Secondary Student & Parent Handbook, 2016-17 -Vietnamese

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƢỜNG CÔNG LẬP QUẬN HENRY
Sổ Tay Phụ Huynh và Học Sinh Bậc Trung Học, chính thức đƣợc Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry chấp thuận
vào Ngày 13 Tháng Sáu, 2016, bao gồm các thông tin quan trọng về quy chế, thủ tục, và các chƣơng trình của
Trƣờng Công Lập Quận Henry. Học sinh và các phụ huynh nên đọc cuốn sổ tay này vào đầu năm học, và giữ
cuốn sổ tay để tham khảo trong tƣơng lai. Các chính sách đã nêu trong cuốn sổ tay này sẽ có hiệu lực từ tháng
8 năm 2016, cho đến khi bắt đầu năm học 2017-18.
Nội quy của Hội đồng Giáo Dục và các dịch vụ của hệ thống trƣờng học đƣợc thiết kế để bảo vệ phúc lợi và
quyền lợi của học sinh cho một nền giáo dục chất lƣợng trong Trƣờng Công Lập Quận Henry. Để xem danh
sách đầy đủ của tất cả các nội quy của Hội Đồng Giáo Dục, xin vui lòng truy cập trang web của Trƣờng Công
Lập Quận Henry tại www.henry.k12.ga.us (nhấp - Board of Education / eBOARD / Policies).
Hệ Thống Trƣờng Học Quận Henry sẽ tuân theo bất kỳ nội quy, quy định, hoặc yêu cầu pháp lý có thể phát
sinh trong năm học. Xin vui lòng kiểm tra trang web của hệ thống trƣờng học cho bất kỳ cập nhật cho sổ tay
này hoặc các nội quy khác.
Thông báo về Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nếu quý vị cần sỗ tay, hoặc các tài liệu quan trọng khác liên quan đến sự
giáo dục của con em, bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, bao gồm nhƣng không giới hạn đến sự đăng ký, ghi
danh, và xử lý kỷ luật, xin quý vị vui lòng liên lạc với nhà trƣờng để đƣợc yêu cầu các tài liệu này. Nếu quý vị
không thông thạo tiếng Anh, quý vị có thể yêu cầu dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí từ nhà trƣờng của con em
hoặc Bộ hành chánh tại văn phòng trung tâm bằng cách gọi điện thoại 770-957-6601.
Haitian Creole
Nan dat 13 jen 2016, Henry County Board of Education nan te ofisyèlman apwouve Manyèl pou Paran & Elèv ki
nan nivo Elemantè. Manyèl la gen enfòmasyon enpòtan sou règleman, pwosedi ak pwogram Henry County
Schools Nap rekòmande pou paran ak elèv yo li Manyèl sa a nan kòmansman ane lekòl la, epi kenbe li kòm
referans alavni. Règleman yo ki dekri nan manyèl sa a ap efektif apati 1e out 2016 jiskaske lane eskolè 20172018 la kòmanse.
Règleman Board of Education nan ak sèvis lekòl la etabli pou pwoteje byennèt elèv yo ak dwa elèv yo pou
resevwa yon edikasyon bon jan kalite nan Henry County Schools. Pou ka wè yon lis konplè tout règleman
Board of Education nan, tanpri ale sou sitwèb Henry County Schools nan www.henry.k12.ga.us (klike – Board
of Education / eBOARD / Policies).
Henry County School System ap konfòme li ak nenpòt règleman, kontwòl, oswa egzijans legal ki ta fè sifas
pandan lane lekòl la. Tanpri, verifye sistèm sitwèb lekòl la pou nenpòt ki mizajou nan manyèl sa a oswa pou lòt
règleman.
Avi sou Asistans Nan zafè Lang: Si ou bezwen yon manyèl, oswa lòt dokiman enpòtan ki gen rapò avèk
edikasyon pitit ou, nan yon lòt lang ki pa angle, ki gen ladan, men pa limite ak enskripsyon, anwolman, ak
pwosedi disiplinè yo, tanpri mande youn nan biwo lekòl la. Si ou gen pwoblèm konprann lang angle a, ou
kapab gratis, mande pou sèvis asistans pou lang nan lekòl elèv la oswa Depatman Sèvis Administratif la nan
biwo santral la, lè ou rele nimewo 770-957-6601.
Hindi
प्राथमभक छात्र व जनक ऩस्ु तिका, आधधकारयक िौय ऩय 13 जन
ू , 2016 को मिऺा के हे नयी काउॊ टी फोर्ड ने भॊजयू ी दे दी,

नीतिमों, प्रक्रिमाओॊ, औय हे नयी काउॊ टी तकूरों के कामडिभों के फाये भें भहत्वऩूर्ड जानकायी िामभर है । छात्रों औय अमबबावकों
को तकूर वर्ड के िुरू भें इस ऩुस्तिका को ऩढ़ना चाहहए, औय बववष्म भें सॊदबड के मरए ऩस्ु तिका यखने के मरए। नीतिमाॉ
इस ऩुस्तिका भें कहा गमा है 1 अगति, 2016 से प्रबाव भें हो जाएगा, 2017-18 तकूर वर्ड के िुरू िक।

मिऺा फोर्ड औय तकूर प्रर्ारी की सेवाओॊ की नीतिमों के छात्रों की बराई औय हे नयी काउॊ टी तकूरों भें एक गुर्वत्िा की

मिऺा के मरए छात्रों के अधधकायों की यऺा कयने के मरए िैमाय कय यहे हैं। सबी मिऺा फोर्ड की नीतिमों की एक ऩूयी सूची
दे खने के मरए, कृऩमा www.henry.k12.ga.us ऩय हे नयी काउॊ टी तकूरों वेफसाइट (स्लरक कयें - मिऺा / eBOARD / नीतिमाॊ
भॊर्र) ऩय जाएॉ।
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हे नयी काउॊ टी तकूर प्रर्ारी क्रकसी बी नीति, ववतनमभन, मा ववधामी आवश्मकिाओॊ क्रक तकूर वर्ड के दौयान ऩैदा हो सकिा
है का ऩारन कयें गे। अऩर्ेट इस ऩुस्तिका मा अन्म नीतिमों के मरए तकूर प्रर्ारी वेफसाइट की जाॉच कयें ।

बार्ा सहामिा की सच
ू ना: महद आऩ एक ऩस्ु तिका, मा अन्म साथडक अऩने फच्चे की मिऺा से सॊफॊधधि दतिावेज, ऩॊजीकयर्,
नाभाॊकन, औय अनुिासनात्भक कामडवाही कयने के मरए सीमभि सहहि, अॊग्रेजी के अरावा अन्म नहीॊ फस्कक क्रकसी अन्म
बार्ा भें की जरूयि है , तकूर के कामाडरम से एक अनुयोध कयें । आऩ अॊग्रेजी सभझने भें कहिनाई होिी है , िो आऩ कय

सकिे हैं, 770-957-6601 पोन कयके अऩने छात्र के तकूर मा प्रिासतनक सेवा ववबाग के केंद्रीम कामाडरम ऩय से आयोऩ,
अनुयोध बार्ा सहामिा सेवाओॊ की भुलि।

Simplified Chinese
"中学学生和家长手册"在2016年6月13日由亨利郡教育董事会正式核可, 其中含有关于亨利郡学校的政策、程序和
计划的重要信息。学生和家长应该在学期开始时阅读本手册，并保留供未来参考。本手册所述政策从2016年8月1
日起生效，一直到2017-18学年开始时为止。
教育董事会的政策和学校系统服务，是为了保护学生健康，和维护学生在亨利郡学校接受高质量教育而设计。如
要查看教育董事会政策的完整项目，请上亨利郡学校网站www.henry.k12.ga.us(点击Board of Education /
eBOARD / Policies)。
亨利郡学校将遵守学年期间产生的所有政策、规定和法律要求。有关本手册的最新信息或其他政策，请查阅学校
系统网站。
语言援助说明：如果您需要一份非英语版的其它语言版本的手册，或其它任何与孩子教育相关的重要文件，包括
但不限于登记、注册以及纪律程序文件，请向学校办公室申请。如果您无法使用英语阅读或交流，您可以向您孩
子就读的学校提出要求或通过拨打770-957-6601联系中央办公室行政服务部，申请免费语言援助服务。
Spanish
El Manual para Padres y Estudiantes de la Escuela Primaria, oficialmente aprobado el 13 de junio del 2016 por
la Junta de Educación del Condado de Henry, contiene información importante sobre las políticas,
procedimientos y programas de las Escuelas del Condado de Henry. Los estudiantes y los padres deben leer
este manual al inicio del año escolar y mantenerlo para consultas futuras. Las políticas establecidas en este
manual entrarán en efecto desde el 1º de agosto del 2016 hasta el comienzo del año escolar 2017-18.
Las políticas de la Junta de Educación y los servicios del sistema escolar están diseñados para proteger el
bienestar de los estudiantes y el derecho de los estudiantes a obtener una educación de calidad en las
Escuelas del Condado de Henry. Para ver una lista completa de todas las políticas de la Junta de Educación,
por favor visite el sitio web de las Escuelas del Condado de Henry en www.henry.k12.ga.us (haga clic en
Board of Education / eBOARD / Policies).
El Sistema Escolar del Condado de Henry acatará las políticas, los reglamentos, o los requisitos legales que
puedan surgir durante el año escolar. Por favor consulte el sitio web del sistema escolar para cualquier
actualización de este manual u otras políticas.
Aviso a personas con dominio limitado del idioma inglés: Si necesita un manual u otros documentos
importantes relacionados con la educación de su hijo, en cualquier otro idioma aparte del inglés, incluyendo
pero no limitados a los procesos de matrícula, inscripción, y disciplina, por favor solicítelos en la escuela. Si
tiene dificultad para entender el inglés, puede solicitar servicios para asistencia en su idioma, gratuitamente, a
través de la escuela del estudiante o llamando a la Oficina Central del Departamento de Servicios
Administrativos (Administrative Services Department) al 770-957-6601
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Sổ tay học sinh đƣợc xét hàng năm vào giữa Tháng Hai và Tháng Năm với mục đích viết thêm tài liệu, xóa bớt,
và sửa đổi nội dung. Phụ huynh, học sinh và nhân viên khuyến khích đóng góp những lời phê bình và ý kiến
liên quan đến cuốn sổ tay của học sinh đến ông Rodney Bowler, Phó Tổng Giám Thị Dịch Vụ Hành Chính.
Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry tổ chức các cuộc họp công cộng vào ngày Thứ Hai thứ nhì của mỗi tháng. Xin
vui lòng liên hệ với Văn Phòng Giám Thị hoặc kiểm tra hệ thống trang web để biết thời gian và địa điểm của
các cuộc họp này. Đó là chính sách của Ủy Ban Giáo Dục Quận Henry để duy trì một môi trƣờng học tập đó là
miễn phí từ tất cả các hình thức phân biệt đối xử và quấy rối trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc
gia, giới tính, và khuyết tật.

CÔNG NHẬN
Tất cả các trƣờng trong Hệ Thống Trƣờng Học Quận Henry đáp ứng các tiêu chuẩn dành cho trƣờng công lập
Georgia, và đƣợc công nhận bởi Hiệp Hội Nam Phƣơng Của Trƣờng Cao Đẳng Và Trung Học.

SỨ MẠNG – VIỄN TƢỢNG - MỤC TIÊU

Viễn Tƣợng

Niềm tin

Đảm Bảo SựThành Công Cho
Mỗi Học Sinh

Xây dựng một nền văn hóa
học tập cho cá nhân

Tất cả các học sinh sẽ nổi trội
trong một môi trƣờng tập
trung vào sự chặt chẽ, mức
độ phù hợp, và mối quan hệ

Học sinh thành tích

Văn Hóa, Không khí, & Cộng
Đồng

Đảm bảo chất lƣợng

Sứ Mạng

Học khu và trƣờng học sẽ duy trì
thành tích học tập của học sinh
và tăng trƣởng thành thạo ở mức
cao nhất.

Học khu và trƣờng học sẽ duy trì
một môi trƣờng học tập tích cực,
hiệu quả, an toàn và hấp dẫn.

Học khu và trƣờng học sẽ tăng

tối đa tất cả các tác động của
nguồn lực sẵn cho thành tích
học sinh và sự cấu tạo hiệu
quả.

Để xem xét tất cả kế hoạch chiến lƣợc và báo cáo thƣờng niên, xin vui lòng vào trang web
của chúng tôi tại www.henry.k12.ga.us
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Tr n Con Đƣờng Th nh C ng . . . C ng Nhau
Trong các cột dƣới đây, Tổng Giám Thị Trƣờng Công Lập Henry, Ông Rodney Bowler, chia sẽ danh
sách “top 10” cách học sinh có thể thành công và nhiều cách các phụ huynh và gia đình có thể hỗ
trợ sự thành công đó. Xin vui lòng đọc và thƣởng thức, và xin cũng xem xét kế hoạch chiến lƣợc của
Trƣờng Công Lập Quận Henry ở trang sau để biết những trọng điểm của chúng tôi. Quý vị có thể tìm
thêm chi tiết về kế hoạch chiến lƣợc, cũng nhƣ nguồn bổ sựng và thông tin hữu ích, tại hệ thống
trang web www.henry.k12.ga.us.
Chân thành cảm ơn quý vị đã tham gia cộng đồng và đội ngũ Trƣờng Công Lập Quận Henry!
10 Gợi Ý Hàng Đầu từ Tổng Giám Thị Cho Sự Thành Công của Học Sinh
10. Vào lớp đúng giờ mỗi ngày.
9. Sắp xếp và giữ ngăn nắp.
8. Làm quen với giáo viên của bạn và những kỳ vọng của họ.
7. Làm quen với các bạn trong lớp – kết làm bạn và làm một ngƣời bạn!
6. Lắng nghe và chú ý trong lớp học.
5. Yêu cầu giúp đỡ càng sớm càng tốt khi bạn cần.
4. Tham gia - tìm một hội hoặc hoạt động thích hợp với bạn.
3. Chăm sóc bản thân - nghỉ ngơi nhiều và dinh dƣỡng tốt.
2. Lấy các lớp học có thách thức – và học chăm chỉ!
1. Đọc, đọc, đọc!

10 Gợi Ý H ng Đầu từ Tổng Giám Thị Dành Cho Phụ Huynh v Gia Đình
10. Giới hạn thời gian xem T.V., điện thoại, máy vi tính, và các điện tử khác.
9. Giúp con em giữ ngăn nắp.
8. Đảm bảo con em đến trƣờng đúng giờ.
7. Thiết lập giới hạn rõ ràng về sự hành vi.
6. Giúp con em hiểu rằng tất cả các quyết định đều có kết quả, tốt hay xấu.
5. Nói chuyện hàng ngày với con em về trƣờng học và cuộc sống tổng quát.
4. Liên lạc sớm với giáo viên khi quý vi có những gì thắc mắc hoặc lo âu.
3. Giúp con em tìm điểm mạnh và sở thích, và khuyến khích sự sáng tạo.
2. Chăm sóc bản thân - nếu giảm căng thẳng thì việc trở thành phụ huynh ân cần sẽ dễ dàng hơn.
1. Đọc cho con em nghe – rồi đọc thêm nữa!
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HOTLINE AN TOÀN HỌC ĐƢỜNG
1-877-SAY-STOP (1-877-729-7867)
HOÀN TOÀN BẢO MẬT – SẲN SÀNG 24 GIỜ MỖI NGÀY
ĐƢỢC BẢO TRỢ BỞI
SỞ GIÁO DỤC GEORGIA
CỤC ĐIỀU TRA GEORGIA

THÔNG TIN VỀ GHI DANH
YÊU CẦU VỀ TUỔI
QUY HOẠCH VÙNG HỌC
QUYỀN NUÔI GIỮ
GIÁM HỘ
BẰNG CHỨNG THƢỜNG TRÚ
THÔNG TIN VỀ LIÊN LẠC KHẨN CẤP
TIÊM CHỦNG VÀ KHÁM SỨC KHỎE
SẮP LỚP
SỐ AN SINH XÃ HỘI
HỌC SINH CHUYỂN TRƢỜNG
RÚT KHỎI TRƢỜNG

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

THÔNG TIN VỀ HIỆN DIỆN
HIỆN DIỆN
THỜI GIAN ĐẾN VÀ TAN TRƢỜNG
VẮNG MẶT/TRỄ HỌC/VỀ SỚM
VẮNG MẶT CÓ LÝ DO
VẮNG MẶT KHÔNG LÝ DO
BUỔI HỌP CAN THIIỆP VIỆC TRỐN HỌC
THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
ABSENCES DUE TO PREGNANCY
LÀM B BÀI TẬP HOẶC BÀI KIỂM TRA BỊ BỎ LỠ

4
4
5
5
6
6
6
6
6

ĐIỂM BÁO CÁO
HỆ THỐNG KHÓA HỌC NGUYÊN NĂM
ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO
ĐIỂM KHÓA HỌC
DANH SÁCH DANH DỰ (HONOR ROLL)
KIỂM TRA TIÊU CHUẨN CHUNG
PHƢƠNG PHÁP BÁO CÁO / HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM
YÊU CẦU TỐI THIỂU ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP
LỊCH KIỂM TRA

7
7
7
8
8
8
8
9

LÊN LỚP /Ở LẠI LỚP
QUY ĐỊNH TIỂU BANG
BỔ SỰNG TIÊU CHUẨN LÊN LỚP TRUNG HỌC CẤP 2 QUẬN HENRY
TIÊU CHUẨN LÊN LỚP CỦA TRƢỜNG TRUNG HỌC CẤP 3 QUẬN HENRY

9
9
9

TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC
YÊU CẦU CHUNG
ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC
BẰNG CẤP / GIẤY CHỨNG CHỈ
TỐT NGHIỆP
TỐT NGHIỆP DANH DỰ VÀ DANH DỰ LATIN
ĐIỂM TRUNG BÌNH
HONORS, A.P AND DUAL ENROLLMENT COURSE HONOR POINTS
THỦ KHOA VÀ Á THỦ KHOA
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CHƢƠNG TRÌNH & DỊCH VỤ
XÂY DỰNG CÁ NHÂN THÁO VÁT (BRIDGE BILL)
Tìm Trẻ
CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NĂNG KHIẾU
Dịch Vụ Bệnh Viện/Tại Gia
Chọn Lựa Học Trực Tuyến (IMPACT ACADEMY)
LỰA CHỌN SAU TRUNG HỌC / MOWR
CỐ VẤN NHÀ TRƢỜNG
Y-tá Tại Trƣờng Và Các Trợ Lý Phòng Khám
Chƣơng Trình Dinh Dƣỡng Nhà Trƣờng
NHÂN VIÊN TÂM LÝ NHÀ TRƢỜNG
Dịch Vụ Nhân Viên Xã Hội Nhà Trƣờng Trƣờng
CHƢƠNG TRÌNH KIỂM TRA CHỨNG VẸO XƢƠNG SỐNG
Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh
Hệ Hỗ Trợ Đa Tầng (MTSS)
Cách Ly và Hạn Chế
Mục 504 Của Luật Hồi Phục Chức Năng 1973 (1973 Rehabilitation Act)
Mục 504 Biện Pháp An Toàn
Chƣơng Trình Giảng Dạy Mở Rộng Do Tiểu Bang Tài Trợ
Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh
CƠ HỘI HỌC HÈ KEO DÀI CHO LỚP 9-12
Chƣơng Trình Title I
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NỘI QU HẠNH KIỂM (NỘI QU HẠNH KIỂM )
KỲ VỌNG
C C YÊU CẦU VỀ HÀNH VI BỔ SỰNG
BẮT NẠT
ĐIỀU LỆ HÀNH VI
VI PHẠM NỘI QUY MỤC 1
VI PHẠM NỘI QUY MỤC 2
VI PHẠM NỘI QUY MỤC 3
VI PHẠM NỘI QUY MỤC 4
BIỆN PHÁP KỶ LUẬT
QUYỀN THI HÀNH BIỆN PHÁP KỶ LUẬT
THÔNG BÁO VI PHẠM HOẶC PHẠM TỘI ĐẠI HÌNH
THẨM QUYỀN PH P L CỦA GIÁO VIÊN VÀ QUẢN TRỊ VIÊN
ĐIỀU TRẦN KỶ LUẬT
TRUNG THỰC VỀ HỌC TẬP
RƢỢU VÀ MA T Y
NỘI QUY HẠNH KIỂM CHO CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
CƢ XỬ TRÊN XE BU T
PHẠM TỘI HÌNH SỰ
LÀM HƢ HỎNG HOẶC GÂY RA BÁO ĐỘNG HỎA HOẠN
LÀM GIÁN ĐOẠN HỌC ĐƢỜNG
QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC
THIẾT BỊ/DỤNG CỤ ĐIỆN TỬ - QUY CHẾ SỬ DỤNG
HOẠT ĐỘNG C LIÊN QUAN ĐẾN BĂNG ĐẢNG
CON TRỎ LASER
HÀNH VI NGOÀI PHẠM VI NHÀ TRƢỜNG
ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
BÁO CÁO HÀNH VI TỘI PHẠM
NHÂN VIÊN TÀI NGUYÊN HỌC ĐƢỜNG
KHU VỰC AN TOÀN HỌC ĐƢỜNG
CƢỠNG BỨC TÌNH DỤC
Luân Cứ của Học Sinh về Hành Vi Sai Trái của Nhân Viên
HỌC SINH KHÀO VẤN BỞI GIÁO CHỨC
KHÁM XÉT HỌC SINH
THUỐC LÁ
PHÁ HOẠI VÀ GÂY THIỆT HẠI TÀI SẢN NHÀ TRƢỜNG

SỞ HỮU S ÚNG, VŨ KHÍ NGUY HIỂM, VẬT THỂ MẠO HIỂM HOẶC CHẤT NỔ
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THÔNG TIN TỔNG QUÁT
TAI NẠN/ DỊCH VỤ Y TẾ
KẾ HOẠCH MIĂNG (ASBESTOS)
THỂ THAO
PROCEDURE FOR THE EXPANSION OF INTERSCHOLASTIC ATHLETIC PROGRAMS
GIỚI TÍNH CÔNG BẰNG TRONG THỂ THAO
SINH NHẬT
TÚI XÁCH, TÚI THỂ THAO, TÚI XÁCH KHÁC
VẬN CHUYỂN BẰNG XE BUÝT VÀ AN TOÀN
HỦY BỎ NGÀY HỌC
HÀNH HẠ TRẺ EM
CÂU LẠC BỘ & CÁC TỔ CHỨC
BẰNG LÁI XE / GIẤY CHỨNG NHẬN THAM DỰ
L I XE VÀ BÃI ĐẬU XE TRONG KHU TRƢỜNG HỌC
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ TRƢỜNG HỢP KHẨN CẤP/ TẬP LUYỆN TRƢỜNG HỢP KHẨN CẤP
CHUYẾN ĐI THỰC ĐỊA
NHAI KẸO CAO SỰ
CHÍ RẬN TRÊN TÓC
GIÁO VIÊN XUẤT SẮC
Thanh Thiếu Niên & Trẻ Vô Gia Cƣ
Bệnh
Bảo Hiểm
TỦ KH A
TÌM ĐỒ THẤT LẠC
ĂN TRƢA VỚI HỌC SINH
THUỐC
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ Y TẾ CHO BỆNH TIỂU ĐƢỜNG
THÔNG BÁO VỀ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG
THÔNG BÁO VỀ HÌNH ẢNH CỦA HỌC SINH
HỌP PHỤ HUYNH – GIÁO VIÊN
VẬT CƢNG
TUYÊN THỆ TRUNG THÀNH
IM LẶNG NHẬN XÉT/SILENT REFLECTION
N U K O HỌC SINH VÀ NHÂN VIÊN
HỒ SƠ HỌC SINH
CHUẨN BỊ HỌC TẬP MÙA HÈ
GIÁM SÁT CỦA HỌC SINH TẠI TRƢỜNG
SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI
SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN ĐẶT/ VÀ TỒN KHO
THAY ĐỔI PHƢƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
THÂU HÌNH/GHI ÂM
KHÁCH VIẾNG TRƢỜNG
MỘT SỐ LUẬT LIÊN BANG VÀ HƢỚNG DẪN
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUẮY RỐI TÌNH DỤC
QUY CHẾ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC TRƢỜNG CÔNG LẬP QUẬN HENRY
CHỨNG NHẬN ĐÃ NHẬN SỔ TAY PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH
THỐNG KÊ NGHỀ NGHIỆP PHỤ HUYNH
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THÔNG TIN VỀ GHI DANH
Điều Kiện Về Tuổi
Bất cứ học sinh nào đã trở thành 18 tuổi, nhƣng chƣa thành 20 tuổi trƣớc khi ngày 1 tháng 9, và đã bỏ học
hoặc rút khỏi trƣờng một kỳ học hoặc nhiều hơn sau khi sinh nhật thứ 18 phải nộp đơn xin nhập học tại trƣờng
chánh Quận Henry.
Học sinh đang tham gia Chƣơng Trình Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education) sẽ đƣợc đủ điều kiện để đăng ký
trong các chƣơng trình giáo dục thích hợp cho đến trƣớc khi: chuyển 22 tuổi hoặc cho đến khi nhận đƣợc bằng
tốt nghiệp trung học.
Quy Hoạch Vùng Học
Học sinh phải đi học tại trƣờng trong khu vực đƣợc chỉ định, nơi phụ huynh nuôi giữ chính thức/ngƣời giám hộ
hợp pháp (bắt đầu từ đây gọi chung là "Phụ huynh") cƣ trú. Học sinh không đƣợc đi học tại các trƣờng ngoài
khu vực đƣợc chỉ định, trừ trƣờng hợp đƣợc sự cho phép bằng văn bản của Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry.
Nếu trong năm học hiện tại, phụ huynh di chuyển đến một nơi ở mới trong Quận Henry và nơi cƣ trú mới nằm
trong vùng quy hoạch khác, phụ huynh phải chuyển học sinh đến trƣờng thích hợp trong khu vực trƣờng mới
trong vòng 30 ngày kể từ ngày di chuyển.
Tuy nhiên, trong tình huống năm học đã bắt đầu và phụ huynh di chuyển đến một nơi ở mới trong Quận Henry
và nơi cƣ trú mới nằm trong khu vực trƣờng khác, phụ huynh có thể nộp đơn với Hội Đồng Giáo Dục trong
vòng 30 ngày kể từ ngày di chuyển để con em đƣợc lƣu lại trƣờng hiện tại cho phần còn lại của năm học.
Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu. Nếu Hội Đồng chấp nhận yêu
cầu của phụ huynh, sẽ đƣa ra văn bản và phụ huynh có trách nhiệm đƣa rƣớc con em mình đến trƣờng
nếu trƣờng nằm bên ngoài khu vực đƣợc chỉ định. Vào đầu năm học tiếp theo, phụ huynh phải ghi danh cho
con mình vào trƣờng đƣợc quy hoạch. Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Bộ Dịch Vụ Học Sinh.
Đơn xin ghi danh chéo khu vực có tại mỗi trƣờng. Khi gửi đơn xin ghi danh chéo khu vực, phụ huynh đƣợc yêu
cầu phải chứng minh nơi cƣ trú. Quận có quyền từ chối yêu cầu của phụ huynh để xin ghi danh chéo khu vực
nếu học sinh có quá nhiều lần trễ học không lý do, sự vắng mặt, hoặc phạm kỷ luật.
Thông qua sự lựa chọn trƣờng, phụ huynh có thể chọn ghi danh cho con mình tại trƣờng bên ngoài khu vực
đƣợc quy hoạch nếu nhƣ nơi đó còn chỗ sau khi học sinh của vùng đó đã đƣợc ghi danh. Hội Đồng Giáo Dục
sẽ thông báo cho phụ huynh vào Ngày 01 Tháng Bảy mỗi năm về việc trƣờng nào còn chỗ. Khung thời gian để
nạp đơn lựa chọn trƣờng là Tháng Ba và Tháng Tƣ. Nếu phụ huynh chọn ghi danh cho con mình học tại
trƣờng bên ngoài khu vực chỉ định, phụ huynh phải chịu trách nhiệm đƣa rƣớc con em mình. Học sinh đƣợc
phép chuyển sang trƣờng khác theo cách lựa chọn kể trên có thể tiếp tục học tại trƣờng đó cho đến khi hoàn
tất tất cả các lớp của trƣờng.
Học sinh không thƣờng trú (non-resident student) không đƣợc chấp thuận bởi Bộ Dịch Vụ Học Sinh sẽ bị thu
hồi khỏi Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry với thông báo cho phụ huynh/ngƣời giám hộ hợp pháp và đƣợc
chuyển đến quận của học sinh đang cƣ trú. Luật tiểu bang Georgia cho phép Học Khu yêu cầu phụ huynh/
ngƣời giám hộ bồi hoàn các chi phí giáo dục học sinh không thƣờng trú và lệ phí luật sƣ nếu biện pháp pháp lý
là cần thiết.
Quyền Nuôi Giữ
Phụ huynh phải cung cấp cho trƣờng một bản sao, đã đƣợc xác nhận, tất cả các lệnh của tòa án liên quan đến
việc giám hộ đứa trẻ. Đơn ghi danh, cũng nhƣ các hồ sơ chính thức khác của trƣờng, phải có chữ ký của phụ
huynh đẻ hoặc ngƣời giám hộ hợp pháp là ngƣời học sinh ở chung. Quyết định giáo dục liên quan đến đứa trẻ
đƣợc dành riêng cho phụ huynh ghi danh, mặc dù cả hai phụ huynh có thể đƣợc tham gia vào quá trình ghi
danh. Nếu có sự bất đồng giữa phụ huynh, quyết định giáo dục của phụ huynh ghi danh sẽ thay thế các quyết
định giáo dục của phụ huynh không ghi danh. Nếu có sự bất đồng và cả hai phụ huynh đã ghi danh cho đứa
trẻ, thì phụ huynh nuôi giữ chính yếu có thẩm quyền ra quyết định giáo dục, trừ khi các bên có lệnh của tòa án
chỉ đạo khác hơn.
Theo O.C.G.A. § 20-2-780, bất kỳ ngƣời nào thực hiện hoặc cố gắng thực hiện một sự thay đổi quyền nuôi giữ
một trẻ vị thành niên bằng cách dời đứa trẻ khỏi trƣờng mà không đƣợc phép của ngƣời ghi danh đứa trẻ vào
trƣờng, là vi phạm pháp luật, ngay cả khi ngƣời cố gắng dời đứa trẻ có lệnh chuyển nhƣợng quyền nuôi giữ
đứa trẻ của tòa án. Lệnh của tòa án ủy quyền một cách cụ thể hoặc chỉ đạo việc nhƣợng quyền nuôi giữ thông

