hiện hành nhất do các cơ quan trên cung 

cấp, có thể bị loại trừ ra khỏi trường hoặc đi xe buýt của trường cho đến khi có bằng chứng từ nhân viên y tế công cộng hoặc bác sĩ bằng văn bản rằng tình 

trạng của em không hoặc không còn lây nhiễm. 

Vì sự an toàn của tất cả học sinh, nhân viên nhà trường và du khách, phụ huynh được yêu cầu thông báo ngay cho nhà trường nếu con họ được chẩn đoán 

mắc bệnh cúm, thủy đậu, ho gà, quai bị, sởi, COVID-19 hoặc bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào khác. 
 

Điều Lệ về Y phục  

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, mang mặt nạ che mặt, 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; 
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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. Tất cả học sinh sẽ được mặc quần soọc dài tới đầu gối (màu quần 
học sinh của họ). 

ii. Váy, quần tây, quần và quần ngắn nếu được cho phép phải mặc 
từ thắt lưng. 

iii. Váy, quần tây, quần và quần ngắn sẽ không quá dài hay lụng 
thụng để gây ra nguy hiểm. 

iv. 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. 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. 

 

ix. 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. 

x. Nhà trường sẽ có ý kiến để sửa chữa áo đầm trước khi từ chối 
không cho vào dự dạ vũ. 

xi. Đặc biệt về Áo đầm: 

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

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

03. Chỗ xẻ không được cao hơn nửa đùi. 

04. Giầy thích hợp – không được mang giầy thể thao, hay dép xẹp, 
v…v… 

05. 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. 

xii. Học sinh đệ I/đệ II cấp sẽ không mặc quần áo bó thể dục trong 
trường. 

xiii. Học sinh sẽ không đội mũ đến trường will not wear a hat, cap. 

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 đến hoặc có các phụ kiện ở trường có 
thể được sử dụng hoặc chuyển đổi để sử dụng làm vũ khí. 

xvi. 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. 

01. Học sinh sẽ không để kiểu tóc che tầm nhìn. 

02. Học sinh sẽ không mang ống cuộn tóc, không nhuộm tóc màu 
quá mức bình. 

g.  Theo hướng dẫn cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh (CDC), Bộ Y tế Louisiana (LDH) và Bộ Giáo dục Louisiana 
(LDOE), đòi hỏi học sinh phải đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt khi 
đi xe buýt, trong lớp học, và các khu vực chung. Các tấm che phải 
được đeo trên mũi và miệng và được cố định dưới cằm. Khăn quàng 
cổ không được dùng làm mặt nạ hoặc khăn che mặt. Mặt nạ trượt 
tuyết không được phép dùng trong khuôn viên trường.

 

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. 

Điều quan trọng cần nhớ là mức độ nghiêm trọng của hành vi được đề cập sẽ quyết định hành động của các quản trị viên và bản chất của hình phạt cuối 

cùng được áp dụng. Như đã lưu ý trong tài liệu này, học sinh có thể bị phạt nặng hơn ngay cả khi vi phạm lần đầu, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của 

hành vi được đề cập.  
 

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/Sở hữu/Phân phối (Liên quan đến chất có hại) 

When 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 a, b, c 

được trở lại trường mà không có sự chấp thuận của Ty Học 

Chánh quận Jefferson; 
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2. Vi phạm Lần thứ nhất (Liên quan đến chất có hại) 

      Khi hiệu trưởng / người được chỉ định có lý do hợp lý để tin rằng 

học sinh đang bị ảnh hưởng bởi rượu, các chất nguy hiểm được kiểm 

soát, bất kỳ hóa chất thay đổi tâm trạng nào hoặc bất kỳ chất nào 

được thiết kế để trông giống hoặc đại diện như một loại ma túy như 

vậy, phụ huynh / người giám hộ hợp pháp và cơ quan thực thi pháp 

luật thích hợp sẽ được liên hệ ngay lập tức. Ngoài ra, nhà trường 

cũng phải liên hệ ngay với Giám đốc An toàn Trường học, và Phòng 

Giáo dục Đặc biệt nếu học sinh thuộc diện Giáo dục Đặc biệt. (Liên 

hệ ngay lập tức có nghĩa là vào ngày phát hiện.) Khi vi phạm như 

vậy, các cáo buộc hình sự có thể được nộp cho cơ quan thực thi pháp 

luật thích hợp. Học sinh sẽ bị đình chỉ học trong chín (9) ngày học 

và không đủ điều kiện tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa 

trong thời gian chín (9) tuần học với điều kiện: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;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;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.Không học sinh nào bị 

trục xuất trong các trường hợp a, b, c được trở lại trường mà không 

có sự chấp  thuận của Ty Học Chánh quận Jefferson;  

3. Vi phạm lần thứ hai (Liên quan đến Cần Sa-Ma Túy) 

      Khi hiệu trưởng / người được chỉ định có lý do hợp lý để tin rằng học 

sinh đang bị ảnh hưởng bởi rượu, các chất nguy hiểm được kiểm soát, 

bất kỳ hóa chất nào làm thay đổi tâm trạng hoặc sở hữu bất kỳ chất 

nào được thiết kế để trông giống hoặc đại diện như một loại ma túy 

như vậy, phụ huynh / người giám hộ hợp pháp và cơ quan thực thi 

pháp luật thích hợp sẽ được liên hệ ngay lập tức. Ngoài ra, nhà trường 

cũng phải liên hệ ngay với Giám đốc An toàn Trường học và Phòng 

Giáo dục Đặc biệt nếu học sinh thuộc diện Giáo dục Đặc biệt. 

(Phương tiện liên lạc ngay lập tức vào ngày phát hiện.) Khi vi phạm 

đó, các cáo buộc hình sự sẽ được nộp cho cơ quan thực thi pháp luật 

thích hợp. Học sinh sẽ bị đình chỉ học trong thời gian còn lại của 

năm học. 

4 Chất cá hại (Paraphemalia) 

      Khi một học sinh bị phát hiện tàng trữ các tài liệu được sử dụng làm 

dụng cụ tiêm chích ma túy, bao gồm nhưng không giới hạn ở giấy 

cuốn, kẹp roach, đá, bong bóng, v.v., học sinh sẽ bị đình chỉ theo 

chính sách đình chỉ học. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu đến cố vấn 

học đường hoặc nhân viên xã hội 

5. Sản phẫm về thuốc lá /Vapes 

      Các sản phẩm thuốc lá / thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu khi ở trong 

trường học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt của trường hoặc 

tại các sự kiện do trường học xử phạt sẽ bị xử lý tùy theo số lần vi 

phạm. Nếu nhà trường có lý do để nghi ngờ nội dung của thiết bị 

vaping có chứa chất bất hợp pháp trong đó, nhà trường phải tuân theo 

các hướng dẫn được đặt ra về nghi ngờ tàng trữ ma túy. 

i. Vi phạm lần thứ nhất - Khi học sinh bị phát hiện 

sở hữu hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá / 

thuốc lá điện tử, thuốc lá điện tử, v.v., học sinh 

sẽ bị đình chỉ học tại trường và sẽ được giới 

thiệu đến cố vấn trường học / nhân viên xã hội. 

ii. Vi phạm lần thứ nhì Vi- Khi học sinh bị phát hiện 

sở hữu hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, / 

thuốc lá điện tử, thuốc lá, v.v., học sinh sẽ bị đình 

chỉ học theo chính sách đình chỉ của trường và sẽ 

được giới thiệu với cố vấn của trường / nhân viên 

xã hội. 

 

iii. Vi phạm thứ ba- Khi học sinh bị phát hiện sở hữu 

hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, thuốc lá 

điện tử, thuốc lá điện tử, v.v., học sinh sẽ được 

đề nghị đình chỉ đến một địa điểm thay thế. (Lớp 

3-12) 

 

 

 

6. Giới thiệu Sinh viên đến Điều trị Lạm dụng Rượu / Ma túy sau khi bị Bắt 

giữ 

Bất kỳ học sinh nào bị bắt vì tàng trữ, hoặc cố ý phân phối hoặc tàng trữ với ý 

định phân phối bất kỳ chất ma tuý, ma tuý hoặc chất bị kiểm soát bất hợp 

pháp nào khác trong khuôn viên trường học sẽ được hiệu trưởng nhà trường 

hoặc người được chỉ định của học sinh giới thiệu trong vòng năm (5) ngày 

sau khi bị bắt giữ, để kiểm tra hoặc sàng lọc bởi một chuyên gia y tế có trình 

độ để tìm bằng chứng lạm dụng rượu, chất gây nghiện bất hợp pháp, ma túy 

hoặc các chất nguy hiểm được kiểm soát khác. 

Nếu tìm thấy bằng chứng lạm dụng, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định 

của họ sẽ giới thiệu học sinh đến một chuyên gia điều trị lạm dụng rượu và 

ma túy do phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh lựa chọn. Nếu chuyên 

gia xác định rằng học sinh phải điều trị được khuến nghị có xác nhận bằng 

văn bản của Bác sĩ hoặc chuyên viên y tế thì tài liệu đó có thể sử dụng để mở 

lại hồ sơ kỷ luật của học sinh. Hội đồng quản trị sẽ xem xét thoả thuận của 

học sinh để được đối xử như một yếu tố quyết định cuối cùng liên quan đến 

bất kỳ biện pháp kỷ luật cuối cùng nào
 

 

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 

Trừ khi được hướng dẫn bằng văn bản của phụ huynh học sinh, người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh đã đến tuổi thành niên, Hội đồng quản trị trường 

giáo xứ Jefferson chấp thuận một người làm việc trong trường hoặc được Giám thị ủy quyền cung cấp quyền truy cập vào một số thông tin nhận dạng cá 

nhân để biết thêm một mục đích giáo dục hợp pháp, phù hợp với FERPA và La. Rev. Stat. Ann. Giây 17: 3914 như sau: 
 

1. Thông tin để tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào một hoạt động ngoại 

khóa được nhà trường phê chuẩn, bao gồm nhưng không giới hạn ở một 

môn thể thao, tổ chức hoặc câu lạc bộ; 

2. Thông tin để tạo điều kiện cho hoạt động và các hoạt động hàng ngày 

trong các cơ sở của quận, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hiển thị 

và sử dụng thông tin của học sinh xung quanh các cơ sở trường học;  

3. Các chương trình và hoạt động liên quan đến các buổi biểu diễn hoặc sản  

4. xuất bị nhà trường xử phạt, các sự kiện, chương trình trao giải và tốt 

nghiệp Yêu cầu bảng điểm đại học, học bổng và tuyển sinh;  

5. LHSAA, NCAA, và các chương trình thể thao hoặc các đơn vị xử phạt 

khác có liên quan; 

6. Tài nguyên trực tuyến và các phương án Giáo dục; 

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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7. Dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp và cung cấp Lưu bút trường học; 

8. Bất kỳ những thông tin nào khác được coi là “Thông tin Hướng dẫn”, 

trong phạm vi cho phép của FERPA.
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Theo các quy định theo luật định của liên bang, Hội đồng trường sẽ tôn trọng các yêu cầu của nhà tuyển dụng quân sự về tên, địa chỉ và số điện thoại của 

học sinh trung học, trừ khi phụ huynh / người giám hộ đã quy định rằng không nên cung cấp thông tin đó. 

Phụ huynh / người giám hộ có thể chọn "từ chối” một số hoặc tất cả các tiết lộ này bằng cách điền vào biểu mẫu thích hợp tại trường. 

 
HỒ SƠ HỌC VẤN: PHƯƠNG CÁCH TRUY CẬP/CỨU XÉT 

Hồ sơ giáo dục theo định nghĩa của pháp luật là những hồ sơ liên quan trực tiếp đến một học sinh và được duy trì bởi một cơ quan giáo dục hoặc tổ chức. 

Phụ huynh, người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh hội đủ điều kiện (18 tuổi trở lên) sẽ được cung cấp cơ hội để kiểm tra hồ sơ giáo dục theo yêu cầu 

bằng văn bản cho hiệu trưởng trường học chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ. Chỉ có thông tin liên quan đến học sinh là chủ đề của yêu cầu sẽ được cung 

cấp.Hồ sơ giáo dục sẽ được thực hiện trong một thời gian hợp lý, nhưng không quá mười (10) ngày, để kiểm tra và/hoặc sinh sản. Sẽ có một khoản phí 

cho các bản sao. Nếu cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh hội đủ điều kiện cho rằng thông tin chứa trong hồ sơ giáo dục là không chính xác, 

gây hiểu lầm hoặc vi phạm quyền riêng tư của học sinh, thì có thể gửi yêu cầu bằng văn bản để sửa đổi thông tin cụ thể chứa trong bản ghi âm cùng với 

một lời giải thích là tại sao requester tin rằng hồ sơ phải được sửa đổi. Quyền yêu cầu sửa đổi một hồ sơ giáo dục có thể không được sử dụng để tranh 

chấp điểm và không đủ khả năng bất kỳ bên quyền một buổi điều trần đối với các điểm tranh chấp. Trong một thời gian hợp lý, hiệu trưởng sẽ thông báo 

cho phụ huynh/người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh hội đủ điều kiện, bằng văn bản, về việc liệu các bản ghi sẽ, hoặc sẽ không, được sửa đổi, cùng với 

một lời giải thích của (các) lý do cho quyết định.Nếu quyết định này không phải là để sửa đổi các hồ sơ, người yêu cầu cũng sẽ được thông báo về quyền 

của ông/cô ấy cần một buổi điều trần trước khi giám đốc điều hành của trường hỗ trợ (EDSS), những người sẽ hoạt quá trình kháng cáo này. 

Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh hội đủ điều kiện có thể yêu cầu một buổi điều trần bằng cách liên hệ với văn phòng của EDSS và hoàn 

thành biểu mẫu "yêu cầu xét xử để sửa đổi hồ sơ".Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh hội đủ điều kiện sẽ được cung cấp thông báo bằng 

văn ngày, thời gian và địa chỉ của buổi điều trần.Buổi điều trần sẽ được tổ chức trong một thời gian hợp lý sau khi nhận yêu cầu.Phụ huynh/người giám 

hộ hợp pháp hoặc học sinh có quyền được hỗ trợ hoặc đại diện, với chi phí riêng của mình bằng một cá nhân lựa chọn của mình, bao gồm cả luật sư.Phụ 

huynh/người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh hội đủ điều kiện có thể trình bày bằng chứng tại buổi điều trần.Sau khi hoàn thành phiên điều trần, EDSS 

sẽ trao đổi quyết định của mình cho phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh trong vòng mười (10) ngày làm việc sau ngày điều trần.Nếu EDSS quyết 

định không sửa đổi hồ sơ, người requester có thể nộp một tuyên bố, để được bao gồm trong hồ sơ giáo dục, là tại sao anh/cô ấy không đồng ý với việc 

điều chỉnh các điều khoản về việc sửa đổi hồ sơ.  
 

Trường hợp Khẩn cấp  

THÔNG TIN 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 DÀNH 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. 

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. 

 

PHƯƠNG CÁCH KHI KHẨN CẤP 

 

 

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 bảo đảm Phụ huynh /Giám hộ chấp thuận 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. 

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 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.jpschools.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, 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.  
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Giám đốc điều hành của văn phòng Hiệu suất chính để biết thông tin. Sẽ có lúc không có giải pháp nào khác ngoài việc cho học sinh tan học sớm. Cha 

mẹ / người giám hộ hợp pháp nên hướng dẫn con họ rằng nếu con nghỉ học sớm hơn buổi tan học bình thường và không có ai ở nhà, con nên đến nhà 

hàng xóm hoặc họ hàng cho đến khi phụ huynh / người giám hộ hợp pháp có thể nhận nhà. 

 

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 the student Progress Center 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. 

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. Đế 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 (Bệnh hôi chân / Nhiễm trùng)  

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 trườnghộ hợp pháp về việc đối xử với trẻ em và hộ gia đình theo hướng dẫn. Nhà trường có quyền kiểm tra bất kỳ học sinh nào để tìm chấy 

/ trứng chấy khi trở lại trường. 
 

Điều kiện Y tế  

Phụ huynh có trách nhiệm thông báo cho trường học của bất kỳ điều kiện y tế được chẩn đoán, dị ứng, hoặc chế độ ăn uống hạn chế các học sinh có thể có 

bằng cách điền đơn và nộp một trường của quận Jefferson mẫu thông tin y tế mỗi năm học. Đơn sửa đổi bữa ăn phải hoàn tất và có chữ ký của bác sĩ của 

học sinh cũng phải được nộp cho trường cho bất kỳ dị ứng thực phẩm được chẩn đoán hoặc hạn chế chế độ ăn uống và nộp cho y tá trường học. 

Đơn khám bệnh của bác sĩ và các hình thức bổ sung được yêu cầu cho các học sinh cần các thủ tục y tế đặc biệt trong ngày học. Phụ huynh nên liên hệ 

trực tiếp với y tá của trường để biết thêm thông tin. 
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Kiểm tra sức khỏe – Thị giác & Thính giác  

Theo quy định của LA R. S. 17:2112, và học viện nhi khoa Mỹ, trường Jefferson Parish, trong học kỳ đầu tiên của năm trường, sẽ tiến hành tầm 

nhìn và thính giác chiếu trên tất cả các học sinh trong lớp PK, K, 1, 3, 5, 7 và 9, ngoại trừ cho những học sinh mà cha mẹ hoặc người giám hộ có thể phản 

đối các buổi chiếu đó. Học sinh cũng có thể được chiếu theo giới thiệu hoặc yêu cầu của giáo viên và/hoặc phụ huynh. 

Hồ sơ kiểm tra như vậy sẽ được lưu giữ trong hồ sơ sức khỏe của học sinh.Trường sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám hộ của mỗi học sinh tìm thấy 

có bất kỳ khiếm khuyết về tầm nhìn hoặc thính giác. 
 

Học sinh Vô gia cư/Foster-Care/Neglected & Delinquent Student(s)  

Trẻ em và thanh thiếu niên gặp tình trạng vô gia cư hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng sẽ ngay lập tức được ghi danh vào trường theo Đạo luật Hỗ trợ Người vô gia cư 

McKinney Vento và Đạo luật Kết nối Bồi dưỡng, (McKinney Vento Homeless Assistance Act and Fostering Connection Act), 

1. ngay cả khi thiếu thủ tục giấy tờ thường được yêu cầu để ghi danh; hoặc là 

2. ngay cả khi nếu đã bỏ lỡ thời hạn nộp đơn hoặc ghi danh trong bất kỳ thời hạn nào của tình trạng vô gia cư hoặc vị trí chăm sóc nuôi dưỡng 
 

Bỏ bê và vi phạm 
1. Những thanh thiếu niên bị bỏ rơi và vi phạm có cơ hội đáp ứng các tiêu chuẩn học tập đầy thách thức của Bang mà tất cả trẻ em trong Bang 

phải đáp ứng. 

2. Cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên như vậy các dịch vụ cần thiết để thực hiện thành công quá trình chuyển đổi từ thể chế hóa sang đi học 

hoặc đi làm. 

3. Để ngăn chặn thanh thiếu niên có nguy cơ bỏ học và cung cấp học sinh bỏ học, trẻ em và thanh thiếu niên trở về từ các cơ sở hoặc cơ sở giáo 

dục cho trẻ em và thanh thiếu niên bị bỏ rơi hoặc phạm pháp, với một hệ thống hỗ trợ để đảm bảo họ được tiếp tục giáo dục và có sự tham gia 

của gia đình và cộng đồng của họ. 

 

Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với Điều phối viên của Trường học JP về Người vô gia cư, Người nuôi dưỡng, Người bị bỏ rơi và Người Neglected: 

duwanna.dowe@jpschools.org hoặc 504-365-5331. 

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  

Những học sinh có các triệu chứng sau đây nên được giữ ở nhà cho đến khi các triệu chứng được cải thiện hoặc hết trong 24 giờ mà không cần sự 

hỗ trợ của thuốc: 

• Ho dai dẳng, Hụt hơi hoặc Khó thở - Ho hoặc thở khò khè dữ dội, 

không kiểm soát được, khó thở nhanh hoặc khó thở HOẶC ho khan 

lặp đi lặp lại. 

• Tiêu chảy – Hai hoặc nhiều phân lỏng hoặc nước trong vòng 24 

giờ, cao hơn tầm suất bình thường của trẻ. 

• Sốt - Nhiệt độ bằng hoặc trên 100,4F (99,4F hoặc cao hơn nếu được 

chụp bằng nhiệt kế hồng ngoại không tiếp xúc). 

• Nghẹt mũi/Chảy nước mũi/Đau họng – 

Chảy nhiều dịch mũi đặc. 

• Lên Ban đỏ - Không được chuẩn đoán 

• Nôn mữa – 2 lần trở lên trong vòng 24 giờ trừ khi xác định 

được nguyên nhân (đã biết dị ứng thực phẩm hoặc say tàu 

xe) 

• Đầu có chấy – Chấy sống và/hoặc trứng chấy. 

• Mắt đỏ (viêm kết mạc) - Một hoặc cả hai 

mắt bị ngứa, có màu hồng hoặc đỏ, chảy 

dịch hoặc đóng vảy.
 

Một số triệu chứng nhất định có thể yêu cầu học sinh phải có giấy phép của một nhà cung cấp dịch vụ y tế có giấy phép hành nghề để trở lại 

trường học. Nếu học sinh có các triệu chứng liên quan đến COVID-19, học sinh có thể bị loại khỏi trường theo hướng dẫn JPS, LDOE, LDH và 

CDC COVID-19 mới nhất.  

Vui lòng xem phần Bệnh /Lây nhiễm để biết thêm thông tin về các bệnh / lây nhiễm hoặc bệnh truyền nhiễm. 

Học sinh bị ốm trong ngày học phải thông báo ngay cho giáo viên hoặc nhân viên có trách nhiệm kịp thời sẽ được thực hiện theo các thủ tục do từng trường 

thiết lập. Không học sinh nào được phép về nhà do bị ốm trừ khi có phụ huynh / người giám hộ hợp pháp hoặc người lớn được ủy quyền trong thẻ khẩn 

cấp của học sinh đi cùng. 
 

Những Điều kiện yêu cầu chích ngừa  

1. Theo Phù hợp với Louisiana R.S. 17: 170 và R.S 17.170.4, chính sách của Trường Giáo Xứ Jefferson là tất cả trẻ em khi nhập học lần đầu tiên và khi vào 

lớp sáu phải xuất trình bằng chứng thỏa đáng về việc chủng ngừa các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin theo luật tiểu bang và một lịch trình được 

phê duyệt bởi văn phòng y tế công cộng của tiểu bang, hoặc phải trình bày bằng chứng về một chương trình tiêm chủng đang được tiến hành. Ngoài ra, 

một học sinh mười một (11) tuổi và / hoặc vào lớp sáu và một học sinh mười sáu (16) tuổi và / hoặc vào lớp mười một, phải cung cấp bằng chứng thỏa 

đáng về việc chủng ngừa bệnh não mô cầu hiện tại.. 

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. 
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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. Không có học sinh nào được yêu cầu tuân thủ các quy định của chính sách này, nếu phụ huynh / người giám hộ hợp pháp nộp một tuyên bố từ bác sĩ 

nói rằng thủ tục này không được chỉ định vì lý do y tế, hoặc một văn bản bất đồng chính kiến từ phụ huynh được trình bày trực tiếp đến trường. Các 

trường hợp ngoại lệ tuân thủ cũng có thể áp dụng cho bất kỳ người nào không thể tuân thủ do thiếu nguồn cung cấp vắc xin phòng bệnh viêm màng 

não mô cầu.Nếu bùng phát bệnh truyền nhiễm mà học sinh không được chủng ngừa, học sinh đó sẽ bị loại khỏi trường theo chỉ dẫn của Bộ Y tế 

Louisiana DHHS. 
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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.  