[1]

Secondary Student & Parent Handbook, 2016-17 -Vietnamese

qua nhà trƣờng sẽ đƣợc thi hành. Nhà trƣờng sẽ không xen vào việc tranh chấp về quyền nuôi giữ hoặc quyền
thăm viếng giữa phụ huynh. Học Khu Quận Henry khuyến khích tất cả các bậc phụ huynh thảo luận về quyết
định giáo dục với nhau trƣớc khi thông báo cho học khu những thay đổi giáo dục liên quan đến học sinh của
mình.
Nhà trƣờng, theo yêu cầu, sẽ cung cấp cho phụ huynh không có quyền nuôi giữ, tất cả các thông tin theo yêu
cầu của Đạo Luật Quyền Giáo Dục và Sự Riêng Tƣ Gia Đình (FERPA) và pháp luật của tiểu bang Georgia, trừ
khi có lệnh có hiệu lực của tòa án chỉ đạo trƣờng không tiết lộ thông tin nhƣ vậy. Nếu một lệnh nhƣ vậy hiện
hữu, một bản sao có chứng nhận phải đƣợc trình cho hiệu trƣởng.
Giám Hộ
Nếu một học sinh cƣ trú với bất kỳ ngƣời nào khác hơn là cha mẹ đẻ, tại thời điểm ghi danh, một bản sao có
chứng thực của các hồ sơ thiết lập sự giám hộ hợp pháp sẽ đƣợc yêu cầu. Bất kỳ ngƣời nào đã đảm nhận
trách nhiệm chăm sóc và giám hộ đứa trẻ, đƣợc yêu cầu phải bắt đầu quá trình thỉnh cầu quyền giám hộ hợp
pháp trƣớc khi ghi danh đứa trẻ, và phải đƣa ra ngày hoàn tất phỏng đoán. Nhà trƣờng sẽ liên hệ và chỉ gặp
gỡ với ngƣời giám hộ hợp pháp của học sinh, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của ngƣời giám hộ ghi danh
đƣợc đƣa ra. Nếu không đƣợc cung cấp tại thời điểm ghi danh, một bản sao Nghị Định Tòa Án cuối cùng về
quyền giám hộ đƣợc yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi danh.
Bất kỳ quyền giám hộ hợp pháp hình thành với mục đích thiết lập tính thƣờng trú cho mục đích tham dự vùng
học đƣợc quy hoạch, sẽ không đƣợc công nhận bởi Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry.
Để biết th ng tin li n quan đến kiến nghị cho quyền giám hộ tạm thời, xin vui lòng liên hệ với T a Án
Kiểm Nhận (Pro ate Court) của Quận Henry tại 770-288-7600.
Bằng Chứng Thƣờng Trú
Để đƣợc ghi danh vào Trƣờng Công Lập Quận Henry, học sinh phải cƣ trú tại Quận Henry với phụ huynh đẻ
hoặc ngƣời giám hộ, hoặc học sinh phải dƣới sự chăm sóc của cơ quan tiểu bang có sắp đặt trong Quận
Henry. Cần phải có bằng chứng thƣờng trú trong khi học sinh khởi sự ghi danh vào học tại một trƣờng, bất cứ
khi nào có sự thay đổi nơi cƣ trú, hoặc bất cứ lúc nào bằng chứng cƣ trú đƣợc yêu cầu bởi viên chức nhà
trƣờng.
Hiệu trƣởng hoặc ngƣời đƣợc ủy nhiệm sẽ chấp nhận các hồ sơ sau đây làm bằng chứng cƣ trú:
1. Một văn bản thuê nhà hoặc hợp đồng thuê nhà hợp lệ mới nhất cho bất động sản trong Quận Henry,
Georgia, k m với một hóa đơn điện hoặc ga hiện tại hoặc một lá thƣ chứng minh tài khoảng điện và ga
của công ty đó. Ngày viết trên hóa đơn điện hoặc ga hoặc thƣ dịch vụ không đƣợc quá thời hạn sáu
mƣơi (60) ngày . Hợp đồng thuê nhà phải xác định phụ huynh/ngƣời giám hộ của học sinh là ngƣời
thuê nhà và chịu trách nhiệm trả tiền thuê nhà. Phụ huynh mang tiếng là ngƣời cƣ ngụ tại nơi kể trên
không đƣợc coi là ngƣời thuê nhà cho mục đích đăng ký học này. Tất cả hồ sơ phải bao gồm tên và
địa chỉ của phụ huynh in rỏ ràng trên hóa đơn điện hoặc ga hoặc thƣ chứng minh.
HOẶC
2.

Giấy thuế đất, hoặc hồ sơ mua nhà, và hóa đơn điện hoặc ga mới nhất hoặc thƣ chứng minh của
công ty đó. Ngày viết trên hóa đơn điện hoặc ga hoặc thƣ dịch vụ không đƣợc quá thời hạn sáu mƣơi
(60) ngày Phụ huynh không có tên trên giấy tờ chủ quyền nhà mà muốn cung cấp bằng chứng mối
quan hệ với chủ sở hữu có thể nộp các tài liệu họp pháp để đƣợc xem xét nhƣ là một đại diện của chủ
nhà.. Tất cả hồ sơ phải bao gồm tên và địa chỉ của phụ huynh in rỏ ràng trên hóa đơn điện hoặc ga
hoặc thƣ chứng minh.
HOẶC

3. Một Bản Khai Ch ng
Cư Ngụ (Affidavit of Residency)-Phụ huynh thƣờng trú trong Quận Henry,
nhƣng không thể cung cấp các hồ sơ nêu trên, có thể hoàn tất một Bản Bản Khai Chứng Thệ Cƣ Ngụ
của Trƣờng Công Lập Henry. Các bản khai phải đƣợc hoàn thành trong sự hiện diện của nhân viên hệ
thống trƣờng học có thẩm quyền của Trƣờng Công Quận Henry và có chữ ký của phụ huynh trong sự
hiện diện của một công chứng viên. Ngoài ra, chủ sở hữu hợp pháp hoặc ngƣời thuê nhà đƣợc ủy
quyền của bất động sản là nơi học sinh và phụ huynh cƣ trú có thể hoàn thành và ký bản khai với nhân
viên hệ thống trƣờng học và cung cấp các giấy tờ cần thiết để chứng minh cƣ trú nhƣ đã nêu ở trên
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trong phần (a) và (b). Các chủ sở hữu hợp pháp hoặc ngƣời thuê nhà đƣợc ủy quyền của bất động
sản cũng có thể hoàn thành bản khai và có đƣợc công chứng tại một vị trí khác, nhƣng đó là trách
nhiệm của phụ huynh đƣợc cung cấp những giấy tờ bản gốc và các giấy tờ chứng minh yêu cầu của
nơi cƣ trú nhƣ đã nêu ở trên trong phần (a) và (b) để hệ thống trƣờng học nhân cùng với tài liệu của
họ. Các bản khai tuyên thệ sẽ có hiệu lực cho đến khi phụ huynh cung cấp bằng chứng về nơi cƣ trú
theo yêu cầu của chính sách này, nhƣng không có nhiều thời gian hơn vào cuối năm học hiện tại.
Tất cả văn bản phải có tên của cha mẹ học sinh và luôn phải xác định cá nhân với địa chỉ cƣ trú.
Bằng chứng về nơi cƣ trú phải chịu sự điều tra. Học sinh ghi danh bằng thông tin sai lệch là ghi danh
bất hợp pháp và sẽ bị rút ra h i trƣờng ngay lập tức. Phụ huynh / ngƣời giám hộ có thể phải trả học
phí cho khoảng thời gian con em mình theo học bất hợp pháp. Biết và cố ý cung cấp thông tin sai lệch
li n quan đến bằng chứng về nơi cƣ trú l vi phạm pháp luật tiểu bang và có thể bị phạt và/hoặc phạt
t . Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ Học Sinh.
Thông Tin Về Liên Lạc Khẩn Cấp
Việc nhà trƣờng có thể liên lạc với phụ huynh bất cứ lúc nào học sinh ở trƣờng là hết sức quan trọng. Nhà
trƣờng phải có địa chỉ hiện tại, số điện thoại nhà, số di động, và số điện tại chổ làm của phụ huynh. Ngƣời liên
lạc khẩn cấp và số điện thoại của họ là cần thiết trong trƣờng hợp không liên lạc đƣợc phụ huynh. Những
thông tin này đƣợc yêu cầu tại thời điểm ghi danh và bất cứ khi nào có thay đổi địa chỉ, điện thoại, hoặc những
thông tin liên lạc khẩn cấp của phụ huynh.
Khám Sức Kh e và Tiêm Chủng
Khi khởi đầu ghi danh tại một trƣờng công lập Georgia, phụ huynh phải cung cấp giấy chứng nhận rằng con
của họ đã hoàn tất kiểm tra về dinh dƣỡng và khám Mắt, Tai, và Nha khoa (Mẫu Đơn Georgia #3300 ). Tất cả
học sinh mới ghi danh vào Trƣờng Công Lập Quận Henry (K - 12), và tất cả các học sinh hiện tại lên đến lớp 6
phải có đƣợc hai (2) liều MMR (Quai bị) và Bệnh thủy đậu (Chicken Pox) vắc-xin. Ngoài ra, bắt đầu ngày 1
tháng 7, năm 2014, luật pháp Georgia yêu cầu trẻ em sinh vào ngày hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2002 và
nhập hoặc chuyển vào lớp 7 và các học sinh mới ghi danh vào trƣờng học của tiểu bang Georgia lớp 8 đến lớp
12 phải nhận đƣợc một liều vắc-xin Tdap (uốn ván, bệnh bạch hầu, ho gà) và một liều vắc-xin liên hợp
meningococcus trừ khi các em đƣợc miễn trừ. Luật Georgia yêu cầu chủng ngừa đƣợc liệt kê trên Giấy
Chứng Nhận Tiêm Chủng Georgia. Phụ huynh có thể nhận Giấy Chứng Nhận Tiêm Chủng Georgia (Mẫu
Đơn Georgia 3231) từ bác sĩ của mình hoặc từ Sở Y Tế Quận Henry.
Phụ huynh có thể yêu cầu, bằng văn bản, tạm thời miễn các yêu cầu tiêm chủng của tiểu bang Georgia vì một
lý do hợp lý, bao gồm nhƣng không giới hạn lý do y tế và/hoặc các lý do tôn giáo. . Phụ huynh yêu cầu tạm thời
miễn các yêu cầu dựa trên lý do y tế có thể đƣợc yêu cầu cung cấp cho học khu giấy chứng nhận của sở y tế
địa phƣơng hoặc bác sĩ điều trị xác nhận rằng tiêm chủng là không thích đáng. Văn bản yêu cầu tạm thời miễn
trừ chủng ngừa phải đƣợc thực hiện và cập nhật hàng năm. Phụ huynh yêu cầu tạm thời miễn vì lý do tôn giáo
phải cung cấp cho học khu học một bản tuyên thệ rằng các yêu cầu chủng ngừa mâu thuẫn với các niềm tin
tôn giáo của phụ huynh. Các Bản Khai C uy n
có sẵn tại mỗi trƣờng.
Sắp Lớp
Nếu hồ sơ có thể chấp nhận để xác định việc sắp lớp không đƣợc trình bày vào thời điểm học sinh ghi danh,
học sinh sẽ đƣợc tạm thời sắp vào một lớp cho đến khi sự xác định cuối cùng có thể đƣợc thực hiện. Để biết
thêm thông tin, tham khảo Quy Chế JBCD Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry, Chuyển Trƣờng và Rút Khỏi
Trƣờng.
Số An Sinh Xã Hội
Tại thời điểm ghi danh Trƣờng Công Lập Quận Henry, phụ huynh đƣợc yêu cầu tự nguyện cung cấp, một bản
sao của thẻ an sinh xã hội của trẻ. Tuy nhiên, không học sinh nào bị khƣớc từ ghi danh vào Trƣờng Công Lập
Quận Henry nếu từ chối cung cấp số an sinh xã hội hoặc từ chối nộp đơn xin số an sinh xã hội. Phụ huynh/
ngƣời giám hộ có thể nộp một bản Tuyên Bố Phản Đối (Giấy Khƣớc Từ) thay cho một bản sao của thẻ an sinh
xã hội của học sinh. Không cung cấp Thẻ An Sinh Xã Hội hoặc Tuyên Bố Phản Đối (Giấy Khƣớc Từ) sẽ không
ngăn cản hoặc trì hoãn việc ghi danh của đứa trẻ vào trƣờng; tuy nhiên, phụ huynh đƣợc khuyến khích đọc về
việc sử dụng số An Sinh Xã Hội trong phạm vi hệ thống trƣờng học và lập quyết định nên hay không nên cung
cấp Thẻ An Sinh Xã Hội. Một danh sách về việc sử dụng số An Sinh Xã Hội và Tuyên Bố Phản Đối (Giấy
Khƣớc Từ) có thể nhận đƣợc ở trƣờng. Xin vui lòng xem quy chế của hội đồng địa phƣơng JBC(3) để biết
thêm thông tin.
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Học Sinh Chuyển Trƣờng
Trƣớc khi nhập học, nhà trƣờng phải nhận đƣợc một bản sao có chứng thực của bản điểm học tập của học
sinh và hồ sơ kỷ luật từ trƣờng đã học trƣớc đó. Học sinh có thể đƣợc nhận tạm thời nếu cung cấp tên và địa
chỉ của trƣờng cuối cùng đã học và ủy quyền nhƣợng lại tất cả hồ sơ học tập và kỷ luật cho văn phòng hành
chánh của nhà trƣờng.
Bản điểm từ các trƣờng không đƣợc công nhận (non-accredited schools) sẽ đƣợc xem xét trên cơ sở cá nhân.
Thông tin bổ sựng và bài kiểm tra có thể đƣợc yêu cầu để quyết định bao nhiêu tín chỉ từ trƣờng cũ của học
sinh có thể đƣợc chấp nhận. Tín chỉ học hoặc bài vở hoàn thành từ ngƣời dạy kèm riêng có thể không đƣợc
chấp nhận. Điểm chuyển sẽ đƣợc xác nhận bởi các cố vấn hƣớng dẫn của học sinh.
Phụ huynh phải khai ngay thời điểm chuyển trƣờng, học sinh hiện đang tham gia dịch vụ giáo dục đặc biệt
hoặc các dịch vụ Mục 504 hoặc các dịch vụ năng khiếu (GIFTED); học sinh hiện đang bị đình chỉ hoặc đuổi
khỏi trƣờng học nào hay không; học sinh rút khỏi khu học vừa qua để tránh khỏi bị đình chỉ khoảng một thời
gian, đuổi học, hoặc phải bắt học cho một chƣơng trình giáo dục khác hay không; và, học sinh có bao giờ bị kết
án phạm tội đại hình hay không. Bất cứ học sinh nào bị đình chỉ hoặc đuổi học từ hệ thống trƣờng khác
phải thanh minh việc đình chỉ/đuổi học trƣớc hi đƣợc cho ất cứ cứu ét về việc ghi danh của tại
Trƣờng Công Lập Quận Henry.
Rút Kh i Trƣờng
Tại thời điểm xin rút khỏi trƣờng, học sinh phải hoàn lại tất cả sách giáo khoa, sách thƣ viện, và các đồ dùng
khác của trƣờng. Bất kỳ món nào không đƣợc hoàn lại, và các chi phí khác liên quan đến trƣờng mà học sinh
chịu trách nhiệm (nhƣ phí ăn trƣa), phải đƣợc thanh toán tại thời điểm rút khỏi trƣờng. Nhà trƣờng có thể giữ
lại học bạ, văn bằng, và/hoặc giấy chứng nhận tiến bộ cho đến khi sách giáo khoa bị mất hoặc bị hƣ hỏng
và/hoặc các phƣơng tiện truyền thông đƣợc bồi thƣờng.
Trong trƣờng hợp phụ huynh nuôi giữ là ngƣời ghi danh đứa trẻ vào trƣờng, phụ huynh đó phải là ngƣời rút
con khỏi trƣờng. Tuy nhiên, phụ huynh nuôi giữ là ngƣời ghi danh đứa trẻ vào trƣờng có thể cho phép nhà
trƣờng, bằng văn bản có công chứng, cho phép phụ huynh là ngƣời không nuôi giữ hoàn thành các thủ tục xin
rút khỏi trƣờng.
Những em dƣới tuổi trẻ thành niên chƣa thoát khỏi sự kiểm soát của phụ huynh không có thể bỏ học nếu
không có văn bản cho phép của phụ huynh/giám hộ. Trƣớc khi đƣợc phép chấp nhận, nhà trƣờng sẽ lập một
cuộc họp với học sinh và phụ huynh/giám hộ để thảo luận về các lựa chọn giáo dục dành cho học sinh và
những hậu quả nếu không có một bằng tốt nghiệp trung học.
THÔNG TIN VỀ HIỆN DIỆN
Hiện Diện Tại Trƣờng
Đi học điều đặng rất quan trọng nếu học sinh muốn thành công về sự học hành. Luật Georgia đòi hỏi tất cả trẻ
em từ sáu tuổi (6) đến mƣời sáu tuổi (16) đi học điều đặng trừ khi có lý do hợp pháp đƣợc vắng mặt. Ngoài ra,
học sinh dƣới sáu (6) tuổi, là ngƣời đã đƣợc nằm trong danh sách hai mƣơi (20) ngày hoặc hơn, đƣợc liệt vào
quy định của Luật Buộc Hiện Diện Georgia 20-2-150 (c). Quy chế tiểu bang định nghĩa một năm học là 180
ngày hiện diện.
Học sinh có hơn năm (5) ngày vắng mặt không phép trong năm học sẽ bị kể là trốn học. Các hình phạt pháp lý
cho việc trốn học bao gồm chuyển học sinh đến Tòa n Thiếu Niên và chuyển phụ huynh đếnTòa Án Tiểu
Bang. Bất cứ cƣ dân Georgia, là ngƣời có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ là ngƣời bị
kết án vi phạm các yêu cầu buộc hiện diện, sẽ phải chịu phạt tiền không ít hơn $25.00 và không quá $100.00,
phạt tù không quá 30 ngày, phục vụ cộng đồng, hoặc bất kỳ sự kết hợp hình phạt nhƣ vậy cho mỗi lần vắng
mặt. Ngoài ra, không đáp ứng sự yêu cầu hiện diện của tiểu bang có thể ảnh hƣởng đến cơ hội cho các học
sinh có đƣợc hoặc giữ giấy phép/ bằng lái xe.
Thời Gian Đến v Tan Trƣờng
Nhà trƣờng có thể điều chỉnh thời gian nhập học và tan trƣờng để dàn xếp dịch vụ vận chuyển xe buýt. Thời
gian nhập học chung cho trƣờng trung học cấp 2 là 8:55 sáng và trƣờng trung học cấp 3 là 8:15 sáng. Các học
sinh phải đến trƣờng đúng giờ và phải ở lại cho tròn ngày học trừ khi đƣợc quyền của viên chức nhà trƣờng.
Ngày học kết thúc vào 4:05 chiều dành cho trung học cấp 2 và 3:25 chiều dành cho trung học cấp 3.
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Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry không chịu trách nhiệm giám sát và an toàn của học sinh trƣớc khi bắt đầu
ngày học hoặc sau khi kết thúc ngày học. Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry không đòi hỏi nhân viên của mình
thi hành trách nhiệm trông nom học sinh đƣợc thả trƣớc khi bắt đầu ngày học hoặc những em không đƣợc
rƣớc kịp thời sau khi tan học.
Vắng Mặt / Trễ Học / và Về Sớm
Học sinh đƣợc yêu cầu phải tham gia tất cả các lớp học đúng giờ và mỗi ngày theo thời khóa biểu. Ngay
NGÀ ĐẦU TIÊN học sinh trở lại trƣờng sau khi vắng mặt, phụ huynh phải cung cấp cho trƣờng một thƣ ngắn
giải thích lý do vắng mặt. Thƣ nên bao gồm số ngày vắng mặt, lý do vắng mặt, và chữ ký của phụ huynh hoặc
của các bác sĩ điều trị học sinh. Học sinh đi học trễ hoặc về sớm phải báo cáo cho văn phòng nhà trƣờng và
trình bày một thƣ ngắn từ phụ huynh giải thích sự vắng mặt. Nếu học sinh thƣờng xuyên vắng mặt và trễ học,
hiệu trƣởng có thể yêu cầu phụ huynh cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn nhƣ tài liệu y tế, về sự vắng mặt, đi
học trễ, và về sớm.
Ngoài ra, phụ huynh có thể phải tham dự cuộc Họp Can Thiệp Trốn Học nếu con em tích lủy mƣời (10) ngày
vắng mặt không lý do hoặc hai mƣơi (20) lần đi học trễ/về sớm không lý do. Xin vui lòng xem phần "Họp Can
Thiệp Trốn Học" trong sổ tay này để biết thêm thông tin.
Phụ huynh đƣợc khuyến khích sắp xếp các cuộc hẹn bác sĩ và nha khoa ngoài giờ học. Phụ huynh không nên
cho con em ra sớm vì mục đích tránh kẹt xe trong hàng ngủ học sinh đi xe nhà (car rider). Xử lý kỷ luật có thể
xảy ra đối với học sinh không đi học tròn ngày vì những lý do không chính đáng
Đi học trễ có nghĩa là học sinh không có mặt trong lớp học đƣợc chỉ định hoặc nơi giảng dạy vào thời điểm
đƣợc giao mà không có lý do chính đáng, hoặc đến trƣờng sau hồi chuông trể giờ buổi sáng (kiểm tra lịch trình
chuông reo của trƣờng).
Vắng Mặt có nghĩa là học sinh không hiện diện một cách thƣờng xuyên nhƣ thời khóa biểu đã phê duyệt trong
một lớp học hoặc sinh hoạt, bất kể lý do cho sự không hiện diện nhƣ vậy. Ngoại trừ khi học sinh tham gia một
sinh hoạt đã đƣợc phê duyệt (nhƣ là, nhƣng không giới hạn: chuyến học thực tiễn, thi học sinh năng khiếu
hoặc sự kiện thể thao đã đƣợc phê duyệt), học sinh có thể đƣợc miễn học, đƣợc coi nhƣ có hiện diện, và phải
chịu trách nhiệm cho bất kỳ bài vở bỏ lỡ trong thời gian vắng trƣờng.
Vắng Mặt hợp pháp
Vắng mặt, đi học trễ, và về sớm sẽ đƣợc miễn vì những lý do sau đây:
1. Bệnh của học sinh gây nguy hiểm cho sức khỏe của học sinh hoặc sức khỏe của ngƣời khác.
2. Có căn bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong trong gia đình của học sinh đòi hỏi phải nghỉ học cách hợp lý
trong sự xác định của hiệu trƣởng hay ngƣời đƣợc ủy quyền.
3. Khám bác sĩ, nha khoa, hoặc nhãn khoa.
4. Giữ ngày lễ tôn giáo đặc biệt và đƣợc công nhận theo tín ngƣỡng của học sinh.
5. Lệnh của cơ quan chính phủ, chẳng hạn nhƣ lệnh của tòa án hoặc khám sức khỏe trƣớc bổ nhiệm
nghĩa vụ quân sự.
6. Không có khả năng đi học do thời tiết hoặc các điều kiện khác làm cho việc đi học là không thể hoặc
nguy hiểm quá đáng.
7. Tham gia vào một chuyến đi hoặc sự kiện có giá trị giáo dục quan trọng, với điều kiện hiệu trƣởng đã
đƣợc thông báo trƣớc về sự vắng mặt và quyết định chuyến đi hoặc sự kiện có giá trị giáo dục quan
trọng.
8. Trƣờng hợp bất thƣờng hoặc khẩn cấp đòi hỏi phụ huynh của học sinh phải đi xa Quận Henry qua
đêm, và nơi mà phụ huynh xác định rằng học sinh đi cùng với họ là có lợi ích nhất cho học sinh. Nếu
không thể thông báo trƣớc, một thƣ giải thích bằng văn bản phải đƣợc cung cấp không muộn hơn
ngày đầu tiên học sinh trở lại trƣờng sau khi vắng mặt.
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9. Ngày Mang Con Bạn Đi Làm Việc. Học sinh tham gia sự kiện này sẽ đƣợc miễn lỗi, nhƣng sẽ bị kể
vắng mặt.
10. Đi thăm phụ huynh phục vụ trong lực lƣợng vũ trang Hoa Kỳ hoặc Cảnh Sát Quốc Gia. Nếu phụ huynh
nhƣ vậy đã đƣợc kêu gọi để thi hành công vụ hoặc đang tạm nghỉ triển khai ở nƣớc ngoài đến vùng
chiến sự hoặc hỗ trợ chiến đấu, học sinh sẽ đƣợc phép vắng mặt đến năm (5) ngày học mỗi năm, cho
mục đích thăm cha mẹ.
Một học sinh phục vụ n ư là một Tiểu Đồng của Đại Hội Ng
p
t eo c c tương tự n ư một chuyến đi gi o dục thực đ a (field trip).

p trong n m ọc s được kể hi n di n

Luật Jessie: HB 0314 tuy n
r ng một học sinh dạng c m s c nuôi dưỡng (foster care student - phục vụ
bởi DFCS), là người tham dự p i n toà li n quan đến vi c c m s c nuôi dưỡng ọc sin , s được ghi nh n là
hi n di n và s k ông được kể là một trường hợp vắng mặt hoặc có phép hoặc không phép, cho bất kỳ ngày
nào, phần của một ngày, hoặc những ngày vắng học.
Vắng Mặt không hợp pháp
Vắng mặt không lý do sẽ phải chịu điều tra sự hiện diện và có thể dẫn đến hình phạt do áp đặt của luật bắt
buộc hiện diện của Georgia. Vắng mặt quá nhiều có thể ảnh hƣởng đến năng lực của học sinh đạt đủ điểm cho
học kỳ hoặc năm học. Ngoài ra, quá nhiều sự vắng mặt hoặc rút khỏi trƣờng học trƣớc khi tốt nghiệp có thể
gây cản trở cho học sinh đạt được hoặc giữ lấy giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe.
Buổi Họp Can Thiệp Việc Trốn Học
Theo yêu cầu của pháp luật, Quy Định Hiện Diện Học Sinh Trƣờng Công Lập Quận Henry cung cấp quá trình
kỷ luật từng bƣớc, thông báo cho phụ huynh, và quá trình tham gia của phụ huynh cho học sinh trốn học trƣớc
khi chuyển học sinh và/hoặc phụ huynh đến tòa án thiếu niên hoặc tòa án khác có thẩm quyền. Trễ học /về
sớm không lý do một cách quá đáng cũng đƣợc đề cập thông qua quá trình tƣơng tự.
Hƣớng dẫn cho Quy Định Hiện Diện Học Sinh bao gồm, nhƣng không giới hạn, liên lạc bằng thƣ hoặc điện
thoại cho phụ huynh khi có năm (5) và tám (8) ngày vắng mặt không phép. Học Sinh đến lớp trễ và về sớm
(không lý do) có thể nhận đƣợc thƣ thông báo từ nhà trƣờng về những hậu quả có thể có của hành động của
họ. Vào mƣời (10) ngày vắng mặt không lý do hoặc hai mƣơi (20) lần đi học trễ/về sớm không lý do, phụ huynh
sẽ đƣợc yêu cầu tham dự Cuộc Họp Can Thiệp Việc Trốn Học (Truancy Intervention Meeting - "TIM") tại Văn
Phòng Hành Chính Trƣờng Công Lập Quận Henry.
Mặc dù các hƣớng dẫn ở trên nói chung mang tính lũy tiến, Trƣờng Công Lập Quận Henry có quyền chuyển
học sinh và phụ huynh đến TIM hoặc truy tố tòa án bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi học sinh và/hoặc hành vi của
phụ huynh là quá mức và/hoặc gây rối cho môi trƣờng học tập.
Tham Gia Các Hoạt Động Ngoại Khóa
Nếu một học sinh bị đánh dấu bằng một sự vắng mặt không lý do cho ngày học, học sinh sẽ không đƣợc phép
tham gia hoặc dự các hoạt động ngoại khóa dự định trong cùng một ngày mà học sinh vắng mặt.
Sự Vắng Mặt Do Mang Thai
Học sinh đang mang thai hoặc có thai trong kỳ học sẽ không đƣợc nghỉ học trừ khi bác sĩ của học sinh chứng
nhận bằng văn bản rằng học sinh không thể đi học đƣợc. Sự vắng mặt vì mang thai hoặc một điều liên quan
đến mang thai có thể đƣợc thực hiện dƣới các điều khoản và yêu cầu nhƣ bất kỳ khác vắng mặt có lý do sau
khi học sinh trở về lại trƣờng.
Làm Bù Bài Tập và Bài Kiểm Tra Bị B Lỡ
Phụ huynh và học sinh có trách nhiệm, không phải là giáo viên, sắp xếp việc làm bù bài vở. Học sinh nên hỏi
giáo viên của mình về bất kỳ bài tập đã bỏ lỡ trong ngày đầu tiên trở lại trƣờng học. Số ngày đuợc phép để
hoàn thành làm bài bù sẽ đƣợc xác định bởi hiệu trƣởng hay ngƣời thay thế, nhƣng sẽ không vƣợt quá số
ngày học sinh vắng mặt. Không thực hiện theo thủ tục này, các bài tập bị bỏ lỡ sẽ nhận đuợc điểm số không
(0).
Sự vắng mặt vì đình chỉ đƣợc xem là vắng mặt không lý do. Học sinh nào phân công đình chỉ khỏi trƣờng
(OSS) sẽ đƣợc phép làm bù bài tập sau khi trở về lại trƣờng. Số ngày để hoàn thành bài tập sẽ diện tích với số
ngày đình chỉ khỏi trƣờng (tức là 3 ngày đình chỉ khỏi trƣờng = 3 ngày làm bù bài tập).
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Học sinh phân công đình chỉ tại trƣờng học (ISS) mà muốn phục vụ đình chỉ của họ ở nhà sẽ h ng đƣợc
phép làm bù bài tập. Trong trƣờng hợp học sinh bị đình chỉ trong thời gian kỳ thi, hiệu trƣởng sẽ sắp xếp cho
phép học sinh để hoàn thành kỳ thi của họ.

Đánh giá v

áo cáo

Hệ Thống Khóa Học Nguy n Năm
Hầu hết các khóa học của trƣờng trung học cấp 2 và trung học cấp 3 kéo dài nguyên năm. Tuy nhiên, lịch trình
và chứng minh thông thạo của học sinh có thể cho phép các khóa học đƣợc hoàn tất trong vòng một năm hoặc
một kỳ học. Trong các trƣờng học trung cấp 2, các Khóa Kết Nối đƣợc giảng dạy trong thời gian chín hoặc
mƣời tám tuần. Các khóa học của trƣờng trung học cấp 3 đƣợc lên kế hoạch hàng năm và học sinh nhận
đƣợc điểm sau khi chứng minh thông thạo khóa học. Các điểm nay sẽ đƣợc dịch thành điểm Carnegie áp dụng
đối với yêu cầu tốt nghiệp.
Hệ Thống Chấm Điểm và Báo Cáo Số Điểm
Học sinh trung học đƣợc đánh giá liên tuc và các tiến độ đƣợc báo cáo vào tuần thứ 9 của kỳ chấm điểm. Phụ
huynh sẽ đƣợc cung cấp ban báo cáo điểm vào: cuối chín (9) tuần, mƣời tám tuần (18), hai mƣơi bảy (27), và
ba mƣơi sáu (36) tuần. Điểm báo cáo chủ yếu có sẵn qua Hệ thống Cổng Thông Tin Phụ Huynh (Parent
Portal), nhƣng có thể đƣợc in ra theo yêu cầu của phụ huynh. Điểm học sẽ đƣợc chỉ định sau khi hoàn thành
khóa học.
Các điều kiện tham gia thể thao cho kỳ học hiện tại sẽ đƣợc xác định bởi điểm báo cáo lớp học kỳ trƣớc (18
hoặc 36 tuần lớp báo cáo).
Điểm báo cáo sẽ báo cáo tiến độ của học sinh bàng số điểm cho mỗi lớp học sinh ghi danh. Các báo cáo này
nói tóm tắt sự tiến bộ của học sinh ngay lập tức thời kỳ chấm điểm. Báo cáo tiến bộ không chính thức có thể
đƣợc gửi vào các thời điểm khác hơn so với báo cáo hệ thống toàn bộ nếu trƣờng học lựa chọn làm nhƣ vậy.
Điểm chu tƣơng đối với số điểm nhƣ sau:
90 - 100 = A 80 - 89 = B 74 - 79 = C
70 - 73 = D Dƣới 70 = F
Điểm Khóa Học
Học sinh muốn đạt đƣợc thêm điểm bên ngoài ngày học thƣờng phải có văn bản chấp thuận từ cố vấn của họ.
Học sinh nên đề phòng khi lựa chọn các lớp học và các trƣờng giáo dục để đảm bảo rằng nội dung của các lớp
học sẽ phù hợp với chƣơng trình giảng dạy của tiểu bang Georgia. Hãy nhớ rằng các bài Kiểm Tra Cuối Khóa
Học Georgia Milestone đƣợc dựa trên chƣơng trình giảng dạy của tiểu bang Georgia.
Các khóa học không lấy từ trƣờng học chánh Quận Henry phải từ một cơ sở giáo dục công nhận. Khi học sinh
yêu cầu tham gia một khóa học nhƣ vậy, họ nên chuẩn bị chia sẻ địa chỉ trang web của cơ sở giáo dục do với
cố vấn của họ để đƣợc xác minh chất lƣợng và yêu cầu một kế hoạch học tập của khóa học. Văn bản chấp
thuận sẽ đƣợc cho sau khi một tƣ vấn viên đã nghiên cứu yêu cầu.
Nếu không có văn bản chấp thuận của cố vấn truoc khi lấy lớp, điểm của khóa học có thể không đƣợc chấp
nhận.
Điểm Tín Chỉ Khóa Học ở trƣờng Phổ ThôngCơ Sở (cấp hai)
Học sinh trong trƣờng Phổ Thông Cơ Sở (cấp hai) đƣợc cơ hội để lấy tín chỉ cho trung học trong một số lớp.
Những lớp học có thể bao gồm toán học, khoa học, ngôn ngữ thế giới, và nghệ thuật. Mỗi trƣờng cap hai sẽ
xác định lớp học nao sẽ đƣợc cung cấp. Các khóa học trong trƣờng trung học sẽ tuân theo các tiêu chuẩn,
giáo trình, thủ tục và đƣợc áp dụng ở các trƣờng trung học.
•

80 đ
của học sinh sẽ được xác định bởi quá trình làm việc, đánh g á, và các dự án được giao
trong lớp..

•

20 đ
cùng
o

của học sinh sẽ được xác định ở Georgia Milestones End of Course hoặc một kỳ thi cuối
Điểm của các khóa học từ Milestones sẽ không đƣợc ti nh ngoại trƣ khi cuộc đánh giá đƣợc
hoàn thành.
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•

Điểm tín chỉ của các khóa học đƣợc hoàn thành ở cấp hai hoặc trung học không đƣợcc tính chung với
HOPE GPA

•

Điểm tín chỉ của cấp hai hoàn thành cho chƣơng trình trung học sẽ xuất hiện trên bảng điểm trung học
và sẽ ảnh hƣởng đến điểm trung bình học tổng thể (GPA)

•

Học sinh đƣợc chọn để tái tham gia khóa học thêm một lần nữa trong năm nhất trong trƣờng hợp sau
đây:
o

•

Sinh viên bỏ khóa học tại một số thời điểm trong năm học. (điểm tín chỉ Không đƣợc tính)

Học sinh lớp 8 đang dăng ký lớp toán Đại số và / hoặc khoa học vật lý, nên theo những điều sau đây:
o

Thay thế một khóa học tự chọn trong năm thứ 5 bằng lớp Toán cấp cao. (Điều này cần thiết
cho học sinh theo chƣơng trình đại học)

o

Không lấy lớp toán học vào năm cuối cấp sẽ ảnh hƣởng không tốt đến kỳ thi tuyển sinh đại học
và trong khi làm đơn..

o

Thay thế một khóa học tự chọn trong năm thứ 5 bằng lớp Khoa học tự nhiên. Không cần lấy đủ
các lớp học khoa học tự nhiên vi no sẽ ảnh hƣởng không tốt đến kỳ thi tuyển sinh đại học và
bài xét nghiệm nhƣ ACT.

Danh Sách Danh Dự (Honor Roll)
Quy luật của danh sách Danh Dự đƣợc xác định tai trƣờng học địa phƣơng.
Kiểm Tra Tiêu Chuẩn Chung
Kiểm Tra tiêu chuẩn đƣợc tổ chức cho học sinh theo yêu cầu của pháp luật. Mục đích của chƣơng trình thử
nghiệm là để theo dõi thành tích của học sinh. Kết quả của mỗi bài kiểm tra nhƣ vậy đƣợc sử dụng để xác định
điểm mạnh và điểm yếu trong lĩnh vực học tập của học sinh, và để đánh giá hiệu quả của chƣơng trình giáo
dục. Phụ huynh sẽ đƣợc thông báo khi nhà trƣờng nhận đƣợc kết quả kiểm tra. Thắc mắc về các số điểm kiểm
tra, xin thông báo trực tiếp với hiệu trƣởng.
Kiểm Tra tiêu chuẩn của tiểu bang là một thành phần cần thiết của các khóa học. Do đó, học sinh phải thi các
bài kiểm tra tiêu chuẩn của tiểu bang để dat đƣợc điểm cho các khóa học.

Phƣơng Pháp Báo cáo / Hệ Thống Chấm Điểm
Sau đây là các phƣơng pháp chấm điểm đƣợc chấp thuận sử dụng bởi các giáo viên trong trƣờng trung học
Quận Henry. Lệch từ phƣơng pháp này phải đƣợc sự chấp thuận của hiệu trƣởng và giải thích, bằng văn bản,
cho học sinh và phụ huynh/giám hộ trƣớc khi bắt đầu thời kỳ chấm điểm.
1.

2.

3.

BÀI TẬP
(Chẳng hạn nhƣ làm bài tại lớp, bài tập ở nhà, hình thành đánh giá, đánh giá chẩn đoán, viết phản
xạ)
Có thể đƣợc chấm điểm ve chính xác hay hoàn thành.
Tính 0% đến 20% của điểm học.
Đánh Giá BÀI TẬP
(Chẳng hạn nhƣ đánh giá phản ứng xây dựng, đã chọn phản ứng đánh giá, đánh giá phản chiếu,
đánh giá đơn vị, đỉnh điểm là hiệu suất công việc, dự án)
Tính 20% đến 85% của điểm học.
Đánh Giá TỔNG KẾT HỌC KỲ
Đánh giá nhiều đơn vị
Không tính quá 20% của điểm học.

Muốn biết thêm danh sách rõ ràng và định nghĩa, xin vào trang web của học chánh Quận Henry
(www.henry.k12.ga.us).
Yêu Cầu Tối Thiểu Đánh Giá Học Tập
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Thảo luận và/hoặc giải quyết vấn đề công việc sẽ đƣợc bao gồm trong tất cả đánh giá lớn cho tất cả các môn
học. Chính tả, ngữ pháp, sử dụng, dấu chấm câu và nội dung cần đƣợc xem xét trong việc đánh giá các câu
hỏi thảo luận.
Lịch Kiểm Tra
Hiệu trƣởng sẽ lên lịch bài thi cho học kỳ.
LÊN LỚP /Ở LẠI LỚP
Quy Định Tiểu Bang
Pháp luật Georgia yêu cầu việc sắp lớp hoặc lên lớp của học sinh vào một cấp lớp, lớp học, hoặc một chƣơng
trình phải dựa trên việc đánh giá thành tích học tập của học sinh và việc xác định môi trƣờng giáo dục mà học
sinh có nhiều điều kiện để nhận đƣợc sự giảng dạy và các dịch vụ cần thiết khác để thành công và tiến bộ đến
thành tựu học tập cấp độ cao hơn kế tiếp.
Học sinh lớp 8 sẽ đƣợc yêu cầu chứng minh học lực "đúng cấp lớp" dựa trên Kiểm Tra tiêu chuẩn của tiểu
bang trong lĩnh vực Đọc và Toán để đƣợc lên cấp lớp kế tiếp. Nếu học sinh không đáp ứng kỳ vọng của cấp
lớp theo Kiểm Tra Tiêu chuẩn của tiểu bang , học sinh sẽ bị giữ lại lớp và cung cấp cơ hội để nhận đƣợc sự hỗ
trợ bổ sựng trong năm học để giải quyết các môn đƣợc xác định còn yếu. Một khi học sinh đã nhận đƣợc sự
hỗ trợ thích hợp, học sinh sẽ đƣợc kiểm tra lại bằng Kiểm Tra tiêu chuẩn của tiểu bang hoặc một cách thẩm
định khác phù hợp với cấp lớp của học sinh. Nếu học sinh biểu lộ học lực theo cấp lớp hoặc cao hơn, học sinh
đó sẽ đƣợc lên lớp kế tiếp và kèm theo sự xác định trình trạng học tập để hỗ trợ tiếp tục học tập thành công.
Nếu học sinh không chứng minh học lực theo đúng cấp lớp, học sinh đó sẽ bị giữ lại trong cùng một lớp cho
năm học tiếp theo và đƣợc cung cấp một xác định trình trạng học tập đƣợc thiết kế để giải quyết các môn học
đƣợc xác định còn kém.
Nếu phụ huynh của học sinh/ngƣời giám hộ hoặc giáo viên chống lại quyết định giữ học sinh ở lại lớp, hiệu
trƣởng sẽ thành lập một ủy ban sắp lớp bao gồm hiệu trƣởng (hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền hiệu trƣởng), phụ
huynh của học sinh /ngƣời giám hộ, và giáo viên của môn học mà học sinh không đạt đúng theo cấp lớp. Ủy
ban sắp lớp sẽ xem xét thành tích học tập tổng thể của học sinh, thành tích Kiểm Tra tiêu chuẩn của tiểu bang
của học sinh, và các tiêu chuẩn cho việc lên lớp thông qua bởi Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry. Quyết định
cho học sinh lên lớp phải đƣợc sự nhất trí và phải xác định rằng, nếu đƣợc lên lớp và đƣợc cung cấp hƣớng
dẫn gia tốc, đƣợc phân biệt, và bổ sựng, học sinh sẽ có khả năng học tập đạt kỳ vọng của cấp lớp. Sau khi ủy
ban sắp lớp báo cáo quyết định của mình, quyết định đó sẽ đƣợc duy trì bởi Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry.
Những học sinh lớp 8 trong chƣơng trình giáo dục đặc biệt, Ủy ban sắp sếp sẽ là nhóm IEP.
Bổ Sựng Tiêu Chuẩn Lên lớp Trung học Cấp 2 Quận Henry
Học sinh trung học cấp 2 phải vƣợt qua ba (3) trong bốn (4) lớp học và 66% lớp học kết nối đã học qua để
đƣợc lên lớp tiếp theo. Trong một số trƣờng hợp, hoàn cảnh cá nhân có thể đƣợc sử dụng để xác định cho sự
lên lớp hoặc giữ lại lớp. Ví dụ, lên lớp (hoặc ở lại lớp) có thể không phù hợp vì lý do nhu cầu phát triển
và/hoặc theo thứ tự tuổi của học sinh. Các trƣờng hợp này đƣợc nghiên cứu cẩn thận trƣớc khi quyết định
đƣợc thực hiện. Sự biện minh của các quyết định phải bao gồm văn bản hỗ trợ sự quyết định. Các văn bản sẽ
đƣợc lƣu trử trong hồ sơ dài hạn của học sinh.
Tiêu chuẩn lên lớp của trƣờng trung học cấp 3 Quận Henry
Bài tập cấp lớp cho học sinh trung học đƣợc dựa trên các tiêu chuẩn nhƣ sau:
1. Đáp ứng điều kiện lên lớp của lớp 8 đến đƣợc chỉ định để lênlớp 9.
2. Đạt đƣợc 5 đơn vị điểm để đƣợc chỉ định lên lớp 10.
3. Đạt đƣợc 11 đơn vị điểm để đƣợc chỉ định lên lớp 11.
4. Đạt đƣợc 17 đơn vị điểm để đƣợc chỉ định lên lớp 12
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TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC
Yêu cầu toàn thể
Ban giáo dục tiểu bang Georgia và Ban giáo dục Quận Henry thiết lập điều kiện tốt nghiệp. Để đủ điều kiện tốt
nghiệp trung học, yêu cầu trong mỗi thành phần sau đây phải đƣợc đáp ứng:
1. Điểm – học sinh phải đạt tối thiểu số lƣợng điểm cần thiết cho các lớp học và chƣơng trình tốt nghiệp.
2. Lớp cần thiết – Học sinh phải hoàn thành các khóa học cụ thể cần thiết để tốt nghiệp. Học sinh cũng
nên biết rằng các khóa học cụ thể có thể đƣợc yêu cầu để nhập học vào trƣờng đại học, trƣờng cao
đẳng hoặc trƣờng đại học kỹ thuật. Không có khóa học nào có thể đƣợc thay thế, miễn, hoặc đƣợc
kiểm tra. Các khóa học không có thể đƣợc học lại trừ khi học sinh không thành công.
3. Sự tham gia – Đi học điều đặng là những quy định trong pháp luật bắt buộc tham gia của tiểu bang
Georgia và các nơi khác trong Sổ Tay Phụ Huynh và Học Sinh Bậc Trung Học.
4. Đánh giá – Học sinh phải đáp ứng tất cả các đánh giá yêu cầu.
Điều kiện tốt nghiệp trung học
Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp có hiệu lực vào thời điểm nhập vào lớp 9. Các yêu cầu đƣợc
nêu trong quy tắc tốt nghiệp của tiểu bang IHF (6). Ban giáo dục tiểu bang Georgia đã đồng ý nhiều sự thay đổi
trong yêu cầu tốt nghiệp những năm qua gần đây.
Học sinh khuyết tật (Student with disabilities) và Học Sinh Học Tiếng Anh (ELL) có thể nhận đƣợc sự dàn xếp
tiêu chuẩn thích hợp dựa trên những yêu cầu của họ và đặc điểm của Chƣơng Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP),
Kế Hoạch Thuận Tiện Cá Nhân (Individual Accommodation Plan), hoặc của kế hoạch thử nghiệm tham gia
Ủy ban. Học sinh khuyết tật không thể tham gia vào các chƣơng trình kiểm tra của nhà nƣớc, ngay cả với sự
làm cho phù hợp, đƣợc đánh giá với Thẩm Định Thay Thế Của Georgia (Georgia Alternate Assessment).
Câu hỏi cụ thể có thể đƣợc giải quyết để tƣ vấn viên học hoặc phòng dịch vụ lãnh đạo. Thông tin thêm có thể
đƣợc tìm thấy tại liên kết sau đây:
http://www.doe.k12.ga.us/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/GHSGT.aspx
College Admission Requirements
Hệ thống đại học Georgia điều chỉnh trƣờng cao đẳng và trƣờng đại học của tiểu bang , và hệ thống đại học kỹ
thuật Georgia điều chỉnh trƣờng cao đẳng kỹ thuật của tiểu bang. Các tiêu chuẩn nhập học khác nhau giữa các
trƣờng cao đẳng và trƣờng đại học, và yêu cầu nhập học cụ thể có thể vƣợt quá các yêu cầu của bằng tốt
nghiệp trung học. Học sinh và phụ huynh đƣợc khuyến khích gặp với cố vấn hƣớng dẫn của trƣờng để phát
triển một chƣơng trình để hỗ trợ sự nghiệp và các mục tiêu học tập của các học sinh.
Bằng Cấp
Bằng Trung Học xác nhận rằng học sinh đã đáp ứng các điểm yêu cầu và những bài thi của tiểu bang để
đƣợc tốt nghiệp.
Các học sinh trong chƣơng trình Giáo dục đặc biệt nhập trƣờng trung học lần đầu tiên trong năm học 20082009 và năm tiếp theo sẽ tốt nghiệp với một bằng tốt nghiệp trung học nếu sự tham gia, điểm học, và đánh giá
yêu cầu của tiểu bang đƣợc đáp ứng.
Học sinh giáo dục đặc biệt tham gia chƣơng trình Đánh Giá Thay Thế Georgia (GAA) có thể đủ điều kiện để
nhận đƣợc một bằng tốt nghiệp trung học nếu học sinh đáp ứng các tiêu chí sau đây:
 đáp ứng các chƣơng trình giảng dạy
 Đáp ứng các yêu cầu đánh giá bởi sự tham gia trong GAA trong trƣờng trung học và vƣợt qua GAA
trong trƣờng trung học
 Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi đạt tuổi 22 hoặc chuyển sang việc làm/giáo dục/đào tạo cài đặt với sự hỗ
trợ.
Xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo dục học sinh đặc biệt Quận Henry tại 770-957-8086 nếu bạn có thắc
mắc gì thêm.
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Tốt Nghiệp
Tất cả các điều kiện cho sự tốt nghiệp phải đƣợc hoàn thành trƣớc khi học sinh có thể nhận đƣợc một bằng tốt
nghiệp và ra trƣờng.
Lễ trao bằng tốt nghiệp có thể thay đổi nếu, trong năm học, trƣờng học đóng cửa vì lý do thời tiết khắc nghiệt
hoặc bất kỳ trƣờng hợp khẩn cấp khác xay ra trong ngày học.
Học sinh tham gia trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp là một sự đặc quyền và không phải là một quyền lợi. Do
đó, hội đồng nhà trƣờng có quyền ngăn cấm sự tham gia của học sinh nếu học sinh đƣợc phát hiện đã phạm
bất kỳ điều khoản nào của Nội Quy Hạnh Kiểm . Tham gia trong buổi lễ tốt nghiệp là sự tự nguyện; Vì vậy, một
lệ phi có thể bị tính để trang trải các chi phí cho các mặt hàng nhƣ bao bằng, nha in , dọn dẹp, sắp xếp hoa,
diễn giả, vv. Tuy nhiên, học sinh sẽ đƣợc cung cấp thông báo của các chi phí này vào đầu năm học. Thông
báo sẽ bao gồ mô tả về các chi phí.
Buổi lễ tốt nghiệp và tất cả các hoạt động và trang phục liên kết với chúng la xác định riêng của mỗi trƣờng
học. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể, xin vui lòng liên hệ với hiệu trƣởng của trƣờng
Tốt Nghiệp Danh Dự và Latin Honors
Học sinh tốt nghiệp danh dự là những học sinh nào hoàn thành lớp 12 và đứng trong vòng 10% cao của lớp tốt
nghiệp, dựa trên mức trung bình trọng số tích lũy (CWNA) kiếm đƣợc vao ngay thu 6 cuối cua thang 4 của năm
học lớp 12.
Bắt đầu từ niên học 2015-2016, học sinh ra trƣờng sẽ có cơ hội đạt Latin Honors dựa trên điểm trung bình
• Cum Laude-3.63 -3.79
• Magna Cum Laude - 3.8-3.99
• Summa Cum Laude - 4.0 và cao hơn
Hệ thống Latin Honors sẽ đƣợc thực hiện để công nhận những học sinh đứng 10% hàng đầu cho các lớp học
tốt nghiệp năm 2016 và năm 2017. Bắt đầu với các lớp năm 2018 Honors Latin chỉ sẽ đƣợc sử dụng để nhận
ra những thành tích học tập của học sinh.
Điểm Trung Bình
Chính thức của điểm trung bình là một trung bình trọng số tích lũy (CWNA). Con số này đƣợc tính bằng cách
nhân trọng của học sinh lớp cuối cùng trong mỗi khóa học, bởi số lƣợng đơn vị Carnegie đã cố gắng cho các
khóa học, mà kết quả trong lớp cuối cùng. Lớp tất cả đƣợc kiểm và chia cho tổng số đơn vị Carnegie đã cố
gắng để đạt đƣợc CWNA. Nâng cao vị trí hoặc kép ghi danh các khóa học sẽ có mƣời (10) điểm thêm vào lớp
cuối cùng của khóa học. Các khóa học danh dự sẽ có năm (5) điểm thêm vào lớp cuối cùng của khóa học. Tất
cả phòng không-danh dự, các khóa học phòng không nâng cao vị trí sẽ có một lớp cuối cùng tối đa 100.
Xếp hạng lớp đƣợc xác định bởi CWNA. Xếp hạng lớp đƣợc đăng trên học bạ của học sinh là một sự phản
ánh xếp hạng của học sinh kể từ ngày bảng điểm đƣợc in, và không phải là trực tiếp tƣơng quan với học sinh
đủ điều kiện nhƣ thủ khoa hoặc á th ủ khoa. Điểm trung bình dựa trên hệ thống điểm chất lƣợng có sẵn cho
các học sinh trong lớp 9-12 cho mục đích thông tin chỉ:
Lớp Danh dự, AP, v Điểm Lớp Ghi Danh Song Đ i Danh Dự
Lớp Danh dự và lớp AP nhận đƣợc danh hiệu điểm với số đạt đƣợc trong lớp. Lớp học danh dự đƣợc nhận
thêm 5 điểm thêm vào các lớp cơ sở. Lớp AP đƣợc nhận thêm 10 điểm cộng thêm cho các lớp dựa kiếm
đƣợc. Các khóa học kép sẽ nhận đƣợc 10 điểm bổ sung thêm vào số đạt đƣợc trong lớp. Lớp thƣ của tổ chức
sau trung học đƣợc giao sẽ đƣợc chuyển đổi sang một số trung bình nhƣ bên dƣới.
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Điểm Ghi Danh Song Đ i chuyển đổi