Việc không nộp các bài báo như vậy theo yêu cầu của chính sách nhà trường có thể bị kỷ luật. 

Học sinh làm mất sách hoặc đồ dùng cá nhân phải báo cáo những mất mát đó cho giáo viên hoặc văn phòng hành chính theo các chính sách của nhà 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. 
 

Sự đồng ý về Medicaid  

Chương trình Medicaid của bộ y tế (LDH) của Louisiana cho phép các học khu yêu cầu hoàn trả chi phí liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ IEP và 

IHP cho học sinh có Medicaid. Các dịch vụ này bao gồm liệu pháp nghề nghiệp và vật lý, bệnh lý âm ngữ, Dịch vụ sức khỏe hành vi, Dịch vụ điều dưỡng 

và vận chuyển đặc biệt.Các trường được yêu cầu cung cấp thông báo và để có được sự đồng ý của phụ huynh trước khi truy cập các lợi ích Medicaid của 

trẻ và chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến Medicaid. 

Các trường quận Jefferson tìm kiếm sự đồng ý của cha mẹ từ mọi học sinh để tiếp cận khoản bồi hoàn này. Phụ huynh có quyền từ chối hoặc rút lại sự 

chấp thuận này bất cứ lúc nào mà không bị phạt cho các dịch vụ được đưa ra trong trường học.  
 

Điều lệ về Thuốc men  

1. Thuật ngữ 'thuốc' dùng để chỉ tất cả các loại thuốc, cả thuốc kê đơn và không kê đơn. 

2. Đơn đặt hàng thuốc của trường sẽ được giới hạn đối với những loại thuốc không được dùng trước hoặc sau giờ học. 

3. Chỉ thuốc uống, bình xịt / hít với liều lượng đã được đo trước, thuốc mỡ bôi ngoài da trị hăm tã và thuốc cấp cứu mới được sử dụng bởi y tá trường 

học hoặc nhân viên không được cấp phép tại trường, trừ khi có quy định khác trong chính sách này. 

4. Nhân viên của Trường Giáo Xứ Jefferson không được phép thay đổi thuốc hoặc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào vượt quá liều lượng khuyến cáo của 

nhà sản xuất. 

5. Học sinh không được phép sở hữu bất kỳ loại thuốc nào (theo toa hoặc không theo toa) trong khi dưới sự giám sát của nhà trường. Học sinh có thể 

mang theo thuốc khẩn cấp (chỉ với thuốc hít hen suyễn và Epinephrine) khi được nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép cho phép, sự đồng ý của 

phụ huynh và hợp đồng thuốc tự quản lý đã được hoàn thành, và y tá của trường đã xác định rằng học sinh có thể an toàn mang theo và tự sử dụng 

thuốc. 

Các Trường Giáo Xứ Jefferson, tuân theo LA R.S. 17: 436.1 và Chính sách Thuốc men mới nhất dành cho các Trường Công lập Louisiana do Hội đồng 

Giáo dục Tiểu học và Trung học Tiểu bang thông qua, sẽ cung cấp việc sử dụng thuốc cho học sinh sau khi các thủ tục và trách nhiệm sau đã được thực 

hiện:

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 / người giám hộ hợp pháp phải tham khảo ý kiến với 

y tá của Trường Giáo Xứ Jefferson tại phòng thuốc. Các hình 

thức và thuốc được đề cập ở trên phải được xem xét và học sinh 

phải được đánh giá bởi y tá của trường vào thời điểm đó. Vui 

lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Y tế theo số 504-736-7386 nếu 

bạn có thêm câu hỏi. 

4. Phụ huynh / người giám hộ hợp pháp phải sắp xếp việc vận 

chuyển thuốc an toàn đến và đi trường bởi một người lớn có 

trách nhiệm. Người lớn đó cũng sẽ hỗ trợ nhân viên nhà trường 

đếm thuốc. Nếu học sinh đang ở một địa điểm giáo dục đặc biệt 

phụ huynh / người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm thấy rằng 

bất kỳ loại thuốc cần thiết nào được chuyển đến địa điểm đó theo 

chính sách thuốc của hệ thống trường học. Tất cả các hình thức 

phải có bản sao. 

5. Cha mẹ / người giám hộ hợp pháp phải cung cấp tất cả các vật 

dụng cần thiết cần thiết cho việc sử dụng thuốc (tức là cốc, dụng 

cụ đo lường, v.v.) 

6. Phụ huynh/Giám hộ cũng phải: 

a. sử dụng liều thuốc đầu tiên ở nhà và quan sát học sinh để biết các 

tác dụng phụ có thể xảy ra; 

b. cung cấp thuốc không quá 35 ngày học của thuốc được giữ ở 

trường; 

c. tuân thủ giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói về các chính sách 

của nhà trường; 

d. để cung cấp bao bì theo đơn vị liều lượng thuốc của học sinh, 

bất cứ khi nào có thể. 

7. Toa thuốc phải được gia hạn hàng năm và mỗi lần thầy thuốc 

thay đổi loại thuốc, liều lượng, cách dùng, hoặc thời gian dùng 

thuốc trong năm học. Các toa thuốc mới trước ngày 1 tháng 7 

của năm học đó sẽ không được chấp nhận. 

8. Trong các chuyến đi thực địa qua đêm, chính sách thuốc men 

của Trường Giáo Xứ Jefferson phải được tuân thủ đối với tất cả 

các loại thuốc, kể cả thuốc mua không cần kê đơn, sẽ được sử 

dụng trong khoảng thời gian 24 giờ.  

 

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG  

1. Nhân viên trường sẽ không cung cấp bất cứ loại thuốc  

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.  



 

 

4. Nhân viên nhà trường yêu cầu ghi nhận lại tất cả thuốc cho mỗi loại thuốc mà học sinh yêu cầu. 

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. Nhà trường sẽ cất thuốc tại nơi an toàn có khóa. 

7. Tất cả các loại thuốc sẽ được xử lý sau bảy (7) ngày kể từ ngày bác sĩ đề nghị ngừng tiếp tục, nếu cha mẹ / người giám hộ hợp pháp không yêu cầu. 

8. Nhà trường có thể gửi về nhà đơn Yêu cầu 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  

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. 

 

KEM CHỐNG NẮNG 

 

Theo quy định của LA R. S. 17:436.1 as of 6 2018, kem chống nắng sẽ không được coi là thuốc và một học sinh có thể có và tự áp dụng bất kỳ loại non- 

aerosol kem chống nắng ở trường, trên một xe buýt trường học, hoặc tại một trường học tài trợ chức năng; hoặc dùng mà không có sự đồng ý của cha mẹ 

hoặc sự cho phép của bác sĩ.  

Nếu một học sinh không thể tự dùng kem chống nắng, một nhân viên trường có thể tình nguyện giúp dùng kem chống nắng cho học sinh chỉ khi cha mẹ 

của học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp đã cung cấp sự đồng ý bằng văn bản cho ứng dụng này. Cả những ban thường vụ không phải là nhân viên của 

trường sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ phản ứng bất lợi liên quan đến việc giúp dùng kem chống nắng. 

 

Epinephrine dự trữ 

Các Trường Giáo Xứ Jefferson, theo LA R.S. 17: 436.1 (K), sẽ cố gắng dự trữ ít nhất hai (2) liều epinephrine tiêm tự động (sau đây gọi là 'epinephrine 

chưa được chỉ định hoặc dự trữ') trong mỗi trường học, theo lệnh thường trực của một bác sĩ được cấp phép ở Louisiana, để hỗ trợ những học sinh có thể 

gặp trường hợp cấp cứu phản vệ mà không có phương pháp điều trị theo quy định. Thuốc epinephrine dự trữ có thể được y tá trường học hoặc nhân viên 

của hội đồng trường, người được ủy quyền và được đào tạo về việc sử dụng epinephrine cho bất kỳ học sinh nào, với thiện ý, được cho là có phản ứng 

phản vệ trong khuôn viên trường học, trong ngày học. Chính sách này không nhằm mục đích thay thế hoặc ghi đè các đơn đặt hàng dành riêng cho học 

sinh hoặc các loại thuốc được kê đơn hiện tại để điều trị sốc phản vệ. Chính sách này không mở rộng cho các hoạt động ngoài sân trường (bao gồm đưa 

đón đến trường, các chuyến đi thực tế, v.v.). 
 

Học sinh Mang Thai (Phương cách và Điều lệ)  

Mang thai sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và đặc quyền của học sinh để nhận được một nền giáo dục công cộng cũng như không tham gia vào bất kỳ 

hoạt động ngoại khóa nào được cung cấp bởi các trường. 

Đó là khuyến nghị của các trường thuộc quận Jefferson rằng một học sinh mang thai thông báo cho y tá của trường hoặc cố vấn hướng dẫn ngay lập tức 

khi biết về tình trạng này. Để cung cấp môi trường học tập an toàn và hạn chế nhất cho người mẹ tương lai, các sinh viên mang thai được yêu cầu cung 

cấp giấy của bác sĩ cho biết ngày thai kỳ và bất kỳ hạn chế nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động giáo dục thể chất, vận chuyển xe buýt, 

hoạt động ngoại khóa và chế độ ăn uống. Nếu bác sĩ xác định rằng học sinh không thể đến trường trong một thời gian dài, cô ấy có thể đủ điều kiện tham 

gia chương trình Hướng dẫn về Homebound của Quận cho đến khi bác sĩ của cô ấy trở lại lớp học bình thường. 

Sau khi sanh em bé, học sinh sẽ được phép trở lại trường ngay khi có thể, theo chứng nhận của bác sĩ.  

Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề y tế nào có thể phát sinh với một học sinh đang mang thai khi cô ấy đang ở trường. 

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. 

4. Nếu quý vị không hài lòng sau khi thảo luận vấn đề với Giám 
đốc Điều hành Hiệu suất Hiệu trưởng của trường đó, hãy liên 
hệ với Văn phòng Tuân thủ. Số liên lạc của Văn phòng Tuân 
thủ là 504-365-5312.
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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 or khoảng thời gian 15 phút 

do hiệu trưởng chỉ định. 

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  

SỰ KIỂM SOÁT TÀI SẢN CỦA TY HỌC CHÁNH VÀ LỤC SOÁT ĐỒ VẬT BẤT HỢP PHÁP  

Chính sách của Trường học quaận Jefferson là bảo lưu quyền kiểm tra tất cả tài sản của Ty học chánh bất cứ lúc nào để tìm vũ khí, ma túy, rượu, đồ ăn 

cắp, hoặc các tài liệu hoặc đồ vật khác, việc sở hữu chúng là vi phạm tiểu bang và / hoặc chính sách của Ty học chánh khi các dữ kiện rõ ràng dẫn đến 

niềm tin hợp lý rằng các vật phẩm được tìm kiếm sẽ được tìm thấy. Tài sản của Ty học chánh sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các tòa nhà, bàn, tủ khóa, 

khu vực, máy tính và sân. 

 
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 

Jefferson Parish Trường Giáo Xứ Jefferson sẽ cho phép khám xét tài sản của hội đồng nhà trường và ô tô đậu trong khuôn viên trường học bằng cách sử 

dụng các dịch vụ của răng nanh mà độ tin cậy và độ chính xác để phát hiện ra hàng lậu (ma túy) đã được thiết lập. 
 

Sự Quấy Rối Tình dục Title IX  

Ty Học Chánh Trường học quận Jefferson (“Hội đồng Trường”) mong muốn cung cấp một môi trường học an toàn cho phép tất cả học sinh tiếp cận bình 
đẳng và có cơ hội trong học tập của Học khu; ngoại khóa và các chương trình, dịch vụ và hoạt động hỗ trợ giáo dục khác. Ty học Chánh trường học không 
phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong chương trình giáo dục hoặc hoạt động đang xảy ra. Ty Học Chánh Trường học công nhận rằng quấy rối tình dục 
là một hình thức phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính và Ty Học Chánh trường học nghiêm cấm hành vi xâm hại tình dục theo định nghĩa của Tiêu đề IX 
và Phần 106 của Tiêu đề 34 của Bộ luật Quy định Liên bang Hoa Kỳ. 

Bất kỳ người nào cũng có thể báo cáo sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính, bao gồm quấy rối tình dục, gặp trực tiếp, qua thư, qua điện thoại, hoặc qua 
thư điện tử cho Điều phối viên Title IX của Hội đồng quản trị bất kỳ lúc nào, kể cả trong giờ không làm việc. Bất kỳ nhân viên nào của Hội đồng Nhà 
trường có kiến thức thực tế về quấy rối tình dục phải báo cáo hành vi đó cho Điều phối viên Title IX. Tên và thông tin liên hệ của Điều phối viên Title IX 
sẽ được cung cấp cho những người nộp đơn xin nhập học và tuyển dụng, học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp và nhân viên, và sẽ được công 
bố trong Quy tắc Ứng xử của Học sinh và trên trang web của Hội đồng quản trị. Các báo cáo và thắc mắc liên quan đến phân biệt giới tính bất hợp pháp 
cũng có thể được gửi tới Trợ lý Bộ trưởng Dân quyền của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, 400 Maryland Ave., SW, Washington, DC 20202-1100, Email: ocr@ed.gov, 
1- 800-421-3481. Điều phối viên Title IX của Hội đồng quản trị sẽ được ủy quyền điều phối các nghĩa vụ theo Title IX của Hội đồng quản trị. 

ĐỊNH NGHĨA 

1. “Actual knowledge” “Kiến thức thực tế” có nghĩa là thông báo về 

hành vi quấy rối tình dục hoặc cáo buộc quấy rối tình dục như được 

định nghĩa dưới đây cho Điều phối viên Title IX hoặc cho bất kỳ 

nhân viên nào của Hội đồng trường. Việc áp đặt kiến thức chỉ dựa 

trên trách nhiệm cá nhân hoặc thông báo mang tính xây dựng là 

không đủ để tạo thành kiến thức thực tế. Kiến thức thực tế không tồn 

tại nếu người duy nhất có kiến thức thực tế là “người trả lời” như 

được định nghĩa dưới đây. 

2. “Administrative leave” Rởi khỏ công việc”có nghĩa là yêu cầu một 

nhân viên nghỉ hành chính trong thời gian ngừng hoạt động của quy 

trình khiếu nại. Điều khoản này có thể không được hiểu là sửa đổi 

bất kỳ quyền nào theo Mục 504 của Đạo luật phục hồi năm 1973 

hoặc Đạo luật về người khuyết tật của Hoa Kỳ hoặc các quy định 

được ban hành theo đó. 

3. “Advisor” Cố vấn” là một cá nhân mà người khiếu nại hoặc người 

bị trả lời có thể phải hỗ trợ bên đó trong suốt quá trình khiếu nại. Cố 

vấn không cần phải là luật sư. Cố vấn chịu chi phí duy nhất của bên, 

nếu có. Cố vấn có thể kiểm tra và xem xét tất cả các bằng chứng thu 

được như một phần của cuộc điều tra có liên quan trực tiếp đến các 

cáo buộc được nêu ra trong đơn khiếu nại chính thức. 

4. “Complainant” “Người khiếu nại” có nghĩa là một học sinh được cho là 

nạn nhân của hành vi có thể cấu thành quấy rối tình dục như được định 

nghĩa dưới đây. 

5. “Decision-Maker” Người ra Quyết định ”là người không phải là 

Điều phối viên hoặc Điều tra viên Title IX. Đối với Ban Giám hiệu, 

Người ra Quyết định là Trưởng phòng Nội vụ (khiếu nại của học 

sinh) hoặc Trưởng phòng Nhân sự (khiếu nại của nhân viên và học 

sinh). Người ra quyết định đưa ra quyết định bằng văn bản về trách 

nhiệm dựa trên báo cáo điều tra khiếu nại. 

6. “Education program or activity”“Chương trình hoặc hoạt động giáo 

dục” bao gồm bất kỳ trường học, tòa nhà hành chính nào và bất kỳ 

địa điểm, sự kiện hoặc hoàn cảnh nào mà Hội đồng quản trị cũng 

như các nhân viên và nhân viên của Hội đồng quản trị có hoặc thể 

hiện sự kiểm soát đáng kể đối với học sinh và bối cảnh xảy ra hành 

vi quấy rối. Chính sách này áp dụng cho hành vi xảy ra trong lớp học 

ảo sẽ được coi là "chương trình hoặc hoạt động giáo dục" của Hội 

đồng Nhà trường. 

7. “Emergency removal “Khai trừ khẩn cấp ”có nghĩa là loại bỏ một 

học sinh được trả lời khỏi chương trình giáo dục hoặc hoạt động 

của Hội đồng Nhà trường trên cơ sở khẩn cấp, miễn là Điều phối 

viên Title IX thực hiện phân tích rủi ro và an toàn  

 

  

 

 được cá nhân hóa, đồng thời xác định rằng mối đe dọa tức thì đối 

với sức khỏe thể chất hoặc sự an toàn của bất kỳ học sinh nào hoặc 

cá nhân khác phát sinh từ các cáo buộc quấy rối tình dục biện minh 

cho việc xóa. Điều phối viên Tiêu đề IX cũng cung cấp cho người 

trả lời thông báo và cơ hội để phản đối quyết định ngay sau khi bị 

loại bỏ. Điều khoản này có thể không được hiểu là sửa đổi bất kỳ 
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quyền nào theo Đạo luật Giáo dục Người Khuyết tật, Mục 504 của 

Đạo luật Phục hồi năm 1973, hoặc Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật. 

Disabilities Act. 

8. “Formal complaint Khiếu nại chính thức”là tài liệu do người khiếu 

nại (nạn nhân) nộp hoặc do Điều phối viên Title IX ký với cáo buộc 

quấy rối tình dục (như định nghĩa bên dưới) chống lại người bị trả 

lời yêu cầu điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục. Đơn khiếu nại 

có thể được gửi trực tiếp đến Điều phối viên Tiêu đề IX, qua đường 

bưu điện, và / hoặc bằng phương tiện điện tử. “Tài liệu do người 

khiếu nại nộp” có nghĩa là tài liệu hoặc bản gửi điện tử, chẳng hạn 

như qua thư điện tử hoặc thông qua cổng trực tuyến có chứa chữ 

ký thực hoặc kỹ thuật số của người khiếu nại hoặc nói cách khác 

rằng người khiếu nại là người nộp đơn khiếu nại chính thức. Khi 

Điều phối viên Tiêu đề IX ký đơn khiếu nại chính thức, Điều phối 

viên Tiêu đề IX không phải là người khiếu nại hoặc nói cách khác 

là một bên của đơn khiếu nại. “Investigator” Điều tra viên”là người 

được Điều phối viên Title IX chỉ định để điều tra các cáo buộc có 

thể cấu thành“quấy rối tình dục” (như được định nghĩa bên dưới) 

và đưa ra một báo cáo điều tra. Điều tra viên có thể là Điều phối 

viên Tiêu đề IX, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, Điều tra viên 

cũng có thể là Người ra quyết định (như đã định nghĩa ở trên). 

9. Investigation Điều tra viên”là người được Điều phối viên Title IX 

chỉ định để điều tra các cáo buộc có thể cấu thành“quấy rối tình 

dục” (như được định nghĩa bên dưới) và đưa ra một báo cáo điều 

tra. Điều tra viên có thể là Điều phối viên Tiêu đề IX, nhưng trong 

bất kỳ trường hợp nào, Điều tra viên cũng có thể là Người ra quyết 

định (như đã định nghĩa ở trên). 

10. “Notice” Thông báo ”được đưa ra khi bất kỳ nhân viên nào của Hội 

đồng quản trị, Điều phối viên Title IX, hoặc bất kỳ viên chức nào có 

thẩm quyền chứng kiến hành vi quấy rối tình dục; nghe về quấy rối 

tình dục hoặc cáo buộc tình dục từ nạn nhân hoặc bên thứ ba (ví dụ: 

cha mẹ hoặc người giám hộ, bạn bè hoặc đồng nghiệp của nạn nhân); 

nhận được báo cáo bằng văn bản hoặc bằng lời nói về hành vi quấy 

rối tình dục hoặc các cáo buộc quấy rối tình dục; hoặc bằng bất kỳ 

phương tiện nào khác. 

11. “Remedies” Các biện pháp khắc phục ”là những gì mà Hội đồng 

Trường cung cấp cho người khiếu nại và cho người bị trả lời sau khi 

Hội đồng Nhà trường đã xác định trách nhiệm về hành vi quấy rối tình 

dục đối với người trả lời thông qua quy trình khiếu nại. Các biện pháp 

khắc phục có thể bao gồm các biện pháp hỗ trợ (như được định nghĩa 

bên dưới) được thiết kế để khôi phục hoặc duy trì quyền tiếp cận bình 

đẳng vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục của Ban Giám hiệu và 

có thể mang tính chất kỷ luật và / hoặc trừng phạt đối với người trả lời. 

Các biện pháp khắc phục cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt kỷ 

luật, đối với nhân viên, có thể bao gồm tất cả các hình thức kỷ luật có 

sẵn cho đến và bao gồm cả việc chấm dứt việc làm và đối với sinh viên, 

tất cả các hình thức kỷ luật có sẵn cho đến và bao gồm cả đuổi học. 

12. “Respondent” Người trả lời”có nghĩa là một học sinh hoặc nhân viên 
đã được báo cáo là thủ phạm của hành vi có thể cấu thành quấy rối tình 
dục theo nghĩa của chính sách này. 

13. “Sexual harassment” Quấy rối tình dục ”có nghĩa là, theo mục đích 
của chính sách này, thực hiện tình dục trên cơ sở thỏa mãn một hoặc 
nhiều điều sau đây: 

a. Một nhân viên của Hội đồng Nhà trường quy định việc cung cấp 
hỗ trợ, phúc lợi hoặc dịch vụ của Hội đồng Trường Giáo xứ 
Jefferson đối với việc một cá nhân tham gia vào hành vi tình dục 
không được hoan nghênh. (Quid pro quo quấy rối tình dục).  

b. Hành vi không mong muốn được xác định bởi một người hợp lý là 
nghiêm trọng, phổ biến và xúc phạm khách quan đến mức phủ nhận 
một cách hiệu quả quyền truy cập bình đẳng của một người vào 
chương trình hoặc hoạt động giáo dục của Hội đồng quản trị; hoặc 
là;  

c. Sexual assault as defined in 20 USC 1092, dating violence as 
defined in 34 USC 12291, domestic violence as defined in 34 USC 
12291, or “stalking” as defined in 34 USC 12291. 

14. “Standard Tiêu chuẩn bằng chứng”là bằng chứng nổi trội hơn có 
nghĩa là một phát hiện có nhiều khả năng xảy ra quấy rối tình dục hơn 
không. Tiêu chuẩn này được đáp ứng khi một người tìm hiểu thực tế 
đã xác định chắc chắn 50,1% rằng quấy rối tình dục đã xảy ra. 

15. “Supportive measures” “Các biện pháp hỗ trợ” có nghĩa là các dịch 
vụ được cá nhân hóa không kỷ luật, không trừng phạt được cung cấp 
khi thích hợp, sẵn có hợp lý và không tính phí hoặc lệ phí cho người 
khiếu nại hoặc người bị trả lời trước hoặc sau khi nộp đơn khiếu nại 
chính thức hoặc khi chưa có khiếu nại chính thức nộp. Các biện pháp 
đó được thiết kế để khôi phục hoặc duy trì quyền truy cập bình đẳng 
vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục của Ban giám hiệu mà 
không tạo gánh nặng bất hợp lý cho bên kia, bao gồm các biện pháp 
được thiết kế để bảo vệ sự an toàn của tất cả các bên, môi trường 
giáo dục hoặc để ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục. Các biện pháp 
hỗ trợ có thể bao gồm tư vấn, gia hạn thời hạn hoặc các điều chỉnh 
khác liên quan đến khóa học, thay đổi lịch làm việc hoặc lịch học, 
hạn chế lẫn nhau về liên lạc giữa các bên, thay đổi địa điểm làm việc 
hoặc trường học, nghỉ học, tăng cường an ninh và giám sát các khu 
vực nhất định của khuôn viên trường, và các biện pháp tương tự 
khác. Điều phối viên Title IX phải giữ bí mật bất kỳ biện pháp hỗ 
trợ nào được cung cấp cho người khiếu nại hoặc người bị trả lời, 
trong phạm vi mà việc duy trì tính bảo mật sẽ không làm giảm khả 
năng cung cấp các biện pháp hỗ trợ.  