Điểm
chữ
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

Số Điểm

Điểm Honors

tƣơng đƣơng

98
95
93
88
85
83
78
75
74
73
71
70
55

108
105
103
98
95
93
88
85
84
83
81
80
65

Thủ Khoa Và Á Thủ Khoa
Để đủ điều kiện để lựa chọn thủ khoa hoặc á thủ khoa trong học chánh Quận Henry, học sinh phải ghi danh
vào hệ thống này cho bốn (4) kỳ liên tục trƣớc khi tốt nghiệp. Tất cả điểm có trƣớc khi ghi danh vào trƣờng
phải đƣợc từ một trƣờng công nhận của tiểu bang và khu vực. Thủ khoa và á thủ khoa sẽ đƣợc xác định bằng
cách sử dụng tích lũy trọng số là tính vào thứ 6 cuối của thang 4 của năm lớp 12. Điểm đăng ký học đôi cho
thủ khoa và á thủ khoa sẽ sử dụng khóa học kỳ đầu tiên. Các lớp học kỳ hoặc giữa kỳ thứ hai sẽ không đƣợc
bao gồm. Tất cả các lớp đã nhận đƣợc từ kép ghi danh các tổ chức phải đƣợc đặt trên một bảng điểm chính
thức nhận đƣợc tín dụng.
CHƢƠNG TRÌNH & DỊCH VỤ
Xây Dựng Cá Nhân Tháo Vát (Bridge Bill)
Mục đích của BRIDGE Bill (House Bill 0400) là để chuẩn bị học sinh cho các nhu cầu thế kỷ 21 trong lực lƣợng
lao động, cạnh tranh toàn cầu và lực lƣợng lao động sẵn sàng. Học sinh phải tập trung vào tƣơng lai của họ
lúc bắt đầu của sự nghiệp học tập. Bridge Bill cầu thúc đẩy kế hoạch lựa chọn giáo dục trung học cấp 3 và đại
học trong những năm đang học trung học cấp 2. Học sinh lớp 8 và phụ huynh phải hoàn thành một kế hoạch
tốt nghiệp cá nhân bao gồm trƣờng trung học và các mục tiêu sau trung học, khu vực tập trung sự nghiệp, các
khóa học cần thiết cho tốt nghiệp, và các môn tự chọn hỗ trợ mục tiêu nghề nghiệp của họ. Các học sinh trong
lớp sáu (6), lớp bảy (7), và lớp tám (8) sẽ đƣợc cung cấp tƣ vấn, cố vấn, sự nghiệp nâng cao nhận thức, sự
nghiệp quan tâm hàng tồn kho, và thông tin để hỗ trợ họ trong việc đánh giá các kỹ năng học tập và nghề
nghiệp lợi ích. Học sinh trung học sẽ đƣợc cung cấp hƣớng dẫn, cố vấn, và tƣ vấn hàng năm mà sẽ cho phép
họ để thành công theo dõi sự tiến bộ về của họ tốt nghiệp kế hoạch cá nhân mà chuẩn bị chúng cho sự chuyển
tiếp liền mạch sang sau trung học nghiên cứu, tiếp tục đào tạo, hoặc việc làm. Tất cả học sinh lớp 6 - 12 đƣợc
yêu cầu phải có một tài khoản GACollege 411 (gacollege411.org) để đáp ứng các yêu cầu của Bridge Bill.
Học sinh không có quyền truy cập vào công nghệ ở nhà có thể liên hệ với trƣờng học địa phƣơng của họ để
đƣợc trợ giúp.
Tìm Trẻ
Mục đích của Tìm Trẻ là để nhận dạng, xác định vị trí, và đánh giá trẻ em và thanh thiếu niên, từ sơ sinh đến
21 tuổi là những ngƣời có thể bị, hoặc bị khuyết tật hoặc chậm phát triển, để cung cấp Dịch Vụ Giáo Dục Đặc
Biệt miễn phí và thích hợp. Trƣờng Công Lập Quận Henry phục vụ trẻ em từ 3 đến 21 tuổi đƣợc xác nhận các
nhu cầu Giáo Dục Đặc Biệt.
Phụ huynh học sinh, những ngƣời nghi ngờ con mình có thể bị khuyết tật, nên liên hệ với giáo viên, hiệu
trƣởng hoặc chủ tịch Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh của trƣờng.
Chƣơng Trình Giáo Dục Năng Khiếu
Chƣơng Trình Giáo Dục Năng Khiếu, đƣợc cung cấp tại tất cả các trƣờng Cấp 2 va Cấp 3 cho những học sinh
đủ điều kiện cho chƣơng trình theo quy định đƣợc thành lập bởi Sở Giáo Dục Georgia. Để biết thêm thông tin,
nên liên lạc với principal hiệu trƣởng, hoặc Ban Học Tập và Dịch Vụ Lãnh Đạo.
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Trung Học Cấp 2
Dịch vụ chinh đã đƣợc phê duyệt cho trƣờng trung học qua Tăng Tốc Nội Dung (Accelerated Content) – Mô
hình phân phối này đòi hỏi rằng học sinh đƣợc dạy bởi giáo viên đƣợc chứng nhận có năng khiếu trong khu
vực nội dung cụ thể. Học sinh sẽ có cơ hội để truy cập vào các lớp học có năng khiếu nội dung ở tất cả bốn
(4) của khu vực nội dung cốt lõi (toán học, khoa học, ELA và khoa học xã hội) và ngôn ngữ thế giới (khi có sẵn
trong các trƣờng học). Nội dung trong các lớp học nội dung tăng tốc nên ở trên và vƣợt cấp độ cơ bản của các
tiêu chuẩn và nên lớn hơn chiều rộng và chiều sâu nhƣ diễn tả trong một giáo trình khóa học. Điều này sẽ yêu
cầu một (hoặc nhiều hơn nhƣ mong muốn) giáo viên cho nội dung, mỗi cấp lớp để có năng khiếu xác nhận.
Điều này có thể xuất hiện nhƣ là một đội bóng có năng khiếu với một (1) một khu vực nội dung. Điều này có
thể xuất hiện là một (1) giáo viên có năng khiếu một nhóm với học sinh đƣợc xác định là có năng khiếu qua
hợp tác để họ nhận đƣợc dịch vụ trong tất cả các nội dung phù hợp. Học sinh có cơ hội cho sự lựa chọn Tăng
Tốc Nội Dung để đáp ứng nhu cầu học tập của mỗi học sinh
Dịch Vụ Bệnh Viện / Tại Gia
Trƣờng Công Lập Quận Henry sẽ cung cấp dịch vụ bệnh viện/tại gia cho học sinh khi sự yêu cầu của pháp
luật, bao gồm nhƣng không giới hạn Nội quy và Quy Định 160-4-2.31 Ga., đã đƣợc đáp ứng và sau khi phê
duyệt đã đƣợc cấp bởi viên chức nhà trƣờng đƣợc chỉ định bởi tổng giám thị. Bất cứ học sinh hay phụ huynh
muốn yêu cầu dịch vụ bệnh viện/ tại gia phải điền tất cả các đơn giới thiệu cung cấp bởi Học Khu Trƣờng Công
Lập Quận Henry và cung cấp đơn giới thiệu y tế và giấy nhƣợng hồ sơ nhƣ vậy theo yêu cầu của Học Khu
Trƣờng Công Lập Quận Henry. Một số học sinh có thể không đủ điều kiện để nhận đƣợc dịch vụ bệnh viện/ tại
gia, bao gồm nhƣng không giới hạn đến, học sinh có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của ngƣời
hƣớng dẫn hoặc các học sinh khác mà ngƣời hƣớng dẫn có thể tiếp xúc, học sinh lạm dụng các chất hóa học
mà sự nhập viện là không cần thiết, và các học sinh khác không hội đủ các tiêu chuẩn đƣợc quy định trong
pháp luật có thể áp dụng đƣợc.
Một khi đơn giới thiệu đƣợc nhận và đƣợc phê duyệt, Kế Hoạch Phục Vụ Giáo Dục ("ESP") sẽ đƣợc soạn thảo
cho việc cung cấp dịch vụ bệnh viện tại gia, và các dịch vụ sẽ đƣợc cung cấp theo quy định của ESP. Học sinh
đƣợc phục vụ trong chƣơng trình sẽ đƣợc kể hiện diện cũng giống nhƣ đi học. Các phụ huynh muốn cho con
em mình đƣợc phục vụ bởi chƣơng trình này nên liên lạc với trƣờng để đƣợc giới thiệu ngay sau khi bệnh của
con em đƣợc chẩn đoán. Để biết thêm thông tin, liên lạc với hiệu trƣởng, Ban Học Tập và Dịch Vụ Lãnh Đạo
hoặc Giáo Dục Học sinh Ngoại lệ (Giáo Dục Học sinh Đặc Biệt).
Chọn Lựa Học Tập Trực Tuyến (IMPACT ACADEMY)
Trong Tháng 7 Năm 2012, Luật Thƣợng Viện 289 đƣợc thông qua bởi nhà Lập Pháp Georgia và ký thành luật
bởi Thống Đốc. Luật mới đƣa ra các nguyên tắc và kỳ vọng về cách học khu cung cấp và thông báo cho học
sinh và phụ huynh về sự lựa chọn học tập trực tuyến. Pháp luật này không yêu cầu cần có một khóa học trực
tuyến để tốt nghiệp, nhƣng cung cấp một môi trƣờng học tập trực tuyến quý vị hay học sinh của quý vị có thể
chọn.
Các thông tin sau đây đƣợc cung cấp để giúp hƣớng dẫn quyết định giáo dục của quý vị liên quan đến học tập
trực tuyến:
 Học sinh có thể lấy một lớp trực tuyến ngay cả khi lớp nầy đƣợc cung cấp tại học khu điạ phƣơng.
 Miễn phí cho học sinh hoặc phụ huynh nếu lớp học trực tuyến đƣợc thực hiện thay cho bất kỳ ngày
học bình thƣờng. Nếu một lớp học trực tuyến đuợc chọn bên ngoài ngày học, học sinh chịu trách
nhiệm về chi phí của lớp học.
 Sự khả dụng (Availability) của lớp học trực tuyến trong ngày học là tùy thuộc vào khả dụng của nhân
viên giám sát học sinh trực tuyến và khả năng sắp xếp học trực tuyến của trƣờng trên máy tính. Kiểm
tra với nhân viên tƣ vấn nhà trƣờng để biết thông tin chi tiết liên quan đến tính khả dụng.
 Những yêu cầu xin ghi danh các lớp học trực tuyến có thể đƣợc thực hiện tại các thời kỳ đánh dấu cá
nhân bắt đầu hai tuần trƣớc khi kết thúc giai đoạn và kết thúc vào ngày cuối cùng của thời kỳ đánh dấu
(Những điều này sẽ thực hiện theo trong khoảng thời gian đăng ký Impact Academy)
 Học sinh trong lớp 3-5 lựa chọn lấy các lớp trực tuyến phải là học sinh toàn thời gian. Chúng tôi không
có tuyển sinh bán thời gian.
Trong tất cả các trƣờng hợp tuyển sinh bán thời gian (bất cứ điều gì ít hơn toàn thời gian), bƣớc đầu tiên là
liên lạc nhân viên tƣ vấn nhà trƣờng. Luật pháp yêu cầu các học khu phải thông báo cho phụ huynh và học
sinh bán thời gian và toàn thời gian sự chọn lựa học trực tuyến. Trƣờng Công Lập Quận Henry hiện đang cung
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cấp lựa chọn học tập trực tuyến toàn thời gian và bán thời gian cho học sinh lớp 6-12. Impact Academy (Học
Viện Ảnh Hƣởng), một chƣơng trình của Trƣờng Công Lập Quận Henry, cho phép học sinh làm việc tại nhà
thông qua các môn học trực tuyến trong khi đảm bảo một cơ hội học tập tổng hợp với một giáo viên có trình độ
cao và hiệu quả. Dƣới đây là các chọn lựa cho toàn thời gian và học tập trực tuyến:

Toàn Thời Gian 1
Toàn Thời Gian 2
Bán Thời Gian 1
Bán Thời Gian 2

Grades 3-5
Georgia Cyber
Academy – nhà cung
cấp bên ngoài
Connections Academy
– nhà cung cấp bên
ngoài
None
None

Grades 6-8
Impact Academy -HCS

Grades 9-12
Impact Academy- HCS

Georgia Cyber
Academy- nhà cung
cấp bên ngoài
Impact Academy
Georgia Virtual
School- nhà cung cấp
bên ngoài

Georgia Cyber Academy- nhà
cung cấp bên ngoài
Impact Academy
Georgia Virtual School- nhà
cung cấp bên ngoài

Xin lƣu ý rằng Georgia Cyber Academy và Connections Academy không phải là chi nhánh của Trƣờng Công
Lập Quận Henry. Cả hai nhà cung cấp khóa học trực tuyến đều là trƣờng hiến chƣơng trên mạng của tiểu
bang. Nếu phụ huynh lựa chọn ghi danh toàn thời gian học sinh của họ vào hoặc Georgia Cyber Academy
hoặc Connections Academy, học sinh sẽ không còn là học sinh của Trƣờng Công Lập Quận Henry và thay vào
đó là học sinh của trƣờng hiến chƣơng trên mạng.
Impact Academy là một chƣơng trình duy nhất cho phép học sinh trực tuyến toàn thời gian lớp 6-12 đƣợc duy
trì sự ghi danh tại trƣờng của họ và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và giáo trình phụ khi nhận giáo dục
trực tuyến.
Thông Tin Li n Lạc Chƣơng Trình
Impact Academy
www.henry.k12.ga.us/ia

Georgia Cyber
Academy
http://www.k12.com/gca

Connections Academy
http://www.connectionsacade
my.com/georgia-school

Georgia Virtual School
http://www.gavirtualschool.org

Để biết thêm thêm thông tin, xin liên lạc với cố vấn trƣờng hoặc Ban Dịch Vụ Lãnh Đạo.
Lựa chọn sau trung học / Move on When Ready (MOWR)
Vui lòng vào trang web http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/8984 để iết thêm về thông tin đầy
đủ và mới nhất về các chƣơng trình sau trung học và chƣơng trình MOWR.
Chƣơng trình Move on When Ready cung cấp cơ hội cho học sinh trung học Georgia để có các khóa cấp đại
học và kiếm đƣợc các điểm cho bằng tốt nghiệp trung học và bằng đại học trong khi vẫn còn ở trƣờng trung
học. Học sinh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với các chƣơng trình MOWR, đƣợc chấp nhận bởi một tổ
chức đủ điều kiện, và các khóa học phải đƣợc phê duyệt bởi / cô nhân viên tƣ vấn của trƣờng trung học. Học
sinh có thể ghi danh toàn thời gian hoặc bán thời gian trong mang tín dụng các khóa học trình độ đại học đã
đƣợc phê duyệt bởi Ban Giáo Dục Tiểu Bang.
Tham gia vào chƣơng trình sau trung học không miển học sinh đáp ứng yêu cầu bắt buộc đánh giá chẳng hạn
nhƣ các bài kiểm tra tốt nghiệp trƣờng trung học Georgia và bài kiểm tra cuối khóa học. Mỗi học sinh phải
cung cấp cho trung học bằng chứng về sự hoàn thành của khóa học tại trƣờng đại học. Học sinh tham gia có
trách nhiệm phải biết các thông tin hoạt động của trƣờng chẳng hạn nhƣ đặt hàng nhẫn tay của lớp, thiệp mời,
mũ và áo ra trƣờng, sách kỷ niệmvà buổi lễ tốt nghiệp. Học sinh tham gia vào bất kỳ chƣơng trình sau trung
học có đủ điều kiện để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và các cạnh tranh khác, theo các quy định của
tiểu bang bảng quy tắc 160-5-1-.18, miễn là lịch trình của họ có thể phù hợp với thực hành, trò chơi, vv mà
không can thiệp với sự hoàn thành khóa học sau trung học yêu cầu. Tuy nhiên, cuộc xung đột có thể xảy ra mà
có thể can tro học sinh tham gia.
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Trƣớc khi ghi danh, mỗi học sinh tham gia vào bất kỳ chƣơng trình sau trung học, phụ huynh/ngƣời giám hộ
phải ký tên vào một tài liệu tại nói họ có một sự hiểu biết rõ ràng về trách nhiệm của học sinh. Bằng cách đăng
các tài liệu, học sinh và phụ huynh/giám chap nhận những hậu quả co the xay ra trong kế hoạch của học sinh
để hoàn thành các yêu cầu cho bằng tốt nghiệp trung học, xếp hạng của học sinh trong lớp học, và các sự
tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Nếu học sinh không ghi danh vào cơ sở giáo dục sau trung học nhu da
kế hoạch, rút khỏi cơ sở giáo dục sau trung học, bỏ cơ sở giáo dục sau trung học học sinh hoặc học sinh bỏ
một khóa học tại cơ sở giáo dục sau trung học, sau đó học sinh sẽ không đƣợc phép thay thế hoặc tham gia
các khóa học hoặc các khóa học tại trƣờng trung học cho đến đầu học kỳ tiếp theo. Tùy thuộc vào bản chất
của chƣơng trình sau trung học, có thể cũng có những tác động tài chính cũng nhƣ không có khả năng để kiếm
đƣợc đủ các khoản tín dụng.
Trƣớc khi tham gia đăng ký các khóa học, học sinh thích chƣơng trình đăng ký chung hoặc kép phải liên hệ với
văn phòng tƣ vấn để biết thêm về các thông tin hiện tại của cơ sở giáo dục, thông tin liên lạc, các khóa học
đƣợc chấp thuận, và tín dụng chuyển nhƣợng. Bạn cũng có thể truy cập vào trang web Ủy ban tài chính học
sinh Georgia tại www.gacollege411.org hoặc các sổ tay kép kết nạp để biết thêm thông tin.
MOWR, học trên web, hoặc các chƣơng trình phi truyền thống của tín dụng cho thủ khoa và á thủ khoa sẽ
đƣợc tính bằng cách sử dụng điểm học kỳ đầu tiên. Các lớp học kỳ hoặc giữa kỳ thứ hai sẽ không đƣợc bao
gồm. Tất cả các điểm nhận đƣợc từ MOWR của các trƣờng học phải đƣợc đặt trên một bảng điểm chính thức
từ cơ sở giáo dục mới đƣợc chấp nhận. Việc trao tín dụng chính thức cho bất kỳ khóa học sau trung học phải
đáp ứng theo các yêu cầu chính sách JBCD của Ban Giáo Dục Quận Henry.
Các lớp học báo cáo từ các trƣờng cao đẳng hoặc đại học tại hoàn thành mỗi khóa học là chữ điểm hoặc số
điểm và họ đƣợc ghi lại nhƣ chúng xuất hiện trên bảng điểm chính thức. Khi trƣờng cao đẳng/đại học cung
cấp số điểm họ có thể đƣợc sử dụng để báo cáo tiến độ học sinh. Điểm báo cáo là chữ số (tức là A, B, C, vv)
đƣợc chuyển đổi sang số điểm bằng cách sử dụng chuyển đổi bảng dƣới đây:
A+ = 98, A=95, A-=93, B+=88, B=85, B-=83, C+=78, C=75, C-+74, D+=73, D=71, D-=70, F=55
Cố Vấn Nh Trƣờng
Tƣ vấn viên trƣờng cung cấp nhiều dịch vụ để tạo lập kiến thức và kỹ năng cho học sinh cần thiết để đạt hiệu
quả học tập và đạt đƣợc mục tiêu học tập, nghề nghiệp và cá nhân của họ. Tƣ vấn viên trƣờng hợp tác với
cộng đồng toàn bộ trƣờng và cam kết giáo dục và phát triển tình cảm của tất cả học sinh . Dịch vụ cung cấp
bởi các tƣ vấn viên xƣng hô học tập, xã hội/ đa cảm, và sự nghiệp và phát triển sau trung học.
Học sinh không cần sự cho phép của phụ huynh để đƣợc gặp nhân viên tƣ vấn hoặc tham gia vào các hoạt
động hƣớng dẫn trong lớp học. Thƣờng lần trọng tâm của hoạt động tƣ vấn tập trung vào giải quyết vấn đề,
đƣa ra quyết định, và mục tiêu thiết lập nhƣ học sinh và nhân viên tƣ vấn làm việc cùng nhau hƣớng tới
trƣờng cao đẳng và nghề nghiệp sẵn sàng.
Các cố vấn nhà trƣờng không thay thế chuyên gia trị liệu tƣ nhân và không thể cung cấp điều trị lâu dài cho
các học sinh. Phụ huynh, giáo viên và học sinh có thể khởi đầu một giới thiệu đến cố vấn nhà trƣờng. Để biết
thêm thông tin, liên lạc với hiệu trƣởng hoặc Phòng Dịch Vụ Học Sinh.
Tá Nh Trƣờng Và Các Trợ Lý Phòng Khám
Y tá nhà trƣờng và các trợ lý phòng khám phục vụ nhƣ các nhà cung cấp chăm sóc và những ngƣời ủng hộ
cho việc thúc đẩy và bảo vệ tình trạng sức khỏe của học sinh. Y tá nhà trƣờng và các trợ lý phòng khám cộng
tác với phụ huynh, các nhà giáo dục, và các nguồn y tế cộng đồng để cung cấp thông tin và/hoặc các dịch vụ
để giải quyết nhu cầu của học sinh. Để biết thêm thông tin, liên lạc với hiệu trƣởng hoặc Phòng Dịch Vụ Học
Sinh.
Chƣơng Trình Dinh Dƣỡng Nh Trƣờng
Bữa ăn nóng đƣợc phục vụ hàng ngày và tất cả các bữa ăn đƣợc cân bằng dinh dƣỡng. Đơn cho chƣơng trình
miễn phí / giảm giá bữa ăn đƣợc gửi về nhà với mỗi học sinh vào đầu năm học và có sẵn từ các văn phòng
nhà trƣờng bất cứ lúc nào. Giá bữa ăn cho các trƣờng trung học cấp 2 và trung học cấp 3 nhƣ sau:
Ăn s ng:
Ăn trưa: 6-12
Thêm Sữa:
K c người lớn:

$1.15
$2.40
$ .30
$1.75 ( n s ng) / $3.25 ( n trưa)
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Chi phí bữa ăn tại các trƣờng trung học cấp 2 không đƣợc thiếu quá $4.80. Học sinh trung học cấp 3 không
đƣợc chiếu chi phí. Sau khi đạt đến giới hạn, họ có thể sẽ đƣợc cung cấp một bữa ăn thay thế bao gồm một
bánh sandwich và nƣớc giải khát. Chi phí bữa ăn không đƣợc thiếu cho lớp 9-12.
Nhân Vi n Tâm Lý Nh Trƣờng
Nhân Viên Tâm Lý của nhà trƣờng giúp trẻ em và thanh thiếu niên thành công trong sự học tập, xã hội, hành
động và sự biểu cảm. Họ tham khảo ý kiến về các can thiệp học tập và hành vi cung các giáo viên, phụ huynh
và Nhóm Hỗ Trợ học sinh (SST). Họ có thể tƣ vấn về tất cả các cấp Đáp Ứng Can Thiệp (RTI), hoặc chƣơng
trình bây giờ đƣợc gọi là Hệ Thống Hỗ Trợ Nhiều Bậc (Multi-Tier Sựpport System), từ cách tiếp cận cơ bản
nhất đến mức độ can thiệp voi chƣơng trình cao.
Nhân Viên Tâm Lý của nhà trƣờng có thể làm việc với học sinh bằng cách cung cấp lời chỉ bảo. Họ thúc đẩy
sức khỏe và khả năng đàn hồi bởi tăng cƣờng giao tiếp và kỹ năng xã hội và tăng cƣờng sự hiểu biết và chấp
nhận của nền văn hóa đa dạng và nguồn gốc. Nhân Viên Tâm Lý của nhà trƣờng đƣợc đào tạo trong dữ liệu
thu thập và phân tích. Họ sử dụng các kỹ năng này dựa trên dữ liệu ra quyết định và đánh giá của học sinh và
chƣơng trình.
Nhân Viên Tâm Lý của nhà trƣờng càng ngày càng đƣợc sử dụng bên công tác sự phòng ngừa vấn đề chứ
không phải là chờ đợi, cho đến khi học thất bại hoặc hành vi maladaptive nghiêm trọng xảy ra.
Dịch Vụ Nhân Viên Xã Hội Nh Trƣờng
Nhân Viên Xã Hội của nhà trƣờng xây dựng mối quan hệ có hiệu quả giữa học sinh, phụ huynh, nhân viên nhà
trƣờng và các cơ quan cộng đồng. Nhân viên xã hội thiết lập thông tin liên lạc giữa nhà trƣờng và gia đình khi
các vấn đề mãn tính nhƣ vắng mặt quá mức hoặc các vấn đề cá nhân và hành vi gây gián đoạn sự giáo dục
của học sinh. Giới thiệu đƣợc đƣa ra cho nhân viên xã hội khi có vấn đề không thể giải quyết đƣợc trong
trƣờng học. Để biết thêm thông tin, liên lạc với Phòng Dịch Vụ Học Sinh.
Chƣơng trình iểm tra chứng vẹo xương sống
Hệ thống trƣờng học cần thiết kiểm tra chứng vẹo ƣơng sống cho học sinh trong lớp 6-8 của Quận Henry .
Để biết thêm chi tiết, liên hệ với trƣờng của con bạn hoặc Phòng Dịch Vụ Học Sinh.
Giáo Dục Học sinh Ngoại lệ
Giáo Dục Học sinh xuất sắc đƣợc cung cấp để đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật. Các chƣơng trình
đƣợc cung cấp cho học sinh có tất cả các phạm vi khuyết tật đƣợc công nhận bởi Tiểu bang Georgia. Các
chƣơng trình đƣợc cung cấp dựa trên nhu cầu đƣợc xác định của mỗi học sinh. Nếu con em của quý vị có vấn
đề về học tập hoặc hành vi, hoặc nếu quý vị nghi ngờ con em bị khuyết tật, quý vị nên liên lạc với hiệu trƣởng
hoặc chủ tịch của Nhóm Hỗ Trợ học Sinh (SST) tại trƣờng, hoặc liên hệ với Giáo Dục Học sinh Ngoại lệ.
Theo quy định của Nhu cầu đặc biệt học bổng Georgia, phụ huynh của học sinh nào nhận dịch vụ giáo dục đặc
biệt có thể chọn để chuyển con em đến trƣờng công lập hoặc tƣ nhân khác ở Georgia. Để biết thêm thông tin,
vui lòng truy cập trang web của Sở Georgia Giáo dục tại http://public.doe.k12.ga.us, hoặc liên hệ với Sở Giáo
Dục Học sinh Ngoại lệ Quận Henry tại 770-957-8086.
Hệ Hỗ Trợ Đa Tầng (MTSS)
MTSS là sự liên tục thực hành dựa trên cơ sở bằng chứng, toàn hệ học tập và hành vi để hỗ trợ sự đáp ứng
tức thời nhu cầu học tập và hành vi, với giám sát dựa trên dữ liệu thƣờng xuyên cho quyết định giảng dạy
nhằm tạo năng lực cho mỗi học sinh để đạt tiêu chuẩn cao. Sự hỗ trợ đƣợc cung cấp thông qua hệ thống can
thiệp đa tầng bao gồm các thành phần sau:
Tầng 1: Học Tập Theo Tiêu Chuẩn Lớp
Thực hiện Chuẩn Mực Học Tập Georgia Cho Môn Nòng Cốt (CCGPS) dựa trên thực hành có nghiên
cứu và chứng minh.
Sử dụng các nhóm linh hoạt cho sự khác biệt của giảng dạy.
Theo dõi tiến bộ học tập thông qua cấu tạo đánh giá và phân tích việc học tập của học sinh.
Tầng 2: Học Tập Theo Nhu Cầu
Tầng 1, thêm
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Thực hiện các biện pháp can thiệp cho học sinh đƣợc chọn.
Cung cấp cơ hội giảng dạy dựa trên nhu cầu.
Giám sát tiến bộ thƣờng xuyên hơn thông qua cấu tạo đánh giá và phân tích việc học tập của học sinh.
Tầng 3: Học Tập Theo Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh (SST)
Tầng 1, thêm
Cung cấp các đánh giá cá nhân.
Thực hiện các quy trình giám sát tiến bộ chính thức và cung cấp tƣ liệu của sự tiến triển.
Cung cấp biện pháp can thiệp phù hợp với nhu cầu cá nhân.
Tham khảo để đánh giá thêm nếu cần thiết.
Phụ huynh hoặc ngƣời giám hộ đƣợc mời tham gia tất cả các cuộc họp của SST và đƣợc khuyến khích
tham gia vào việc soạn thảo các biện pháp can thiệp cho con em mình.
Tầng 4: Học Tập Theo Thiết Kế Đặc Biệt
Thực hiện CCGPS với giảng dạy đặc biệt.
Cung cấp nội dung, phƣơng pháp, hoặc cách giảng dạy đã đƣợc điều chỉnh.

Cách Ly và Hạn Chế
Trƣờng Công Lập Quận Henry và Sở Giáo dục Georgia ủng hộ phƣơng pháp tiếp cận tích cực đối với hành vi,
tức là sử dụng các chiến lƣợc chủ động để tạo ra một môi trƣờng học tập an toàn nhằm thúc đẩy lòng tự trọng,
tạo ra sự tham gia xác thực của học sinh, làm tăng thời gian giảng dạy và cải thiện thành tích cho tất cả học
sinh.
Đôi khi, học sinh biểu lộ hành vi mà đặt bản thân hoặc ngƣời khác vào nguy hiểm sắp xảy ra. Để bảo vệ sự an
toàn của học sinh và nhân viên, Sở Giáo Dục Tiểu Bang Georgia đã thông qua Nội Quy 160-5-1-.35: Cách Ly
và hạn Chế cho tất cả Học Sinh, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng cách ly (theo định nghĩa trong nội quy đó)
và giới hạn việc sử dụng các hạn chế đối với những tình huống trong đó học sinh là mối nguy hiểm cho bản
thân hoặc ngƣời khác và học sinh không đáp ứng với ít chuyên sâu can thiệp hành vi bao gồm cả bằng lời nói
chỉ thị hoặc de-leo thang kỹ thuật khác.
Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry cũng đã thông qua Quy Chế Sở Giáo Dục Quận Henry JGF (2): Cách Ly và
Hạn Chế Học Sinh để đảm bảo sự an toàn của học sinh trong Trƣờng Công Lập Quận Henry.
Quy Chế Sở Giáo Dục Quận Henry JGF (2): Cách Ly và Hạn Chế Học Sinh bao gồm, trong số những điều
khác, các yêu cầu sau:
 Cung cấp huấn luyện cho nhân viên và giảng viên về việc sử dụng hạn chế cách thích hợp.
 Thƣ thông báo cho phụ huynh về kỷ luật hạn chế đƣợc sử dụng trên con em của họ sẽ đƣợc
cung cấp trong một thời gian hợp lý không vƣợt quá một (1) ngày học kể từ lúc áp dụng hạn chế.
 Lập hồ sơ về việc sử dụng các hạn chế thể chất bởi nhân viên hoặc giảng viên tham gia hoặc
giám sát việc hạn chế cho mỗi học sinh trong mỗi trƣờng hợp mà học sinh bị hạn chế.
 Đánh giá định kỳ việc sử dụng hạn chế.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các nội quy liên quan đến việc sử dụng các hạn chế đối với học sinh, các
Quy Chế Sở Giáo Dục Quận Henry liên quan đến Cách Ly hoặc Hạn Chế Học Sinh có thể đƣợc xem tại
www.henry.k12.ga.us.
Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973
Mục 504 là luật liên bang đƣợc thiết kế để bảo vệ quyền lợi của ngƣời khuyết tật trong các chƣơng trình và các
hoạt động tiếp nhận tài trợ Liên bang. Quy định cho Mục 504 yêu cầu học khu phải cung cấp "giáo dục công
lập thích hợp miễn phí" (FAPE) cho mỗi học sinh có khuyết tật đủ điều kiện mà nằm trong thẩm quyền của học
khu, bất kể bản chất hoặc mức độ nghiêm trọng của khuyết tật.
Trƣờng Công Lập Quận Henry tuân thủ các yêu cầu của Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm
1973 và Đạo Luật Ngƣời Mỹ Khuyết Tật năm 1990 cũng nhƣ các phiên bản sửa đổi trong Đạo Luật Bổ Túc
Ngƣời Mỹ Khuyết Tật 2008 (Đạo Luật Bổ Túc) có hiệu lực Ngày 1 Tháng 1, 2009. Nếu phụ huynh nghi ngờ con
mình có thể có khuyết tật mà đƣợc bao gổm trong Mục 504 nên liên lạc với hiệu trƣởng hoặc ngƣời liên lạc
trƣờng cấp bậc 504. Để biết thêm chi tiết về Mục 504, xin vui lòng vào trang web
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http://schoolwires.henry.k12.ga.us/Page/259 hoặc liên hệ với điều phối viên Mục 504 tại (770) 957-8086.
Mục 504 Các Bảo Vệ Theo Thủ Tục
1. Tổng quan: Bất cứ học sinh hay phụ huynh hay ngƣời giám hộ ("ngƣời khiếu nại") có thể yêu cầu một
buổi điều trần công bằng, do các hành động hoặc bất hành động của nhà trƣờng, liên quan đến nhận
ra, đánh giá, xếp lớp giáo dục của học sinh theo Mục 504. Yêu cầu một buổi điều trần công bằng phải
bằng văn bản gửi cho điều phối viên mục 504 của hệ thống nhà trƣờng; tuy nhiên, nếu “ngƣời khiếu
nại” không yêu cầu một buổi điều trần bằng văn bản, sẽ không làm giảm nghĩa vụ của hệ thống trƣờng
học để cung cấp một phiên tòa công bằng nếu ngƣời khiếu nại yêu cầu bằng miệng, thông qua điều
phối viên Mục 504 của hệ thống trƣờng học cho một buổi điều trần công bằng. Điều phối viên Mục 504
của hệ thống trƣờng học sẽ giúp ngƣời khiếu nại trong việc hoàn thành văn bản Yêu Cầu Điều Trần.
2.

u Cầu Điều Trần: Yêu Cầu Điều Trần phải bao gồm:
a. Tên của học sinh.
b. Địa chỉ cƣ trú của học sinh.
c. Tên của trƣờng mà học sinh đang theo học.
d. Quyết định thuộc chủ đề của buổi điều trần.
e. Những lý do yêu cầu để xem xét.
f. Các biện pháp khắc phục ngƣời khiếu nại yêu cầu.
g. Tên và thông tin liên lạc của ngƣời khiếu nại.

Trong thời hạn mƣời (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc Yêu Cầu Điều Trần của ngƣời khiếu nại, Điều
Phối Viên Mục 504 sẽ ghi nhận Yêu Cầu Điều Trần bằng văn bản và sắp xếp thời gian và địa điểm cho một
buổi điều trần. Nếu Yêu Cầu Điều Trần bằng văn bản không gồm có các thông tin cần thiết đã nêu trên, Điều
Phối Viên Mục 504 sẽ thông báo cho ngƣời khiếu nại các thông tin cụ thể cần thiết để hoàn tất yêu cầu. Tất cả
các mốc thời gian và quá trình sẽ đƣợc đình lại cho đến khi Yêu Cầu Điều Trần có đủ các thông tin cần thiết
nêu ra ở trên.
3. Sự Điều Đình: Hệ thống trƣờng học có thể cung cấp cuộc điều đình để giải quyết các vấn đề của
ngƣời khiếu nại đã nêu chi tiết trong Yêu Cầu Điều Trần. Sự điều đình là tự nguyện và cả ngƣời khiếu
nại lẫn hệ thống trƣờng học phải đồng ý tham gia. Ngƣời khiếu nại có thể kết thúc điều đình bất cứ lúc
nào. Nếu cuộc điều đình chấm dứt mà không có một thỏa thuận, hệ thống trƣờng học sẽ làm theo các
thủ tục tiến hành điều trần công bằng mà không cần một Yêu Cầu Điều Trần bổ sựng.
4. Thủ Tục Điều Trần:
a. Điều Phối Viên Mục 504 sẽ có một viên chức cứu xét không thiên vị, là ngƣời sẽ tiến hành điều trần
trong vòng bốn mƣơi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu của ngƣời khiếu nại Yêu Cầu
Điều Trần, trừ khi ngƣời khiếu nại đồng ý khác lại hoặc viên chức cứu xét không thiên vị chấp thuận
sự đình lại.
b. Khi một hiển thị của các nguyên nhân tốt bởi các ngƣời khiếu nại hoặc hệ thống trƣờng học, các
khách quan xem xét chính thức, theo quyết định của mình, có thể cấp một tiếp tục và thiết lập một
ngày điều trần mới. Yêu cầu cho một tiếp tục phải bằng văn bản và sao chép sang bên kia.
c. Ngƣời khiếu nại sẽ có cơ hội để kiểm tra hồ sơ giáo dục của đứa trẻ trƣớc khi buổi điều trần.
d. Ngƣời khiếu nại sẽ có cơ hội đƣợc đại diện bởi luật sƣ bằng chi phí của mình tại buổi điều trần và
tham gia, nói chuyện, kiểm tra các nhân chứng, và các thông tin tại buổi điều trần. Nếu ngƣời khiếu
nại đƣợc đại diện bởi luật sƣ tại phiên điều trần, ngƣời đó phải thông báo cho Điều Phối Viên Mục
504 về điều đó bằng văn bản ít nhất 10 ngày trƣớc khi buổi điều trần. Không thông báo cho Điều
Phối Viên Mục 504 bằng văn bản về đại diện thông qua luật sƣ sẽ tạo thành lý do chính đáng cho
sự đình lại phiên điều trần.
e. Ngƣời khiếu nại sẽ có trách nhiệm chứng minh bất kỳ lời xác nhận mà mình khẳng định. Khi đƣợc
đảm bảo bởi hoàn cảnh hoặc pháp luật, viên chức điều trần không thiên vị có thể yêu cầu ngƣời
nhận bảo vệ quan điểm/quyết định liên quan đến lời xác nhận (ví dụ: Ngƣời nhận sẽ đặt một học
sinh khuyết tật trong môi trƣờng giáo dục thông thƣờng thực hiện bởi ngƣời nhận trừ khi đƣợc
chứng minh bởi ngƣời nhận rằng việc giáo dục một ngƣời trong môi trƣờng thông thƣờng với việc
sử dụng các khoản viện trợ và các dịch vụ bổ sựng không thể đạt đƣợc mục đích thỏa đáng. 34
CFR § 104.34). Một hoặc nhiều đại diện của hệ thống trƣờng, có thể là một luật sƣ, sẽ tham dự
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phiên điều trần để trình bày bằng chứng và nhân chứng, đáp lại lời khai của ngƣời khiếu nại và trả
lời câu hỏi của viên chức cứu xét.
f. Viên chức cứu xét không thiên vị sẽ không có quyền triệu tập nhân chứng, và các quy tắc nghiêm
ngặt của bằng chứng không nên áp dụng với phiên điều trần. Viên chức cứu xét không thiên vị sẽ
có thẩm quyền ban hành hƣớng dẫn trƣớc khi điều trần, trong đó có thể bao gồm yêu cầu các bên
tham gia trao đổi hồ sơ và tên của các nhân chứng sẽ có mặt.
g. Viên chức cứu xét không thiên vị xác định trọng lƣợng bất kỳ bằng chứng đƣa ra dựa trên độ tin
cậy và giá trị chứng minh của nó.
h. Buổi điều trần sẽ đƣợc giữ bí mật trƣớc công chúng.
i. Các vấn đề của phiên điều trần sẽ đƣợc giới hạn ở những điều nêu trong yêu cầu bằng văn bản
hoặc bằng miệng cho buổi điều trần.
j. Các nhân chứng sẽ đƣợc đặt câu hỏi trực tiếp bởi ngƣời bên gọi họ. Kiểm tra chéo của các nhân
chứng sẽ đƣợc cho phép. Viên chức cứu xét không thiên vị, theo ý muốn của mình, có thể cho phép
kiểm tra thêm các nhân chứng hoặc đặt câu hỏi cho các nhân chứng.
k. Lời chứng sẽ đƣợc ghi lại bởi báo cáo của tòa án hoặc ghi âm với chi phí của ngƣời nhận. Ngƣời
nhận sẽ giữ lại tất cả tài liệu liên quan đến buổi điều trần.
l. Trừ trƣờng hợp pháp luật quy định, viên chức cứu xét không thiên vị sẽ tán thành hoạt động của hệ
thống trƣờng học trừ khi ngƣời khiếu nại có thể chứng minh rằng một ƣu thế của các bằng chứng hỗ
trợ lời xác nhận của mình.
m. Nếu ngƣời khiếu nại không có mặt tại buổi điều trần dự kiến, trừ khi thông báo vắng mặt đã đƣợc
cung cấp và chấp thuận trƣớc bởi viên chức cứu xét không thiên vị, hoặc có lý do chính đáng, sẽ
coi nhƣ từ bỏ quyền cá nhân xuất hiện trƣớc viên chức cứu xét không thiên vị.
5. Quyết Định: Viên chức cứu xét không thiên vị sẽ ban hành một quyết định bằng văn bản trong vòng
20 ngày lịch kể từ ngày phiên điều trần kết thúc. Việc xác định của viên chức cứu xét không thiên vị
không bao gồm bất kỳ thiệt hại tài chánh hoặc tƣởng thƣởng của bất cứ lệ phí luật sƣ.
6.

Cứu Xét: Nếu không hài lòng với quyết định của viên chức cứu xét không thiên vị, bất kỳ phía nào có
thể theo đuổi bất kỳ quyền cứu xét, kháng cáo, nguyên nhân của hành động hay lời xác nhận có sẵn
cho họ theo pháp luật hoặc các quy chế hoặc quy định hiện hành của tiểu bang hoặc liên bang.

Chƣơng Trình Giảng Dạy Gia Hạn Do Tiểu Bang Tài Trợ
Chƣơng Trình Giảng Dạy Gia Hạn Do Tiểu Bang Tài Trợ (SIEP) cung cấp cho các học sinh học lực thấp có
thêm cơ hội phụ trội hỗ trợ học tập ngoài ngày học thƣờng. SIEP cung cấp cho học sinh hội đủ điều kiện với tối
thiểu là 120 giờ giảng dạy bổ sựng thông qua nhiều mô hình truyền đạt khác nhau. Mô hình trƣờng trung học
cấp 2 có thể bao gồm hỗ trợ sau giờ học tập và/hoặc chƣơng trình hỗ trợ ngắn mùa hè. Mô hình trƣờng trung
học cấp 3 có thể bao gồm các chƣơng trình hỗ trợ học vấn trƣớc khi học và/hoặc sau giờ học. Để biết thêm
thông tin, xin liên lạc với hiệu trƣởng hoặc Ban Học Tập và Dịch Vụ Lãnh Đạo.
Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh
Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh (SST) là một ủy ban của các giáo viên giàu kinh nghiệm, tƣ vấn và quản trị viên cung
cấp các đề nghị cho các giáo viên để thực hiện với các học sinh đang biểu lộ những khó khăn trong học tập
và/hoặc hành vi. Nhân viên nhà trƣờng và phụ huynh có thể giới thiệu học sinh đến SST.
Cơ Hội Học Hè Kéo Dài Cho Lớp 9-12
Học sinh có thể kiếm đƣợc các đơn vị điểm đối với tốt nghiệp trong mùa học hè. Chƣơng trình phục hồi giới
hạn điểm đƣợc cung cấp tại trƣờng trung học. Một tùy chọn khôi phục máy tính dựa trên tín dụng rộng rãi hơn
là cũng có sẵn trong một chƣơng trình học. Các lớp học đầy đủ cho tín dụng lặp lại và mới có sẵn trực tuyến và
đang học dựa.
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Chƣơng Trình “Title I”
Các chƣơng trình liên bang tài trợ “Title I” cung cấp hỗ trợ giảng dạy trong môn đọc và toán nhƣ là một giảng
dạy bổ sựng cho lớp học bình thƣờng của học sinh. Chƣơng trình này nhằm đẩy nhanh tiến độ học tập của
học sinh không thực hiện chức năng theo thành tích dự kiến của độ tuổi và cấp lớp. Hội đủ điều kiện cho dịch
vụ “Title I” đƣợc dựa trên thành tích học tập của học sinh. Tài trợ cho chƣơng trình “Title I” không có sẵn cho
tất cả các trƣờng. Để biết thêm thông tin, liên lạc với hiệu trƣởng hoặc Ban Dịch Vụ Lãnh Đạo. "Các Hoạt động
phát triển chuyên nghiệp phải đƣợc hƣớng dẫn bởi các kế hoạch cho một chiến lƣợc dài hạn để cung cấp bền
vững và chuyên sâu, phát triển chuyên nghiệp chất lƣợng cao để đƣợc gắn liền với các tiêu chuẩn nội dung
đầy thách thức và là cần thiết để cải thiện việc giảng dạy và học tập."
NỘI QUY HẠNH KIỂM
Mục đích của Nội Quy Hạnh Kiểm là để cung cấp cho học sinh một môi trƣờng học tập tích cực, có hiệu quả và
an toàn. Bao gồm trong phần này là những hành vi bị cấm và hậu quả đối với các hành vi nhƣ vậy. Quy tắc
ứng xử của Hội đồng Giáo dục Quận Henry đƣợc thiết kế và tạo ra để tuân thủ kỷ luật tiến các quy trình đƣợc
quy định tại O.C.G.A. § 20-2-735
Kỳ Vọng
Mỗi học sinh đƣợc yêu cầu phải:
1. Cƣ xử một cách có trách nhiệm ở trƣờng, trên xe buýt, tại các điểm dừng xe buýt, và ở tất cả các buổi họp
mặt chính thức liên quan đến nhà trƣờng tại hoặc ngoài cơ sở trƣờng học.
2. Biểu lộ tác phong nhã nhặn và tôn trọng ngƣời khác.
3. Tham dự tất cả các lớp học, thƣờng xuyên và đúng giờ.
4. Chuẩn bị cho mỗi lớp, mang tài liệu phù hợp đến lớp và hoàn tất các bài tập.
5. Tuân thủ tất cả các quy tắc của Học Khu và hợp tác với các nhân viên và tình nguyện viên nhà trƣờng trong
việc duy trì an toàn, trật tự, và kỷ luật
6. Chia sẻ với phụ huynh/ngƣời giám hộ về sự tiến bộ học tập của bạn.
Theo GADOE Yêu Cầu Kỷ Luật Khác Biệt – Tiến trình kỷ luật xác đáng áp dụng đối với học sinh khuyết tật theo
cách tƣơng tự và trong thời gian tƣơng tự nhƣ các tiến trình sẽ đƣợc áp dụng cho một học sinh không bị
khuyết tật, trừ khi Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi (BIP) tuyên bố khác hoặc hành động kỷ luật đƣợc xem là một
biểu hiện của tình trạng tàn tật của đứa trẻ.
Các

u Cầu H nh Vi Bổ Sựng

Học Khu có thể áp đặt trong khuôn viên trƣờng, lớp học, hoặc câu lạc bộ/tổ chức các quy định ngoài những nội
quy tìm thấy trong Sổ Tay Học Sinh. Những quy định này có thể đƣợc liệt kê trong cuốn sổ tay học sinh và các
cơ sở nhà trƣờng, đƣợc đăng tải hoặc phân phát trong các lớp học, hoặc đƣợc công bố trong cuốn sổ tay
ngoại khóa, tiểu bang hoặc các điều lệ tổ chức quốc gia, và/hoặc hiến pháp. Các nhà tài trợ và huấn luyện viên
của các hoạt động ngoại khóa có thể yêu cầu và thi hành các tiêu chuẩn bổ sựng nguyên tắc ứng xử cho học
sinh tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.
Tiêu chuẩn tổ chức của hành vi liên quan đến một hoạt động ngoại khóa độc lập với Nội Quy Hạnh Kiểm của
Học Sinh. Vi phạm các tiêu chuẩn của hành vi đó cũng là vi phạm của Nội Quy Hạnh Kiểm của Học Sinh có thể
dẫn đến việc kỷ luật học sinh, bao gồm nhƣng không giới hạn học sinh bị rút ra khỏi việc tham gia vào các hoạt
động ngoại khóa, loại trừ danh hiệu danh dự của trƣờng, đình chỉ và trục xuất vì vi phạm Nội Quy Hạnh Kiểm
của Học Sinh.
Nội Quy Hạnh Kiểm chi phối đạo đức của học sinh trong khuôn viên nhà trƣờng; ngoài khuôn viên nhà trƣờng
tại các sinh hoạt của nhà trƣờng; ngoài khuôn viên nhà trƣờng trong các hoạt động không thuộc nhà trƣờng,
nhƣng nơi hạnh kiểm xấu dẫn đến sự gián đoạn của trƣờng hoặc bất kỳ vi phạm khác của nội quy hạnh kiểm
của học sinh; và, trên đƣờng đến và từ trƣờng học hoặc bất kỳ hoạt động do trƣờng bảo trợ trên xe buýt, và tại
trạm xe buýt.
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Nội Quy Hạnh Kiểm đƣợc tổ chức thành năm (5) loại hành vi bị nghiêm cấm: Vi Phạm Nội uy Phần 1, Vi
Phạm Nội uy Phần 2, Vi phạm Nội uy Phần 3, Vi phạm Nội uy
ần 5 và Vi Phạm Nội uy Phần 5. Thông
tin bổ sựng liên quan đến các hành vi bị cấm và hành động kỷ luật theo sau các phần nầy.
Phụ huynh và học sinh nên cẩn thận xem TẤT CẢ thông tin có trong Nội Quy Hạnh Kiểm. Học sinh phải chịu kỷ
luật nếu tham gia vào hoặc xâm phạm bất kỳ hành vi bị cấm đƣợc liệt kê trong Nội Quy Hạnh Kiểm.
Bắt Nạt
Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry tin rằng tất cả học sinh học tốt hơn trong một môi trƣờng trƣờng học an toàn.
Hành vi vi phạm sự an toàn của học sinh, nhân viên hoặc tình nguyện viên sẽ không đƣợc dung thứ. Bắt nạt,
nhƣ thuật ngữ đƣợc định nghĩa trong luật Georgia, bị nghiêm cấm. Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh trong tất cả
các trƣờng nằm trong hệ thống nhà trƣờng rõ ràng cấm bắt nạt. Nếu quý vị tin rằng con mình bị bắt nạt, xin
vui lòng báo cho nhân vi n trƣờng học hoặc ngƣời quản lý ngay lập tức.
Bắt nạt đƣợc định nghĩa nhƣ sau:
(1) Bất kỳ âm mƣu cố ý hoặc đe dọa gây thƣơng tích cho ngƣời khác, khi đi k m với một sự hiện diện rõ ràng
khả năng để làm nhƣ vậy;
(2) Bất kỳ biểu lộ sức mạnh cố ý gây lý do cho nạn nhân sợ hãi hoặc nghĩ rằng bị thƣơng tích ngay lập tức;
hoặc
(3) Bất kỳ hành vi cố ý viểt ra, nói ra, hoặc của cơ thể, mà một ngƣời bình thƣờng sẽ cảm nhận nhƣ có ý định
hăm dọa, quấy rối, hoặc răn đe, mà:
(a) gây tổn hại thể chất đáng kể hoặc gây tổn hại cơ thể r ràng cho ngƣời khác;
(b) có tác dụng đáng kể quấy rầy đến sự giáo dục của học sinh;
(c) thật nghiêm trọng, dai dẳng, hoặc tràn lan mà tạo ra sự dọa nạt hoặc đe dọa môi trƣờng giáo dục;
hoặc,
(d) có tác dụng làm gián đoạn đáng kể các hoạt động trật tự của nhà trƣờng.
Bắt nạt có nghĩa là những hành động xảy ra trên khuôn viên trƣờng, trên xe của trƣờng, tại trạm xe buýt đƣợc
quy định của trƣờng, hoặc tại các hoạt động và sinh hoạt của trƣờng, hoặc sử dụng hệ thống hay phần mềm
để truy cập vào máy vi tính, hệ thống vi tính, hệ thống mạng vi tính, hoặc các thiết bị kỹ thuật của hệ thống
trƣờng địa phƣơng. Thuật ngữ "bắt nạt" cũng áp dụng cho hành vi của hăm dọa trên mạng mà xảy ra bằng
cách sử dụng giao tiếp điện tử, hay không hành động điện tử có nguồn gốc từ trƣờng bất động sản hoặc nhờ
thiết bị trƣờng học nếu giao tiếp điện tử:
(1)

Có ảnh hƣởng đến học sinh; hoặc nhân viên nhà trƣờng

(2)

Đƣợc thiết kế cho các mục đích đe dọa sự an toàn của những ngƣời đã chỉ định hoặc đáng kể làm
gián đoạn hoạt động có trật tự của các trƣờng học; và

(3)

Tạo ra một nỗi sợ hãi hợp lý gây tổn hại cho các sinh viên hoặc ngƣời nhân viên của trƣờng hoặc tài
sản hoặc có một khả năng cao thành công trong mục đích đó.

Điện tử thông tin liên lạc bao gồm, nhƣng không giới hạn để chuyển bất kỳ dấu hiệu, tín hiệu, văn bản, hình
ảnh, âm thanh, dữ liệu hoặc trí thông minh của bất kỳ bản chất truyền toàn bộ hoặc một phần bởi một dây,
radio, điện từ, ảnh điện tử hoặc ảnh quang học hệ thống.
Cơ hội phát triển và đào tạo chuyên nghiệp cho nhân viên nhà trƣờng về cách phản ứng thích hợp với các
hành vi bắt nạt, nạn nhân của bắt nạt và những ngƣời đứng xem báo cáo sự bắt nạt, phải đƣợc thực hiện. Các
thủ tục có thể đƣợc soạn thảo tại mỗi trƣờng để khuyến khích giáo viên hoặc nhân viên, học sinh, phụ huynh,
ngƣời giám hộ, hoặc ngƣời có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho học sinh, hoặc nặc danh hoặc có
tên của ngƣời đó, tùy theo lựa chọn của ngƣời đó, để báo cáo hoặc, bằng cách khác, cung cấp thông tin về
hoạt động bắt nạt. Bất kỳ giáo viên hoặc nhân viên của nhà trƣờng là ngƣời, trong việc thực thi quyết định và
phán quyết cá nhân của mình, tin rằng mình có thông tin đáng tin cậy, là thông tin có thể dẫn một ngƣời biết
điều nghi ngờ rằng một ngƣời nào đó là một mục tiêu bắt nạt, thì phải báo cáo ngay cho hiệu trƣởng. Tất cả
báo cáo sẽ đƣợc ban giám hiệu điều tra một cách thích hợp, dựa trên bản chất của việc khiếu nại, một cách kịp
thời để xác định việc bắt nạt có xảy ra không, và nếu thủ tục khác liên quan đến sự quấy rối bất hợp pháp
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hoặc phân biệt đối xử cần đƣợc thực hiện không, và còn những bƣớc nào khác cần đƣợc thực hiện không. Bất
kỳ báo cáo về sự trả thù những ngƣời báo cáo bắt nạt cũng sẽ đƣợc điều tra và giải quyết nhƣ đƣợc đề cập
trong quy chế này và phù hợp với các thủ tục của nhà trƣờng.
Các hành vi bắt nạt sẽ bị trừng phạt bởi một loạt các hậu quả thông qua quá trình kỷ luật từng bƣớc, nhƣ đã
nêu trong Nội Quy Hạnh Kiểm. Hậu quả nhƣ vậy sẽ bao gồm, ở mức tối thiểu và không có giới hạn, xử lý kỷ
luật hoặc tƣ vấn, phù hợp theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, khi các viên chức điều trần kỷ luật phát hiện một học
sinh cấp lớp 6-12 đã thực hiện hành vi phạm tội bắt nạt lần thứ ba trong một năm học, học sinh đó sẽ bị
chuyển giao đến một trƣờng khác. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc bắt nạt, nhà
st
nd
trƣờng có quyền gửi một học sinh đến buổi điều trần kỷ luật cho lần đầu tiên (1 ) hoặc thứ hai (2 ) phạm tội
bắt nạt bởi học sinh, nếu bị kết tội, sẽ bị xử lý kỷ luật theo sổ tay học sinh và phụ huynh, bao gồm nhƣng không
giới hạn đình chỉ hoặc đuổi học.
Theo tuyên án của viên chức nhà trƣờng, nếu một học sinh vi phạm hành vi bắt nạt hoặc là nạn nhân của bắt
nạt, viên chức hoặc ngƣời đƣợc chỉ định phải thông báo cho phụ huynh, ngƣời giám hộ hoặc ngƣời có quyền
kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho học sinh, bằng cách gọi điện thoại hoặc thông qua thông báo bằn văn
bản, có thể đƣợc gửi bằng điện tử.
Học sinh và phụ huynh sẽ đƣợc thông báo về việc ngăn cấm bắt nạt và các hình phạt vì vi phạm lệnh cấm
bằng thông cáo tại mỗi trƣờng và bằng cách bao gồm các thông tin nhƣ vậy trong sổ tay học sinh/phụ huynh.
Xin vui lòng xem chính sách hội đồng địa phƣơng JCDAG để biết thêm thông tin.
Biện Pháp Kỷ Luật
Một số các biện pháp kỷ luật có thể đƣợc sử dụng cho học sinh vi phạm Nội Quy Hạnh Kiểm bao gồm những
điều sau đây:
Cản C o K iển r c : Học sinh sẽ đƣợc cảnh cáo bằng lời nói và/hoặc cung cấp cảnh cáo bằng văn bản
rằng họ có thể bị xử phạt nếu tiếp tục hành vi sai trái.
Ở Lại rường Sau Giờ Tan Học: Ở Lại Trƣờng Sau Giờ Tan Học có thể đƣợc sử dụng để giải quyết sự đi học
trể, hành vi bất lợi để học tập, và vật lý liên hệ giữa các học sinh đƣợc coi là không thích hợp. Cho mỗi ngày
đƣợc chỉ định Ở Lại Trƣờng Sau Giờ Tan Học, học sinh sẽ đƣợc yêu cầu chi tiêu một thời gian, không vƣợt
quá giờ giám sát, hoàn thành bài tập của lớp học. Không đƣợc phép tham gia hoạt động nào khác trong lúc bị
phạt Ở Lại Trƣờng Sau Giờ Tan Học.
Đìn C ỉ Tại rường: Chƣơng trình này đƣợc thiết kế để cô lập học sinh, ngƣời vi phạm những nội quy nào đó
của nhà trƣờng, từ các lớp học thƣờng xuyên đƣợc chỉ định và sinh hoạt của trƣờng, trong khi cho phép học
sinh có cơ hội để tiến bộ với các bài tập trong lớp học. Trong khi bị chỉ định Đình Chỉ Tại Trƣờng, học sinh
không có thể tham gia hoặc tham dự bất kỳ hoạt động ngoại khóa, bao gồm tham gia thể thao và các sự kiện
khác của nhà trƣờng. Nếu học sinh vi phạm bất kỳ điều lệ của chƣơng trình Đình Chỉ Tại Trƣờng, học sinh sẽ
bị đình chỉ từ chƣơng trình và từ nhà trƣờng cho số ngày còn lại của Đình Chỉ Tại Trƣờng mà học sinh đã
đƣợc chỉ định. Học sinh nào bị Đình Chỉ Tại Trƣờng mà muốn phục vụ đình chỉ tại nhà hoặc bị đuổi ra khỏi
ISS vì vi pham Nội Quy Hạnh Kiểm sẽ không đƣợc phép làm bù bài vở bỏ lỡ .
Đìn C ỉ hoặc bị đuổi học là một lý do cụ thể và b bao gồm đình chỉ hoặc bị đuổi khỏi tất cả các hoạt động
thƣờng xuyên của trƣờng học, hoạt động ngoại khóa, sự tham gia thể thao và các hoạt động khác của trƣờng.
Đìn C ỉ Ngắn Hạn: Học sinh bị đình chỉ ngắn hạn sẽ bị đình chỉ học không quá năm (5) ngày.
Đìn C ỉ Dài Hạn: Học sinh bị đình chỉ dài hạn sẽ bị đình chỉ học hơn năm (5) ngày, nhƣng không vƣợt quá
cuối học kỳ hiện tại..
Trục Xuất: Học sinh bị đuổi học sẽ bị đình chỉ học vƣợt ngoài cuối học kỳ hiện tại. Điều này bao gồm đình chỉ
tất cả các sinh hoạt thƣờng xuyên của trƣờng, hoạt động ngoại khóa, tham gia thể thao, và các hoạt động khác
của nhà trƣờng.
Trục Xuất Vĩn Viễn: Học sinh bị đuổi học vĩnh viễn sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn từ sau ngày của việc trục xuất vĩnh
viễn có hiệu lực sau ngày trục xuất vĩnh viễn vƣợt ra ngoài các học kỳ hiện tại, hiệu quả và không đƣợc phép
tham dự bất kỳ trƣờng học Quận Henry.
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Đình chỉ hoặc trục xuất kh i trƣờng
Tất cả Đình Chỉ Tại Trƣờng, đình chỉ ngoài trƣờng hoặc trục xuất cũng bao gồm bị đuổi khỏi tất cả các hoạt
động thƣờng xuyên của trƣờng học, hoạt động ngoại khóa, sự tham gia thể thao và các hoạt động khác của
trƣờng.
Học sinh dang ghi danh trong Excel Henry Academy vì hành động kỷ luật sẽ không đƣợc phép vào khu vực
trƣờng học khác trong bất cu cac hoạt động học, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thể thao hoặc và các hoạt
động khác của nhà trƣờng.
Khi học sinh bị đình chỉ chờ buổi điều trần kỷ luật, Học sinh đƣợc phép làm bù bài vở bỏ lỡ trong thời gian đình
chỉ.
Phần sau đây l các năm (5) loại của tội phạm bị cấm trong các Nội Quy Hạnh Kiểm.
Vi Phạm

i Qu Phần 1

1. Hành vi gây bất lợi cho học tập: Hành vi bao gồm, nhƣng không giới hạn, đến trƣờng hoặc lớp
học trễ không có phép, và làm gián đoạn môi trƣờng học tập.
2. Bắt nạt: Sự tham gia bằng văn bản, bằng lời nói, hoặc vật lý hành động mà đáp ứng định nghĩa
của bắt nạt nhƣ đƣợc định nghĩa bởi O.C.G.A.§ 20-2-751.4 (Vi phạm lần đầu tiên).
3. Nội Quy Xe uýt: Vi phạm Nội Quy Xe buýt (Xem trang. 31, Nội

uy e u t).

4. Hành vi thiếu tôn trọng: Là thiếu tôn trọng với sinh viên, nhân viên nhà trƣờng, hoặc ngƣời khác.
5. Nội Quy Y phục: Vi phạm Nội Quy Y phục (Xem trang 33, Nội

uy

p ục).