16. “Title IX Coordinator” “Điều phối viên Tiêu đề IX” là cá nhân được 
Giám đốc chỉ định và ủy quyền để điều phối việc tuân thủ Tiêu đề IX 
cho Hội đồng trường, bao gồm, nhưng không giới hạn, chính sách 
quấy rối tình dục Tiêu đề IX và các thủ tục khiếu nại được đề cập ở 
đây. Điều phối viên Tiêu đề IX sẽ nhận được tất cả các khóa đào tạo 
theo yêu cầu của Phần 106 của Tiêu đề 34 của Bộ luật Quy định Liên 
bang Hoa Kỳ. Tên, địa chỉ văn phòng, địa chỉ thư điện tử và số điện 
thoại của Điều phối viên Title IX sẽ được đăng trên trang web của 
Hội đồng Nhà trường và trong mỗi cuốn sổ tay hoặc danh mục mà 
nó cung cấp cho những người nộp đơn xin nhập học và việc làm, học 
sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của sinh viên và người 
đi làm. 

17.  “Title IX” Tiêu đề IX”đề cập đến Tiêu đề IX của Tu chính án Giáo 
dục năm 1972 (20 USC 1681, v.v.) và các quy định được ban hành 
theo đó. Tiêu đề IX nghiêm cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính 
trong các chương trình giáo dục và các hoạt động nhận hỗ trợ tài 
chính của Liên bang, bao gồm Hội đồng Trường học quận Jefferson. 

REPORT PROCEDURE       THỦ TỤC BÁO CÁO 
 

1. Bất kỳ học sinh nào tin rằng mình là nạn nhân của quấy rối tình dục, 

như được định nghĩa ở đây, bởi một học sinh khác hoặc bởi một nhân 

viên hoặc nhân viên của Hội đồng Nhà trường, được khuyến khích báo 

cáo vấn đề với Điều phối viên Title IX hoặc nhân viên khác của Hội 

đồng quản trị.  

2. Bất kỳ người nào, chẳng hạn như cha mẹ / người giám hộ, hiệu trưởng, 

quản trị viên trường học, giáo viên, bạn bè hoặc người ngoài cuộc, có 

thể báo cáo phân biệt đối xử tình dục, bao gồm quấy rối tình dục, cho 

dù người báo cáo có phải là nạn nhân của hành vi có thể cấu thành phân 

biệt đối xử hay không quây rôi tinh dục. Báo cáo phải được gửi cho Điều 

phối viên Tiêu đề IX. 

3. Các báo cáo có thể được thực hiện bằng thư, điện thoại hoặc email bằng 

cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê cho Điều phối viên Title IX 

hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác dẫn đến việc Điều phối viên 

Title IX nhận được báo cáo bằng lời nói hoặc bằng văn bản. 

4. Khi biết thực tế hoặc thông báo về việc một học sinh bị cáo buộc quấy rối 

tình dục, Điều phối viên Tiêu đề IX phải, trong vòng 24 giờ, liên hệ với 

học sinh khiếu nại và phụ huynh / người giám hộ, nếu thích hợp, để xác 

định các dữ kiện có sẵn ngay lập tức và thảo luận về các lựa chọn, bao gồm 

sự sẵn có của các biện pháp hỗ trợ có sẵn hoặc không kèm theo việc nộp 

đơn khiếu nại chính thức. 

5. Báo cáo bị cáo buộc quấy rối tình dục phải đủ rõ ràng và rõ ràng để có 

thể được công nhận là báo cáo hợp pháp về hành vi quấy rối hoặc trả 

thù tình dục. Tối thiểu, một báo cáo phải bao gồm: (a) mô tả về hành vi 

bị cáo buộc là quấy rối tình dục, bao gồm (các) ngày, (các) thời gian và 

(các) địa điểm mà nó được cho là đã xảy ra; (b) danh tính của nạn nhân 

bị cáo buộc; (c) danh tính của kẻ quấy rối bị cáo buộc; và (d) danh tính 

của người báo cáo. 

6. Trong lần liên hệ đầu tiên sau khi nhận được báo cáo, Điều phối viên 

Title IX phải thông báo cho học sinh khiếu nại và phụ huynh / người 

giám hộ, nếu thích hợp, về quyền nộp đơn khiếu nại chính thức và 

cách làm như vậy. 

7. Nếu người khiếu nại quyết định không nộp đơn khiếu nại chính thức, 
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Điều phối viên Tiêu đề IX có thể tiến hành như sau:  

a. Điều phối viên Title IX có thể đóng báo cáo mà không cần thực hiện 

thêm hành động nào nếu không có đủ thông tin để đảm bảo mở cuộc 

điều tra bất chấp mong muốn của người khiếu nại. Nếu báo cáo được 

kết thúc, Điều phối viên Title IX phải:,  

i. Cung cấp các biện pháp hỗ trợ, nếu thích hợp, các biện pháp này phải 

được giữ bí mật; 

ii. Tài liệu lý do tại sao đóng cửa báo cáo không phải là cố tình thờ ơ; 

iii. Ghi lại các biện pháp được thực hiện để duy trì và khôi phục quyền 

truy cập bình đẳng vào các chương trình hoặc hoạt động; 

iv. Nếu không có biện pháp hỗ trợ nào được cung cấp, hãy ghi lại lý do 

tại sao phản ứng không rõ ràng là không hợp lý, và,  

v.  Duy trì báo cáo bí mật trong bảy (7) năm. 

b. Điều phối viên Tiêu đề IX có thể ký và nộp đơn khiếu nại chính thức 

ngay cả khi người khiếu nại không muốn tiếp tục. Điều phối viên Tiêu 

đề IX sẽ mở một cuộc điều tra bất chấp mong muốn của người khiếu 

nại nếu báo cáo đủ để cung cấp kiến thức rằng bất kỳ người nào đang 

quấy rối tình dục hoặc tấn công học sinh hoặc ngụ ý một hình thức 

quấy rối tình dục bởi một người có chức vụ quyền hạn. 
 

 

COMPLAINT PROCEDURE    THỦ TỤC KHIẾU NẠI

Khi nhận được đơn khiếu nại chính thức bằng văn bản của một sinh viên khiếu nại hoặc có chữ ký của Điều phối viên Tiêu đề IX, Điều phối viên Tiêu đề 
IX phải cung cấp ngay thông báo bằng văn bản cho các bên được biết, kèm theo một bản sao của các thủ tục khiếu nại này, bao gồm quy trình giải quyết 
không chính thức và quy trình kháng cáo. Thông báo bằng văn bản phải có các yếu tố sau: 

 
1. Thông báo về các cáo buộc quấy rối tình dục có khả năng cấu thành 

quấy rối tình dục, như được định nghĩa ở đây, bao gồm đầy đủ thông 
tin chi tiết được biết vào thời điểm đó và có thời gian để chuẩn bị 
phản hồi trước bất kỳ cuộc phỏng vấn ban đầu hoặc thủ tục khác. 
Các chi tiết đầy đủ bao gồm danh tính của các bên đã biết liên quan 
đến vụ việc, hành vi bị cáo buộc cấu thành quấy rối tình dục và (các) 
ngày và (các) địa điểm của (các) vụ việc bị cáo buộc, nếu. 

2. Tuyên bố rằng người khiếu nại và người bị trả lời sẽ được đối xử công 
bằng bằng cách: 

a. Đưa ra các biện pháp khắc phục khiếu nại khi người bị đơn đã xác định 
trách nhiệm về hành vi quấy rối tình dục, và 

b. Bằng cách tuân theo quy trình khiếu nại này trước khi áp dụng bất kỳ 
hành động kỷ luật nào đối với bị đơn hoặc các hành động khác không 
phải là biện pháp hỗ trợ. 

  Các biện pháp khắc phục phải được thiết kế để khôi phục hoặc duy 
trì quyền truy cập bình đẳng vào chương trình hoặc hoạt động giáo 
dục của Ban Giám hiệu và bao gồm các dịch vụ cá nhân như “các 
biện pháp hỗ trợ”; tuy nhiên, các biện pháp xử lý có thể mang tính 
kỷ luật hoặc trừng phạt, tùy từng trường hợp. 

3. Một tuyên bố rằng bị đơn được coi là không chịu trách nhiệm về 
hành vi bị cáo buộc cho đến khi xác định được trách nhiệm khi kết 
thúc cuộc điều tra. 

4. Thông báo thông báo cho mỗi bên rằng họ có thể có một cố vấn do 
họ lựa chọn, có thể là, nhưng không bắt buộc phải là luật sư và người 
có thể kiểm tra và xem xét tất cả các bằng chứng thu được như một 
phần của cuộc điều tra liên quan trực tiếp đến các cáo buộc nêu ra 
trong đơn khiếu nại chính thức. 

5. Thông báo về bất kỳ điều khoản nào trong Bộ Quy tắc Ứng xử dành 
cho Học sinh của Hội đồng Quản trị Trường Giáo xứ Jefferson nghiêm 
cấm việc cố ý khai báo gian dối hoặc cố ý gửi thông tin sai lệch trong 
quá trình khiếu nại. 

 

6. Một tuyên bố rằng, nếu trong quá trình điều tra, Điều phối viên Title 
IX hoặc Điều tra viên được chỉ định quyết định điều tra các cáo buộc 
Điều phối viên Tiêu đề IX phải cung cấp thông báo bằng văn bản 
về các cáo buộc bổ sung cho các bên được biết danh tính. 

7. Lưu ý rằng Điều phối viên Title IX có thể tổng hợp các khiếu nại 
chính thức về các cáo buộc quấy rối tình dục đối với nhiều hơn một 
người trả lời, hoặc của nhiều người khiếu nại chống lại một hoặc 
nhiều người trả lời, hoặc bởi một bên chống lại bên kia, nơi các cáo 
buộc về tình dục quấy rối phát sinh từ các sự kiện hoặc hoàn cảnh 
giống nhau. Trong trường hợp quy trình khiếu nại liên quan đến 
nhiều người khiếu nại hoặc nhiều hơn một người bị trả lời, thì trong 
phần này các tham chiếu đến một “bên” đơn lẻ, “người khiếu nại” 
hoặc “người trả lời” bao gồm số nhiều, nếu có  

8. Lưu ý rằng, nếu người trả lời là nhân viên của Hội đồng Trường Giáo 
xứ Jefferson, nhân viên đó có thể được cho nghỉ hành chính trong thời 
gian ngừng hoạt động của quy trình khiếu nại. 

9. Lưu ý rằng, nếu người trả lời là học sinh của Hội đồng Trường 
Giáo xứ Jefferson, học sinh đó có thể bị đưa ra khỏi trường khẩn 
cấp nếu, sau khi phân tích an toàn và rủi ro, học sinh đó là mối đe 
dọa ngay lập tức đối với sức khỏe thể chất hoặc sự an toàn của 
người khác học sinh. Trước bất kỳ sự loại bỏ nào như vậy, học sinh 
phải được cung cấp thông báo và cơ hội để phản đối quyết định. 
Ngoài ra, học sinh khuyết tật phải được cung cấp tất cả các biện 
pháp bảo vệ. 

10. Lưu ý rằng việc trả đũa, bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn 
ở, đe dọa, đe dọa, ép buộc hoặc phân biệt đối xử đối với bất kỳ cá 
nhân nào với mục đích can thiệp vào bất kỳ quyền hoặc đặc quyền 
nào được Bảo đảm bởi Tiêu đề IX đều bị nghiêm cấm và có thể bị 
kỷ luật. 

ĐIỀU TRA KHIẾU NẠI CHÍNH THỨC 

Khi điều tra một khiếu nại chính thức và trong suốt quá trình khiếu nại, Điều phối viên và Điều tra viên Title IX sẽ:
 

1. Bắt đầu quá trình điều tra trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi nhận 
được đơn khiếu nại chính thức và đảm bảo rằng quá trình điều tra được hoàn 
thành trong vòng hai mươi (20) ngày theo lịch kể từ khi bắt đầu điều tra. Cho 
phép việc trì hoãn tạm thời và gia hạn thời gian có giới hạn vì lý do chính 
đáng. Người khiếu nại và người trả lời phải được thông báo bằng văn bản về 
bất kỳ sự chậm trễ tạm thời nào và / hoặc gia hạn thời gian có giới hạn với 
các lý do do đó. 

2. Đảm bảo rằng trách nhiệm chứng minh và trách nhiệm thu thập bằng chứng 
đủ để đạt được quyết định về trách nhiệm thuộc về Điều phối viên và Điều 
tra viên Title IX chứ không phải các bên. 

3. Tạo cơ hội bình đẳng cho các bên trình bày nhân chứng, gửi câu hỏi bằng 
văn bản để bên kia / nhân chứng trả lời với điều kiện Điều phối viên Title 
IX xác định các câu hỏi là có liên quan, và các bằng chứng buộc tội khác 
cho Điều phối viên và Điều tra viên Title IX. 

4. Không hạn chế khả năng của một trong hai bên thảo luận về các cáo buộc 
đang được điều tra hoặc thu thập và trình bày bằng chứng liên quan cho 
Điều phối viên Title IX. 

5. Không cho phép các câu hỏi bằng chứng có liên quan và bằng chứng về 
khuynh hướng tình dục hoặc hành vi tình dục trước đó của người khiếu nại, 
trừ khi những câu hỏi và bằng chứng đó về hành vi tình dục trước đây của 
người khiếu nại được đưa ra để chứng minh rằng ai đó không phải là người 

bị trả lời đã thực hiện hành vi mà người khiếu nại cáo buộc, hoặc nếu các 
câu hỏi và bằng chứng liên quan đến các sự cố cụ thể về hành vi tình dục 
trước đây của người khiếu nại đối với người trả lời và được đưa ra để chứng 
minh sự đồng ý. Điều phối viên hoặc Điều tra viên Title IX phải giải thích 
cho bên đề xuất thắc mắc bất kỳ quyết định loại trừ một câu hỏi hoặc bằng 
chứng là không liên quan. 

6. Cung cấp cho một bên thông báo bằng văn bản về ngày, giờ, địa 
điểm, người tham gia và mục đích của tất cả các cuộc phỏng vấn 
điều tra hoặc các cuộc họp hoặc thủ tục tố tụng khác, với đủ thời 
gian để bên đó chuẩn bị. Bữa tiệc có thể có một cố vấn đi kèm. 

7. Cung cấp cho cả hai bên cơ hội bình đẳng để kiểm tra và xem xét 
bất kỳ bằng chứng nào thu được như một phần của cuộc điều tra 
có liên quan trực tiếp đến các cáo buộc được nêu ra trong một đơn 
khiếu nại chính thức. Điều này bao gồm bằng chứng mà Điều phối 
viên hoặc Điều tra viên Title IX không có ý định dựa vào đó để 
đạt được quyết định về trách nhiệm và bằng chứng buộc tội hoặc 
buộc tội cho dù được thu thập từ một bên hay nguồn khác. Mục 
đích là để mỗi bên có thể phản hồi một cách có ý nghĩa các bằng 
chứng trước khi kết thúc cuộc điều tra. 

8. Trước khi hoàn thành báo cáo điều tra, Điều phối viên hoặc Điều 
tra viên Title IX phải cung cấp bằng chứng cho mỗi bên và cố vấn 
của họ, nếu có. Sau đó, các bên có mười (10) ngày theo lịch để 
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gửi phản hồi bằng văn bản mà Điều phối viên hoặc Điều tra viên 
Title IX sẽ xem xét trước khi hoàn thành báo cáo điều tra. 

9. Sau thời gian phản hồi 10 ngày và xem xét các câu trả lời và bất 
kỳ bằng chứng bổ sung nào do các bên gửi, hãy tạo một báo cáo 
điều tra dựa trên đánh giá khách quan về tất cả các bằng chứng 

liên quan. Báo cáo sẽ tóm tắt một cách công bằng các bằng chứng 
liên quan và sau khi hoàn thành, sẽ được gửi cho mỗi bên và cố 
vấn của bên đó, nếu có. 

 

XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

Sau khi Điều phối viên Title IX gửi báo cáo điều tra cho các bên và trước khi Người ra quyết định đạt được quyết định về trách nhiệm, (những) Người ra 

quyết định phải dành cho mỗi bên bảy (7) ngày lịch để gửi các câu hỏi bằng văn bản, có liên quan mà một bên muốn hỏi bất kỳ bên nào hoặc nhân chứng, 

cung cấp cho mỗi bên câu trả lời và cho phép mỗi bên theo dõi bổ sung, có giới hạn.Người ra Quyết định, không thể là (các) Người như  

Điều phối viên Tiêu đề IX hoặc (các) Điều tra viên, phải đưa ra quyết định bằng văn bản về trách nhiệm trong vòng mười (10) ngày dương lịch kể từ khi 

hoàn thành câu hỏi và thời gian trả lời cho cả hai bên, đồng thời. 

Để đạt được quyết định này, Người ra quyết định phải áp dụng tiêu chuẩn bằng chứng được mô tả trong phần Định nghĩa của thủ tục này. Văn bản xác 

định phải bao gồm --- 
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1. Xác định các cáo buộc có khả năng cấu thành quấy rối tình dục; 

2. Mô tả các bước thủ tục được thực hiện từ khi nhận được đơn khiếu nại 
chính thức thông qua việc xác định, bao gồm bất kỳ thông báo nào về 
các bên, phỏng vấn các bên và nhân chứng, thăm địa điểm, các phương 
pháp được sử dụng để thu thập bằng chứng, và các cuộc phỏng vấn hoặc 
các thủ tục tố tụng khác được tổ chức; 

3. Kết quả thực tế hỗ trợ cho việc xác định; 

4. Kết luận về việc áp dụng các chính sách của Hội đồng Nhà trường và / 
hoặc Quy tắc Ứng xử của Học sinh đối với sự thật; 

5. Một tuyên bố và cơ sở lý do, kết quả của mỗi cáo buộc, bao gồm 

quyết tâm về trách nhiệm, bất kỳ biện pháp trừng phạt kỷ luật nào được 
áp dụng đối với người trả lời và liệu các biện pháp khắc phục có được 
thiết kế để khôi phục hoặc duy trì quyền truy cập bình đẳng vào chương 
trình hoặc hoạt động giáo dục của Ban giám hiệu sẽ là Người ra quyết 
định cung cấp cho người khiếu nại; và 

 

 

6. Các kết luận liên quan đến việc áp dụng các chính sách của Hội đồng 
Nhà trường và / hoặc Quy tắc Ứng xử của Học sinh vào thực tế 

7. Người ra quyết định phải cung cấp quyết định bằng văn bản cho 
các bên đồng thời 

8. Quyết định về trách nhiệm sẽ trở thành cuối cùng vào ngày rằng 
Người ra quyết định cung cấp cho các bên quyết định bằng văn 
bản về kết quả của việc kháng cáo, nếu đơn kháng cáo được nộp 
hoặc, nếu đơn kháng cáo không được nộp, vào ngày mà kháng cáo 
sẽ không còn được coi là hợp thời nữa 

9. Điều phối viên Title IX chịu trách nhiệm thực hiện hiệu quả bất kỳ 
các biện pháp khắc phục. 

 

 

 

KHÁNG CÁO 
 

1. Cả hai bên hoặc một trong hai bên có thể kháng cáo trong vòng bảy (7) 
ngày theo lịch kể từ khi có quyết định liên quan đến trách nhiệm, hoặc từ 
Điều phối viên Title IX hoặc Người ra quyết định loại bỏ khiếu nại chính 
thức hoặc bất kỳ cáo buộc nào trong đó, trên cơ sở sau: 

a. Sự bất thường về thủ tục ảnh hưởng đến kết quả của vấn đề; 

b. Bằng chứng mới không có sẵn một cách hợp lý vào thời điểm xác định 
trách nhiệm hoặc sa thải được đưa ra, có thể ảnh hưởng đến kết quả 
của vấn đề; hoặc;  

c. Điều phối viên Title IX, (các) Điều tra viên hoặc (các) Người ra quyết 
định có xung đột lợi ích hoặc thiên vị đối với hoặc chống lại một trong 
hai bên nói chung, hoặc cá nhân người khiếu nại hoặc người trả lời đã 
ảnh hưởng đến kết quả của vấn đề. Đối với tất cả các kháng nghị, Giám 
đốc hoặc nhà thiết kế phải: 

a. Thông báo cho bên kia bằng văn bản khi đơn kháng cáo được nộp và 
thực hiện thủ tục kháng cáo bình đẳng cho cả hai bên; 

b. Đảm bảo rằng bất kỳ người được chỉ định nào của Giám đốc để kháng 
nghị đều không giống nhau người với tư cách là (những) Người ra 
quyết định đã đạt được quyết định về trách nhiệm hoặc sa thải; (các) 
Điều tra viên, hoặc Điều phối viên Tiêu đề IX; 

c. Cho phép cả hai bên mười (10) ngày theo lịch và cơ hội bình đẳng để 
gửi một tuyên bố bằng văn bản ủng hộ hoặc phản đối kết quả; 

d. Ra quyết định bằng văn bản mô tả kết quả kháng cáo và lý do cho kết 
quả; và 

e. Cung cấp quyết định bằng văn bản đồng thời cho cả hai bên. 

 

NGHIÊM CẤM SỰ PHỤC THÙ 

1. V iệc trả thù dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ học sinh hoặc 
nhân viên nào đưa ra báo cáo hoặc khiếu nại hoặc tham gia vào bất kỳ 
cuộc điều tra nào theo chính sách này là vi phạm nghiêm trọng chính 
sách phân biệt giới tính của Hội đồng quản trị. Việc trả đũa như vậy 
được coi là một hành vi quấy rối tình dục chính nó; do đó, các báo cáo 
và khiếu nại về hành vi trả đũa đó được xử lý theo cách tương tự như 
hành vi quấy rối tình dục. Không ai có thể đe dọa, đe dọa, ép buộc hoặc 
phân biệt đối xử chống lại bất kỳ cá nhân nào với mục đích can thiệp 
vào bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào được Bảo đảm bởi Tiêu đề IX 
hoặc chính sách này, hoặc vì cá nhân đó đã báo cáo hoặc khiếu nại, 
làm chứng, hỗ trợ hoặc tham gia hoặc từ chối tham gia dưới bất kỳ 
hình thức nào vào cuộc điều tra, tố tụng hoặc cuộc họp theo thủ tục 
này. Đe dọa, đe dọa, ép buộc hoặc phân biệt đối xử cấu thành hành vi 
trả đũa. Các hành động bị cấm này bao gồm các cáo buộc đối với một 
cá nhân vì vi phạm chính sách không liên quan đến phân biệt giới tính 
hoặc quấy rối tình dục, nhưng phát sinh từ các sự kiện hoặc hoàn cảnh 
giống như một báo cáo hoặc khiếu nại về phân biệt giới tính hoặc một 
báo cáo hoặc khiếu nại chính thức về quấy rối tình dục, đối với mục 
đích can thiệp vào bất kỳ quyền hoặc đặc quyền nào được bảo đảm bởi 
Tiêu đề IX hoặc 34 CFR Phần 106 (các quy định của Tiêu đề IX).  