6. T i nguy n điện tử: Vi phạm các chính sách cho việc sử dụng nguồn tài nguyên điện tử (xem
daây 34, tài nguyên điện tử - chính sách sử dụng chấp nhận đƣợc).
7. Khuyến khích hành vi cấm: Xúi giục, khích lệ, tƣ vấn hoặc tƣ vấn cho ngƣời khác tham gia vào
các hành vi bị cấm mà vi phạm các Sổ tay sinh viên hoặc mọi chính sách của huyện. Một học sinh
vi phạm quy tắc này khi anh / cô ấy bằng lời nói hoặc thể chất khuyến khích ngƣời khác tham gia
vào các hành vi bị cấm, trong đó có thể bao gồm giảng dạy bằng miệng hoặc thể chất cho thấy một
sinh viên nhƣ thế nào để tham gia vào các hành vi bị cấm.
8. Thông tin sai: Cố ý cho thông tin sai hoặc gây hiểu nhầm, bao gồm nhƣng không giới hạn để giả
mạo và thay đổi hồ sơ.
9. Cờ bạc: Bao gồm, nhƣng không giới hạn, đặt cƣợc tiền hoặc các mặt hàng khác trên thẻ trò chơi,
trò chơi xúc xắc, hoặc kết quả của các cuộc thi thể thao hoặc các hoạt động khác, và / hoặc sở
hữu vật liệu cờ bạc hoặc đồ dùng.
10. Vật thể nguy hiểm: Sở hữu bất kỳ đối tƣợng nguy hiểm trên sân trƣờng học, xe buýt trƣờng,
tram buýt trƣờng học hoặc các tổ chức của nhà trƣờng mà không có ý định sử dụng (xem trang
39., Đối tƣợng chính sách nguy hại). Nếu học sinh hiển th ., sử dụng hoặc mục đíc k c, tang v t
để sử dụng c o đ i tượng một cách không nguy hiểm, tham khảo Phần 2, Quy tắc 11.
11. Tiết mục và hoạt động không phù hợp: Sở hữu, sử dụng, bán, mua, cho, trao đổi, hoặc trao đổi
bất kỳ vật liệu, chất, hàng thực phẩm, hoặc thuộc về cá nhân là không phù hợp cho các trƣờng
học.
12. Tiếp xúc thân thể không phù hợp giữa các học sinh: Những hành động đó bao gồm, nhƣng
không giới hạn, màn hình hiển thị không phù hợp của tình cảm, cảm động không phù hợp mà
không lên tới quấy rối tình dục, đẩy, xô đẩy hay chiến đấu mà không dẫn đến vết thƣơng thể xác
có thể nhìn thấy.
13. Không vâng lời: Không vâng lời nhân viên của trƣờng hoặc viên nguyện.
14. Các vi phạm khác: Vi phạm bất kỳ nội quy của ban giáo dục hay trƣờng học, bao gồm, nhƣng
không giới hạn, không có mặt sự phạt ở lại trƣờng sau khi tan học và/hoặc vi phạm các quy tắc
của chƣơng trình đình chỉ tại trƣờng
15. Thiết bị truyền thông: Hiển thị hoặc sử dụng điện thoại di động, máy nhắn tin, hoặc thiết bị thông
tin liên lạc điện tử khác trong ngày học mà không cần sự đồng ý của hiệu trƣởng hoặc ngƣời có
quyền định chỉ.
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16. Thuốc không cần toa ác sĩ: Sử dụng hoặc sở hữu thuốc không cần toa bác sĩ trong khuôn viên
trƣờng học phải phù hợp với quy định của hiệu trƣởng hoặc ngƣời có quyền định chỉ (Xem trang.
45, Nội Quy Thu c).
17. Lời Thô tục: Sử dụng trần tục, thô tục, ngôn ngữ thô tục, xúc phạm, hoặc đe dọa, cử chỉ, đồ họa,
hoặc các tài liệu, dù đƣợc nói, đƣợc viết, chỉ tay, hoặc truyền trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ thiết bị
điện tử.
18. Trốn học: Rời trƣờng, trốn học, hoặc không đƣợc phép nghỉ học.
19. Sản phẩm thuốc lá và vật liệu: Sở hữu, sử dụng, bán, mua, cho, đổi chác, hay trao đổi các sản
phẩm thuốc lá hay hút đồ dùng bao gồm thuốc lá điện tử và các thiết bị thuốc (Xem trang 38. Nội
Quy thuốc lá).
20. Khu vực trái phép: Ở trong một khu vực không đƣợc phép.
Biện Pháp Kỷ Luật Cho Vi Phạm Phần 1
Tham gia hoặc cố ý vi phạm bất kỳ nội quy Phần 1 có thể dẫn đến xử lý kỷ luật nhƣ đã n u dƣới đây.
Vi Phạm lần 1:
Vi Phạm lần 2:
Vi Phạm lần 3:
Vi Phạm lần 4:
Vi Phạm lần 5:
Vi Phạm lần 6:
Vi Phạm lần 7:

Cảnh báo bằng lời nói và hành chính chỉ thị hoặc đình chỉ tại trƣờng lên đến hai (2) ngày học.
Đình chỉ tại trƣờng ba (3) ngày.
Đình chỉ tại trƣờng năm (5) ngày.
Đình chỉ khỏi trƣờng hai (2) ngày.
Đình chỉ khỏi trƣờng ba (3) ngày.
Đình chỉ khỏi trƣờng năm (5) ngày.
Học sinh sẽ bị đình chỉ (tại trƣờng hoặc khỏi trƣờng) với vấn đề đƣợc gửi đến Viên Chức
Điều Trần Kỷ Luật.

Hành chính chỉ đạo và bổ sung h nh động kỷ luật cho hành vi vi phạm phần 1
Hành chính chỉ thị là những cuộc điện thoại gọi cho phụ huynh hoặc ngƣời giám hộ của học sinh, một hợp
đồng hành vi cá nhân, danh sách kiểm tra hành vi và/hoặc tƣ vấn.
Tùy theo vào hoàn cảnh xung quanh vi phạm phần 1, Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật sẽ có quyết định để đi
chệch khỏi chính sách tiến bộ kỷ luật. Nếu vi phạm phần 1 đảm bảo độ lệch từ chính sách tiến bộ kỷ luật, một
sinh viên có thể đƣợc đƣa ra một cảnh báo bằng lời nói, chỉ thị hành chính, đƣợc chỉ định cho hệ thống treo tại
trƣờng cho tới năm (5) ngày liên tiếp hoặc đƣợc cung cấp một hệ thống treo ngắn hạn hoặc đƣợc gửi đến một
buổi điều trần kỷ luật cho hành vi phạm tội 1 phần bất kể số lƣợng các hành vi vi phạm trƣớc.
Vi Phạm

i Qu Phần 2

1. Bắt nạt: Sự tham gia bằng văn bản, bằng lời nói, hoặc vật lý hành động mà đáp ứng định nghĩa của
bắt nạt nhƣ đƣợc định nghĩa bởi O.C.G.A.§ 20-2-751.4 (Vi phạm lần 2).
2. Gây rối: Gây ra hoặc góp phần vào sự phá vỡ và suy luận của trƣờng hoạt động. Một ví dụ về các
hành động bị cấm bao gồm nhƣng không giới hạn để gây ra, tham gia hoặc khuyến khích một cuộc
chiến thực phẩm. (Xem trang. 33, Nội quy Gây rối khu vực trƣờng học).
3. Vào khu vực d nh ri ng cho ngƣời khác giới: Nhập, chỉ đạo hoặc thúc đẩy một học sinh để
nhập vào một khu vực dành riêng chỉ cho ngƣời khác giới.
4. Không báo cáo: Không báo cáo với giáo viên hoặc quản trị viên sự nhận biết về một sự kiện, thiết bị,
đối tƣợng, hoặc chất có thể gây hại cho bản thân hoặc ngƣời khác.
5. Ph trƣơng giả vật gì đó : Phô trƣơng giả vật gì đó là hoặc thuốc bất hợp pháp
học sinh đã không có toa thuốc hợp lệ hoặc giả đại diện của các chất là một loại thuốc bất hợp
pháp theo quy định theo luật pháp của bang Georgia.
6. Đánh Nhau: Cho mục đích vi phạm này, đánh nhau bao gồm, nhƣng không giới hạn, đánh,
đá, nhéo, tác hoặc tiếp xúc thân thể khác dẫn đến thiệt hại cơ thể có thể nhìn thấy trên thân hình
của học sinh hoặc ngƣời khác.
7. Li n Quan Đến Hoạt Động Băng Đảng: Tham gia vào các hoạt động băng đảng liên quan đến
khuyến khích, níu chéo, đẩy mạnh, dung túng, gây ra, hỗ trợ, hoặc bất kỳ hành động xúi giục hoặc
gây rối bất hợp pháp. (Xem trang.34, Nội quy i n uan Đến Hoạt Động B ng Đảng)
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8. Đƣa ra th ng tin sai lệch: Sự làm giả, trình bày sai, cố ý bỏ qua hay làm sai lệch thông tin bị cho
là những hành vi không thích hợp bởi một giáo viên, ngƣời quản trị hay nhân viên của trƣờng học
đối với học sinh.
9. Vật chất Y tế có chứa rƣợu: Sở hữu bất kỳ chất có chứa rƣợu mà là
thƣờng đƣợc sử dụng cho mục đích y tế không đƣợc báo cáo cho các trƣờng học thích hợp chính
thức trong phù hợp với chính sách y khoa (Trang. 45).
10. Hành Vi Tội Nhẹ: Bất kỳ hành vi sai trái xảy ra trong thẩm quyền của quy tắc đó đã không đƣợc
đặc biệt nêu chi tiết trong quy tắc, nhƣng đáp ứng các yếu tố của một khinh tội phạm theo luật
pháp Georgia (Xem trang. 33, Xem Nội quy Tội phạm hình sự).
11. Vật thể không gây nguy hiểm: Sự trƣng bày, sử dụng, hoặc ý định dùng một sô vật thể

theo cách nhƣ trên không phải là nguy hiểm, đe dọa đến sinh viên, học sinh khác, nhân
viên hoặc bất kỳ ngƣời nào khác. Nếu các vật thể độc hại đƣợc thậ sự trƣng bày hoặc sử
dụng, hoặc học sinh mang ra dùng có thể đƣợc coi là vũ khí nguy hiểm, xin tham khảo
Phần 5, Quy tắc 1.
12. Sở hữu các tài liệu khiêu dâm: Sở hữu các tài liệu khiêu dâm hoặc khiếm nhã khi tiến hành nhƣ
vậy không liên quan đến một sinh viên.
13. Sở hữu thuốc có toa: Sở hữu của thuốc theo toa do bác sĩ cho bạn, n ưng c ưa báo cáo cho nhân
viên thích hợp trường phù hợp với nội quy y tế (Trang.43)
14. Đe doạ khủng bố: Các mối đe dọa khủng bố. Một mối đe dọa khủng bố xảy ra khi một ngƣời đe
dọa, dù bằng lời nói, bằng văn bản, hoặc đƣợc truyền bởi một thiết bị điện tử, để thực hiện một hành
động bạo lực chống lại bất kỳ ngƣời nào, và ngƣời đó có lý do để tin rằng họ có thể bị tổn hại ngay lập
tức
15 Trộm cắp: Trộm cắp bao gồm, nhƣng không giới hạn, cố ý trộm cắp, tống tiền, hối lộ, trộm cắp bằng
cách lừa dối, và/hoặc sở hữu tài sản bị đánh cắp.
16 Không chủ ý tiếp xúc thân thể với nhân viên của trƣờng: Không chủ ý nhƣng không thích hợp tiếp
xúc thân thể hoặc hành động với nhân viên của trƣờng.
17. Phá hoại: Làm hƣ hỏng hoặc phá hoại hoặc tài sản cá nhân hoặc nhà trƣờng, bất kể có là một mất
mát có giá trị tiền tệ hay không.
18. Lạm dụng bằng lời nói: Lăng mạ ngƣời khác bao gồm, nhƣng không giới hạn, đe dọa, hoặc răn đe,
bao gồm nhƣng không giới hạn quấy rối hoặc trêu chọc trực tiếp, trên internet, hoặc cách thức khác
của truyền thông điện tử.
19. Xem tài liệu khiêu dâm: Truy cập hoặc xem tài liệu khiêu dâm hoặc khiếm nhã khi tiến hành không
liên quan đến ngƣời khác.
20. Vi phạm điện tử và công nghệ chính sách: Lạm dụng các nguồn điện tử, công nghệ hoặc các
thiết bị bao gồm, nhƣng không giới hạn, truy cập trái phép vào hệ thống mạng, tạo ra hoặc sử dụng tên
ngƣời dùng, mật khẩu, hoặc proxy giả hoặc truyền tải chƣơng trình độc hại hoặc virus.
Biện Pháp Kỷ Luật Cho Vi Phạm Phần 2
Vi phạm lần đầu ti n trong năm học: Tham gia vào hoặc cố gắng để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội Phần
2 trong năm học có thể dẫn đến việc sinh viên đƣợc giao 10 ngày học liên tục đình chỉ tại trƣờng hoặc Đình
chỉ ngắn hạn. Nếu học sinh vi phạm một mục 1 phạm khi đang phục vụ đình chỉ tại trƣờng, thì học sinh sẽ phục
vụ phần còn lại của hệ thống treo ra khỏi trƣờng học.
Vi phạm lần thứ hai trong năm học: Bất cứ học sinh tham gia vào hoặc cố gắng để thực hiện một lần thứ hai
trở Phần 2 trong năm học hành vi phạm tội trong cùng một năm học sẽ dẫn đến việc sinh viên đƣợc phân công
đình chỉ tại trƣờng hoặc đình chỉ ngoài trƣờng với vấn đề này đƣợc nộp cho một Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật.
Nếu Viên Chức Điều Trần tìm thấy các học sinh đã tham gia vào hoặc cố gắng để thực hiện một lần thứ hai trở
Phần 2 hành vi phạm tội, các Viên Chức Điều Trần sẽ phát hành hoặc là một hệ thống treo dài hạn hoặc đuổi
học. Học sinh sẽ đƣợc phép nhập học tại Excel Academy cung cấp cho học sinh phù hợp với các quy định
tuyển sinh của học viện.
Đối với vi phạm thứ hai của một hành vi phạm tội Phần 2 trong một năm học, sinh viên đƣợc phép ghi danh
vào Học viện EXCEL trong thời hạn tạm đình chỉ từ trƣờng học, sẽ đƣợc cung cấp cơ hội để tham dự một
Chƣơng trình can thiệp Dựa tập trung vào tham dự, học hành và kỷ luật với phụ huynh / ngƣời giám hộ, và lên
đến bốn mƣơi lăm (45) ngày kể từ khi hệ thống treo có thể đƣợc miễn sau khi hoàn thành thành công của
chƣơng trình nói trên. Thông tin chi tiết về tuyển sinh, tham dự, và các quy tắc cho các hành vi phạm tội Dựa
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Chƣơng trình can thiệp sẽ đƣợc cung cấp cho các học sinh và phụ huynh / ngƣời giám hộ khi ghi danh vào
EXCEL Academy.
Tùy theo vào hoàn cảnh xung quanh vi phạm phần 2, Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật sẽ có quyết định để đi
chệch khỏi chính sách tiến bộ kỷ luật. Nếu vi phạm phần 2 đảm bảo độ lệch từ chính sách tiến bộ kỷ luật, một
sinh viên có thể đƣợc đƣa ra một cảnh báo bằng lời nói, chỉ thị hành chính, đƣợc chỉ định cho hệ thống treo tại
trƣờng cho tới 10 ngày liên tiếp hoặc đƣợc cung cấp một hệ thống treo ngắn hạn hoặc đƣợc gửi đến một buổi
điều trần kỷ luật cho hành vi phạm tội 2 phần bất kể số lƣợng các hành vi vi phạm trƣớc.
Nếu Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật thấy rằng học sinh tham gia vào hoặc cố gắng để thực hiện vi phạm nội quy
Phần 2, thì Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật có quyền quyết định phát hành một hình phạt thích hợp bao gồm,
nhƣng không giới hạn, đình chỉ ngắn hạn, đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học, và học sinh sẽ không đƣợc tham dự
chƣơng trình can thiệp dựa trên hành vi phạm tội.
Vi Phạm

i Qu Phần

1. Đồ uống có cồn: Sử dụng, mua, bán, cho, đổi, trao đổi, hoặc là dƣới ảnh hƣởng của bất kỳ đồ uống có
cồn dù ở trƣờng hay bất kỳ sinh hoạt liên quan đến nhà trƣờng hoặc trƣớc khi đi học hay các sinh
hoạt liên quan nhà trƣờng (Xem Quy Định rƣợu và ma túy).
2. Tiền giả: Sở hữu, sử dụng, bán, mua, cho, trao đổi, tiếp nhận, hoặc trao đổi bất kỳ tiền giả.
3. Bắt nạt, vi phạm lần thứ ba: Vi phạm lần thứ ba tham gia trong hành động văn, bằng lời nói hay thể
chất đáp ứng định nghĩa của bắt nạt nhƣ đƣợc định nghĩa bởi O.C.G.A.§ 20-2-751.4.
4. Gây tổn hại hoặc Báo động cháy giả: Cố ý gây thiệt hại hay phá hủy báo động cháy trƣờng học để
gây nguy hiểm cho cuộc sống con ngƣời, hoặc đặt ra một tín hiệu báo cháy trƣờng với không có niềm
tin hợp lý rằng một đám cháy tồn tại trong khuôn viên trƣờng.
5. Ma túy: Sở hữu, sử dụng, bán, Mua, cho đi, trao đổi, trao đổi, nhận đƣợc, hoặc là ảnh hƣởng của bất
kỳ lịch trình I, II, III hoặc IV thuốc nhƣ đƣợc xác định bởi các quy tắc chính thức của tiểu bang
Georgia, hoặc bất kỳ chất hoặc hóa chất là tâm trạng thay đổi khi thực hiện mà đã không đƣợc quy
định để sinh viên tham gia các chất hoặc các chất hóa học.
6. Thái độ tội đại hình: Bất kỳ hành vi sai trái xảy ra trong thẩm quyền của quy tắc đó đã không đƣợc đặc
biệt nêu chi tiết trong quy tắc, nhƣng đáp ứng nhóm tội phạm một trọng tội theo luật pháp Georgia.
7. Hoạt động li n quan đến ăng đảng: Tham gia vào các hoạt động liên quan đến băng đảng mà
khuyến khích, chào, khuyến khích,gây ra, hỗ trợ hoặc abets bất kỳ hành động bất hợp pháp hoặc phá
hoại (xem trang. 35, Hoạt động li n quan đến ng đảng)
8. Bạo h nh thân thể: Cố ý bạo hành thân thể với một sinh viên hoặc ngƣời khác hơn so với nhân viên
của trƣờng tham chiếu trong phần 4 , mà kết quả có dấu, trầy xƣớc, sƣng, bầm tím, vết cắt hoặc khác
chấn thƣơng có thể nhìn thấy trên cơ thể của học sinh hoặc với những ngƣời tiếp xúc.
9. Thuốc theo toa Sở hữu, bán, mua, cho, đổi chác, trao đổi, phân phối, hoặc nhận bất kỳ loại thuốc theo
toa không quy định cho học sinh trong sở hữu của chúng hoặc vô cớ tàng trữ, mua bán, vận, cho đi,
đổi chác, trao đổi, phân phối, hoặc nhận bất kỳ loại thuốc theo toa đƣợc quy định cho học sinh, hoặc
việc sử dụng bất kỳ chất đại diện đƣợc một loại thuốc theo toa trƣớc hoặc sau khi đi học hoặc hoạt
động liên quan trƣờng mà không đƣợc quy định đối với học sinh (xem trang.45, uy Đ n Thu c).
10. 7 hoặc nhiều hơn vi phạm phần 1: Tính phí với thứ bảy (7) hoặc nhiều hơn tội phạm phần 1.
11. Vi Phạm Tình Dục: Hành vi sai trái tình dục bao gồm, nhƣng không giới hạn, quấy rối tình dục, tiếp xúc
không đứng đắn, hiển thị hoặc phổ biến hình ảnh tục tĩu hoặc không đứng đắn hoặc video bằng cách sử
dụng bất kỳ điện tử hoặc thiết bị khác để mất hoặc chuyển tiếp không phù hợp, hình ảnh không đứng
đắn, khiếm nhã, tình dục hoặc khiêu dâm của học sinh, trẻ vị thành niên, hoặc các nhân viên trƣờng học;
chạm vào vùng ngực, mông, bộ phận sinh dục hoặc bộ phận sinh dục của phụ nữ hoặc chạm vào mông,
bộ phận sinh dục hoặc các khu vực bộ phận sinh dục của nam giới.
12. Ăn cắp, thiệt hại lớn hơn $500: Trộm cắp bao gồm nhƣng không giới hạn, cố gắng trộm cắp, tống
tiền, hối lộ, hành vi trộm cắp của lƣờng gạt, và hoặc / sở hữu bị đánh cắp tài sản khi giá trị của tài sản
lớn hơn $500,00, nhƣ ƣớc tính bởi viên chức nhà trƣờng.
13. Phá hoại, thiệt hại lớn hơn $500: Làm hƣ hại hay trao học hoặc tài sản cá nhân, với chi phí của thiệt
hại lớn hơn $500,00 nhƣ ƣớc tính của viên chức nhà trƣờng
Biện Pháp Kỷ Luật Cho Vi Phạm Phần 3
Tham gia vào hoặc cố gắng để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội Phần 3 trong năm học sẽ dẫn đến việc sinh
viên bị Đình chỉ ngoài trƣờng và vấn đề này đƣợc nộp cho Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật. Nếu Viên Chức Điều
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Trần Kỷ Luật thấy học sinh đã tham gia vào hoặc cố gắng thực hiện vi phạm Mục 3, Viên Chức Điều Trần sẽ
phát hành Đình Chỉ dài hạn hoặc đuổi học. Học sinh sẽ đƣợc phép nhập học tại Học viện Excel nếu học sinh
tuân thủ các quy định tuyển sinh của Academy.
Lần đầu tiên vi phạm phần 3 trong năm học, học sinh nào đƣợc phép ghi danh vào EXCEL Academy trong thời
hạn, sẽ đƣợc cung cấp một cơ hội để tham dự chƣơng trình Offendse Based Intervention, và lên đến bốn mƣơi
năm (45) ngày kể từ ngày việc đình chỉ sẽ đƣợc miễn sau khi hoàn tất thành công chƣơng trình cho biết.
Thông tin chi tiết về tuyển sinh, tham dự, và các quy tắc cho các hành vi phạm tội Dựa Chƣơng trình can thiệp
sẽ đƣợc cung cấp cho học sinh và mình hoặc cha mẹ / ngƣời giám hộ khi ghi danh vào Học viện EXCEL.
Nếu Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật thấy rằng học sinh tham gia vào hoặc cố gắng để thực hiện vi phạm nội quy
Phần 3, thì Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật có quyền phát hành một hình phạt thích hợp bao gồm đình chỉ ngắn
hạn, đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học và học sinh sẽ không đƣợc phép tham dự chƣơng trình Offense Based
Intervention.
Vi Phạm Phần 4
1. Cố ý tiếp xúc hoặc h nh động thể chất một cách không th ch hợp với nhân viên nhà
trƣờng.
2. Chủ tâm tiếp xúc hoặc h nh động thể chất có tính chất xúc phạm,

ch động với nhân

vi n nh trƣờng
Biện Pháp Kỷ Luật Cho Vi Phạm Phần 4
Đối với một hành vi vi phạm đầu tiên của trong một năm học, sinh viên đƣợc phép ghi danh vào EXCEL Học
viện trong thời hạn tạm đình chỉ của họ từ trƣờng học về nhà của họ, sẽ đƣợc cung cấp cơ hội để tham dự một
Offense Chƣơng trình can thiệp Dựa với phụ huynh / ngƣời giám hộ, và lên đến bốn mƣơi lăm (45) ngày kể từ
khi hệ thống treo có thể đƣợc miễn sau khi hoàn thành thành công của chƣơng trình cho biết. Thông tin chi tiết
về tuyển sinh, tham dự, và các quy tắc của các chƣơng trình can thiệp hành vi phạm tội Dựa sẽ đƣợc cung cấp
cho các học sinh và phụ huynh / ngƣời giám hộ khi ghi danh vào EXCEL Academy. Học sinh nào tham gia vào
hoặc cam kết lần thứ 2 của Phần 4 hành vi phạm tội trong một năm học có thể không thực hiện một sự từ bỏ
của thính kỷ luật và không đủ điều kiện cho các vi phạm tội Dựa Chƣơng trình can thiệp.
Nếu viên chức điều trần kỷ luật thấy rằng học sinh đã vi phạm phần 4 lần thứ hai, các viên chức điều trần kỷ
luật sẽ vĩnh viễn đuổi học sinh ra khỏi tất cả các trƣờng của Học khu.
Vi Phạm Phần 5
1. Sử hữu vũ h , vũ khí nguy hiểm, vật thể nguy hiểm, hoặc chất nổ: Sử hữu, sử dụng, mua, bán,
cho, đổi, nhận hoặc trao đổi bất kỳ loại vũ khí, chất nổ, hoặc một đồ vật có thể đƣợc một cách hợp lý
xem nhƣ và/hoặc đƣợc sử dụng nhƣ một vũ khí (Xem trang. 38 Qui Định sở hữu vũ khí, vũ khí nguy
hiểm, vật thể nguy hiểm, hoặc chất nổ)
2. Chủ tâm tiếp xúc hoặc h nh động thể chất gây thiệt hại thể chất nhân vi n nh trƣờng: Những
hành động thể chất gây thiệt hại thể chất nhân viên nhà trƣờng.
3. Sự tuyên án hoặc sự kết án tội đại hình (“Seven Deadly”): Sự tuyên án hoặc sự kết án tội đại hình
của một sinh viên ghi danh hoặc một sinh viên tìm kiếm đăng ký cam kết hành vi phạm tội liên quan
đến một hoặc nhiều của các tội phạm hình sự bạo lực sau đây:
a. Giết ngƣời (O.C.G.A. § 16-5-1);
b. Ngộ Sát (O.C.G.A. § 16-5-2);
c.

Hiếp dâm (O.C.G.A. § 16-6-1);

d. Làm Tình Phản Tự Nhiên (O.C.G.A. § 16-6-2);
e. Xúc Phạm Tình Dục Trẻ Em (O.C.G.A. § 16-6-4);
f.

Đánh Đạp (O.C.G.A. § 16-5-24); và

g. Cƣớp co vu khi (O.C.G.A. § 16-8-41) (Xem Thông Báo Vi Phạm Hoặc Phạm Tội Đại Hình)
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4. Sự tuyên án hoặc sự kết án tội đại hình (Tất cả ): Sự tuyên án hoặc sự kết án một học sinh ghi
danh hay một học sinh xin ghi danh của một hành vi phạm tội đƣợc chỉ định là một trọng tội theo
luật pháp của bang Georgia hay là một trọng tội theo luật pháp của Hoa Kỳ.
Biện Pháp Kỷ Luật Cho Vi Phạm Phần 5
Buổi điều trần kỷ luật cho hành vi vi phạm phần 5 và các tội phạm khác của học sinh.
Tham gia vào hoặc cố gắng để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội Phần 5 học sinh sẽ bị Đình chỉ ngoài trƣờng
và vấn đề này đƣợc nộp cho Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật. Học sinh nào bi buộc tội vi phạm Phần 5 có thể
không thực hiện sự từ bỏ của thính kỷ luật. Nếu viên chức điều trần kỷ luật tìm thấy sinh viên ghi danh, tùy
thuộc vào một buổi điều trần kỷ luật cho tội phạm tính phí khác, có cam kết bất kỳ vi phạm phần 5, học sinh sẽ
nhận đƣợc một hình phạt của trục xuất vĩnh viễn
Nếu các viên chức điều trần kỷ luật xác định rằng học sinh nào, tùy thuộc vào một buổi điều trần kỷ luật cho tội
phạm tính phí khác, có đƣợc lúc hoặc bị kết án về một trọng tội định (Seven Deadly), hoặc bất kỳ trọng tội
khác, theo luật của tiểu bang Georgia, hoặc theo luật pháp của nƣớc Hoa Kỳ, học sinh sẽ bị trục xuất vĩnh viễn
khỏi tất cả các trƣờng của học khu.
Buổi điều trần kỷ luật sinh viên ghi danh cho hành vi vi phạm phần 5
Nếu Giám thị phát hiện rằng một học sinh ghi danh đã tham gia vào hoặc cố chuyển giao vi phạm phần 5, học
sinh sẽ bị giao nhiệm vụ đình chỉ khỏi trƣờng. Một buổi điều trần kỷ luật sẽ đƣợc tổ chức liên quan đến vi phạm
tính phần 5 offense. Học sinh nào bi buộc tội vi phạm Phần 5 có thể không thực hiện sự từ bỏ của thính kỷ luật.
Nếu các viên chức điều trần tìm thấy rằng học sinh ghi danh có cam kết bất kỳ vi phạm phần 5, học sinh sẽ
nhận đƣợc sự trừng phạt của trục xuất vĩnh viễn.
Bất cứ học viên nào nhận đƣợc sự trục xuất thƣờng trực từ Viên Chức Điều Trần kỷ luật do vi phạm một hành
vi phạm tội dƣới Phần 5 trong một năm học có thể không đƣợc ghi danh vào Offense Based Intervention
Program trừ khi học sinh làm đơn kháng cáo cho Hội đồng Giáo dục Quận Henry, và nhận đƣợc sự cho phép
từ Ban tái ghi danh vào Trƣờng học Quận Henry. Ban có thể cấp lại việc ghi danh và cho học sinh cơ hội để
ghi danh vào Offense Based Intervention Program.
Học sinh in đăng ý hoc.
Nếu Giám thị phát hiện một sinh viên muốn ghi danh vào khu học chánh Quận Henry đã cam kết một vi phạm
phần 5, giám đốc sẽ không cho phép con để đăng ký trong hệ thống trƣờng học. Chỉ các Board of Education
của Henry County sẽ đƣợc cho phép để cho phép ghi danh một sinh viên đƣợc tìm thấy, bởi giám đốc trong
quá trình ghi danh hoặc bởi một kỷ luật xét xử viên trong một buổi điều trần kỷ luật, đã cam kết một vi phạm
phần 5.
Chỉ có Ủy Ban Giáo Dục Quận Henry đƣợc cho phép học sinh xin ghi danh học nếu giám đốc Trƣờng Công
Quận Henry phát hiện trong quá trình ghi danh hoặc bởi một kỷ luật xét xử viên trong một buổi điều trần kỷ luật,
hoc sinh đã cam kết một vi phạm phần 5.
Quyền Pháp Lý ĐểThi Hành Biện Pháp Kỷ Luật
Viên Chức quản lý trƣờng học đƣợc phép thi hành biện pháp kỷ luật đối với hành vi sai trái xảy ra:
1. Trên khuôn viên trƣờng;
2. Ngoài khuôn viên trƣờng trong các sinh hoạt, lễ hoặc sự kiện nhà trƣờng;
3. Ngoài khuôn viên trƣờng trong các sinh hoạt, lễ hoặc sự kiện không thuộc nhà trƣờng, nhƣng ứng xử vi
phạm dẫn đến sự gián đoạn của trƣờng hoặc bất kỳ vi phạm khác của Nội Quy Hạnh Kiểm; và,
4. Trên đƣờng đến và về trƣờng hoặc bất kỳ hoạt động liên quan đến trƣờng, trên xe buýt, và tại trạm dừng xe
buýt.
Thẩm quyền thi hành biện pháp kỷ luật cũng mở rộng cho bất kỳ hành động của học sinh không liên hệ đến
nhà trƣờng ngoài khuôn viên trƣờng, tại bất kỳ thời điểm nào của năm, mà có tác động trực tiếp hoặc tức thì
trên kỷ luật nhà trƣờng, các hoạt động giáo dục hoặc chức năng của trƣờng, hoặc phúc lợi của học sinh hay
nhân viên. Hành vi đó có thể bao gồm, nhƣng không giới hạn, một trọng tội, là một hành động phạm pháp mà
có thể đƣợc coi là một trọng tội nếu vi phạm bởi một ngƣời trƣờng thành, sự tấn công một học sinh khác, vi
phạm pháp luật cấm các chất bị kiểm chế, hoặc hành vi vi phạm tình dục. Một học sinh với sự hiện diện của
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mình tại trƣờng có thể gây nguy hiểm cho phúc lợi và sự an toàn của học sinh hay nhân viên khác, hoặc có thể
gây ra sự gián đoạn đáng kể ở trƣờng cũng có thể bị xử lý kỷ luật.
Thông Báo Vi Phạm Hoặc Phạm Tội Đại Hình
(a) Nếu học sinh bị buộc tội đại hình hoặc một hành động sẽ tạo thành một tội đại hình theo luật, học sinh
và phụ huynh sẽ ngay lập tức thông báo cho hiệu trƣởng và giám đốc biết sự buộc tội và cung cấp cho
hiệu trƣởng và giám đốc một bản sao của tất cả các tài liệu nhận đƣợc bởi học sinh liên quan đến sự
buộc tội.
(b) Nếu một học sinh bị kết án về một tội đại hình, học sinh và phụ huynh sẽ ngay lập tức thông báo cho
hiệu trƣởng và giám đốc biết về việc kết án của học sinh.
(c) Nếu một học sinh xét xử bở toà án vị thành niên đã cam kết một hành động sẽ tạo thành một tội dai
hinh theo luật, học sinh và phụ huynh sẽ ngay lập tức thông báo cho hiệu trƣởng và giám đốc biết về
sự xét xử của học sinh.
(d) Nếu một học shinh đƣợc xử la kẻ phạm tội bởi một tòa án vị thành niên và bị giam giữ tại một cơ sở sở
tƣ pháp chƣa thành niên cho một khoảng thời gian, học sinh và phụ huynh sẽ ngay lập tức thông báo
cho hiệu trƣởng và giám đốc biết và cung cấp cho họ các bản sao của tất cả các tài liệu liên quan.
(e) Nếu học sinh bị giam giữ cho bất kỳ khoảng thời gian tại bất kỳ cơ sở giam giữ tội phạm duy trì bởi một
chính quyền địa phƣơng hoặc bất kỳ sửa chữa nhà nƣớc, học sinh và phụ huynh của học sinh sẽ
thông báo cho hiệu trƣởng và giám đốc của học sinh và cung cấp cho họ các bản sao của tất cả các tài
liệu liên quan.
Trƣớc khi bất cứ học sinh rơi vào trong bất kỳ thiết lập các tiêu chuẩn quy định ở trên đƣợc cho phép để nhập
lại khu học chánh Quận Henry; Giám đốc sẽ đƣa ra quyết định của các vị trí thích hợp của học sinh. Nếu học
sinh hoặc phụ huynh không hài lòng với sự sắp xếp của học sinh đƣợc thực hiện bởi giám đốc, họ sẽ có quyền
kháng cáo quyết định của giám đốc bởi nộp đơn viết thông báo với giám đốc trong vòng năm (5) ngày đó, vào
thời điểm đó hội đồng quản trị, tại thuận tiện sớm nhất, sẽ cho một quyết định sắp xếp thích hợp cho học sinh.
Nếu một học sinh đƣợc cam kết hành vi phạm tội giết ngƣời, ngộ sát, hiếp dâm, xúc phạm tình dục trẻ em,
đánh đạp hoặc cƣớp có vũ khí, học sinh sẽ không đƣợc nhập vào hệ thống trƣờng học mà không có sự chấp
thuận của Hội đồng quản trị và các sắp xếp của học sinh.
Thẩm Quyền Kỷ Luật của Giáo Viên & Quản Trị Viên

1. Giáo Viên

Các giáo viên phải duy trì kỷ luật và trật tự trong lớp học, và đƣợc ủy quyền để đƣa ra cảnh cáo bằng lời
nói, khiển trách bằng văn bản, chỉ định giữ học sinh lại trƣờng sau giờ học, chuyển học sinh đến văn
phòng, và sử dụng bất kỳ kỷ luật và phƣơng pháp quản lý hành vi khác ngoại trừ việc đình chỉ ngắn hạn
hoặc dài hạn hoặc đuổi học một học sinh, kỷ luật ngăn cấm bởi pháp luật, kỷ luật đƣợc cho phép theo Sổ
Tay Học Sinh hoặc theo quy chế của Quận Henry chỉ đƣợc thực hiện bởi một quản trị viên hoặc Viên Chức
Điều Trần Kỷ Luật.
Cho bất kỳ ngày giữ lại trƣờng nào, học sinh sẽ đƣợc yêu cầu để dành một khoảng thời gian, không quá
một (1) giờ đƣợc giám sát, hoàn thành bài vở chỉ định của trƣờng. Sinh hoạt khác không đƣợc cho phép
trong thời gian bị giữ lại trƣờng. Đƣa rƣớc học sinh bị chỉ định giữ lại trƣờng là trách nhiệm của phụ huynh
học sinh. Thông báo trƣớc một (1) ngày sẽ đƣợc đƣa ra cho học sinh để tiện sắp xếp việc đƣa rƣớc cho
những ngày bị giữ lại trƣờng.

2.

Quản Trị Vi n Nh Trƣờng
Bất kể điều gì trái ngƣợc trong tài liệu này, lãnh đạo nhà trƣờng (hiệu trƣởng và hiệu phó) có thẩm quyền
thi hành bất kỳ kỷ luật hoặc phƣơng pháp quản lý hành vi mà một giáo viên đƣợc phép sử dụng, có thể chỉ
định đình chỉ học tập tại trƣờng, chỉ định đình chỉ học tập ngắn hạn, có thể chỉ định đình chỉ học tập ngoài
trƣờng cho đến thời điểm buổi điều trần kỷ luật (ngay cả cho một khoảng thời gian dài hơn đình chỉ học tập
ngắn hạn) và chuyển bất kỳ vấn đề kỷ luật đến Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật của học sinh cho một buổi
điều trần kỷ luật. Học sinh bị đình chỉ đang chờ đợi buổi điều trần kỷ luật đƣợc phép làm bù bài vở bỏ lỡ
trong khi chờ điều trần kỷ luật, và đƣợc phép vào khuôn viên nhà trƣờng để nhận bài tập của lớp tại văn
phòng nhà trƣờng trừ khi quản trị viên xác định rằng việc cho phép học sinh vào nhận bài tập tại văn phòng
nhà trƣờng tạo thành mối nguy hiểm cho học sinh hoặc nhân viên khác. Tuy nhiên, những học sinh bị đình
chỉ đang chờ đợi buổi điều trần kỷ luật không đƣợc phép vào khuôn viên trƣờng để tham gia vào các hoạt
động thông thƣờng của nhà trƣờng, hoạt động ngoại khóa, tham gia thể thao, và các sự kiện khác của nhà
trƣờng. Mặc dù nhìn chung theo từng bƣớc về bản chất, kỷ luật phải phù hợp với các hành vi sai trái và độ
tuổi của học sinh. Do đó, các quản trị viên có quyền rộng rãi trong việc kỷ luật liên quan đến các hành vi sai
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trái. Ví dụ, học sinh tham gia vào các hành vi sai trái nghiêm trọng hơn, chẳng hạn nhƣ ẩu đả, không đƣợc
nhận cảnh cáo trƣớc khi bất kỳ hình thức kỷ luật khác đƣợc thực hiện.
Hiệu trƣởng là ngƣời lãnh đạo đƣợc chỉ định của trƣờng, và trong sự phối hợp với các nhân viên, chịu
trách nhiệm về trật tự của hoạt động của nhà trƣờng. Trong trƣờng hợp hành vi gây rối, mất trật tự, nguy
hiểm không nằm trong Sổ Tay Học Sinh, hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu trƣởng có thể thực hiện biện pháp
khắc phục mà ông/bà tin rằng là vì lợi ích tốt nhất của học sinh và nhà trƣờng miễn là những hành động đó
không vi phạm quy chế hoặc các thủ tục của Hội Đồng Quản Trị Trƣờng, hoặc luật của tiểu bang hoặc liên
bang.
Điều Trần Kỷ Luật
Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật là ngƣời ra quyết định độc lập đƣợc bổ nhiệm bởi Hội Đồng Giáo Dục để lắng
nghe những vấn đề kỷ luật. Bất kể điều gì trái ngƣợc trong tài liệu này, viên chức điều trần kỷ luật có thẩm
quyền ban hành đình chỉ học tập ngắn hạn, đình chỉ dài hạn, hoặc trục xuất bất kỳ học sinh nào vi phạm các
Nội Quy Hạnh Kiểm. Nếu một buổi điều trần đƣợc triệu tập, học sinh sẽ bị đình chỉ học cho đến khi buổi điều
trần có thể đƣợc tổ chức. Buổi điều trần sẽ đƣợc tổ chức không trễ hơn mƣời (10) ngày học sau khi bắt đầu
việc đình chỉ trừ khi phụ huynh và nhà trƣờng đồng thuận sự gia hạn hoặc cách cƣ xử của học sinh hoặc phụ
huynh gây ra chậm trễ ngoài thời gian mƣời ngày (10) nhƣ đã đề cập:
1. Các điều lệ mà học sinh đã đƣợc cho là vi phạm.
2. Mô tả về hành động của học sinh.
3. Tên của các nhân chứng có thể làm chứng chống lại học học sinh (nhân chứng có thể đƣợc thêm vào
trƣớc và trong phiên điều trần).
4. Hình phạt tối đa mà học sinh có thể nhận.
5. Thời gian và địa điểm buổi điều trần.
6. Học sinh có quyền yêu cầu các nhân chứng có mặt tại phiên điều trần và học sinh sẽ có quyền đƣa ra
chứng cứ, kiểm tra bất kỳ và tất cả các nhân chứng hiện diện và có một luật sƣ để đại diện cho học
sinh, chi phí thuộc về học sinh. Quản lý trƣờng học sẽ đƣợc thông báo trƣớc khi buổi điều trần nếu có
trát đồi hầu tòa đƣợc ban hành bởi Tổng Giám Thị.
Phụ huynh/ngƣời giám hộ nên liên hệ với nhà trƣờng nếu họ muốn thông báo và các tài liệu khác liên quan
đến cuộc điều trần một ngôn ngữ khác ngoài Anh Ngữ. Dịch vụ thông dịch cũng đƣợc cung cấp theo yêu cầu
cho một phiên điều trần kỷ luật học sinh.
Tại buổi điều trần, học sinh và phụ huynh sẽ có quyền trình bày các nhân chứng và bằng chứng, kiểm tra bất
kỳ và tất cả các nhân chứng hiện diện, và có luật sƣ để đại diện cho học sinh, chi phí thuộc về phụ huynh.
Quyết định của Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật có thể bị kháng cáo bằng cách gửi văn bản thông báo kháng cáo
lên Tổng Giám Thị trong vòng hai mƣơi (20) ngày kể từ ngày ra quyết định.
Các buổi điều trần kỷ luật đƣợc thực hiện không muộn hơn mƣời (10) trƣờng ngày sau khi thời gian khi học
sinh đã bị treo cho bị cáo buộc tội phạm, trừ khi phụ huynh và trƣờng học cả hai bên đồng ý với một phần mở
rộng hoặc hành vi của học sinh hoặc phụ huynh gây ra một sự chậm trễ vƣợt ra ngoài nói mƣời (10)-ngày thời
gian.
Một buổi điều trần kỷ luật học sinh là chính thức, mặc dù các quy định chặt chẽ về chứng cứ nhƣ áp dụng tại
một tòa án không áp dụng trong một buổi điều trần kỷ luật. Các Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật sẽ định đoạt sự
vô tội hay có tội của học sinh bị buộc tội vi phạm Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh. Mặc dù nhà trƣờng có gánh
nặng thiết lập buộc tội, học sinh nên chuẩn bị để trình bày bằng chứng và nhân chứng để hỗ trợ sự vô tội của
mình.
Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật lập một bản in đúng nguyên văn hoặc văn bản của bất kỳ thông tin đƣợc trình
bày bằng lời nói tại buổi điều trần. Bản sao của phiên điều trần sẽ không đƣợc chuẩn bị trừ khi có kháng cáo
đến Hội Đồng Giáo Dục. Hồ sơ và tài liệu bằng chứng đƣợc lƣu giữ trong hồ sơ của Tổng Giám Thị hoặc
quyền tổng giám thị trong thời hạn hai mƣơi (20) ngày, sau ngày quyết định của Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật.
Nếu không có kháng cáo đƣợc đệ trình trong vòng hai mƣơi (20) ngày kể từ ngày có quyết định của Viên Chức
Điều Trần kỷ luật, hồ sơ và tài liệu chứng cứ có thể bị hủy. Nếu kháng cáo đƣợc đƣa ra, hồ sơ và tài liệu bằng
chứng sẽ đƣợc giữ cho đến ngày ba mƣơi mốt (31) kể từ ngày kháng cáo kết thúc, tại thời điểm đó hồ sơ và
tài liệu bằng chứng có thể bị hủy.

[30]

Secondary Student & Parent Handbook, 2016-17 -Vietnamese

Tất cả các bên sẽ đƣợc cơ hội trình bày và đáp lại các bằng chứng và kiểm tra chéo các nhân chứng về bất kỳ
vấn đề có liên quan một cách hợp lý đến việc cáo buộc học sinh. Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật có thể hạn chế
câu hỏi dài dòng không hiệu quả hoặc không liên quan.
Phụ huynh hoặc ngƣời giám hộ hợp pháp của học sinh và bất kỳ nạn nhân có thể làm chứng tại buổi điều trần
và bày tỏ với Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật liên quan đến cảm xúc của mình về khuynh hƣớng thích hợp của
vụ kiện và trả lời bất cứ câu hỏi. Học sinh có thể đƣợc đại diện bởi luật sƣ, chi phí thuộc về học sinh, tại buổi
điều trần. Nếu phụ huynh có ý định có luật sƣ đại diện tại cho buổi điều trần kỷ luật, phụ huynh phải thông báo
cho nhà trƣờng hai mƣơi bốn (24) giờ trƣớc khi bắt đầu phiên điều trần để học khu có thể chọn thuê một luật
sƣ để đại diện cho lợi ích của mình.
Tất cả các bên có quyền triệu tập các nhân chứng cho buổi điều trần. Học sinh hoặc phụ huynh/ngƣời giám hộ
phải nộp tất cả các yêu cầu đồi hầu tòa cho hiệu trƣởng của học sinh ít nhất bốn mƣơi tám (48) giờ trƣớc giờ
điều trần kỷ luật.
Tất cả các việc kiện tụng kỷ luật học sinh và các buổi điều trần đƣợc hƣớng dẫn bởi Viên Chức Điều Trần Kỷ
Luật hoặc Hội Đồng Giáo Dục đƣợc bảo mật và không nằm trong luật hội họp công khai. Chỉ những ngƣời sau
đây đƣợc phép tham dự một buổi điều trần kỷ luật học tiến hành bởi một sĩ quan buổi điều trần kỷ luật: sinh
viên bị cáo, cha mẹ hoặc ngƣời giám hộ hợp pháp của sinh viên bị cáo, tƣ vấn pháp lý, một nhà cung cấp dịch
vụ, nhân viên nhà trƣờng và nhân chứng. Bất kỳ biên bản, bản sao, tang vật hoặc các tài liệu khác đƣợc thu
thập hoặc đƣợc sử dụng trong bất cứ cách nào liên quan đến việc tiến hành phiên điều trần kỷ luật học sinh
không phải là hồ sơ công cộng và không chịu kiểm tra công cộng.
Khi một buổi điều trần bị kháng cáo, Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry sẽ xem xét lại bản sao của phiên điều
trần, đƣa ra quyết định dựa trên hồ sơ và thông báo cho học sinh và phụ huynh bằng văn bản về quyết định
của Hội Đồng. Cho phiên điều trần trƣớc Hội Đồng, học sinh có quyền đƣợc đại diện bởi một luật sƣ, chi phí
thuộc học sinh và phụ huynh. Dầu vậy, các luật sƣ sẽ không đƣợc phép phát biểu tại buổi kháng cáo điều trần
kỷ luật. Học sinh và phụ huynh có thể kháng cáo quyết định của Hội Đồng cho Ban Giáo Dục Tiểu Bang bằng
cách gửi thông báo bằng văn bản đến Tổng Giám Thị trong vòng ba mƣơi (30) ngày kể từ ngày quyết định của
Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry.
Sự Trung Thực về Học Tập
Các bài vở học sinh nộp phải là nguyên bản, của chính học sinh. Học sinh không đƣợc gian lận trên bất bỳ bài
tập bằng cách đƣa ra hoặc nhận hỗ trợ trái phép, hoặc vi phạm hành động đạo văn. Học sinh vi phạm hành
động nhƣ vậy bị điểm số không (0) cho bài tập trong vòng nghi vấn cũng nhƣ biện pháp kỷ luật.
Rƣợu và Ma Túy
Học sinh không đƣợc sở hữu, bán, sử dụng, chuyển giao, hoặc là dƣới ảnh hƣởng của bất kỳ rƣợu hoặc bất
kỳ chất làm thay đổi tâm trí, thuốc gây nghiện, thuốc gây ảo giác, thuốc kích thích, thuốc an thần, côcain, cần
sa, chất bị kiểm chế, thuốc giả mạo, thức uống có cồn, steroid đồng hóa, hoặc của bất cứ loại chất làm say
nào. Học sinh không đƣợc sở hữu, bán hoặc sử dụng những dụng cụ chích hút ma túy hoặc rƣợu hoặc các vật
liên quan. Sử dụng thuốc theo toa đƣợc phân phối bởi một dƣợc sĩ đã đăng ký đƣợc cho phép, miễn là loại
thuốc nói trên đƣợc sử dụng phù hợp với nội quy của trƣờng nhằm quản lý việc sở hữu và sử dụng thuốc theo
toa. Tất cả các loại thuốc theo toa đƣợc lƣu giữ trong các lọ chứa nguyên thủ và không đƣợc phân phối cho
các học sinh khác. Học sinh nhìn thấy hoặc biết đƣợc bất kỳ rƣợu và/hoặc các loại thuốc ma túy khác hoặc các
vật liên quan đến ma túy thì không nên đụng chạm cũng không lƣu lại trƣớc sự hiện diện của ngƣời hoặc
nhóm sở hữu nó. Học sinh phải thông báo cho nhân viên ngay lập tức về bất kỳ rƣợu, ma túy, hoặc các vật liên
quan đến ma túy, hoặc có thể phải chịu kỷ luật, bao gồm nhƣng không giới hạn bị đuổi học.
Nội Quy Hạnh Kiểm Cho Các Hoạt Động Ngoại Khóa
Tham gia các hoạt động ngoại khóa ở học chánh Quận Henry là một đặc quyền và không phải là một quyền lợi.
Điều này đƣợc hiểu bởi tất cả các học sinh, phụ huynh, huấn luyện viên và các nhà tài trợ là ƣu tiên hàng đầu
là quá trình học tập. Tất cả mọi ngƣời tham gia vào các hoạt động này sẽ cố gắng hết sức không can thiệp với
mục tiêu cuối cùng. Mục đích của Nội Quy Hạnh Kiểm là để thiết lập một tiêu chuẩn tối thiểu của hành vi. Vì
vậy, huấn luyện viên hoặc nhà tài trợ có thể thiết lập quy tắc và hậu quả là nghiêm trọng hơn so với mã đã mô
tả. Quy tắc của ban tổ chức phải bằng văn bản và đƣợc chấp thuận của chính quyền của mỗi trƣờng. Nội Quy
Hạnh Kiểm cau thể thao sẽ đƣợc thi hành tại trung học cấp 2 và trung học cấp 3 tai Quan Henry. Tuy nhiên,
hậu quả cho hành vi phạm A đến D dƣới đây sẽ bắt đầu lại khi học sinh bắt đầu nhap trƣờng trung học cấp 3.
Hậu quả đối với vi phạm E dƣới đây sẽ mang từ trung học cấp 2 đến trung học cấp 3.
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LƢU Ý: Phụ huynh phải báo cáo bất kỳ bắt giữ của học sinh cho Giám đốc thể thao hoặc nhà tài trợ trong
vòng 72 giờ việc bắt giữ, ngay cả trong thời gian nghỉ học. Nếu không làm nhƣ vậy sẽ dẫn đến học sinh bị
đình chỉ cho một (1) năm dƣơng lịch, khi bằng chứng chứng minh bắt giữ xảy ra.
VI PHẠM VÀ HẬU QUẢ
A. VI PHẠM:

Vi phạm quy tắc trƣờng dẫn đến dinh chi tại trƣờng (ISS) hoặc dinh chi khoi trƣờng
trong mùa giải.

HẬU QUẢ:

Học sinh có thể tiếp tục tham gia khi:
(1) Tất cả các bài tập đƣợc hoàn thành và released from ISS, and/or
(2) Học sinh trở về trƣờng vào ngày học hom sau, sau khi hoàn thành of OSS.

B. VI PHẠM:

Đìn C ỉ Dài Hạn (LTS) hoặc Đuổi Học (EXP).

HẬU QUẢ:

Miễn tham gia ngoại khóa trong khi phục vụ LTS or EXP.

C. VI PHẠM:

Nếu tìm thấy để có đƣợc tính phí với một hành động quá hạn đƣợc xác định là một
khinh tội theo luật pháp của Georgia, bất kể vị trí hoặc thời gian của các hành động bị
cáo buộc và cho dù vào hoặc ra khỏi trƣờng học:

HẬU QUẢ:

1. Phạm tội lần đầu tiên của một hành động đƣợc xác định là một khinh tội theo luật
pháp của tiểu bang Georgia: Cuộc họp với giám đốc thể thao hoặc hiệu trƣởng,
huấn luyện viên trƣởng hoặc nhà tài trợ, cha mẹ, và học sinh, và hệ thống treo một
(1) trò chơi hay hoạt động.
2. Phạm tội lần thứ 2 của một hành động đƣợc xác định là một khinh tội theo luật pháp
của tiểu bang Georgia: Bị đình chỉ một (1) năm dƣơng lịch, từ tất cả các hoạt động
ngoại khóa. (bắt đầu với ngày pham toi).
3. Phạm tội lần thứ 3 của một hành động đƣợc xác định là một khinh tội theo luật pháp
của tiểu bang Georgia: Đình chỉ tất cả các hoạt động ngoại khóa lop 7-8 hoặc 9-12.

D. VI PHẠM:

Nếu tìm thấy để có đƣợc tính phí với một hành động quá hạn đƣợc xác định là một
trọng tội theo luật pháp của Georgia, bất kể vị trí hoặc thời gian của các hành động bị
cáo buộc và cho dù vào hoặc ra khỏi trƣờng học:

HẬU QUẢ:

1. Bị đình chỉ cho đến khi việc kiện đƣợc xét xử.

E. VI PHẠM:

Nếu tìm thấy để có đƣợc tính phí với một hành động đƣợc xác định là vụ giết ngƣời,
hiếp dâm, vũ trang cƣớp tài sản, Xúc Phạm Tình Dục Trẻ Em , cƣớp có vũ khí, làm
tình phản tự nhiên và ngộ sát theo luật của Georgia, bất kể vị trí hoặc thời gian của các
hành động bị cáo buộc và cho dù vào hoặc ra khỏi trƣờng học:

HẬU QUẢ:

1. Bị đình chỉ cho đến khi việc kiện đƣợc xét xử.
2. Phạm tội lần đầu tiên luật pháp của tiểu bang Georgia: Đình chỉ tất cả điền kinh
cho phần còn lại của lớp 7-12 .