 

Điều phối viên Title IX phải giữ bí mật danh tính của bất kỳ cá nhân nào 
đã báo cáo hoặc khiếu nại về phân biệt giới tính, bao gồm quấy rối tình 
dục, bất kỳ người khiếu nại nào, bất kỳ người bị cáo buộc nào và bất kỳ 
nhân chứng nào (trừ trường hợp được luật FERPA cho phép (20 USC 
1232 (b)), các quy định của FERPA (34 CFR Phần 99), hoặc theo yêu 
cầu của pháp luật, hoặc để thực hiện mục đích của 34 CFR Phần 106, 
bao gồm việc tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào hoặc thủ tục tư pháp 
phát sinh theo đó). Các khiếu nại cáo buộc trả đũa có thể được nộp theo 
các thủ tục này. 

2. Hoàn cảnh cụ thể. 

a. Việc thực hiện các quyền được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất 
không cấu thành hành vi trả đũa bị cấm theo phần này. 

b. Việc buộc tội một cá nhân có hành vi vi phạm chính sách vì đã đưa 
ra một tuyên bố sai trái nghiêm trọng với đức tin xấu trong quá trình 
tiến hành theo các thủ tục này không cấu thành hành vi trả đũa bị 
cấm theo phần này, tuy nhiên, với điều kiện là chỉ xác định về trách 
nhiệm là không đủ để kết luận rằng bất kỳ bên nào đã đưa ra tuyên 
bố sai trái trọng yếu với ý xấu.

CHÍNH THỨC TỪ CHỐI SỰ KHIẾU NẠI 

1. Điều phối viên Tiêu đề IX phải xem xét các cáo buộc được đưa ra 

trong một đơn khiếu nại chính thức. Nếu hành vi bị cáo buộc trong 

đơn khiếu nại chính thức không cấu thành “quấy rối tình dục”, như 

được định nghĩa ở đây, ngay cả khi đã được chứng minh, hoặc không 

xảy ra trong chương trình hoặc hoạt động giáo dục của Hội đồng 

Nhà trường, thì Điều phối viên Title IX phải bác bỏ đơn khiếu nại 

chính thức. Việc sa thải như vậy không loại trừ hành động theo bất 

kỳ chính sách nào khác của Hội đồng Nhà trường hoặc Quy tắc Ứng 

xử của Học sinh. 

2. Điều phối viên Title IX có thể bác bỏ đơn khiếu nại chính thức hoặc  

 

 

bất kỳ cáo buộc nào trong đó, nếu, vào bất kỳ thời điểm nào trong quá 

trình điều tra, người khiếu nại thông báo bằng văn bản cho Điều phối 

viên Title IX rằng người khiếu nại muốn rút đơn khiếu nại chính thức 

hoặc bất kỳ cáo buộc nào trong đó; người trả lời không còn được ghi 

danh hoặc làm việc bởi Hội đồng Nhà trường; hoặc các tình huống cụ 

thể ngăn cản Điều phối viên Title IX thu thập bằng chứng đủ để đi đến 

quyết định về khiếu nại hoặc cáo buộc chính thức trong đó. 

3.  Khi được yêu cầu hoặc cho phép sa thải theo phần này, Điều phối 

viên Title IX phải nhanh chóng gửi thông báo bằng văn bản về việc 

sa thải và (các) lý do do đó đồng thời cho cả hai bên. 
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THÔNG TIN KHIẾU NẠI CHÍNH THỨC 
 
Bất kỳ lúc nào sau khi nộp đơn khiếu nại chính thức - nhưng trước khi đưa ra quyết định trách nhiệm - Điều phối viên Title IX có thể đề nghị hỗ trợ quá 
trình giải quyết không chính thức, chẳng hạn như hòa giải hoặc phục hồi công lý, mà không yêu cầu điều tra đầy đủ và xét xử, với điều kiện là Điều phối 
viên Tiêu đề IX: 

1. Cung cấp cho các bên tiết lộ thông báo bằng văn bản: các cáo buộc, xác 
minh lại quy trình không chính thức, bao gồm cả hậu quả của việc tham 
gia vào quá trình giải quyết không chính thức và thông báo rằng, bất kỳ 
lúc nào trước khi đồng ý với một giải pháp cuối cùng, một bên có thể rút 
khỏi quy trình giải quyết không chính thức và tiếp tục quy trình khiếu 
nại chính thức. 
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2. Có được sự đồng ý tự nguyện bằng văn bản của các bên đối với quá 
trình giải quyết không chính thức và 

3. Không đưa ra hoặc tạo điều kiện cho một quy trình giải quyết không 
chính thức để giải quyết các cáo buộc rằng một nhân viên đã quấy 
rối tình dục một học sinh.  

 

DISCIPLINE       KỶ LUẬT  
Một nhân viên hoặc học sinh có thể bị kỷ luật nếu xác định được trách nhiệm về hành vi quấy rối hoặc trả thù tình dục theo chính sách này. Điều phối viên 
Title IX sẽ chuyển vấn đề này đến quản trị viên thích hợp để bắt đầu các thủ tục kỷ luật. Một học sinh hoặc nhân viên bị kỷ luật phải được xử lý theo quy 
trình phù hợp với luật pháp Tiểu bang và Hội đồng trường chính sách. 
 
SỰ HỌC NGHỀ 

Điều phối viên Title IX, (các) điều tra viên, (các) người ra quyết định và bất kỳ người nào hỗ trợ quá trình giải quyết không chính thức, phải được đào tạo 
về định nghĩa quấy rối tình dục như đã nêu trong thủ tục này, phạm vi chương trình giáo dục của Ban giám hiệu hoặc hoạt động, cách tiến hành quá trình 
điều tra và khiếu nại bao gồm phỏng vấn, kháng nghị và các quy trình giải quyết không chính thức, nếu có, và cách phục vụ khách quan, bao gồm bằng 
cách tránh thành kiến đối với các sự kiện đang được đề cập, xung đột lợi ích và thành kiến. Điều tra viên phải được đào tạo về các vấn đề liên quan để tạo 
ra một báo cáo điều tra tóm tắt một cách công bằng các bằng chứng liên quan. Bất kỳ tài liệu nào được sử dụng để đào tạo Điều phối viên Title IX, Điều 
tra viên, Người ra quyết định và bất kỳ người nào tạo điều kiện cho quá trình giải quyết không chính thức, không được dựa trên các định kiến về giới tính 
và phải thúc đẩy các cuộc điều tra và xét xử khách quan đối với các khiếu nại chính thức về quấy rối tình dục. 
 
LƯU TRỮ HỒ SƠ 

Điều phối viên Title IX phải duy trì hồ sơ trong thời gian bảy (7) năm về bất kỳ hành động nào, bao gồm bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào, được thực hiện để 
phản hồi một báo cáo hoặc khiếu nại chính thức về quấy rối tình dục. Trong mỗi trường hợp, Điều phối viên Title IX phải ghi lại cơ sở để kết luận rằng 
bất kỳ phản hồi nào không phải là do cố tình thờ ơ, và phải ghi lại các biện pháp được thực hiện và thiết kế để khôi phục và duy trì quyền truy cập bình 
đẳng vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục của Ban giám hiệu. Nếu một người khiếu nại không được cung cấp các biện pháp hỗ trợ, thì Điều phối 
viên Tiêu đề IX phải ghi lại lý do tại sao phản ứng đó rõ ràng là không hợp lý dựa trên các tình huống đã biết. Tài liệu về các cơ sở hoặc biện pháp nhất 
định không hạn chế Điều phối viên Title IX trong tương lai cung cấp các giải thích bổ sung hoặc nêu chi tiết các biện pháp bổ sung được thực hiện. Ngoài 
ra, những điều sau đây phải được duy trì: 
 
1. Mỗi cuộc điều tra quấy rối tình dục bao gồm bất kỳ quyết định nào 

liên quan đến trách nhiệm và bất kỳ bản ghi âm hoặc ghi âm hoặc 
bảng điểm nào, bất kỳ biện pháp trừng phạt kỷ luật nào áp dụng đối 
với người bị trả lời và bất kỳ biện pháp khắc phục nào cung cấp cho 
người khiếu nại được thiết kế để khôi phục hoặc duy trì quyền truy 
cập bình đẳng vào chương trình giáo dục hoặc hoạt động của Ban 
Giám hiệu. 

2. Mọi kháng nghị và kết quả từ đó; 

3. Bất kỳ giải pháp không chính thức nào và kết quả do đó; và 

4. tất cả các tài liệu được sử dụng để đào tạo (các) Điều phối viên Chức 
danh IX, (các) Điều tra viên, Quyết định- (Các) nhà sản xuất và bất 
kỳ người nào tạo điều kiện cho quy trình giải quyết không chính 
thức. Tất cả các tài liệu đào tạo phải được công bố rộng rãi trên trang 
web của Ban Giám hiệu. 

ĐỨA TRẺ LẠM DỤNG BỊ TẠM DỪNG 

Nếu nạn nhân của cáo buộc quấy rối tình dục là học sinh vị thành niên và nếu hành vi quấy rối bị cáo buộc nằm trong định nghĩa lạm dụng theo chính sách 
của Hội đồng Nhà trường JGCE - Lạm dụng Trẻ em, thì tất cả nhân viên của trường sẽ được coi là báo cáo viên bắt buộc và các cáo buộc phải được báo 
cáo cho cơ quan bảo vệ trẻ em hoặc thực thi pháp luật theo quy định của luật tiểu bang và chính sách của Hội đồng về lạm dụng trẻ em. Việc báo cáo như 
vậy phải được thực hiện cùng với các quy trình xử lý quấy rối tình dục hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác. 

Bất kỳ nhân viên nào của Hội đồng Nhà trường có lý do để tin rằng hành vi phạm tội tình dục đã xảy ra theo luật Louisiana hoặc cấu thành hành vi tình 
dục bị cấm giữa nhà giáo dục và học sinh phải báo cáo ngay thông tin đó cho Điều phối viên Title IX, người sẽ gửi báo cáo cho địa phương thích hợp hoặc 
cơ quan hành pháp nhà nước. Việc không báo cáo như vậy có thể dẫn đến việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên, lên đến và bao gồm cả khả năng bị chấm 
dứt hợp đồng. 

 
CẢNH SÁT VÀ Y TẾ 

Một học sinh trải qua bất kỳ hình thức tấn công tình dục nào đều được khuyến khích tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Học sinh có thể trải qua kỳ 
kiểm tra y tế để thu thập và bảo quản hợp lý bằng chứng vật chất về bất kỳ vụ tấn công tình dục nào có hoặc không có sự tham gia của cảnh sát. 

Đối với trường hợp khẩn cấp y tế và / hoặc để báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật, hãy gọi 911. 

Ref: 42 USC 2000e (Civil Rights-Definitions); 29 CFR 1604.11 (Guidelines on Discrimination Because of Sex-Sexual Harassment); La. Rev. Stat. Ann. 
§§14:41, 14:42, 14:42.1, 17:81. 

 

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 giấy ủy quyền đó không được xuất trình và phụ huynh / người giám hộ hợp pháp gọi điện thoại cho phép học sinh rời khỏi khuôn viên trường với 
người không được ủy quyền đó, hiệu trưởng / người được chỉ định sẽ xác minh bằng cách gọi điện thoại cho phụ huynh / người giám hộ hợp pháp theo số 
điện thoại được liệt kê trên học sinh Thẻ khẩn cấp. Nếu không liên lạc được với phụ huynh / người giám hộ hợp pháp qua điện thoại, học sinh sẽ không 
được nghỉ học. 

Trong một số trường hợp, sẽ cần phải gửi một dịch vụ lái xe cho trẻ em. Cha mẹ / người giám hộ hợp pháp sẽ gọi cho công ty để cung cấp dịch vụ vận  

 
chuyển. Phụ huynh / người giám hộ hợp pháp phải cung cấp cho trường tên công ty và cho phép bằng lời nói để trả tự do cho đứa trẻ. Người lái xe phải ký 
vào sổ kiểm tra và ghi số giấy phép của xe mình. 
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Nếu hiệu trưởng / người được chỉ định cảm thấy rằng phụ huynh / người giám hộ hợp pháp không đủ khả năng chi trả phí dịch vụ lái xe, tiền vé sẽ được 
thanh toán từ tài khoản của trường và được hoàn trả bởi quỹ chung của hệ thống trường học. 

Phụ huynh / người giám hộ hợp pháp có thể cho phép hiệu trưởng / người được chỉ định bằng miệng hoặc bằng văn bản, cho phép học sinh bất cứ việc 
chuyển tải nào mà phụ huynh / người giám hộ hợp pháp cho phép. 

Học sinh được giải phóng không cần sự đồng ý của phụ huynh để đăng xuất. Học sinh từ 18 tuổi trở lên có thể nghỉ học, tuy nhiên, nếu hiệu trưởng / y tá 
tin rằng học sinh quá ốm để lái xe, họ phải từ chối quyền rời khỏi trường của học sinh. 

Tự tử (Hăm dọa hoặc Xâm phạm)  

PHƯƠNG CÁCH PHẢI LÀM KHI CÓ TỰ TỬ 
 

1. Bất kỳ nỗ lực tự sát, đe dọa hoặc cử chỉ nào phải được báo cáo trực 
tiếp cho quản lý trường học và chỉ định chuyên gia sức khỏe tâm 
thần (cố vấn hoặc nhân viên xã hội). Học sinh phải thường xuyên 
nhìn thấy một người lớn chăm sóc. Phần I của Giấy giới thiệu Tự tử 
(Mẫu S.S. 80) sẽ ngay lập tức được hoàn thành bởi người có thông 
tin đầu tiên và đưa cho chuyên gia sức khỏe tâm thần của trường, 
người sẽ hoàn thành đánh giá. . 

2. Một chuyên gia sức khỏe tâm thần có giấy phép tại trường học (MHP) 
có thể bao gồm một nhân viên xã hội giáo dục đặc biệt, cố vấn, cố vấn 
Can thiệp sớm hoặc nhân viên xã hội hoặc bất kỳ nhân viên tư vấn 
hoặc nhân viên xã hội được cấp phép nào khác được học khu tuyển 
dụng, sẽ tiến hành đánh giá rủi ro và hoàn thành Phần II của mẫu Giấy 
giới thiệu Tự tử. Những người thực hiện đánh giá rủi ro phải được 
đào tạo / có kinh nghiệm trong việc đánh giá hành vi tự sát. Nếu không 
có MHP được cấp phép trong khuôn viên trường, nên liên hệ với một 
người nào đó trong danh sách Buddy để hoàn thành đánh giá. Nếu 
không thể liên hệ với từng người thì có thể liên hệ với Jefferson Parish 
Mobile Crisis theo số 504 832-5123 để được hỗ trợ. Người đánh giá 
hoặc người quản lý sức khỏe tâm thần được khuyến nghị không tham 
gia vào bất kỳ xung đột hiện tại nào với trẻ em / thanh thiếu niên. 
Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng việc đánh giá diễn ra trong vòng hai 
mươi (20-30) phút sau khi đưa ra tuyên bố ban đầu để trẻ em / thanh 
thiếu niên có thời gian điều chỉnh cảm xúc đau khổ. 

 

 Không thể đánh giá chính xác nếu một học sinh bị mất kiểm soát. 
Là một phần của đánh giá này, chuyên gia sức khỏe tâm thần sẽ 
hoàn thành bản sàng lọc thích hợp của Columbia. Ngoài ra, 
chuyên gia sức khỏe tâm thần sẽ thu thập càng nhiều thông tin 
càng tốt từ cha mẹ / người giám hộ hợp pháp và những người khác 
biết tình trạng và mối đe dọa của học sinh. 

a. Ngày và giờ chính xác của bất kỳ tài liệu bằng văn bản 
h o ặ c  b ằ n g  l ờ i  n ó i  t h ả o  l u ậ n về một mối đe 
dọa tự tử hoặc tự hại. 

b. Có phải đứa trẻ có một kế hoạch làm hại bản thân, ý định tự 
gây tổn thương, phương tiện tự làm tổn thương. 

c. 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. 

d. Khám phá các chiến lược đối phó và các yếu tố bảo vệ 
khác. 

3. Tất cả các chuyên gia sức khỏe tâm thần xác định rằng không có rủi 
ro nào xảy ra, họ sẽ liên hệ với cha mẹ / người giám hộ và thông báo 
cho họ về tình huống và đưa ra bất kỳ khuyến nghị / gợi ý cần thiết 
nào sẽ được ghi lại trong phần 3 của Mẫu đơn giới thiệu tự tử (Mẫu 
SS 80). Mẫu đơn sẽ được gửi về nhà để phụ huynh có chữ ký. Nếu 
MHP của trường học xác định rằng học sinh có nguy cơ tự tử (thấp, 
trung bình hoặc cao), thì phần 3 của biểu mẫu giới thiệu tự tử sẽ được 
hoàn thành và sẽ bao gồm liên hệ của phụ huynh và nơi học sinh đã 
được giới thiệu đánh giá / đánh giá thêm. Như trong bất kỳ trường 
hợp khẩn cấp nào liên quan đến sự an toàn và sức khỏe của học sinh, 
chuyên gia sức khỏe tâm thần và người được chỉ định chính sẽ liên hệ 
với phụ huynh / người giám hộ hợp pháp và yêu cầu họ báo cáo với 
trường để họ có thể truyền đạt thông tin về mức độ nghiêm trọng của 
học sinh. Nếu học sinh đang được chăm sóc bởi một chuyên gia sức 
khỏe tâm thần, phụ huynh / người giám hộ hợp pháp sẽ liên hệ với 
chuyên gia sức khỏe tâm thần và sắp xếp cho một cuộc đánh giá 
khẩn cấp. Nếu học sinh không được một chuyên gia sức khỏe tâm 
thần chăm sóc, và ít có nguy cơ gia đình sẽ được giới thiệu đến một 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng. Trong 
trường hợp rủi ro trung bình và cao, mhp nhà trường có thể giới 
thiệu trực tiếp gia đình đến phòng cấp cứu của bệnh viện hoặc đội 
xử lý khủng hoảng lưu động và yêu cầu đánh giá khẩn cấp. Nhà 
trường sẽ chuyển tất cả các bản sao cho nhóm xử lý khủng hoảng 
hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần của trẻ. 

4. Nếu kết quả đánh giá dẫn đến việc nhập viện, phụ huynh / người 
giám hộ sẽ được khuyến khích trao đổi cởi mở với hiệu trưởng hoặc 
người được chỉ định và chia sẻ kết quả đánh giá, cũng như các 
khuyến nghị của các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần của 
học sinh, để tránh xảy ra tương lai cuộc khủng hoảng. 

5. Nếu thực hiện thêm hành động, hãy sử dụng Mẫu giới thiệu tự tử 
thứ hai và hoàn thành Phần I và III. Chuyển tiếp các bản sao như 
được chỉ định.

Đi Học Trễ (đến trường trễ & đến lớp trễ)  

PHƯƠNG CÁCH VỀ ĐI HỌC TRỄ (ĐẾN 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. Đi trễ lần 1 và lần 2 trong mỗi học kỳ - Cảnh cáo học sinh bằng lời 
nói với chữ ký của học sinh trên Thẻ đến muộn. 

b. Đi học muộn lần thứ 3 trong mỗi học kỳ - Một cuộc họp không đình 
chỉ sẽ được lên lịch với phụ huynh / người giám hộ hợp pháp và giới 
thiệu sẽ được thực hiện cho một cố vấn. in each semester. 

c. Trễ thứ 4 và thứ 5 trong mỗi học kỳ - trường học cấm một giờ hoặc 
các hình thức kỷ luật khác. 

d. Việc tiếp tục đi trễ không lý do có thể dẫn đến việc bị đình chỉ học 
tại trường, các hình thức kỷ luật khác hoặc bị giới thiệu đến toà 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 River ghi danh theo học trường bên hướng đông của dòng song. Học sinh cư ngụ bên hướng Tây 
của Mississippi ghi danh theo học bên hướng tây của dòng sông. 

Học sinh đang sống cùng với Cha mẹ/Giám hộ hợp pháp trong quận Jefferson để đủ điều kiện chuyển hay đổi sang trường khác hợp lệ cũng năm trong 
khuôn viên 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.  
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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 (JP Schools). 

Trợ lý hành chính văn phòng (COAA) qua điện thoại để xác minh thông tin và sau đó chuyển tiếp thông tin đã gửi qua email tới COAA tương ứng. Nhà 

trường và người giám hộ / giám hộ hợp pháp của học sinh sẽ được liên hệ về quyết định. Nộp đơn yêu cầu thay đổi quyền giám hộ tại tòa án vị thành niên 

vì một lý do không thuyết phục được coi là một nỗ lực để phá vỡ chính sách và thủ tục của Trường JP. 

Có thể truy cập trực tuyến các biểu mẫu yêu cầu chuyển trường tại jpschools.org/Page/264. Phụ huynh có thể liên hệ với Văn phòng Tuân thủ theo số 504-

365-5312 để được hỗ trợ hoặc thêm thông tin. Các giấy tờ được xuất trình làm bằng chứng về nơi cư trú phải có tên và địa chỉ hợp pháp hiện tại của cha 

mẹ / người giám hộ hợp pháp của học sinh. Tất cả các yêu cầu nhập học khác phải được đáp ứng. (Xem YÊU CẦU TUYỂN SINH). 

 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC CAO HỌC (ASA) 
 Phương Cách và Nội quy chuyển đổi áp dụng cho “Học Cao 

Học (ASA)” có trên trang mạng: www.jpschools.org/asa/ 
 Mẫu yêu cầu của Học cao Học CHỈ có sẵn vào các khung giờ 

được chỉ định và trực tuyến tại Specialty@jpschools.org. 

Ruppel Academie Francais 
Ruppel Academie Francaise là trường dạy tiếng Pháp tuyển sinh có chọn lọc và cung cấp chương trình giảng dạy tiên tiến cho những 
sinh viên năng động. Học sinh theo học Ruppel Academie Francaise trải nghiệm chương trình giảng dạy giống như học sinh theo học 
tại Học viện Nghiên cứu Nâng cao (ASA) của học khu, với lợi ích bổ sung là các lớp học hàng ngày bằng tiếng Pháp. Ruppel KHÔNG 
PHẢI là một trường dạy nhập học của Pháp, có nghĩa là nội dung cốt lõi vẫn được giảng dạy bằng tiếng Anh. Học sinh được lập trình 
tiếng Pháp hàng ngày và mục tiêu là để học sinh thi thành thạo tiếng Pháp Trung học I và II vào cuối năm lớp tám 
 
THUYÊN CHUYỂN NGOẠI LỆ (GIÁO DỤC TỔNG HỢP VÀ ĐẶC BIỆT) 

1. Bất kỳ ai đang theo học một trường ngoài khu vực học sinh hiện đang 

cư ngụ, học sinh hiện trong khu vực có sự Chuyển giao Trường hợp Bất 

thường đã được phê duyệt (“trường hợp bất thường”) hoặc Chuyển trường 

Đặc biệt về Giáo dục Đặc biệt đã được phê duyệt (“trường hợp bất 

thường”) miễn dịch vụ đưa đón học sinh. Do đó, việc đưa đón đến và đi 

từ trường tiếp nhận sẽ do học sinh chuyển trường hoặc (các) phụ huynh / 

(những) người giám hộ hợp pháp của học sinh chuyển đến chịu trách 

nhiệm của học sinh chuyển trường hoặc (các) cha mẹ / (các) người giám 

hộ hợp pháp của anh ấy / cô ấy. 

 

2. Trong trường hợp được nhận thấy là bất thường, cha mẹ / người giám 

hộ có thể gửi Yêu cầu chuyển trường hợp đột xuất thay mặt cho con / 

con của họ để được xem xét chuyển trường được chấp thuận. 

3. Yêu cầu chuyển trường trong trường hợp bất thường có thể được đưa ra 

bất kỳ lúc nào trong năm học dựa trên đơn đăng ký bằng văn bản của 

(các) phụ huynh / (những) người giám hộ hợp pháp của học sinh, trong 

đó lý do chuyển trường được mô tả bằng văn bản và nộp cho Văn phòng 

Tuân thủ của quận Jefferson Các trường trước ngày chuyển trường có 

hiệu lực và yêu cầu chuyển trường sau đó đã được Cán bộ Tuân thủ chấp 

thuận. 

4. Mỗi yêu cầu chuyển trường hợp bất thường phải kèm theo tài liệu hỗ trợ 

được cung cấp bởi một người không liên quan như bác sĩ điều trị, nhân 

viên xã hội hoặc người khác không liên quan đến người gửi yêu cầu và 

học sinhmà yêu cầu được thực hiện thay mặt. 

5. Một sự chuyển giao trường hợp bất thường có thể được chấp 

thuận để cho phép một anh chị em đăng ký vào cùng một 

trường của anh chị em của họ đang nhận các dịch vụ dành cho 

người khuyết tật nghiêm trọng khi các dịch vụ đó không có 

sẵn ở học sinh khuyết tật nặng trường khu đi học. 

6. Học sinh cư trú ở phía đông sông Mississippi ghi danh vào 

các trường do Học khu điều hành sẽ được chỉ định theo học 

các trường nằm ở phía đông của con sông. Học sinh cư trú ở 

phía tây của Mississippi River sẽ được chỉ định theo học các 

trường nằm ở phía tây bên sông.  
7. Một sự chuyển giao trường hợp bất thường chỉ có hiệu lực đối 

với năm học mà nó được chấp thuận. Sinh viên tìm kiếm một 

chuyển hoàn cảnh bất thường ở bất kỳ trường nào tiếp theo 

năm phải nộp đơn lại. 

8. Không có sự chuyển giao trường hợp bất thường nào sẽ được 

chấp thuận trong đó lý do ủng hộ việc chuyển giao là hoàn 

toàn dựa trên dựa trên những cân nhắc về việc chăm sóc trẻ 

trước và / hoặc sau khi đi học.  
9. Có thể yêu cầu Chuyển khoản Trường hợp Bất thường cho 

các chương trình học được phê duyệt ở trường trung học 

không có sẵn tại các trường khu vực tham dự. 

ĐƠN CHO PHÉP VÀ THUYÊN CHUYỂN  

 

1. Bất kỳ ai theo học tại một trường ngoài khu vực đi học của họ 

với Chuyển giao Liên Quận được chấp thuận sẽ miễn dịch vụ 

đưa đón đến trường. Do đó, việc đưa đón đến và đi từ trường 

tiếp nhận sẽ do học sinh chuyển trường hoặc (các) phụ huynh / 

(những) người giám hộ hợp pháp của học sinh chuyển đến chịu 

trách nhiệm. 

2. Những học sinh sống ở quận khác và đã theo học tại Trường 

học quận Jefferson trong năm 2020-2021, những người muốn 

tiếp tục theo học tại trường đó có thể hoàn thành Đơn xin phép 

và Yêu cầu Chuyển giao Liên Quận cho năm 2021-2022. Việc 

đưa đón giữa các quận phải tuân theo các điều kiện sau: 

3. Yêu cầu chuyển trường giữa các Học khu trước tiên phải được 

chấp thuận bởi Giám đốc Học khu của Giáo xứ nơi học sinh sống 

trước khi có thể được chấp thuận bởi Văn phòng Tuân thủ Trường 

học JP. 
4. Sau khi phụ huynh nhận được xác nhận về việc đã phê duyệt  

 

a. biểu mẫu chuyển nhượng và cho phép, cả hai tài liệu 

đã ký sẽ được gửi qua email đến Văn phòng Tuân thủ 

tại tuân theo tại app@jpschools.org.. 

5. Học sinh có Chuyển tuyến giữa các học khu đã được chấp 

thuận trước đó có thể ở lại trường hiện tại của họ cho đến khi 

đến trạm cuối, hoặc lớp cuối cùng của trường mà họ đăng ký, 

miễn là vì việc Chuyển giao giữa các Học khu được Nhà 

trường chấp thuận Giám quản Giáo xứ nơi học sinh sinh sống. 

mailto:app@jpschools.org
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6. Mọi yêu cầu luật hiện hành của tiểu bang đã được đáp ứng 

cho chuyển học sinh liên học khu giữa các Trường JP và khu 

học chánh. 

7. Không có sự chuyển nhượng mới giữa các quận sẽ được chấp 

thuận. 

8. Học sinh chuyển đến các giáo xứ khác sẽ phải tham dự trường 

học trong giáo xứ mà họ chuyển đến. 

 

 

 

 

 

CÁC TRƯỜNG HỌC / CHƯƠNG TRÌNH MAGNET 

 

Quý vị có thể xem hướng dẫn chương trình Magnet và Câu hỏi thường gặp (FAQ) tại jpschools.org/Page/267 

Ứng dụng Magnet CHỈ có sẵn tại các khoảng thời gian được chỉ định và trực tuyến thông qua chuyên trang: .jpschools.org 

Arts Integration 

 

1. Kết hợp nghệ thuật vào các lớp học nội dung cốt lõi để đào sâu và 

mở rộng sự hiểu biết của học sinh. 

2. Cung cấp tích hợp khiêu vũ, kịch, âm nhạc và nghệ thuật cho những 

sinh viên quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu đó.
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3. Cung cấp một khuôn khổ để cải thiện kết quả học tập và hành 

vi. 

4. Những trường có chương trình Art sau đây: 

a. Trường Lincoln cho Nghệ thuật 

b. Trường Clancy-Maggiore cho Nghệ 

thuật 

Dual  Language Immersion (“DLI”) – French & Spanish 
 

1. Phát triển trình độ thông thạo của học sinh thông qua tích hợp việc 

học ngôn ngữ thứ hai và giảng dạy khu vực nội dung. 

2. 90% đến 50% nội dung chính được giảng dạy bằng ngôn ngữ đích 

tùy thuộc vào mô hình giảng dạy mà trường chọn. 

3. Bao gồm nghệ thuật ngôn ngữ, toán học, nghiên cứu xã hội, khoa 

học, sức khỏe, giáo dục thể chất và nghệ thuật văn hóa. 

 

4. DLI có tại các trường sau: 

a. Trường Boudreaux Elementary • Spanish 

b. Trường Pittman Elementary • French • (Phasing out one 

grade level per year) 

c. Trường Ellis Elementary • Spanish & French • (French is 

phasing out one grade level per year)

International Baccalaureate Organization (IBO) Programs 
 

 Các chương trình của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) phát triển toàn 

diện học sinh về trí tuệ, xã hội, thẩm mỹ và văn hóa thông qua việc 

tìm hiểu và hành động dựa trên những thách thức toàn cầu. Học 

sinh IB tham gia một tập hợp các khóa học tiêu chuẩn và các bài 

đánh giá tương ứng trong chương trình hai năm nghiêm ngặt trong 

suốt những năm trung học cơ sở và trung học phổ thông, và có thể 

nhận được tín chỉ đại học, tùy thuộc vào điểm đánh giá. 

 Bao gồm khoa học, nhân văn, ngôn ngữ, toán học, công nghệ và 

nghệ thuật 

 Thúc đẩy nhận thức về môi trường và trách nhiệm văn hóa. 

 

 

 Nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm đối với người khác và môi 

trường 

 Vui lòng kiểm tra với cố vấn trường học hoặc quản trị viên trường 

học để xác định các khóa học IB nào được cung cấp tại trường. 

 Các chương trình IBO cũng cung cấp cho học sinh nhận thức và 

hiểu biết về văn hóa của chính họ và về các nền văn hóa, giá trị 

và cách sống khác.  

  Các chương trình IBO có sẵn tại các trường sau: 

  Trường Ehret High 

  Trường Riverdale High 

Science, Technology, Engineering and Mathematics Programs (STEM) 

Học sinh học thông qua các dự án dựa trên câu hỏi dựa trên các vấn đề trong thế giới thực với trọng tâm là các hoạt động ngoại khóa. Các trường tham gia 

với các đối tác từ Cộng đồng STEM (doanh nghiệp và các ngành công nghiệp, các trường cao đẳng và đại học địa phương, và các tổ chức cộng đồng). Học 

sinh hành xử như một nhà khoa học: ghi lại các quan sát, thực hiện các thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu của riêng mình. Các bài học được hướng dẫn bởi 

quy trình thiết kế kỹ thuật và bao gồm nội dung khoa học và toán học nghiêm ngặt. Các bài học cho phép nhiều câu trả lời đúng và khắc phục lỗi thất bại là 

một phần cần thiết của việc học. 

Các trường cung cấp các trường lập trình STEM Magnet chuyên biệt bao gồm: 
 

. Judge Lionel Collins Elementary . Washington Elementary 

 
Để biết thêm thông tin về các Chương trình Magnet, vui lòng truy cập jpschools.org/Page/267 để xem lại các Hướng dẫn và Câu hỏi Thường gặp về Chương trình Magnet. 

 

TAG-ALONG 
 

1. Việc đưa đón đến và từ trường đối với Chuyển tuyến bằng thẻ 

(“Tag-Along”) đã được phê duyệt sẽ do học sinh chuyển trường 

hoặc (các) phụ huynh / (những) người giám hộ hợp pháp của học 

sinh chuyển trường chịu trách nhiệm. 
2. Con cái của hiệu trưởng, hiệu phó, cố vấn hướng dẫn, giáo viên, 

huấn luyện viên và các nhân viên được chứng nhận khác của 

trường, và các nhân viên được phân loại thường xuyên được 

phân công hoặc làm việc toàn thời gian tại một trường từ lớp 

mẫu giáo đến lớp mười hai có thể theo học bất kỳ trường nào 

trong mô hình trung cấp trường học mà họ được chỉ định. 
 
 

Dịch vụ Thông dịch  

Translation Services Dịch vụ dịch thuật 

Với một dân số đa văn hóa nói hàng chục thứ tiếng, Trường quậnJefferson thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu kỹ năng Anh ngữ sẽ không là rào 

cản đối với việc nhập học và tham gia vào tất cả các chương trình chuẩn bị giáo dục và nghề nghiệp / kỹ thuật. Bộ phận Dịch vụ Dịch thuật cung cấp các 

bản dịch bằng văn bản và dịch vụ thông dịch bằng tiếng Ả Rập, Tây Ban Nha và Việt Nam để giúp hỗ trợ các học sinh đang theo học tại các Trường JP và 

gia đình của họ sử dụng các ngôn ngữ nước ngoài thông dụng. Dịch vụ Dịch thuật cung cấp các ngôn ngữ nước ngoài khác trên cơ sở “khi cần thiết.” 

Để hỗ trợ nhu cầu ngôn ngữ của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ Dịch thuật (bản dịch & phiên dịch bằng văn bản tại các cuộc họp và sự 

kiện của trường); Giáo dục Đặc biệt (Phiên dịch cho Học sinh Có nhu cầu Đặc biệt (tức là các cuộc họp IEP) - Vui lòng liên hệ: (504) 349-7971. 

 
 

Servicios de Traducción 

Con una población multiculturalmente diversa que habla una docena de idiomas, el Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de 
Jefferson tomará medidas para asegurarse que la falta de conocimiento del idioma Inglés no sea una berrera para la admisión y participación 
en todos los programas de preparación educativa y profesional/técnico. El Departamento de Servicios de Traducción ofrecerá traducciones 
escritas y servicios de interpretación oral en Árabe, Español, y Vietnamés para ayudar a apoyar los idiomas más comunes hablados por los 
estudiantes que asisten a las escuelas de JP Schools y familias. El Servicio de Traducción dará servicio a otras lenguas extranjeras “según su 
necesidad.” 

Para asistir con sus necesidades de idioma, incluimos pero no limitamos los servicios de traducción (traducciones escritas, interpretaciones 
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en las reuniones y eventos de las escuelas); Educación Especial (interpretación para estudiantes con necesidades especiales (i.e. reuniones 
de IEP) – Por favor contacte: (504) 349-7971. 

 
Văn phòng phiên dịch 

Để hướng về nền văn hóa đa dạng của các dân tộc khác nhau với nhiều ngôn ngữ khác nhau, Ty học chánh quận Jefferson từng bước chắc chắn 

rằng kỹ năng ngôn ngữ Anh văn bị giới hạn sẽ không là rào cản trong việc hội nhập và tham gia vào tất cả các chương trình giáo dục, nghề nghiệp / 

kỷ thuật đã được đề xuất. Bộ phận phiên dịch căn bản cung cấp các tài liệu bằng văn bản, hoặc đối thoại trong cùng các ngôn ngữ như: tiếng Tây 

ban nha, tiếng Ả rập, tiếng Việt nam nhằm hổ trợ cho các học sinh & gia đình có con em đang theo học trong hệ thống của Ty học Chánh quận 

Jefferson. Căn bản của văn phòng phiên dịch là ”as-needed basis”. 

Để hộ trợ quý vị trong nhu cầu cần thiết văn phòng phiên dịch không giới hạn cung ứng ngôn ngữ bao gồm: (văn bản, thông dịch viên tại trường 

trong các buổi họp và lễ hội); Giáo dục đặc biệt (thông dịch cho các học sinh đặc biệt (hội họp của i.e.IEP ) Vui lòng liên lạc với bộ phận: (504) 

349-7971 

 المعتساو اهناكس تارشعلل نم تاغلال ،ةفلتخمال تذختا عمجم سرادم Parish Jefferson ميلعتلل يمومعال تاوطخ ةيلمع ىتح
ةيبرعال ةغلال يف ةيروف ةمجرتو ةبوتكم ةمجرت ةمجرتال تامدخ  تامدخ ةمجرتال ارظن عونتلل يفاقثال يذال زيمتت هب ةقطنمال

 ةينقتالو ةينهمال جماربال يف ماهساالو ةكراشمال مامأ اقئاع ةيزيلجناال ةغلال ناقتا مدع نوكي األ نمضت.مسق رفوي 

 ةفورعمال ةلمعتسمالو نم لبق ةبلط سرادم Schools JP مهتالئاعو. لمشت تامدخ ةمجرتال تاغل ةيبنجأ ىرخأ “بسحب ةجاحال.”
 ةينابساالو ةيمانتيفالو ةدعاسملل يف معد تاغلال ةيبنجأال

الترجمة المكتوبة والترجمة الفورية خالل االجتماعات )للمساعدة في ما قد تحتاجه بلغتك األم من خدمات الترجمة 

 ةيرفولا )IEP - اليتال سمقالب لاتصاال ىرجي: الترجمة)؛ التعليم الخاص (المدرسية والمناسبات التي تنظمها المدرسة
 تعاامتاج لامث) ةصاالخ تاجايتحاال ويلبة ذلطل

(504) 349-7971 
 

ESL Parent Liaisons 

The goal of the ESL Parenting Centers is to provide parents with the tools to help their children be successful. Parent Liaisons are 
bilingual and provide families with information about a variety of community resources available to them in their native language. 

 

ESL Parent Liaison contact information can be viewed at https://www.jpschools.org/Page/4900 

 
El Centro para Padres ESL tiene como objetivo el proveer a los padres de familia herramientas necesarias para ayudar a que sus hijos 
tengan éxito. El personal de enlace es bilingüe y provee una variedad de información comunitaria disponible para las familias en su idioma 
natal. 

La información de contacto del coordinador de enlace de Ingles como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en Ingles) para padres se 
puede ver en  https://www.jpschools.org/Page/4900 

 
 
 

Trốn học (Không báo cáo với trường / Cắt lớp / Rời khỏi khuôn viên trường mà không Có phép)  

Trẻ em trong độ tuổi đi học bắt buộc nghỉ học trong giờ học bình thường mà không có lý do chính đáng được coi là trốn học. La.R.S. 17: 0. Thuật ngữ “trn 

học” bao gồm những học sinh trong độ tuổi đi học bắt buộc không đăng ký học, nghỉ học không có lý do chính đáng, tự ý rời khỏi khuôn viên trường, 

không báo cáo hoặc rời lớp trong giờ học bình thường mà không được phép hoặc không có lý do chính đáng. 
 
Học sinh có thể được giới thiệu đến TRUNG TÂM DỊCH VỤ & ĐÁNH GIÁ SỰ THẬT CỦA JEFFERSON PARISH (TASC) hoặc CÁC GIA ĐÌNH CÓ NHU 

CẦU DỊCH VỤ (FINS) khi: 

 

1. Học sinh có tiền sử trốn học trong quá khứ theo hồ sơ trong hồ sơ. 

2. Sự vắng mặt ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập và / hoặc con 

em đã trượt năm trước.  

3. Vắng mặt có thể do phụ huynh bỏ bê và / hoặc đưa trẻ trở lại 

trường ngay sau khi bị đình chỉ. 

4. Vắng mặt quá nhiều được xác minh là không có lý do. 

5. Học sinh có tiền sử trốn học trong quá khứ theo hồ sơ trong hồ sơ. 

6. Sự vắng mặt đang ảnh hưởng tiêu cực đến việc học. 

7. Học sinh 12 lần đi học muộn (trốn học) 

 

A. Khi không tìm thấy lý do hợp lệ cho việc trẻ không đi học hoặc nghỉ 
học có lý do, phụ huynh / người giám hộ hợp pháp hoặc người khác có 
quyền kiểm soát hoặc phụ trách trẻ trong độ tuổi đi học bắt buộc sẽ 
được thông báo, trực tiếp hoặc qua thư đảm bảo, yêu cầu trẻ ghi danh 
hoặc đi học trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày thông báo. (La.R.S. 17: 
230) 

B. B. Khi một học sinh trốn học, Nhân viên Điều trần được chỉ định hoặc 
hiệu trưởng trường / người được chỉ định có thể tiến hành một buổi 
tư vấn hoặc hội nghị tại trường với cha mẹ / người giám hộ hợp pháp 
của đứa trẻ liên quan đến việc đi học và kỷ luật. 

1. Hiệu trưởng / người được chỉ định của trường sẽ thông báo 
cho phụ huynh / người giám hộ hợp pháp của trẻ bằng văn bản 
hoặc qua điện thoại về cuộc họp. 

https://www.jpschools.org/Page/4900
https://www.jpschools.org/Page/4900
https://www.jpschools.org/Page/4900


38 

 

 

a) Việc cha mẹ / người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ cố ý 
không tham gia một cuộc họp với giáo viên của đứa trẻ, 
hiệu trưởng nhà trường hoặc nhân viên trường thích hợp 
khác để thảo luận về việc đứa trẻ trốn học nhiều lần có thể 
là cơ sở cho một Family in Need of Services / TASC Giới 
thiệu / Khiếu nại. (La. Ch.C. Điều 730) 

 

 

2. Khi được xác định là học sinh trốn học, học sinh có thể bị kỷ 
luật theo chính sách kỷ luật của hệ thống trường học. Kỷ luật 
tiến bộ sẽ được sử dụng. 

a. Học sinh sẽ bị kỷ luật bằng cách tạm giam hoặc các biện 
pháp khác trước khi bị đình chỉ. 

b. Khi học sinh trốn học nhiều lần, hiệu trưởng / người được 

chỉ định có thể làm theo quy trình trên hoặc có thể đình 
chỉ học sinh theo chính sách kỷ luật của hệ thống trường 
học. 

c. Trường hợp học sinh bị nhân viên thực thi pháp luật trả lại 
trường và đó là lần đầu tiên học sinh vi phạm trốn học, 
hiệu trưởng / người được chỉ định sẽ tuân theo các thủ tục 
được quy định trong chính sách này. 

C. Hiệu trưởng / người được chỉ định được đào tạo sẽ đưa FINS / TASC 
giới thiệu đến Tòa án Vị thành niên khi nhà trường xác định rằng 
một học sinh trốn học hoặc cố ý và nhiều lần vi phạm các quy tắc 
hợp pháp của trường.. (La.Ch.C.Art.730) 

D. Những sai lệch so với chính sách này sẽ được chấp thuận bởi 
Giám đốc Điều hành được chỉ định của Bộ phận Hỗ trợ Trường 
học / người được chỉ định.

Chính sách về Bạo lực  
HĂM DỌA HOẶC BĂT NẠT KHỦNG HOẢNG

1. Định nghĩa 

a. “Đe dọa bạo lực ”có nghĩa là thông tin liên lạc, dù bằng miệng, 
bằng hình ảnh hoặc bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở thư điện tử, thư, ghi chú, bài đăng trên mạng xã hội, tin nhắn 
văn bản, blog hoặc bài đăng trên bất kỳ trang web mạng xã hội 
nào, với bất kỳ mục đích giết người nào, maim, hoặc gây tổn hại 
lớn về cơ thể cho học sinh, giáo viên, hiệu trưởng, hoặc nhân viên 
của trường trên tài sản của trường hoặc tại bất kỳ chức năng nào 
của trường. 

b. “Đe dọa khủng bố ”có nghĩa là thông tin liên lạc, dù bằng miệng, 
bằng hình ảnh hoặc bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở thư điện tử, thư từ, ghi chú, bài đăng trên mạng xã hội, tin nhắn 
văn bản, blog hoặc bài đăng trên bất kỳ trang web mạng xã hội 
nào về bất kỳ tội bạo lực nào. một cách hợp lý sẽ khiến bất kỳ học 
sinh, giáo viên, hiệu trưởng hoặc nhân viên nào trong trường luôn 
lo sợ về sự an toàn của mình, khiến tòa nhà phải sơ tán hoặc gây 
ra sự gián đoạn nghiêm trọng khác cho hoạt động của trường học. 

2. Các mối đe dọa bạo lực / khủng bố phải được thực hiện nghiêm túc. Bất 
kỳ người nào nghe thấy hoặc quan sát thấy mối đe dọa bạo lực hoặc 
khủng bố phải báo cáo hành vi đó cho hiệu trưởng hoặc cho quản trị 
viên trường học được chỉ định (“người được chỉ định của hiệu trưởng”) 
ngay lập tức và phải hoàn thành Phần 1 của Mẫu giới thiệu Đe dọa Bạo 
lực (mẫu TOV) 

3. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng sẽ tiến hành 
một cuộc điều tra sơ bộ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các 
cuộc phỏng vấn học sinh thực hiện hành vi đe dọa, người đã báo cáo 
hành vi và các nhân chứng khác, cũng như mục tiêu của mối đe dọa, 
nếu thích hợp, và xem xét lịch sử của học sinh hoặc thông tin khác 
được coi là có liên quan trong các trường hợp. 

a. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng nên đợi từ 
20 đến 30 phút để phỏng vấn bất kỳ học sinh nào, kể cả học sinh 
có hành vi đe dọa, có thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm 
xúc của mình. 

b. Học sinh thực hiện hành vi đe dọa phải luôn luôn dưới sự giám sát 
của người lớn chăm sóc. Đừng để học sinh một mình. 

4. Sau khi hoàn thành cuộc điều tra ban đầu, hiệu trưởng hoặc người được 
chỉ định của hiệu trưởng sẽ hoàn thành Biểu mẫu Quan sát Chính và 
đưa ra quyết định, với sự tham vấn của chuyên gia sức khỏe tâm thần 
(MHP) của trường, về việc liệu học sinh có đưa ra lời đe dọa đáng tin 
cậy đối với thực hiện một hành động bạo lực hoặc khủng bố, như được 
định nghĩa ở đây. 

5. Nếu hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng xác 
định, với sự tham vấn của có trụ sở tại trường, rằng có một mối 
đe dọa bạo lực nghiêm trọng, hiệu trưởng sẽ chỉ định một trường 
có trụ sở 10. Nếu một học sinh đã được giới thiệu đến cơ quan 
thực thi pháp luật, hoặc được đề nghị đánh giá thêm bởi một nhà 
cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần bên ngoài, học sinh và cha 
mẹ / người giám hộ của học sinh đó phải gặp hiệu trưởng, MHP 

và các nhân viên khác của trường, nếu được cho là thích hợp trong 
các tình huống, để phát triển một “Kế hoạch Trở lại Trường học” 
trước khi trở lại lớp học. (MHP) tiến hành đánh giá ngay lập tức. 
Nếu MHP của trường không có sẵn, hiệu trưởng hoặc người được 
chỉ định sẽ liên hệ với MHP được liệt kê trong “Danh sách bạn 
bè” của MHP dựa trên trường. Nếu hiệu trưởng hoặc người được 
chỉ định không thể đảm bảo MHP tiến hành đánh giá kịp thời, 
hiệu trưởng / người được chỉ định phải liên hệ ngay với Giám đốc 
Dịch vụ Gia đình và Xã hội hoặc Giám đốc Điều hành của Dịch 
vụ Y tế và Liên quan. 

6.    Nếu và chỉ khi MHP kết luận rằng mối đe dọa là đáng tin cậy và sắp 
xảy ra, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng sẽ báo 
cáo ngay mối đe dọa cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp và cho 
Giám đốc An toàn Học sinh. MHP sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành 
Phần 2 và 3 của biểu mẫu TOV. Giám đốc An toàn Học sinh sẽ chịu 
trách nhiệm cung cấp thông báo kịp thời cho nhân viên được chỉ định 
của học khu, và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và cố vấn 
pháp lý về mọi thủ tục pháp lý liên quan. Cơ quan thực thi pháp luật 
sẽ tiến hành một cuộc điều tra và có thể tìm cách bắt buộc kiểm tra 
sức khỏe tâm thần chính thức theo các quy định của Đạo luật La. 
Rev. §§17: 409.1 đến 409.5 (Đe doạ Bạo lực / Khủng bố), trước khi 
học sinh được nhập học.§§17:409.1 through 409.5 (Threats of 
Violence/Terrorism), prior to the student’s readmission to school. 

a. Bất kỳ học sinh nào bị loại khỏi trường học theo quy 
định này sẽ được cung cấp các biện pháp bảo vệ theo 
thủ tục liên bang và tiểu bang, và học sinh khuyết tật sẽ 
tiếp tục được cung cấp các biện pháp bảo vệ theo IDEA 
và §504.. 

7. Phụ huynh / người giám hộ của học sinh sẽ được gọi để gặp MHP 
và hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng càng 
sớm càng tốt. Ngay cả khi vấn đề chưa được chuyển đến cơ quan 
thực thi pháp luật, học sinh vẫn có thể được giới thiệu để đánh giá 
và điều trị thêm về sức khỏe tâm thần bởi một nhà cung cấp dịch 
vụ sức khỏe tâm thần bên ngoài. MHP có thể cung cấp giấy giới 
thiệu, nếu cần. Phụ huynh / người giám hộ sẽ được yêu cầu xem 
xét và ký tên vào mẫu TOV. 

8. Phụ huynh / người giám hộ sẽ được cung cấp một bản sao của mẫu 
TOV để nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần bên 
ngoài xem xét và hoàn thành. Phụ huynh / người giám hộ sẽ gửi 
lại mẫu TOV đã điền đầy đủ với đánh giá và khuyến nghị của các 
nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần bên ngoài khi học sinh 
trở lại trường học. 

9.  Nếu một học sinh đã được giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp 
luật, hoặc được đề nghị đánh giá thêm bởi một nhà cung cấp dịch vụ 
sức khỏe tâm thần bên ngoài, học sinh và cha mẹ / người giám hộ của 
học sinh đó phải gặp hiệu trưởng, MHP và các nhân viên khác của 
trường, nếu được cho là thích hợp trong các tình huống, để phát triển 
một “Kế hoạch Trở lại Trường học” trước khi trở lại lớp học. 

10. Nếu một học sinh đã được giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp luật, hoặc được đề nghị đánh giá thêm bởi một nhà cung cấp dịch vụ 

sức khỏe tâm thần bên ngoài, học sinh và cha mẹ / người giám hộ của học sinh đó phải gặp hiệu trưởng, MHP và các nhân viên khác 

của trường, nếu được cho là thích hợp trong các tình huống, để phát triển một “Kế hoạch Trở lại Trường học” trước khi trở lại lớp học. 
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CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA BẠO LỰC VÀ HĂM DỌA 

Hiệu trưởng các trường sẽ có quyền gọi cho các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp nếu học sinh tham gia vào một vụ đánh nhau hoặc đánh nhau dẫn đến 

thương tích nghiêm trọng. 
 
Tất cả học sinh tham gia đánh nhau ở trường sẽ bị đình chỉ học hoặc đuổi học. 
 
Ngoài hậu quả kỷ luật, học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 bị đình chỉ vì đánh nhau theo quyết định của ban giám hiệu nhà trường sẽ phải trải qua khóa huấn luyện 

giải quyết xung đột với phụ huynh / người giám hộ hợp pháp trước khi được chấp nhận đến trường. Học sinh sẽ không được phép tham gia bất kỳ hoạt động 

thể thao hoặc hoạt động ngoại khóa nào trong thời gian bị đình chỉ. 
 

Phụ huynh / người giám hộ hợp pháp sẽ được yêu cầu tham dự phiên họp giải quyết xung đột kéo dài bốn (4) giờ vào thứ Bảy với học sinh đối với mỗi hành 

vi vi phạm như một phần của Chương trình Phòng chống Bạo lực. Học sinh hoặc phụ huynh / người giám hộ hợp pháp sẽ trả $ 75.00 cho chi phí của Chương 

trình Phòng chống Bạo lực tại thời điểm ghi danh vào chương trình. Tiền mặt hoặc lệnh chuyển tiền chỉ được chấp nhận. Học sinh phải tham gia Chương 

trình Phòng chống Bạo lực trong bộ đồng phục học sinh đầy đủ của mình. 

Học sinh bị kết tội bắt nạt (vi phạm lần thứ 2 và thứ 3), phải tham gia Chương trình Phòng chống Bạo lực và Bắt nạt. 

Việc không hoàn thành tất cả các thành phần của Chương trình Phòng chống Bạo lực có thể dẫn đến việc bị giới thiệu đến Tòa án Vị thành niên. 

 

LỜI KHUYÊN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC 

 

a. Biết nhận trách nhiệm về hành động của mình và xin lỗi  

b. Chọn nói chuyện một cách êm thấm và nêu lý do với người mà có 

vấn đề với mình 

c. Làm ngơ dù bị khiêu khích 

d. Hít một hơi thở dài đếm từ 1 đến 10 

e. Chọn cách bỏ đi chổ khác đứng cách xa người có vấn đề 

f. Hãy tưởng tượng mình đang trong đôi giầy của họ; cố gắng làm ngơ 

g. Chọn cách thoát khỏi hoàn cảnh 
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h. Cho phép bản thân có thời gian để đưa ra quyết định thay vì phản 

ứng nóng vội trong lúc này 

i. Bỏ qua những nỗ lực khác để khiêu khích 

j. Tránh xa mọi người; đừng để bạn bè đẩy bạn vào một cuộc chiến. 

k. Học sinh có trách nhiệm thông báo cho nhân viên về bất kỳ nỗ 

lực thù địch nào nhằm vào họ 

l. l. Nói chuyện với một người lớn đáng tin cậy có sẵn tại trường 

của bạn để giúp giải quyết xung đột. 

 

Vòng kết nối phục hồi cung cấp một không gian an toàn và một cấu trúc để những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi xung đột có thể trò chuyện trực tiếp 

với nhau và có tiếng nói về cách sửa chữa những tổn hại đã gây ra. Quy trình vòng tròn chính thức này rất hữu ích để tìm ra các giải pháp hiệu quả hơn 

cho những hành vi sai trái ở các trường K-12.. 

Trả lời Câu hỏi  

Khi một hành vi thách thức xảy ra, hãy hỏi: 

• Chuyện gì đã xảy ra thế? 

• Lúc đó trẻ đang nghĩ gì? 

• Trẻ đã nghĩ về điều gì kể từ đó? Khi ai đó bị hại hỏi: 

• Trẻ nghĩ gì khi nhận ra điều gì đã xảy ra? 

• Ai đã bị ảnh hưởng bởi những gì trẻ đã làm? Bằng cách nào? 

 

• Trẻ nghĩ mình cần phải làm gì để mọi thứ trở nên đúng đắn? 

• Điều gì là khó khăn nhất đối với trẻ? 

• Trẻ nghĩ điều gì cần xảy ra để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn? 

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. 
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GIẤY PHÉP XIN VIỆC LÀM  

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.  

 

  

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. 

c. Những người không đi học ở trường Công lập có thể xin giấy 

phép tại: 501 Manhattan Blvd., Harvey, LA 70058. 

 

2. Trẻ vị thành niên từ mười bốn (14) đến mười bảy (17) PHẢI đích thân 

đến với các mục đã hoàn thành sau đây để có được giấy phép lao 

động: 

a. Ý định đến việc làm - biểu mẫu đã được phụ huynh chấp thuận.. 

b. Giấy khai sinh, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận rửa tội hoặc 

Hộ chiếu. 
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Học toàn phần - 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. 
 

 

Đạo luật Tháng Tư Dunn (trước đây là Đạo luật 833 hoặc HB 1015), là đạo luật cung cấp các con đường thay thế cho học sinh nhận các dịch vụ giáo dục 

đặc biệt. Học sinh đủ điều kiện theo April Dunn có thể theo đuổi bằng tốt nghiệp trung học tiêu chuẩn bằng cách đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp tiêu chuẩn 

thông qua các phương tiện thay thế. Để đủ điều kiện, học sinh phải đáp ứng các tiêu chí đã thiết lập. Khi một học sinh được coi là đủ điều kiện, Nhóm 

Chương trình Giáo dục Cá nhân có thể thiết lập các yêu cầu về hiệu suất cho một học sinh phù hợp với các tiêu chuẩn cấp lớp cho (các) khóa học cụ thể. 

Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn trường học hoặc người quản lý trường học để xác định tính đủ điều kiện cho các dịch vụ. 

 

 

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 ĐÁNH GIÁ 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. 

 
GHI DANH VÀO CHƯƠNG TRÌNH DUAL 

Ghi danh kép (DE) là việc học sinh trung học đăng ký vào một khóa học đại học mà tín chỉ kép (cả tín chỉ đại học và trung học) được cố gắng và ghi vào 

hồ sơ học tập trung học và sau trung học của học sinh. Một khóa học đại học được cung cấp cho Đăng ký kép là: (1) một khóa học đại học tại chỗ hoặc 

trực tuyến được giảng dạy bởi cơ sở giáo dục sau trung học, hoặc (2) một khóa học đại học theo lịch trình đặc biệt được giảng dạy tại trường trung học. 

Các tổ chức sau trung học tuân thủ Chính sách của Hội đồng Quản trị và phải tuân thủ tất cả các yêu cầu công nhận để cấp tín dụng. 

Điểm DE kiếm được có thể khác nhau giữa điểm trong học bạ trung học và điểm trên bảng điểm sau trung học nếu chính sách chấm điểm của Giáo xứ 

Jefferson khác với chính sách của trường cao đẳng / đại học. Ngoài ra, một số khóa học DE có trọng số, trong khi những khóa học khác không có trọng số. 

Vui lòng tham khảo ý kiến với cố vấn trường học của bạn để biết thêm thông tin về các khóa học DE cụ thể.  

Trường trung học sẽ chấp thuận trước (các) khóa học mà học sinh sẽ theo đuổi. Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện do trường cao 

đẳng thiết lập. Nếu một học sinh chọn bỏ hoặc rút khỏi một khóa học ghi danh kép, phải được sự cho phép của người được chỉ định của trường. 

Các khóa học DE sẽ được phản ánh trong lịch trình của sinh viên trong học kỳ. Điểm cuối cùng của các khóa học DE sẽ được ghi lại dưới dạng điểm chữ 

cái. Các khóa học DE có thể khác nhau về số giờ học đại học kiếm được nhưng sẽ được tính không quá một đơn vị tín chỉ khi tốt nghiệp trung học. 

Các khóa học DE theo đuổi trong mùa hè, các khóa học DE vượt quá số lượng khóa học tối đa trong lịch trình của trường và / hoặc các khóa học DE Lab 

đưa ra điểm số độc lập, sẽ được ghi là Đạt / Không đạt (P / F). Điểm P / F không được chỉ định giá trị điểm chất lượng và sẽ không được tính vào điểm 

trung bình trung học của học sinh. 

Truy cập liên kết sau để biết thêm thông tin về đăng ký kép: https://www.louisianabelieves.com/courses/dual-enrollment 
  

Nhanh về phía trước 

Fast Forward cho phép sinh viên nhận được bằng chuyển tiếp phổ thông TOPS Louisiana, Chương trình liên kết Khoa học Ứng dụng Chuyển tiếp Nhanh của 

Jump Start 2.0, Đại học Khoa học Ứng dụng TOPS, hoặc Học nghề Dự bị Jump Start 2.0, 

Các khóa học DE theo đuổi sẽ được phản ánh trong lịch trình của sinh viên trong học kỳ. Điểm cuối cùng của các khóa học DE sẽ được phiên âm thành điểm 

chữ cái. Các khóa học DE có thể khác nhau về số giờ đại học kiếm được nhưng sẽ được tính không quá một đơn vị tín chỉ khi tốt nghiệp trung học. * Một số 

khóa học đăng ký kép kỹ thuật bao gồm ít nhất hai giờ đại học có thể được tính là nhiều hơn một đơn vị tín chỉ hướng tới tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Các khóa học DE được theo đuổi trong mùa hè, các khóa học DE vượt quá số lượng khóa học tối đa trong lịch trình của trường và / hoặc các khóa học DE 

Lab đưa ra điểm số độc lập, sẽ được phiên âm là Đạt / Không đạt (P / F). Điểm P / F không được chỉ định giá trị điểm chất lượng và sẽ không được tính vào 

điểm trung bình của học sinh. 

Thời gian học việc đầy đủ sẽ được phản ánh trong lịch trình của học sinh trong học kỳ và được ghi vào bảng điểm cuối cùng. 

Điều kiện học tập - Tiêu chuẩn tham gia 

PHÂN BÔHỌC VIỆN 

Đạo luật Tháng Tư Dunn (Trước đây là Đạo luật 833) 

Chương trình Học Cao Học (cấp Trung học) 

http://www.louisianabelieves.com/courses/dual-enrollment
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Thực tập là các hoạt động dựa trên công việc mà sinh viên làm việc với một nhà tuyển dụng trong một khoảng thời gian xác định để tìm hiểu về một nghề 

hoặc ngành cụ thể. 

Truy cập liên kết sau để biết thêm thông tin về Fast Forward: https://www.louisiana Believes.com/courses/fast-osystemVisit the following link for more 

information on Fast Forward: https://www.louisianabelieves.com/courses/fast-forward 

 

 

 

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: 

Tất cả những người tham dự tất cả các sự kiện thể thao của Trường học quận Jefferson sẽ phải tuân theo quy tắc ứng xử sau: 

 
1. Tinh thần thể thao được thể hiện tốt bởi người tham gia và khán giả 

trong các trận thể. 

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 

 

Sinh hoạt thể dục – Thể thao – Tiêu chuẩn cho hạnh kiểm (Trường Trung học) 
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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. 
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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. 

Học sinh tại các trường đã được chọn để tham gia Chương trình Cung cấp Điều kiện Đủ điều kiện của Cộng đồng USDA (CEP) sẽ nhận được một bữa 

sáng và bữa trưa được bồi hoàn miễn phí. Việc chỉ định CEP sẽ được thực hiện vào đầu mỗi năm học. 

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. 

Điểm tâm dành cho những học sinh Ưu tú (Trung cấp)  

Học sinh có đủ điều kiện tham dự buổi ăn sáng này là: 
 

 Ở các trường trung học cơ sở / trung học phổ thông, học sinh phải 

đạt điểm “A” trong mỗi khóa học được thực hiện và không thấp hơn 

điểm “B” trong các khóa học danh dự trong mỗi khóa học trong chín 

tuần trước khi diễn ra sự kiện Celebration of Champions, bao gồm 

cả giáo dục thể chất. 

 Học sinh phải là học sinh toàn phần hoặc trong dual-enrolled 

 Các khóa học danh dự phải được chỉ định là danh dự trong lịch 

trình của học sinh. 

 Học sinh phải đủ điều kiện để tham gia kỳ thi đánh giá LEAP 

2025. 
 

A JP Schools Giải thưởng Học tập Xuất sắc của Trường JP được trao cho những học sinh cuối cấp đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện của Celebration of 

Champions trong suốt 9 tuần kể từ lớp 6 cho giải thưởng bảy (7) năm hoặc kể từ lớp 1 cho giải thưởng mười hai (12) năm. Những giải thưởng này sẽ được 

công nhận trong sự kiện Celebration of Champions trong năm cuối trung học của các em. 
 

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 (JP SCHOOLS) 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. 

Trách nhiệm của nhóm IEP là tạo ra chương trình giáo dục cho học sinh khuyết tật, bao gồm cả quyết tâm hỗ trợ và sắp xếp nhân viên phù hợp. 

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. 
 

Học lái xe  

Trường học quận Jefferson cung cấp một khóa học lái xe được tiểu bang chấp thuận. Sinh viên có thể nhận được tín chỉ 1/2 đơn vị khi tham gia khóa 

học. Điểm tổng kết sẽ được thêm vào thành điểm Đạt / Không đạt trên bảng điểm.

http://cuillier.jpschools.org/
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Du ngoạn  

Các chuyến đi thực địa là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy của trường và việc sắp xếp các chuyến đi như vậy do giáo viên thực hiện và 

được hiệu trưởng phê duyệt trước chuyến đi thực tế. Cha mẹ / người giám hộ sẽ được thông báo về ngày, giờ, điểm đến và chi phí. Học sinh sẽ nhận được 

phiếu xin phép phải có chữ ký của phụ huynh / người giám hộ và gửi lại trường trước một ngày cụ thể. Nếu phiếu cho phép đi thực địa không được ký và 

trả lại cho giáo viên đứng lớp, học sinh sẽ không được phép tham gia chuyến đi thực tế. Ngoài ra, phụ huynh / người giám hộ sẽ có một ngày cụ thể để 

thanh toán phí nhập học, phương tiện đi lại, ăn trưa, v.v. Trong trường hợp học sinh đã trả tiền để tham gia một chuyến đi thực tế và học sinh không thể 

tham dự, tiền chỉ có thể được hoàn trả nếu nhà trường chưa thanh toán chi phí cho hoạt động này. Chaperones được chấp thuận bởi hiệu trưởng. 

Chỉ học sinh / trẻ vị thành niên đang theo học mới được phép tham gia các chuyến đi thực tế do trường tài trợ. 

Nếu một học sinh có hành vi không được chấp nhận trong khi tham gia một chuyến đi thực tế / chuyến đi qua đêm, học sinh đó có thể không được phép 

tham gia các chuyến đi thực tế trong tương lai mà nếu không thì học sinh có thể đủ điều kiện tham gia. Ngoài ra, phụ huynh / người giám hộ có thể được 

gọi để đón học sinh từ chuyến đi thực tế với chi phí của phụ huynh / người giám hộ. 

Học sinh phải sắp xếp với giáo viên bộ môn để học bù khi tham gia các chuyến đi thực tế. Chính sách thuốc của Trường JP phải được tuân thủ trong tất cả 

các chuyến đi thực tế. 

 

Gây quỹ  
Các hoạt động gây quỹ tại tất cả các trường đều bị hạn chế bởi các hướng dẫn do Hội đồng Nhà trường thiết lập. Điều này bao gồm các dự án gây quỹ của 

các tổ chức sinh viên và phụ huynh. Hiệu trưởng phải cung cấp sự chấp thuận trước trước khi bắt đầu bất kỳ dự án gây quỹ nào. 
 

Kháng nghị cấp lớp  
 

Nếu học sinh và / hoặc phụ huynh / người giám hộ phải kháng nghị một điểm nào đó, thì việc đó phải được thực hiện trong vòng 15 ngày học kể từ khi cấp 

điểm đó. Trước khi gặp hiệu trưởng, mọi nỗ lực phải được thực hiện giữa học sinh và / hoặc phụ huynh / người giám hộ và giáo viên để giải quyết vấn đề. 

Nếu vấn đề không được giải quyết giữa học sinh và / hoặc phụ huynh / người giám hộ và giáo viên, và cuộc họp khiếu nại sẽ được tổ chức trong đó học 

sinh, phụ huynh / người giám hộ, giáo viên và hiệu trưởng sẽ có mặt. Kháng cáo sẽ được xét xử bởi hiệu trưởng, người có quyết định cuối cùng. 
 

THI KIỂM TRA LEAP (Formerly EOC)  
 
Các bài đánh giá LEAP đo lường kiến thức và kỹ năng mà học sinh cần phải nắm vững vào cuối khóa học. Kết quả của các bài đánh giá LEAP giúp đảm 

bảo rằng tất cả học sinh Louisiana đều được tiếp cận với một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt đáp ứng các tiêu chuẩn học tập cao. 

 

Học Sinh phải đáp ứng các yêu cầu đánh giá dưới đây để nhận được bằng tốt nghiệp tiêu chuẩn: 

Học Sinh  năm nhất sắp nhập học vào mùa thu năm 2021 và hơn thế nữa phải vượt qua ba (3) yêu cầu kiểm tra LEAP 2025 trong các hạng mục 

sau:: 

. English I or English II 

. Algebra I or Geometry 

. Biology or American History 

 

Điểm của học sinh trong bài đánh giá LEAP sẽ được tính 25% vào điểm cuối khóa của học sinh. Đối với học sinh khuyết tật đang thi lấy Chứng chỉ ACT 

833, điểm của học sinh trong bài đánh giá LEAP sẽ được tính 5% vào điểm cuối khóa của học sinh. 
 

CHÍNH SÁCH XẾP HẠNG  
Chính sách xếp hạng: Sau khi tất cả điểm trung bình đã được tính đến số thập phân thứ 4, các thành viên trong lớp sẽ được xếp hạng từ cao nhất đến thấp 

nhất. Tất cả học sinh, bất kể ngày tốt nghiệp, đều phải được xếp loại vào cuối năm học. Sinh viên năm thứ năm hoặc thứ sáu được coi là sinh viên tốt nghiệp 

giữa kỳ phải được xếp chung với sinh viên tốt nghiệp mùa xuân. Tất cả các khóa học đã cố gắng, ngoại trừ những khóa học đạt / không đạt mà học sinh đạt 

điểm “P” hoặc “F” sẽ được tính vào việc xác định thứ hạng của lớp. 
 

TỐT NGHIỆP/THÔNG TIN TỐT NGHIỆP  

CHƯƠNG TRÌNH CƠ HỘI HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH (TOPS) 

 
TOPS (Chương trình Cơ hội Taylor dành cho học Sinh là một chương trình học bổng của tiểu bang dành cho cư dân Louisiana theo học một trong các 

Trường Cao đẳng và Đại học Công lập Louisiana, các trường thuộc Hệ thống Cao đẳng Kỹ thuật và Cộng đồng Louisiana. Các trường hoặc học viện Chuyên 

ngành được Louisiana phê duyệt là một bộ phận của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng độc lập Louisiana. 

  

Truy cập liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về Chương trình TOPS: https://mylosfa.la.gov/students-ooter/scholarships-grants/ 

Parents/guardians must sign the appropriate Privacy Act form before a student’s educational record will be released. 
 

 

 

 

 

 

https://mylosfa.la.gov/students-ooter/scholarships-grants/
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THAM GIA LỄ TỐT NGHIỆP 
 

Để tham gia lễ tốt nghiệp của trường, học sinh đăng ký vào chương trình giảng dạy để được cấp bằng tốt nghiệp phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp 

theo quy định của bang Louisiana bao gồm việc hoàn thành các đơn vị Carnegie bắt buộc, vượt qua các bài đánh giá bắt buộc và / hoặc Dựa trên ngành 

Giấy chứng nhận (IBC), và hoàn thành các yêu cầu hỗ trợ tài chính (FAFSA) để có được bằng tốt nghiệp trung học tiêu chuẩn. Ngoài ra, sinh viên đáp ứng 

các tiêu chí sau:  

 

1. Học sinh phải mua và đội mũ lưỡi trai và áo choàng do hiệu 

trưởng chỉ định 

2. Học sinh phải được hiệu trưởng xóa mọi nghĩa vụ tài chính 

 

3.  Học sinh phải học theo kỷ luật 

4.  Học sinh ghi danh vào chương trình Flex tại Trường Cộng 

đồng Strehle có thể tham gia lễ tốt nghiệp tại trường học tại 

nhà. 

 

TỐT NGHIỆP HẠNG DANH DỰ 

Một sinh viên phải đạt được điểm trung bình tích lũy từ 3,5 trở lên trong các khóa học mang đơn vị Carnegie để được coi là một sinh viên tốt nghiệp 

danh dự. Ngoài ra, một sinh viên phải đạt ít nhất 110 điểm trong chỉ số tốt nghiệp / sức mạnh của bằng tốt nghiệp. 

Bắt đầu từ lớp sinh viên năm nhất năm 2021 trở lên, sinh viên phải đạt điểm trung bình tích lũy từ 3,5 trở lên trong các khóa học mang đơn vị Carnegie 

và phải đạt ít nhất 110 điểm trong chỉ số tốt nghiệp / độ bền của bằng tốt nghiệp để được coi là danh dự tốt nghiệp. (Đang chờ phê duyệt BESE, chính 

sách này sẽ được cập nhật). 

 
BẢNG ĐIỂM (HIGH SCHOOLS) 

Theo yêu cầu bằng văn bản của học sinh hiện tại hoặc phụ huynh / người giám hộ, nhà trường sẽ gửi bảng điểm của học sinh đến một địa điểm cụ thể. 

Bảng điểm được gửi vào cuối năm sau khi tất cả các điểm số cuối cấp được ghi nhận. 

Học sinh chuyển sang trường khác phải yêu cầu trường tiếp nhận liên hệ với trường gốc để xin bảng điểm. 

 

THÔNG BÁO CHO HỌC SINH  

Ngoài t BẢNG BIỂU hông tin được cung cấp trong Sổ tay Chính sách và Thủ tục này, sinh viên sẽ được cung cấp thông tin bằng văn bản, theo yêu cầu, 

về các khóa học ghi danh kép, các khóa học danh dự, kỳ thi năng lực, yêu cầu tốt nghiệp và chính sách dành cho thủ khoa / á khoa. Khi một học sinh đã 

đạt được ít nhất một đơn vị Carnegie, nhà trường sẽ cung cấp cho học sinh đó một hồ sơ tích lũy hàng năm, được in về tất cả các khóa học đơn vị Carnegie 

đã thực hiện, điểm nhận được và điểm trung bình. 
 
VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN 
Để đủ điều kiện nhận danh hiệu thủ khoa và á khoa, học sinh phải đăng ký học trong bốn học kỳ cuối của trường trung học mà các em sẽ tốt nghiệp. Ngoài 

ra, tất cả các học sinh được xếp vào loại đàn em có nguyện vọng tốt nghiệp sớm, thi đua danh hiệu thủ khoa, á khoa phải công bố ý định tốt nghiệp chậm 

nhất là ngày 15 của năm học dự kiến tốt nghiệp; Nếu không tuyên bố ý định tốt nghiệp trước thời hạn này sẽ dẫn đến việc họ bị loại khỏi tư cách thủ khoa 

và / hoặc á khoa. 

 

Vui lòng tham khảo ý kiến tư vấn viên của trường để yêu cầu Mẫu Đơn Ý Định Tốt Nghiệp Sớm.

RANKING FOR VALEDICTORIAN/SALUTATORIAN 
 

1. Tất cả học sinh được xếp loại theo điểm trung bình. Các khóa học 

đạt được điểm “P” (vượt qua) không được tính vào cách tính điểm 

trung bình của một người. Các khóa học Đạt-Không đạt điểm “F” 

(không đạt) không được tính vào điểm trung bình của một học sinh. 

Không có điểm chất lượng nào được đưa ra cho các khóa học Đạt-

Không đạt. 

2. Sau khi tất cả các điểm trung bình đã được tính đến chữ số thập 

phân thứ tư, các thành viên trong lớp sẽ được xếp hạng từ cao 

nhất đến thấp nhất theo điểm trung bình. Tất cả học sinh, bất 

kể ngày tốt nghiệp, đều phải được xếp loại vào cuối năm học. 

Sinh viên năm thứ năm hoặc thứ sáu được coi là sinh viên tốt 

nghiệp giữa kỳ phải được xếp chung với sinh viên tốt nghiệp 

mùa xuân. Tất cả các khóa học đã cố gắng, ngoại trừ các khóa 

học Đạt-Không đạt mà học sinh đạt điểm “P” hoặc “F”, sẽ được 

tính vào việc xác định thứ hạng của lớp.  
3. Học sinh đứng đầu được công bố là thủ khoa; học sinh cao 

thứ hai là á khoa.

 
*Nếu có sự đồng nhất về vị trí thứ nhất sau khi điểm trung bình được tính đến số thập phân thứ tư, thì nhiều thủ khoa sẽ được xướng tên. Trường hợp có 

nhiều thủ khoa thì không có á khoa nào được xướng tên. 

Đối với học sinh đăng ký vào Trường Ảo Jefferson, sẽ không có lựa chọn thủ khoa / á khoa. Học sinh có điểm trung bình từ 3,75 trở lên sẽ được công nhận 

là Summa Cum Laude tốt nghiệp và học sinh có điểm trung bình là 

3,5 đến 3,749 sẽ được công nhận là Magna Cum Laude tốt nghiệp. Việc xác định một thủ khoa / á khoa sẽ bắt đầu vào năm 2024-2025 với việc tốt nghiệp 

của lớp khai giảng. 

 
LỄ TỐT NGHIỆP MÙA THU 

Đang chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế Louisiana, tốt nghiệp mùa thu có thể được lên kế hoạch cho những học sinh đã ghi danh vào một trường trung học Công 

lập Jefferson vào mùa xuân và đã hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp của họ trong mùa hè. 

 

Để một học sinh hội đủ điều kiện nhận trợ cấp đại học thông qua chương trình TOPS (Chương trình Cơ hội Học phí cho học sinh của Louisiana), một số 

yêu cầu cụ thể phải được đáp ứng. Học sinh nên giữ liên lạc với cố vấn của họ để biết các yêu cầu TOPS và những thay đổi có thể có đối với chương trình.
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KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP CÁ NHÂN 

Theo Bulletin 741, quy trình IGP được bắt đầu từ lớp 8. IGP của học sinh được xem xét, cập nhật và ký kết hàng năm từ cấp trung học cơ sở cho đến khi 

tốt nghiệp. Theo Đạo luật 238, khi các cố vấn đang phát triển và xem xét Kế hoạch Tốt nghiệp Cá nhân của học sinh, học sinh phải được cung cấp thông 

tin do Ủy ban Lực lượng Lao động Louisiana (LWC) phát triển về 20 công việc có nhu cầu cao, lương cao hàng đầu trong tiểu bang và trong khu vực của 

học sinh 

 

 

Theo Bulletin 741, quy trình IGP được bắt đầu từ lớp 8. IGP của học sinh được xem xét, cập nhật và ký kết hàng năm từ cấp trung học cơ sở cho đến khi 

tốt nghiệp. Theo Đạo luật 238, khi các cố vấn đang phát triển và xem xét Kế hoạch Tốt nghiệp Cá nhân của học sinh, học sinh phải được cung cấp thông 

tin do Ủy ban Lực lượng Lao động Louisiana (LWC) phát triển về 20 công việc có nhu cầu cao, lương cao hàng đầu trong tiểu bang và trong khu vực của 

sinh viên. 

 

 

Liên hệ với văn phòng của trường để xem bản sao Chính sách Sử dụng Internet và / hoặc Trách nhiệm của Học sinh trong Chính sách Sử dụng. Các 

chính sách này cũng được tìm thấy trên trang web của học khu (jpschools.org). (jpschools.org). 

 

 

Jump Start là chương trình giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp (CTE) sáng tạo của Louisiana. Jump Start chuẩn bị cho học sinh có một cuộc sống trưởng 

thành hữu ích, có khả năng tiếp tục học lên cao sau khi tốt nghiệp trung học trong khi kiếm được chứng chỉ trong các lĩnh vực nghề nghiệp có mức lương 

cao. 

Học sinh được yêu cầu phải đạt được chứng chỉ do ngành ban hành, có giá trị trong ngành để tốt nghiệp với Chứng chỉ nghề nghiệp. (Jump Start là một 

con đường tự chọn dành cho sinh viên theo học bằng tốt nghiệp dự bị đại học.) 

 
 

 

Nếu học sinh làm mất hoặc làm hỏng thiết bị công nghệ, sách giáo khoa, tiểu thuyết, sách bài tập hoặc sách thư viện trong năm học, phụ huynh / người 

giám hộ của học sinh sẽ có trách nhiệm thu xếp thanh toán. Nếu học sinh chuyển đến một trường Giáo xứ Jefferson khác, các nghĩa vụ tài chính của học 

sinh sẽ được chuyển đến trường tiếp nhận. 

 

 

NOCCA Riverfront ở New Orleans trở thành cơ quan nhà nước vào tháng 7 năm 2000 và cung cấp hướng dẫn chuyên nghiệp về khiêu vũ, âm nhạc, nghệ 

thuật sân khấu, nghệ thuật thị giác, viết sáng tạo và nghệ thuật truyền thông, cũng như đào tạo liên ngành về sân khấu âm nhạc và thiết kế nhà hát. Chương 

trình miễn học phí cho tất cả học sinh Louisiana đáp ứng yêu cầu thử giọng. Vui lòng liên hệ với cố vấn của trường để được phép đăng ký. Học sinh phải 

nhận được sự chấp thuận từ hiệu trưởng / cố vấn tại nhà của họ cho (các) khóa học trước khi tham gia (các) khóa học để (các) khóa học được chấp nhận 

tín chỉ tại trường học tại nhà. 

 

Các cuộc họp phụ huynh được khuyến khích bất cứ khi nào giáo viên hoặc phụ huynh / người giám hộ cảm thấy rằng một cuộc họp như vậy là cần thiết. 

Phụ huynh / người giám hộ có thể yêu cầu một cuộc họp bằng cách gọi cho trường và sắp xếp thời gian và ngày cụ thể. Vì giáo viên và ban giám hiệu được 

giao nhiều nhiệm vụ trong suốt cả ngày học, nên hẹn trước khi đến trường. 

Học khu chỉ định hai ngày họp phụ huynh / giám hộ mỗi năm. Phụ huynh / người giám hộ được khuyến khích tham dự các ngày họp phụ huynh / giáo viên 

của học khu; tuy nhiên, phụ huynh / người giám hộ có thể yêu cầu một cuộc hẹn với giáo viên bất cứ lúc nào trong năm. 

 

 

Trong trường tiểu học, các bữa tiệc được giới hạn để đảm bảo sự can thiệp tối thiểu vào chương trình giảng dạy của trường. Các bữa tiệc có thể được tổ 

chức vào ngày cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Không được phép tổ chức tiệc ở các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, và không cho 

phép tổ chức tiệc sinh nhật ở bất kỳ Trường Công Lập quận Jefferson 

 

 

Tất cả học sinh ghi danh vào các lớp giáo dục thể dục-thể thao phải báo cáo trước lớp để chuẩn bị mặc bộ đồ thể dục do hiệu trưởng nhà trường chỉ định. 

Chỉ những học sinh có yêu cầu bằng văn bản của bác sĩ hoặc giáo sĩ mới được phép tham gia các hoạt động thể chất nếu họ không mặc đồng phục. 

Trong trường hợp phải thay bộ quần áo thể dục do bị mất hoặc mất cắp, học sinh sẽ có tối đa hai tuần để mua đồng phục mới. Học sinh có trách nhiệm 

phải thường xuyên giặt sạch bộ quần áo thể dục của mình. 

Phiếu điểm Chu kỳ 

Cách sử dụng Internet  

Jump Start/Tops Tech 

Lost and/or Damaged Materials 

New Orleans Center for Creative Arts (N.O.C.C.A.) 

Parent/Academic Conferences 

Các buổi Tiệc 

Thể dục – Thể thao (Trường Trung học) 



 

 

 

Placement Test/Proficiency Exam Kiểm tra trình độ Xếp lớp  
HƯỚNG DẪN HỌC SINH THI VÀO LỚP 4-9 
 Học sinh vào lớp 5 hoặc lớp 9 chuyển sang hệ thống trường công 

lập từ bất kỳ trường công lập nào trong tiểu bang, chương trình 

học tập tại nhà đã được phê duyệt, hoặc trường ngoài tiểu bang 

sẽ phải tham gia các phần Anh ngữ và Toán của bài kiểm tra xếp 

lớp của tiểu bang để thông báo các quyết định về vị trí. 

 

 Học sinh vào lớp 4, 6, 7, hoặc 8 chuyển sang hệ thống trường 

công lập từ bất kỳ trường công lập nào trong tiểu bang hoặc 

chương trình học tại nhà phải tham gia các phần Anh ngữ và 

Toán trong bài kiểm tra xếp lớp của học khu để thông báo về 

quyết định xếp lớp. 

HƯỚNG DẪN HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.  
Học sinh trung học chuyển sang hệ thống trường công lập từ học tại nhà hoặc bất kỳ trường tư không được chấp thuận nào phải thi và vượt qua / các kỳ 

thi Thành thạo để nhận được tín chỉ trung học. 
 

Chính sách khuyến mại  

Các Chính sách Khuyến mại của Trường Giáo xứ Jefferson được vạch ra hàng năm trong Kế hoạch Tiến bộ của Học sinh của khu học chánh. Truy cập 

www.jpschools. org cho kế hoạch cập nhật 

Đăng Học sinh hạng Ưu tú  

Dòng thời gian sau đã được thiết lập để yêu cầu đăng, theo thứ tự xếp hạng, tên của mười học sinh đứng đầu (điểm trung bình thực tế của những học sinh  

này sẽ không được đăng, chỉ có thứ tự xếp hạng mà họ được xếp vào thời điểm đó) 

 Vào cuối kỳ đánh giá thứ hai của năm học cơ sở, tên của mười 

học sinh được xếp hạng theo thứ tự cao nhất sẽ được đăng; bảng 

xếp hạng này sẽ dựa trên các đơn vị Carnegie kiếm được từ 

đầnăm học cơ sở của các em, bao gồm cả khóa học hè. 

 Vào cuối năm học cơ sở, một danh sách sửa đổi của mười học 

sinh đứng đầu theo thứ tự xếp hạng sẽ lại được đăng. 

 Không muộn hơn ngày 20 trong cả học kỳ mùa thu và mùa xuân, 

một danh sách sửa đổi gồm 10 sinh viên hàng đầu (bao gồm 

những người đã tuyên bố ý định tốt nghiệp và những người đã 

được chuyển sang trạng thái cao cấp theo các điều kiện được 

liệt kê ở trên phản ánh tất cả các bài tập trong trường hè sẽ được 

đăng. 

Dịch vụ thẩm định học sinh  

Dịch vụ thẩm định học sinh là một phần không thể thiếu trong tổng chương trình giảng dạy của hệ thống trường học. Mục đích của dịch vụ thẩm định học 

sinh là hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong học tập, vấn đề điều chỉnh hoặc các nhu cầu đặc biệt khác bằng cách cung cấp dịch vụ cho học sinh, phụ huynh, 

giáo viên và các nhân viên khác của trường. Một số ví dụ được cung cấp bên dưới. 

1. hỗ trợ giáo viên trong việc phát triển và thực hiện các can thiệp 

về hành vi và / hoặc hướng dẫn 

2. đánh giá học sinh để xác định xem chúng có đặc biệt hay không và 

cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt 

3. tham vấn với phụ huynh, học sinh, giáo viên và các nhân viên 

khác về các chủ đề như sửa đổi hành vi hoặc hướng dẫn, học 

sinh đặc biệt và sự phát triển của học sinh 

4. phát triển nhân viên với nhân viên trường học về các chủ đề đã 

chọn 

5. giải thích các kết quả đánh giá cho nhân viên nhà trường và phụ 

huynh 

6. dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho học sinh có vấn đề về học tập hoặc 

hành vi, các dịch vụ liên quan đến học sinh có ngoại lệ 

 

Phương thức xem điểm qua mạng  

Các Trường Giáo Xứ Jefferson cho phép phụ huynh / người giám hộ xem lại thông tin về trường học của con em họ (lịch học của khu học chánh, việc đi 

học và điểm số) thông qua Trung Tâm Tiến Bộ Của Học Sinh (SPC). Cha mẹ / người giám hộ cũng có thể liên hệ với giáo viên của con mình thông qua 

hệ thống thông tin học sinh này. Ngoài ra, sinh viên có thể truy cập thông tin này thông qua tài khoản của chính họ. 

Phụ huynh / người giám hộ nên liên hệ với văn phòng của trường để đăng ký tài khoản.
 
YÊU SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG 

Internet và truy cập web an toàn đã thay đổi cách thức mà thông tin bí mật có thể được truy cập, giao tiếp và chuyển giao. Những thay đổi đó đang ảnh 

hưởng đến việc giảng dạy và học tập của học sinh. Trường Giáo xứ Jefferson hỗ trợ học sinh, phụ huynh / người giám hộ, giáo viên và quản trị viên truy 

cập vào các nguồn thông tin sẽ cải thiện sự tham gia vào việc giáo dục trẻ em và cải thiện giao tiếp giữa học sinh, phụ huynh / người giám hộ và giáo viên 

của học sinh. 

Trường quận Jefferson quản lý thông tin học sinh theo phương thức điện tử và sẽ cung cấp hồ sơ giáo dục của học sinh để chỉ cho phụ huynh / người giám 

hộ được ủy quyền xem với kết nối an toàn qua Internet. Tất cả phụ huynh / người giám hộ sẽ tuân thủ các quy định sử dụng Internet và tất cả các quy định 

/ quy trình công nghệ, cũng như tất cả các chính sách khác của Học khu có thể áp dụng. 

A. Quyền và trách nhiệm 
Quyền truy cập này là một dịch vụ miễn phí được cung cấp cho tất 

cả phụ huynh / người giám hộ và học sinh hiện tại và tích cực của 

các Trường Giáo xứ Jefferson. Truy cập thông tin học sinh từ 

Internet là một đặc quyền, không phải là một quyền. Cha mẹ / người 

giám hộ sẽ chỉ được phép kích hoạt tài khoản web sau khi một gia 

đình đã đăng ký (các) con của họ vào quận Jefferson Trường học. 

Một khi sinh viên rút lui hoặc tốt nghiệp khỏi Giáo xứ Jefferson. 

Trường học, quyền truy cập của họ sẽ bị vô hiệu hóa. Phụ huynh / 

người giám hộ, học sinh và nhân viên phải hiểu và thực hành sử 

dụng đúng cách và có đạo đức. 

 

 

A. Trách nhiệm chính xác thông tin 
Sự chính xác của thông tin là trách nhiệm chung giữa nhà trường, 

phụ huynh / người giám hộ và học sinh. Học khu sẽ cố gắng hết sức 

để đảm bảo thông tin là chính xác và đầy đủ. Nếu phụ huynh / người 

giám hộ phát hiện ra bất kỳ thông tin không chính xác nào, họ sẽ 

thông báo cho trường của họ ngay lập tức và cung cấp bằng chứng 

về thông tin không chính xác. 



48 

 

 

 

C. Thông tin có thể truy cập 
Trường Giáo Xứ Jefferson có quyền thêm, sửa đổi hoặc xóa các chức 

năng được xem qua trang Internet bất kỳ lúc nào mà không cần thông 

báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chức năng được liệt kê 

dưới đây. 

1. Sự Hiện diện 

2. Thời Khóa Biểu 

3. Lớp 

4. Lịch trình 

 

D. Sử dụng hệ thống 
Phụ huynh / người giám hộ được yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc: 
1. Cha mẹ / người giám hộ sẽ hành động một cách có trách nhiệm, 

đạo đức và pháp lý. 

2. Cha mẹ / người giám hộ sẽ không cố gắng làm tổn hại hoặc phá 

hủy trường học, dữ liệu hoặc mạng của khu học chánh. 

3. Cha mẹ / người giám hộ sẽ không cố gắng truy cập thông tin 

hoặc bất kỳ tài khoản nào được chỉ định cho người dùng khác. 

4. Cha mẹ / người giám hộ sẽ không sử dụng trang web này cho 

bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm cả việc vi phạm 

luật Bảo mật Dữ liệu của Liên bang và Tiểu bang. Bất kỳ ai bị 

phát hiện vi phạm các luật này sẽ bị truy tố Dân sự và / hoặc 

Hình sự. 

5. Phụ huynh / người giám hộ xác định được vấn đề bảo mật trong 

Cổng thông tin phải thông báo cho trường của họ ngay lập tức, 

mà không cần trình bày vấn đề với bất kỳ ai khác. 

6. Cha mẹ / người giám hộ sẽ không chia sẻ mật khẩu của họ với 

bất kỳ ai, kể cả (các) con của họ. 

7. Cha mẹ / người giám hộ sẽ không đặt máy tính của họ tự động 

đăng nhập vào trang Internet.  

8. Cha mẹ / người giám hộ được xác định là có nguy cơ bảo mật 

sẽ bị từ chối truy cập vào trang web.  



 

 

E. Tính năng Bảo mật 

1. Quyền truy cập được thực hiện với một trang Internet an toàn. 

Chủ tài khoản có trách nhiệm không chia sẻ mật khẩu của họ 

và bảo vệ hoặc hủy bỏ bất kỳ tài liệu in / điện tử nào được tạo 

ra từ trang web này một cách hợp lý. 

2. Người dùng sẽ tự động bị đăng xuất nếu họ để trình duyệt web 

mở và không hoạt động trong một khoảng thời gian. 

3. Tài khoản của Phụ huynh / người giám hộ sẽ bị vô hiệu hóa khi 

tất cả (các) con của họ đã ra khỏi trường hoặc tốt nghiệp khỏi 

Trường học quận Jefferson, hoặc một vụ kiện của tòa án từ chối 

quyền truy cập của phụ huynh / người giám hộ vào thông tin 

của học sinh. 

 

F. Giới hạn Trách nhiệm của trường học nơi cư ngụ 

Trường học quận Jefferson sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý để 

bảo vệ thông tin của học sinh khỏi bị xem trái phép. Trường JP sẽ 

không chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh thông 

qua việc sử dụng trái phép hệ thống hoặc Internet của Học khu. 

Trường JP không hứa hẹn bất kỳ cấp độ hoặc phương thức truy 

cập cụ thể nào vào trang web để xem thông tin học sinh. Trường 

JP sẽ không chịu trách nhiệm về các hành động do phụ huynh / 

người giám hộ thực hiện có thể gây ra sự xâm phạm thông tin học 

sinh của họ. Trường JP có quyền hạn chế hoặc chấm dứt trang 

web xem thông tin học sinh mà không cần thông báo. 

Tất cả phụ huynh / người giám hộ sử dụng cổng thông tin dành 

cho phụ huynh để truy cập thông tin của (các) con họ đồng ý theo 

dõi điện tử và hiểu rằng đây là một mạng riêng được sử dụng như 

một công cụ giáo dục bởi các nhân viên của Trường học quận 

Jefferson. Hoạt động của tài khoản được ghi lại bằng điện tử.  

Phần Thưởng Về Thành Quả Tốt Trong Giáo Dục  

Học sinh đủ điều kiện nhận Giải thưởng Thành tựu Học vấn ở các lớp 6, 7 và 8 sẽ nhận được chứng chỉ thành tích học tập do Trường Giáo xứ Jefferson 

cấp. 

Để đủ điều kiện, một học sinh phải đạt được điểm trung bình chung có trọng số 3,5. Điểm trung bình được xác định bằng cách cộng điểm chất lượng cuối 

kỳ của từng môn học và chia cho tổng số môn học. 
 

Phần thưởng từ Trưởng Ty Học Chánh  

Học sinh phải đạt điểm A trong mỗi môn học khuyến khích trong mỗi chín tuần của học kỳ đầu tiên (Giải thưởng của Giám thị cho Học sinh Tiểu học) và 

trong mỗi chín tuần của học kỳ (Thẻ Vàng). (Gold Cards). 
 

Promotional subjects are: 

Lớp 1 – 3: Tập đọc, Tiếng Anh, và Toán 
 
Lớp 4 – 6: Tập đọc, Tiếng Anh, Toán, Xã hội học, và Khoa học 
 

Phần 504 of the Rehabilitation Act (1973)  

Mục 504 là luật dân quyền nghiêm cấm phân biệt đối xử với các cá nhân khuyết tật. Mục 504 đảm bảo rằng trẻ em khuyết tật được tiếp cận một nền giáo 

dục bình đẳng. Theo Mục 504, một cá nhân khuyết tật được định nghĩa là người: 

((1) bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoạt động chính trong cuộc sống; (2) có một hồ sơ về sự suy giảm đó; hoặc (3) 

được coi là có một khuyết tật như vậy. Học sinh có thể nhận được các tiện nghi và sửa đổi được quy định trong Kế hoạch Chỗ ở Cá nhân (IAP). Vui lòng 

tham khảo Mục 504 Pamplet của Các Trường học quận Jefferson để biết các hướng dẫn cụ thể và tiêu chí về tính đủ điều kiện trên trang web Trường Học 

quận Jefferson. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Điều phối viên Trường học quận Jefferson của Mục 504 tại sharon.allen1@jpschools.org hoặc 

504-349-7921. 
 

Thay Thế giáo Viên Vắng mặt  

Trong trường hợp không có giáo viên, người thay thế sẽ liên hệ lại bài tập đã được chỉ định cho học sinh. Sự thiếu hợp tác và tôn trọng từ phía học sinh sẽ 

không được dung thứ. 

 

 

 
Học khu quận Jefferson đồng ý thực hiện các yêu cầu luật định sau: 

 

.    Khu học chánh sẽ đưa vào hoạt động các chương trình, hoạt động 
và thủ tục để có sự tham gia của phụ huynh của tất cả các trường 
với các chương trình Title I, Part A, phù hợp với Mục 1118 của 

Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (ESEA). Các chương 
trình, hoạt động và thủ tục đó sẽ được lập kế hoạch và vận hành 
với sự tham vấn ý nghĩa của phụ huynh có trẻ em tham gia. 

Chính sách Liên quan Phụ huynh Toàn Quận 
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.    Phù hợp với Mục 1116, khu học chánh sẽ làm việc với các trường 
học của mình để đảm bảo rằng sự tham gia bắt buộc của phụ 
huynh ở cấp trường đáp ứng các yêu cầu của Mục 1118 (b) của 
ESEA, và mỗi trường bao gồm, với tư cách là một thành phần, 
phụ huynh học sinh nhỏ gọn phù hợp với Mục 1118 (d) của 
ESEA. 

.  Khu học chánh sẽ kết hợp chính sách về sự tham gia của phụ 
huynh trong toàn khu học chánh này vào kế hoạch LEA được phát 
triển theo Mục 1112 của ESEA. 

.  Khi thực hiện Tiêu đề I, Phần A các yêu cầu về sự tham gia của 
phụ huynh, trong phạm vi có thể thực hiện được, khu học chánh 
và các trường học của nó sẽ tạo cơ hội đầy đủ cho sự tham gia 
của phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết 
tật và phụ huynh của trẻ em di thông tin và báo cáo trường học 
được yêu cầu theo Mục 1111 của ESEA ở định dạng dễ hiểu và 
thống nhất và, bao gồm các định dạng thay thế theo yêu cầu, và 
trong phạm vi có thể thực hiện được, bằng ngôn ngữ mà phụ 
huynh hiểu được. 

.   Các Trường học quận Jefferson, Hội Đồng Nhà Trường và Giám 
Đốc Học Khu công nhận rằng sự tham gia của phụ huynh phải là 
ưu tiên hàng đầu để trẻ em học tập và đạt được thành công trong 
học tập. Cha mẹ và gia đình cung cấp môi trường giáo dục chính 

cho trẻ em; do đó, cha mẹ là những đối tác quan trọng và cần thiết 
với hệ thống trường học trong suốt quá trình chăm sóc con cái của 
họ ở trường tiểu học và trung học. Thuật ngữ cha mẹ sẽ đề cập 
đến bất kỳ người chăm sóc nào đảm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng 
và chăm sóc trẻ em, bao gồm cha mẹ, ông bà, cô, chú, cha mẹ 
nuôi, cha mẹ và những người khác. Khái niệm về sự tham gia của 
phụ huynh sẽ bao gồm các chương trình, dịch vụ và / hoặc các 
hoạt động trên địa điểm trường học, cũng như các khoản đóng 
góp của phụ huynh bên ngoài môi trường trường học bình thường. 

.  Chính sách của Hội đồng Nhà trường và mỗi trường công lập 
trong quận Jefferson, phối hợp với phụ huynh, giáo viên, học sinh, 
ban giám hiệu và các nguồn lực giáo dục khác, để thiết lập, phát 
triển và duy trì các chiến lược và chương trình nhằm tăng cường 
sự tham gia của phụ huynh và những người chăm sóc khác phản 
ánh nhu cầu của học sinh, phụ huynh và gia đình do Hội đồng 
phục vụ, phù hợp với luật và quy định hiện hành của tiểu bang và 
liên bang. Là một phần của chương trình có sự tham gia của phụ 
huynh, mọi trường học có trách nhiệm tạo ra một môi trường thân 
thiện, thuận lợi cho việc học tập và hỗ trợ cho các chương trình 
toàn diện về sự tham gia của gia đình đã được phát triển cùng với 
phụ huynh / gia đình. 

 

 Mức Độ Trách Nhiệm Của Khu Vực  

  

Ở cấp huyện, Ban Giám hiệu có trách nhiệm:

 
1. Thu hút sự tham gia của phụ huynh trong việc phát triển và sửa đổi 

chung kế hoạch của học khu, bao gồm các thành phần của chương 
trình có sự tham gia của phụ huynh của học khu, sẽ được đệ trình 
cho Bộ Giáo dục Louisiana. Sự tham gia như vậy sẽ bao gồm, 
nhưng không giới hạn, những điều sau đây:  

a. Chỉ định và tương tác với mỗi trường, trong toàn trường / Nhóm 
lãnh đạo có liên quan tích cực đến việc đánh giá nhu cầu và giải 
quyết những nhu cầu này trong trường;  

b. Tiến hành các hội thảo công khai về các vấn đề lớn; 

c. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng Trường thường xuyên, công khai, 
tạo cơ hội cho Hội đồng nhận được ý kiến đóng góp và ý kiến của 
công chúng; 

d. Yêu cầu mỗi trường tiến hành họp lại trường; 

e. Khuyến khích các tổ chức phụ huynh ở trường, chẳng hạn như 
PTA, PTO, v.v. 

2. Cung cấp sự điều phối của các chương trình khác nhau liên quan 
đến phụ huynh, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ khác cần thiết để hỗ trợ 
mọi trường công lập trong Giáo xứ Jefferson trong việc lập kế 
hoạch và thực hiện các chương trình và chiến lược có sự tham gia 
của phụ huynh hiệu quả. 

a. Phối hợp và tích hợp các chương trình có sự tham gia của phụ 
huynh với các chương trình và hoạt động khác thúc đẩy sự tham 
gia của phụ huynh. 

b. Tiến hành, với sự tham gia của phụ huynh, đánh giá hàng năm về 
nội dung và hiệu quả của việc sử dụng các thành phần và chiến 
lược. Việc đánh giá sẽ cố gắng xác định các cách thức cải thiện 
chất lượng học tập của các trường do Hội đồng phục vụ, bao gồm 
xác định các rào cản đối với sự tham gia nhiều hơn của phụ huynh 
vào các hoạt động giáo dục và sự tham gia của phụ huynh; đặc biệt 
chú ý đến các bậc cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, khuyết 
tật, trình độ tiếng Anh hạn chế, biết chữ hạn chế, hoặc thuộc bất 

kỳ nền tảng chủng tộc hoặc dân tộc thiểu số nào. Hội đồng quản 
trị và mỗi trường sẽ sử dụng các kết quả đánh giá đó để thiết kế 
các chiến lược nhằm thu hút sự tham gia hiệu quả hơn của phụ 
huynh, và sửa đổi, nếu cần, các chính sách và thủ tục tham gia của 
phụ huynh.  

c. Cung cấp cho phụ huynh thông tin về chương trình có sự tham 
gia của phụ huynh của Học khu Jefferson, cũng như cung cấp 
thông báo thích hợp cho phụ huynh về các dịch vụ cụ thể hoặc 
các chương trình đặc biệt, theo yêu cầu của luật tiểu bang hoặc 
liên bang. Thông báo cũng sẽ bao gồm, vào đầu năm học, quyền 
của phụ huynh được yêu cầu và nhận thông tin kịp thời về các 
chứng chỉ chuyên môn của giáo viên trong lớp của con em họ. 

d. Gửi kế hoạch Ứng dụng Hợp nhất của Đạo luật Thành công của 
Mọi học sinh (ESSA) cho Bộ Giáo dục Louisiana bao gồm nhận 
xét của phụ huynh của những trẻ em tham gia không hài lòng 
với các thành phần của chương trình có sự tham gia của phụ 
huynh. 

e. Tiếp cận phụ huynh để biết các lựa chọn dịch vụ trực tiếp tiềm 
năng cho học sinh, chẳng hạn như lựa chọn trường công và dạy 
kèm. 

f. Phối hợp và tích hợp các chương trình có sự tham gia của phụ 
huynh giữa các Cơ sở Bị Bỏ rơi và Quá hạn và Có Rủi ro, gia 
đình của trẻ và LEA. 

g. Phân phối cho phụ huynh của các học sinh tham gia thủ tục 
khiếu nại của Bộ Giáo dục Louisiana. 

h. Thông báo và thông báo cho phụ huynh và các tổ chức về sự tồn 
tại của trung tâm thông tin và tài nguyên dành cho phụ huynh do 
nhà nước thành lập để cung cấp đào tạo, thông tin và hỗ trợ cho 
phụ huynh và các cá nhân làm việc với phụ huynh, Ban giám hiệu 
và nhà trường. 
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Trách Nhiệm Của Nhà Trường  

Là một phần của chương trình có sự tham gia của phụ huynh, Hội đồng quản trị sẽ khuyến khích từng trường công lập và yêu cầu những trường đó nhận 

quỹ Title I của liên bang thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường học quận Jefferson để: 

1. Triệu tập một cuộc họp thường niên vào một thời điểm thuận 
tiện mà tất cả phụ huynh của trẻ em tham gia sẽ được mời và 
khuyến khích tham dự, để thông báo cho phụ huynh về các 
chương trình giáo dục của trường họ và giải thích các thành 
phần của chương trình có sự tham gia của phụ huynh và quyền 
của cha mẹ được tham gia. 

2. Cung cấp một số cuộc họp, dịch vụ và / hoặc hoạt động linh hoạt, 
trong hoặc ngoài khuôn viên trường học, vào những thời điểm 
khác nhau trong ngày để tối đa hóa sự tham gia của phụ huynh, và 
có thể cung cấp dịch vụ đưa đón, chăm sóc trẻ em, đồ ăn nhẹ thích 
hợp và / hoặc thăm nhà, vì các dịch vụ này liên quan đến sự tham 
gia của phụ huynh. 

3. Thu hút phụ huynh tham gia một cách có tổ chức, liên tục và kịp 
thời vào các chương trình lập kế hoạch, đánh giá và cải tiến, bao 
gồm việc lập kế hoạch, phát triển, xem xét và cải tiến  

chính sách tham gia của phụ huynh ở trường và sự phát triển 
chung của chương trình có sự tham gia của phụ huynh trong 
toàn trường kế hoạch. 

4. Cung cấp cho phụ huynh, đặc biệt là của những trẻ em tham gia 
chương trình ESSA: 

a. Thông tin kịp thời về các chương trình giáo dục và sự tham gia 
của phụ huynh: 

b. Mô tả và giải thích về chương trình giảng dạy đang được sử 
dụng tại trường, các hình thức đánh giá học tập được sử dụng 
để đo lường sự tiến bộ của học sinh và trình độ thông thạo mà 
học sinh phải đáp ứng. 

c. Nếu phụ huynh yêu cầu, hãy tổ chức các cuộc họp thường xuyên 
để đưa ra các đề xuất và tham gia, nếu thích hợp, vào các quyết 
định liên quan đến việc giáo dục con cái của họ, và phản hồi mọi 
đề xuất đó một cách kịp thời. 

 

Chia sẻ trách nhiệm  

Là một phần của chương trình tham gia của phụ huynh, để xây dựng năng lực tham gia, Ban Giám hiệu và mỗi trường công lập thuộc thẩm quyền của 

mình phải: 

1. Cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh của trẻ em được nhà trường hoặc 

Hội đồng phục vụ, nếu thích hợp, để hiểu các chủ đề như tiêu 

chuẩn nội dung học tập của tiểu bang, đánh giá học tập của tiểu 

bang và địa phương, các thành phần của chương trình có sự 

tham gia của phụ huynh và cách giám sát một đứa trẻ tiến bộ và 

làm việc với các nhà giáo dục để cải thiện thành tích của con em 

họ. 

2. Cung cấp tài liệu và đào tạo để giúp cha mẹ làm việc với con cái 

của họ trong việc cải thiện thành tích học tập, chẳng hạn như 

đào tạo đọc viết và sử dụng công nghệ, nếu thích hợp. 

3. Giáo dục giáo viên, nhân viên dịch vụ học sinh, hiệu trưởng, và 

các nhân viên khác, với sự hỗ trợ của phụ huynh, trong việc đánh 

giá tính hữu ích của những đóng góp của họ. Đồng thời, tiếp cận, 

giao tiếp và làm việc với phụ huynh như những đối tác bình đẳng, 

thực hiện và điều phối các chương trình của phụ huynh, đồng thời 

xây dựng mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường. 

4. Trong phạm vi khả thi và thích hợp, điều phối và tích hợp các 

chương trình và hoạt động có sự tham gia của phụ huynh với các 

chương trình giáo dục tiếp cận cộng đồng khác, chẳng hạn như 

Hướng dẫn ELL, Giáo dục Mầm non, Học thuật, Hỗ trợ học sinh 

IDEA, Thành tích và Trách nhiệm giải trình, Công nghệ, An toàn 

và Kỷ luật Khởi đầu. Dịch vụ Gia đình và Xã hội và các chương 

trình khác. 

5. Đảm bảo rằng thông tin liên quan đến các chương trình của 

trường và phụ huynh, các cuộc họp, và các hoạt động khác được 

gửi đến phụ huynh ở định dạng và trong phạm vi có thể, bằng 

ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được. 

6. Thu hút sự tham gia của phụ huynh trong việc phát triển chương 

trình đào tạo cho giáo viên, hiệu trưởng và các nhà giáo dục 

khác để nâng cao hiệu quả của việc đào tạo đó. 

7. Cung cấp chương trình đào tạo biết đọc biết viết cần thiết từ quỹ 

liên bang và tiểu bang nhận được nếu Hội đồng đã sử dụng hết 

các nguồn tài trợ hợp lý sẵn có khác cho việc đào tạo đó. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Thanh toán các chi phí hợp lý và cần thiết liên quan đến các hoạt 

động có sự tham gia của phụ huynh, bao gồm cả chi phí đưa đón, 

giải khát thích hợp và / hoặc chi phí chăm sóc trẻ em, để phụ 

huynh có thể tham gia các cuộc họp và các buổi đào tạo liên quan 

đến trường học. 

9. Huấn luyện phụ huynh để tăng cường sự tham gia của các phụ 

huynh khác. 

10. Sắp xếp các cuộc họp ở trường, vào nhiều thời điểm và địa điểm 

khác nhau, hoặc tổ chức các cuộc họp tại nhà giữa giáo viên 

hoặc các nhà giáo dục khác làm việc trực tiếp với trẻ em, với 

những phụ huynh không thể tham dự các cuộc họp đó ở trường, 

để tối đa hóa sự tham gia của phụ huynh và sự tham gia. 

11. Áp dụng và thực hiện cách tiếp cận mô hình để cải thiện sự tham 

gia của phụ huynh. 

12. Ghi nhận các hoạt động và / hoặc đóng góp của phụ huynh bên 

ngoài môi trường trường học bình thường nhằm nâng cao thành 

tích học tập của học sinh, chẳng hạn như dạy kèm, cải thiện việc 

đi học, đóng góp và chuẩn bị các tài liệu và dịch vụ hỗ trợ trường 

/ lớp học. 

13. Tiếp tục Hội đồng Phụ huynh của Giám đốc Học khu cung cấp 

lời khuyên và phản hồi về tất cả các vấn đề liên quan đến sự 

tham gia của phụ huynh trong các chương trình. 

14. Phát triển các vai trò thích hợp cho các tổ chức và doanh nghiệp 

dựa vào cộng đồng trong các hoạt động có sự tham gia của phụ 

huynh. 

15. Cung cấp hỗ trợ hợp lý khác cho các hoạt động có sự tham gia 

của phụ huynh khi phụ huynh có thể yêu cầu. 

16. Cung cấp đầy đủ cơ hội cho sự tham gia của phụ huynh có trình 

độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết tật và phụ huynh của 

trẻ em di cư, bao gồm việc cung cấp thông tin cần thiết và báo 

cáo trường học theo định dạng và trong phạm vi có thể, bằng 

ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu được. 
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Trách Nhiệm Của Phụ Huynh  

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng việc giáo dục của một đứa trẻ bắt đầu từ khi mới sinh. Cha mẹ và các thành viên trong gia đình, với tư cách là giáo viên 

chính của con họ, đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển trí tuệ, xã hội và tình cảm của con cái họ. Sự phát triển và thành công của trẻ phụ thuộc 

vào sự hỗ trợ trực tiếp mà trẻ nhận được ở nhà. Trong nỗ lực thúc đẩy các kỹ năng làm cha mẹ có trách nhiệm và thành công, Hội đồng mong muốn các 

bậc cha mẹ: 

1. Đảm bảo trẻ em đi học đều và đến trường đúng giờ. 

2. Đảm bảo vệ sinh thích hợp và sạch sẽ hàng ngày cho con cái của họ 

3. Đảm bảo trẻ em được ăn mặc chỉnh tề, phù hợp với đồng phục hoặc quy định về trang phục. 

4.  Đảm bảo rằng trẻ ngủ đủ giấc hàng đêm. 

5. Thường xuyên thăm hỏi và thảo luận về tiến bộ học tập của con em họ với giáo viên. 

6. Thường xuyên thảo luận về tiến độ học tập và các sự kiện ở trường với con em  

7. Hãy tôn trọng cha mẹ, giáo viên và những người lớn khác. 

8. Tình nguyện trong lớp học, trường học hoặc các hoạt động liên quan của trẻ trong phạm vi khả thi và thích hợp. 

9. Tham dự các chương trình do trường tài trợ mà con họ có thể tham gia. 

10. Tham gia và tích cực trong các tổ chức phụ huynh / giáo viên. 
 

Bản Tuyên ngôn của Ban Tham Vấn  

Mỗi học sinh từ lớp 4-12 và mỗi phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh từ lớp 4-12, hàng năm phải ký Bản Tuyên bố Tuân thủ, theo luật tiểu bang. 

Đối với học sinh, Tuyên bố Tuân thủ sẽ nêu rõ rằng học sinh đồng ý đi học đều đặn, đến trường đúng giờ và tuân theo các quy tắc của trường và lớp học. 

Đối với phụ huynh, Tuyên bố Tuân thủ sẽ nêu rõ rằng phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý đảm bảo việc đi học hàng ngày của con em mình 

ở trường, đảm bảo con em mình đến trường đúng giờ mỗi ngày và tham dự tất cả các cuộc họp phụ huynh / giáo viên / hiệu trưởng được yêu cầu.  
 

Sự Kết Hợp Giữa Nhà Trường - Phụ Huynh  

Mỗi trường học sẽ cùng xây dựng với phụ huynh một bản tóm tắt giữa nhà trường và phụ huynh nêu rõ cách thức phụ huynh, toàn bộ nhân viên nhà trường 

và học sinh cùng chia sẻ trách nhiệm để cải thiện thành tích học tập của học sinh và các phương tiện mà nhà trường và phụ huynh sẽ xây dựng và phát triển 

mối quan hệ hợp tác để giúp đỡ trẻ em đạt các tiêu chuẩn cao của Nhà nước. Nhỏ gọn như vậy sẽ: 

1. Mô tả trách nhiệm của nhà trường trong việc cung cấp chương 

trình giảng dạy và giáo trình chất lượng cao trong môi trường 

học tập hỗ trợ và hiệu quả cho phép trẻ em đáp ứng các tiêu 

chuẩn thành tích học tập của học sinh của tiểu bang, và các cách 

thức mà mỗi phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ việc học tập 

của con em họ, chẳng hạn như như giám sát các dịch vụ đóng 

góp bên ngoài môi trường trường học bình thường; và tham gia, 

nếu thích hợp, vào các quyết định liên quan đến việc giáo dục 

con cái của họ, và sử dụng tích cực thời gian ngoại khóa. 

2. Giải quyết tầm quan trọng của giao tiếp giữa giáo viên và phụ  

huynh trên cơ sở liên tục thông qua, ở mức tối thiểu: 

 Các cuộc họp phụ huynh-giáo viên ở các trường tiểu học, ít nhất 

là hàng năm, trong đó bản tóm tắt sẽ được thảo luận vì bản tóm 

tắt liên quan đến thành tích của cá nhân trẻ; 

 Báo cáo thường xuyên cho phụ huynh về sự tiến bộ của con cái 

họ; 

 Tiếp cận hợp lý với nhân viên, cơ hội tình nguyện và tham gia 

vào lớp học của con họ, và quan sát các hoạt động trong lớp học; 

và 

 Các hoạt động và / hoặc đóng góp của phụ huynh ở xa trường 

học nhằm nâng cao thành tích học tập.

Những chương trình khác  

Cùng với các dịch vụ của học khu được cung cấp trong Chương trình Tham gia của Phụ huynh, Ban Giám hiệu sẽ duy trì liên lạc và giao tiếp với các cơ 

quan dịch vụ xã hội và y tế, các tổ chức dựa trên đức tin và các nhóm cộng đồng để hỗ trợ các dịch vụ và vấn đề chính của gia đình và cộng đồng. Đặc 

biệt, Hội đồng Trường học quận Jefferson có mối quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ từ cộng đồng và / hoặc các tổ chức chính phủ như Gia đình cần Dịch vụ 

(FINS), Gia đình Giúp đỡ Gia đình, Tình nguyện viên trong Trường Công lập (VIPS), Đối tác Giáo dục, Phụ huynh Học khu / Hiệp hội Giáo viên (PTA) 

và Hội đồng Cố vấn Phụ huynh của Bờ Tây và Bờ Đông. Một trong những mục tiêu chính của các nhóm này là hỗ trợ, bổ sung và hỗ trợ trong việc cải 

thiện sự tham gia của phụ huynh có trẻ em trong các Trường học quận Jefferson. 
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