LƢU Ý: Một th hai hoặc sau đ
trường hợp lúc.

bắt vì một khinh tội phí s gây ra các học sinh b đìn chỉ c o đến khi các

LƢU Ý: Một sự kết hợp của một niềm tin trọng tội và kết án tội nhẹ s cho kết quả học sinh b đìn c ỉ tất cả
các hoạt động ngoại khóa cho một (1) n m dương l ch. Một sự kết hợp của một niềm tin trọng tội và hai (2)
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khinh tội án s cho kết quả học sinh b đìn c ỉ tất cả các hoạt động ngoại khóa cho phần còn lại của anh/cô ấy
7-8 hoặc 9-12 giáo dục.
Thủ Tục Chống Án
(1) Bất cứ học sinh muốn kháng cáo một đình chỉ thể thao phải nộp, bằng văn bản, cho ngƣời quản lý thể thao
County do tại sao anh/cô ấy nên không đƣợc xử lý kỷ luật nhƣ đã nêu. Yêu cầu này sau đó sẽ đƣợc chuyển
tiếp đến các thành viên của Ủy ban xem xét để xem xét của họ. Phụ huynh sẽ đƣợc đƣa ra một tuyên bố bằng
văn của quyết định từ Ủy ban. Ủy ban xem xét sẽ đƣợc tạo thành từ các Giám sát viên thể thao của trƣờng
Quận Henry, một (1) cấp quản trị viên, và một (1) hệ thống cấp quản trị.
(2) Bất cứ học sinh muốn kháng cáo đình chỉ một từ bất kỳ hoạt động ngoại khóa khác phải nộp, bằng văn bản,
cho hiệu trƣởng do tại sao anh/cô ấy nên không đƣợc xử lý kỷ luật nhƣ đã nêu. Yêu cầu này sau đó sẽ đƣợc
xem xét bởi hiệu trƣởng và các nhà tài trợ tổ chức. Cha mẹ sẽ đƣợc đƣa ra một tuyên bố bằng văn của quyết
định từ các nhà tài trợ hoặc hiệu trƣởng.
Cƣ Xử Trên Xe Buýt
Ngƣời lái xe buýt có trọn trách nhiệm đối với học sinh đi xe buýt và sẽ báo cáo hành vi sai trái với ban giám
hiệu nhà trƣờng. Nhân viên quản lý nhà trƣờng hoặc quyền viên chức chịu trách nhiệm kỷ luật học sinh vì hành
vi sai trái trên xe buýt. Để giúp duy trì trật tự trên xe buýt, ngƣời lái xe có quyền chỉ định một chỗ ngồi đặc biệt
trên xe buýt cho bất cứ học sinh nào. Thâu băng/ ghi âm đƣợc lắp đặt trên các xe buýt với mục đích trợ giúp
việc giám sát và có thể đƣợc sử dụng nhƣ bằng chứng cho thấy hành vi sai trái đã xảy ra.
Vì sự an toàn của tất cả các học sinh đi xe buýt, học sinh đƣợc yêu cầu phải tuân theo những quy tắc sau đây:
1. Luôn luôn đứng cách lề đường một khoảng cách an toàn (ít nhất là 12 feet).
2. Học sinh sẽ không đƣợc phép vào hoặc ra khỏi xe buýt ở nơi nào khác hơn trạm dừng thông thƣờng
hoặc tại trƣờng của học sinh trừ khi đƣợc phép của hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu trƣởng.
3. Học sinh không đƣợc đi xe buýt khác trừ khi họ trình cho ngƣời lái xe một bức thƣ ngắn từ phụ huynh đã
đƣợc sự chấp thuận của hiệu trƣởng hoặc hiệu phó.
4. Nếu học sinh phải băng qua đƣờng để lên xe buýt, chờ cho đến khi xe buýt đã dừng hoàn toàn, bảng
hiệu cảnh báo thích hợp đƣợc trƣơng ra, và ngƣời lái xe ra dấu cho băng qua.
5. Học sinh phải đổi xe buýt tại bất kỳ trƣờng nào phải tuân theo các quy tắc của trƣờng đó.
6. Học sinh không thể dành riêng chỗ ngồi, và phải ở trong chỗ ngồi của mình trong khi xe buýt đang
chuyển động.
7. Học sinh phải giữ lối đi giữa của xe buýt trống luôn luôn.
8. Học sinh phải tuân theo các hƣớng dẫn của ngƣời lái xe buýt.
9. Học sinh không đƣợc phép ăn uống trên xe buýt.
10. Học sinh không đƣợc vận chuyển bong bóng, hoa, lọ thủy tinh, hoặc động vật (sống hay chết, bao gồm
cả côn trùng) trên xe buýt. Ban nhạc cụ đƣợc cho phép chỉ khi họ đƣợc kích thƣớc nhỏ và có thể đƣợc
thực hiện dễ dàng. Ban nhạc cụ không mất thêm ghế. Các công cụ sau đây đƣợc coi là đủ nhỏ để đƣợc
thực hiện trên xe buýt mà không có nguy hiểm và có thể đƣợc thực hiện trong vòng hoặc giữa hai chân
của học sinh: đàn viôlông, kèn fagôt, đàn antô, Xacxô, sáo, kèn coonê, sáo , kèn trompet, kèn ôboa, kèn
Anh, và những cái chũm chọe trong những túi. Bất kỳ thiết bị không đƣợc liệt kê ở trên có thể đƣợc quá
lớn để phù hợp với một số điều kiện đông đúc và phải bị bác bỏ bởi trình điều khiển. Quyết định cuối
cùng sẽ đƣợc thực hiện bởi cuộc trò chuyện với các lái xe và ngƣời quản trị trƣờng học.
11. Học sinh không đƣợc xả rác trên xe buýt, ném bất cứ thứ gì ra ngoài cửa sổ, hoặc gây hƣ hại cho xe
buýt.
12. Học sinh phải tuân theo tất cả các điều lệ an toàn xe buýt và tất cả các quy tắc đƣợc liệt kê trong Nội
Quy Hành Vi. Ngoài ra, pháp luật Georgia nghiêm cấm các hành vi sau đây trong khi trên xe buýt:
13. Hành vi bạo lực thể chất.
14. Bắt nạt.
15. Tấn công thể chất hoặc bạo hành ngƣời trên xe buýt.
16. Tấn công bằng lời nói ngƣời trên xe buýt.
17. Hành vi thiếu tôn trọng đối với ngƣời lái xe buýt hoặc những ngƣời khác.
18. Hành vi ngỗ ngƣợc.
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19. Học Sinh bị cấm sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử có hoặc không có ống nghe hoặc nụ tai trong quá trình
lên xuống xe. Học sinh nên cất thiết bị điện tử khi chuẩn bị lên và khi ra khỏi xe buýt. Học sinh đƣợc
phép sử dụng các thiết bị điện tử trong khi trên xe buýt với ống nghe hoặc nụ tai miễn là không gây trở
ngại các hoạt động của ngƣời lái xe buýt.
20. Sử dụng gƣơng, laser, máy ảnh có đ n flash, hoặc bất kỳ đ n khác hoặc các thiết bị phản xạ mà có thể
gây trở ngại cho hoạt động của ngƣời lái xe buýt.
Nếu học sinh vi phạm các quy tắc ứng xử trên xe buýt, các quản trị viên nhà trƣờng có thể có biện pháp kỷ
luật, bao gồm đình chỉ đi xe buýt khoảng mƣời (10) ngày và/hoặc đình chỉ học tập khoảng năm (5) ngày. Nếu
hành vi sai trái trên xe buýt là nghiêm trọng thì một buổi điều trần kỷ luật có thể đƣợc triệu tập.
Trừ trƣờng hợp đặt ra ở đây, kế hoạch kỷ luật từng bƣớc chung cho hành vi sai trái trên xe buýt nhƣ sau:
Ngƣời lái xe lập biên bản cảnh cáo. Hành động kỷ luật sẽ theo ý của hiệu trƣởng.
Đình chỉ xe buýt ba (3) ngày.
Đình chỉ xe buýt năm (5) ngày.
Đình chỉ xe buýt cho mƣời (10) ngày.
Một buổi điều trần kỷ luật đƣợc triệu tập. Học sinh đó đều bị cấm ngựa xe buýt đang chờ giải
quyết của buổi điều trần kỷ luật.
Vi Phạm lần 6: Đình chỉ xe buýt năm (5) ngày.
Vi Phạm lần 7: Đình chỉ xe buýt cho mƣời (10) ngày hoặc điều trần kỷ luật.
Vi Phạm lần 1:
Vi Phạm lần 2:
Vi Phạm lần 3:
Vi Phạm lần 4:
Vi Phạm lần 5:

Đánh nhau trên xe buýt là một trong những tội nghiêm trọng học sinh phạm, nó gây nguy hiểm cho tất
cả mọi ngƣời đi e uýt vì ngƣời lái xe ị gây chi phối. Ấu đả trên xe buýt có thể dẫn đến sự đình chỉ
lập tức cả xe buýt và/hoặc trƣờng học mà không có cảnh cáo trƣớc hoặc thực hiện biện pháp kỷ luật
từng ƣớc.
Trong thời gian bị đình chỉ xe buýt, phụ huynh/ngƣời giám hộ phải chịu trách nhiệm đƣa/đón học sinh đến/từ
trƣờng. Đình chỉ xe buýt không phải là lý do để vắng mặt hay đi học trễ. Nếu một học sinh gây hƣ hại cho xe
buýt của trƣờng, phụ huynh/ngƣời giám hộ sẽ phải trả các chi phí thiệt hại cho xe buýt. Theo quyết định của
hiệu trƣởng, phụ huynh/ngƣời giám hộ có thể đƣợc yêu cầu gặp chức viên của trƣờng để soạn một giao ƣớc
về hành vi xe buýt cho học sinh.
Phạm Tội Hình Sự
Học sinh vi phạm quy định trong Nội Quy Hạnh Kiểm phải chịu kỷ luật của Trƣờng Công Lập Quận Henry. Học
Sinh vi phạm luật địa phƣơng, tiểu bang, hoặc các luật liên bang phải chịu cáo buộc bởi các cơ quan thi hành
pháp luật.
L m Hƣ H ng hoặc Khởi Động Hệ Thống Báo H a
Cố ý gây thiệt hại hoặc phá hủy hệ thống báo hỏa của nhà trƣờng để gây nguy hiểm cho tính mạng của con
ngƣời, hoặc làm khởi động hệ thống báo hỏa của nhà trƣờng mà không có lý do chính đáng là có hỏa hoạn
trên cơ sở nhà trƣờng là phạm tội.
L m Gián Đoạn Một Trƣờng Công Lập
Bất kỳ ngƣời nào, kể cả phụ huynh, làm gián đoạn hoặc gây trở ngại cho hoạt động của một trƣờng công lập là
bất hợp pháp. Pháp luật Georgia cấm mắng nhiếc, xúc phạm hoặc hành hạ bất kỳ giáo viên, quản trị viên, hoặc
ngƣời lái xe buýt trên các cơ sở của bất cứ trƣờng nào trong sự hiện diện và sự nghe của một học sinh.
Quy Định về Trang Phục
Ban giáo dục là niềm tin rằng nó nên có và thực hiện các tóc và mã ăn sẽ hỗ trợ trong việc ngăn chặn sự phá
vỡ môi trƣờng giáo dục, ngăn chặn mối nguy hiểm sức khỏe hoặc an toàn, và ngăn chặn sự can thiệp với học
tập của học sinh khác. Các quy định sau đây liên quan đến việc ăn mặc áp dụng cho học sinh trong khuôn viên
nhà trƣờng, trong khi tham gia sự kiện thể thao, trong khi tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc trong khi trên
bất kỳ phƣơng tiện vận chuyển Hội Đồng Giáo Dục sở hữu hoặc sử dụng.
1. Kiểu tóc cực đoan và màu sắc không tự nhiên, theo ý kiến của hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu trƣởng, sẽ
gây trở ngại cho việc học tập, gây ra một sự gián đoạn của môi trƣờng giáo dục, hoặc gây nguy hiểm
sức khỏe hoặc sự an toàn, không đƣợc cho phép. Tóc phải sạch, gọn gàng, và phải chải chuốt cẩn
thận và không đƣợc che mắt. Tóc cuộn trong cuốn tóc bị cấm.
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2. Phong cách cực đoan của quần áo, theo ý kiến của hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu trƣởng, sẽ gây trở
ngại cho việc học tập, gây ra sự gián đoạn của môi trƣờng giáo dục, hoặc gây nguy hiểm sức khỏe
hoặc sự an toàn, không đƣợc cho phép. Quần áo phải sạch, gọn gàng, và mặc đúng cách (quần và
váy đƣợc mặc ở thắt lƣng). Quần áo không nên quá chật, quá rộng, quá ngắn hoặc quá dài và không
đƣợc có chữ viết hoặc hình ảnh không thích hợp, bao gồm nhƣng không giới hạn quần áo quảng cáo
rƣợu, thuốc lá, ma túy, bất kỳ sản phẩm bị cấm, tình dục, mô tả hoặc đề nghị bạo lực hoặc có chứa
các chữ viết có tính gợi ý, hình ảnh, biểu tƣợng kích động, thô tục, hoặc phân biệt đối xử.
3. Nón, khăn choàng và khăn đầu sẽ không đƣợc đeo/đội trong cơ sở trƣờng học, trừ khi có sự chấp
thuận của hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu trƣởng.
4. Quần và quần jean với các phần cắt đáng chú ý hoặc lỗ, theo ý kiến của hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu
trƣởng, sẽ gây ra sự gián đoạn của môi trƣờng giáo dục, sẽ là một mối nguy hiểm sức khỏe, hoặc sẽ
cản trở việc học tập của các học sinh khác đều bị cấm.
5. Quần short, váy, culottes (quần short rộng), váy chia, hoặc váy phải có chiều dài hợp lý và thích hợp
cho học đƣờng.
6. Quần áo không đứng đắn bị cấm. Xem qua quần áo, vai trần, trần bung, quần áo lọng thòng, và áo ba
lỗ đều bị cấm. Quần áo chặt chẽ phù hợp, nhƣ spandex hoặc loại quần áo xe đạp và/hoặc tƣơng tự
nhƣ vậy, bị Cấm.
7. Đồ trang sức, quần áo, hoặc các mặt hàng khác mà có hình ảnh, biểu tƣợng, chữ, chữ viết hoặc các
biểu tƣợng khác mà hiệu trƣởng xem thấy khiếm nhã, thô tục, xúc phạm, gợi ý, hoặc gây rối, hoặc
phản ánh tình dục hoặc khiêu dâm, hoặc bất kỳ quảng cáo rƣợu, thuốc lá hoặc chất bị kiểm soát đều bị
cấm. Đồ trang sức có mũi nhọn hoặc dây chuyền xích không đƣợc cho phép.
8. Mặc quần áo, đồ trang sức, hoặc đồ khác tƣợng trƣng liên kết băng đảng đều bị cấm.
9. Đồng phục cho cổ vũ và khoan đội ngũ những ngƣời tham gia đều bị cấm trong lớp học.
10. Giày đƣợc yêu cầu vì lý do an toàn và vệ sinh và có thể đƣợc mang cùng với hoặc không có vớ.
11. Bông tai hoặc đồ trang sức khác có kích thƣớc hoặc phong cách mà, theo ý kiến của hiệu trƣởng hoặc
quyền hiệu trƣởng, sẽ gây trở ngại cho việc học, sẽ gây ra sự gián đoạn môi trƣờng giáo dục, hoặc sẽ
là một mối nguy hiểm sức khỏe hoặc sự an toàn, bị cấm. Đồ trang sức xuyên cơ thể khác so với bông
tai (hoặc bất kỳ kiểu mẫu nhƣ vậy) trên bất kỳ vùng hiển thị của cơ thể (bao gồm cả lƣỡi), đều bị cấm.
Vi Phạm lần 1: Giải thích về việc vi phạm sẽ đƣợc trao cho học sinh của các quản trị viên và học sinh sẽ
đƣợc sắp xếp trong trong đình chỉ học cho phần còn lại của ngày học. Học sinh có thể quay trở lại các lớp
học thƣờng xuyên sau khi sửa chữa vi phạm quy định ăn mặc.
Vi Phạm lần 2: Học sinh sẽ bị đình chỉ 3 ngày. Nếu việc vi phạm sửa chữa trƣớc khi hết hạn của ba
ngày, học sinh có thể trở lại lớp học thƣờng xuyên sau khi phục vụ một ngày học đầy đủ trong trong trƣờng
đình chỉ.
Vi Phạm lần 3 Học sinh sẽ bị đình chỉ năm (5) ngày bất kể cho dù vi phạm sửa chữa.
Vi Phạm lần 4: Một buổi điều trần kỷ luật sẽ đƣợc gọi là. Các viên chức điều trần kỷ luật có thể mở rộng vị
trí trong hệ thống treo tại trƣờng cho đến khi thời gian nhƣ học sinh sửa chữa vi phạm của họ.
Đồ D ng Điện Tử - Quy Chế Sử Dụng
Trƣờng Công Lập Quận Henry cung cấp truy cập Internet/World Wide Web cho nhân viên hệ thống trƣờng học
và học sinh (ngƣời dùng). Mục đích của dịch vụ này là cung cấp cho giáo viên và học sinh sự truy cập các
nguồn tài nguyên điện tử để hỗ trợ trách nhiệm công việc và quá trình giảng dạy và học tập. Sử dụng truy cập
vào Internet và tài nguyên máy tính khác là một đặc ân, không phải là một quyền. Vì vậy, nếu ngƣời sử dụng vi
phạm các quy tắc cho việc sử dụng tài nguyên điện tử phải chịu bị thu hồi đặc ân và có thể phải chịu biện pháp
kỷ luật và/hoặc pháp lý.
Quy chế an toàn Internet và các biện pháp của hệ thống trƣờng học đƣợc thiết kế để giải quyết vấn đề an toàn
và bảo mật khi sử dụng thông tin điện tử trực tiếp. Tài nguyên điện tử bao gồm nhƣng không giới hạn Internet,
World Wide Web (WWW), phòng chat, điện thƣ, dữ liệu, tài nguyên trực tuyến, dịch vụ trực tuyến, phƣơng tiện
truyền thông di động, mạng thông tin, phần mềm đƣợc cấp phép, tài nguyên viễn thông, mạng nội bộ HCS và
tất cả các hệ thống điện tử nhắn tin và hệ thống dữ liệu khác của nhà trƣờng. Nhân viên và học sinh không có
quyền riêng tƣ khi sử dụng mạng máy tính của học khu. Viên chức nhà trƣờng có thể và sẽ tìm kiếm dữ liệu
hoặc e-mail đƣợc lƣu trữ trên tất cả hệ thống và mạng lƣới máy tính thuộc sở hữu trƣờng có thông báo hoặc
không thông báo trƣớc.
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Tất cả ngƣời dùng đƣợc yêu cầu phải tuân theo quy chế IFBGA của Hội Đồng Giáo Dục, Truyền Thông Điện
Tử, và tuân theo quy định hệ thống trƣờng học cho việc sử dụng các tài nguyên điện tử. Quy định này bao gồm
nhƣng không giới hạn nhƣ sau:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Các tài khoản email đƣợc cung cấp cho mục đích chuyên nghiệp và học thuật. Các tài khoản email
không nên đƣợc sử dụng cho mục đích của lợi ích cá nhân, hoạt động kinh doanh cá nhân hoặc để níu
khách cho hệ thống kinh doanh không thuộc nhà trƣờng; phát tin nhắn không yêu cầu đều bị cấm.
Nhân viên học khu nên sử dụng tài nguyên điện tử để giao tiếp thông tin bảo mật của nhân viên hoặc
học sinh chỉ cho những ngƣời đƣợc ủy quyền tiếp nhận và có nhu cầu biết. Điều này bao gồm dữ liệu
đánh giá học sinh.
Ngƣời sử dụng phải tuân theo các quy định của hệ thống trƣờng học liên quan đến việc sử dụng các
tài nguyên điện tử (tức là sẽ không làm hỏng máy tính, sẽ không vi phạm sự riêng tƣ của hồ sơ của
ngƣời sử dụng, sẽ thực hiện theo hƣớng dẫn của nhân viên hoặc giám sát viên, sẽ không lãng phí tài
nguyên).
Tuân thủ quy chế mạng lƣới liên quan đến học sinh và nhân viên đăng nhập, bao gồm nhƣng không
giới hạn, phá vỡ các ứng dụng bảo vệ máy tính hoặc các thiết bị lọc internet.
Sử dụng Internet cho các nguồn tài nguyên giáo dục thích hợp.
Sử dụng tài nguyên điện tử chỉ với sự cho phép của ngƣời quản trị hoặc nhân viên đƣợc chỉ định.
Tuân thủ luật bản quyền (cho tín dụng cho tác giả hợp pháp và không phân phát tài liệu đƣợc bảo vệ
hoặc phần mềm) và không tải hoặc truyền tải thông tin bí mật hoặc có bản quyền.
Báo cáo ngay lập tức các vấn đề về bảo mật hoặc vi phạm quy chế đến trƣờng và/hoặc chức viên học
khu thích hợp.
Không sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử một cách khiêu gợi, xúc phạm, cố ý không chính xác,
hoặc dọa hoặc cố ý xúc phạm ngƣời khác.
Không truy cập tài liệu không phù hợp, khiêu dâm, thô tục hoặc chỉ dẫn ngƣời khác nhƣ thế nào để
truy cập hay sử dụng chúng.
Không truyền virus máy tính hoặc bất kỳ chƣơng trình độc hại khác.
Không gây thiệt hại cố ý hoặc làm gián đoạn các dịch vụ Internet/WWW hoặc mạng/phần cứng/phần
mềm cung cấp phân phối các tài nguyên điện tử.
Không cài đặt hoặc gỡ bỏ phần mềm trên bất kỳ máy tính hoặc máy chủ.
Không chia sẻ ID ngƣời dùng hoặc mật khẩu.
Không sử dụng ID ngƣời dùng hoặc mật khẩu trái phép.
Không gửi các thông điệp hoặc thông tin và thuộc tính cho ngƣời dùng khác.

Nhân viên hệ thống trƣờng học sẽ sử dụng sự giám sát và bảo dƣỡng nhƣ nhau trong việc xác định và giám
sát sử dụng thích hợp Internet. Việc không tuân thủ các quy chế và thủ tục hành chính của Hội Đồng quản lý
sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử của hệ thống trƣờng học có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc thu hồi
quyền truy cập hệ thống, và có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật.
Trƣờng Công Lập Quận Henry đã thực hiện biện pháp phòng ngừa để hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu
điện tử không phù hợp, tuy nhiên, trên một mạng lƣới toàn cầu không thể kiểm soát tất cả các nội dung có sẵn.
Một ngƣời sử dụng có thể vô tình hoặc cố tình phát hiện ra thông tin không phù hợp. Sử dụng thông tin thu
đƣợc thông qua các nguồn tài nguyên điện tử là có rủi ro/mạo hiểm cho ngƣời sử dụng. Trƣờng Công Lập
Quận Henry không bảo đảm bất cứ hình thức nào, hàm ý hay diễn ý, cho các dịch vụ trƣờng cung cấp. Trƣờng
Công Lập Quận Henry sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại ngƣời dùng có thể bị ảnh hƣởng, bao gồm
cả mất dữ liệu hoặc chi phí phát sinh từ một dịch vụ thƣơng mại. Trƣờng Công Lập Quận Henry sẽ không chịu
trách nhiệm về tính chính xác hoặc chất lƣợng của thông tin thu đƣợc thông qua bất kỳ nguồn tài nguyên viễn
thông hoặc điện tử.
Đây là chính sách của Trƣờng Công Lập Quận Henry: (a ) ngăn chặn ngƣời dùng truy cập qua mạng máy tính
của mình, hoặc truyền tải, tài liệu không phù hợp thông qua Internet, thƣ điện tử, hoặc các hình thức thông tin
liên lạc, (b) ngăn chặn truy cập trái phép và hoạt động trực tuyến vi phạm pháp luật khác, ( c) ngăn chặn tiết lộ
trực tuyến trái phép, sử dụng, hoặc phổ biến thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ vị thành niên, và (d) thực
hiện theo Luật Bảo vệ Internet của trẻ em [ Pub. L số 106-554 và 47 USC 254 (h)].
Hoạt Động Liên Hệ Đến Băng Đảng
Biểu lộ liên hệ băng đảng và/hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động liên quan băng đảng là không đƣợc phép.
Nhằm mục đích của sổ tay này, một băng đảng đƣợc định nghĩa là bất kỳ một nhóm hoặc kết hợp của ba (3)
hay nhiều ngƣời, cho dù chính thức hay không chính thức, bằng chứng là có một tên chung hoặc dấu hiệu xác
định chung, biểu tƣợng, hình xăm, grafitô, trang phục, hoặc đặc điểm phân biệt khác, để khuyến khích, gạ
gẩm, cổ động, dung túng, gây ra, hỗ trợ, hoặc xúi giục bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gây rối.
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Học sinh không đƣợc sử dụng bất kỳ bài phát biểu hay vi phạm bất cứ hành động hoặc bỏ sót nhằm thúc đẩy
các lợi ích của bất kỳ hoạt động liên quan băng đảng, bao gồm nhƣng không giới hạn:
1. Thu hút những ngƣời khác làm thành viên trong một băng đảng;
2. Yêu cầu bất kỳ ngƣời nào để trả tiền bảo vệ, bắt nạt, hoặc ngƣợc lại, đe dọa hoặc dọa dẫm hoặc gây
tổn hại về thể chất bất kỳ ngƣời nào;
3. Kích động các học sinh khác tham gia vào bất kỳ hoạt động liên quan băng đảng,
4. Làm mất vẻ đẹp bất kỳ tài sản nào của nhà trƣờng với bất cứ loại grafitô (hình vẽ trên tƣờng) băng
đảng.
Con Tr Laser
Học sinh không đƣợc phép sở hữu hoặc sử dụng con trỏ laser. Chỉ đạo một con trỏ laser tại một cá nhân có
thể đe dọa và thể chất có hại. Học Sinh phạm một hành vi đó là có tội vi phạm điều lệ Phần 1.
H nh Vi Ngo i Trƣờng Học
Học sinh nào bị bắt, bị truy tố, hoặc bị Tòa Án Thiếu Niên đƣa ra đơn kiện, cho rằng học sinh phạm trọng tội
hoặc một hành động phạm pháp mà sẽ là một trọng tội nếu bất kỳ ngƣời lớn nào phạm, và là những ngƣời làm
cho sự hiện diện liên tục của họ ở trƣờng trở thành tiềm năng gây rối cho nhà trƣờng hoặc gây nguy hiểm cho
ngƣời và tài sản tại trƣờng, sẽ bị đình chỉ học tập và tất cả các sinh hoạt của trƣờng ngay lập tức và vấn đề
đƣợc trình lên Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật.
Nếu Viên Chức Điều Trần thấy có đủ bằng chứng để tin rằng học sinh đã phạm một trọng tội hoặc một hành
động phạm pháp mà nếu một ngƣời lớn phạm sẽ là một trọng tội, và sự hiện diện tiếp tục của học sinh ở
trƣờng sẽ có khả năng gây rối cho trƣờng hoặc gây nguy hiểm cho ngƣời hoặc tài sản nhà trƣờng, Viên Chức
Điều Trần sẽ đƣa ra đình chỉ ngắn hạn hoặc đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học, hoặc sắp đặt học sinh vào chƣơng
trình giáo dục khác khi thấy thích hợp bởi Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật.
Trƣờng Chuyên Nghiệp Excel Academy
Trƣờng chuyên nghiệp Excel Academy là một chƣơng trình phi truyền thống cung cấp một môi trƣờng học tập
tích cực. Trƣờng đƣợc xây dựng và các lớp học nói chung nhỏ hơn so với các trƣờng khác thuộc huyện. Các
nhân viên làm việc với mỗi học sinh để phát triển một kế hoạch học tập cá nhân cho phép học sinh tự do di
chuyển ở tốc độ riêng của họ. Chƣơng trình đào tạo đƣợc thiết kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh cá nhân,
trộn chƣơng trình giảng dạy giáo dục thƣờng xuyên với chiến lƣợc giảng dạy và hoạt động dịch vụ tích hợp
cộng đồng. Học sinh mặc đồng phục để giảm thiểu phiền nhiễu và nhà trƣờng có một chính sách yêu cầu học
sinh chứng minh năng lực 80% hoặc tốt hơn trƣớc khi hoàn tất một lớp học. Học sinh có đủ điều kiện để nhận
đƣợc một bằng tốt nghiệp từ Trƣờng chuyên nghiệp Excel Academy và khách sạn cung cấp một mảng rộng
các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho học sinh tham dự .
Đối với hầu hết học sinh, trƣờng chuyên nghiệp Excel Academy cung cấp thay thế cho dài hạn đình chỉ/trục
xuất để học sinh vi phạm quy tắc trƣờng nhất định và cung cấp một lựa chọn cho học sinh những ngƣời đang
có những khó khăn đáng kể trong chƣơng trình thƣờng xuyên trƣờng học của họ hoặc những ngƣời đã bỏ ra
khỏi trƣờng học. Học sinh đƣợc bầu để ghi danh vào trƣờng Excel Academy sẽ chi tiêu tối thiểu của một (1)
học kỳ ở trƣờng. Kể từ khi trƣờng Excel Academy là một thay thế cho dài hạn đình chỉ/trục xuất, bất cứ học
sinh tìm thấy đã cam kết một hành vi vi phạm phần 2, phần 3, hoặc mục 4 trong khi tham dự Excel Academy có
thể bị đình chỉ hoặc bị trục xuất khỏi hệ thống trƣờng học mà không có tùy chọn tham dự bất kỳ trƣờng học
Quận Henry. Giao thông vận tải thƣờng không cung cấp cho Excel Academy học viện trừ khi học sinh nhận
đƣợc dịch vụ giáo dục đặc biệt.
Đồ Dùng Cá Nhân
Đồ dùng cá nhân nhƣ đồ chơi, trò chơi điện tử, bộ bài, và máy ảnh không thể đƣợc mang đến trƣờng hoặc
chuyến đi thực địa của lớp, trừ khi chúng đã đƣợc chấp thuận nhƣ một phần của bài tập của lớp. Nếu vật đó
đƣợc đƣa đến trƣờng, chúng có thể bị lấy đi và giữ trong văn phòng nhà trƣờng cho đến khi phụ huynh đến
nhận chúng. Ngoài ra, học sinh phải chịu kỷ luật nếu mang các đồ vật không phù hợp đến trƣờng mà không có
sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trƣờng. Học Khu không chịu trách nhiệm cho mất mác, bị đánh cắp hoặc hƣ
hỏng của đồ dùng cá nhân.
Báo Cáo Hành Vi Phạm Tội
Bất kỳ hành động hoặc không hành động của học sinh mà là một vi phạm của bất kỳ điều luật nào hoặc quản
trị viên hoặc giáo viên tin rằng có thể là một vi phạm luật pháp, có thể đƣợc báo cáo cho Viên Chức Tài
Nguyên Nhà Trƣờng (School Resource Officers) hoặc bất kỳ cơ quan pháp luật khác.
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Viên Chức T i Nguy n Nh Trƣờng
Viên Chức Tài Nguyên Nhà Trƣờng (SRO) đƣợc tuyển dụng bởi Sở Cảnh Sát Quận Henry. Một SRO có trụ sở
tại mỗi trƣờng trung học phổ thông, và phục vụ các trƣờng trung học cơ sở và tiểu học sẽ vào trƣờng trung học
phổ thông đó. Ngƣời giám sát của đơn vị SRO cung cấp trợ giúp thêm cho các trƣờng học và SRO khi cần
thiết.
Mục tiêu chính của các Đơn Vị Tài Nguyên là để cung cấp một môi trƣờng học tập an toàn cho học sinh và
giáo viên. Sự hiện diện của các Đại Diện (Deputies) tại các trƣờng học và tại các sự kiện do trƣờng bảo trợ
giúp ngăn chặn hành vi sai trái. SRO tìm cách thiết lập mối quan hệ tốt với cộng đồng nhà trƣờng, và là một
nguồn tài nguyên có giá trị cho học sinh, phụ huynh và giáo viên về vấn đề an toàn, an ninh và luật hình sự.
Bất cứ khi nào có sự cố phạm tội hoặc sự đe dọa đến an toàn xảy ra, SRO có thể đáp ứng một cách nhanh
chóng và với đầy đủ thẩm quyền của một nhân viên thi hành pháp luật.
Khu Vực An To n Trƣờng Học
Khu vực an toàn trƣờng học đƣợc xác định là trong, trên, hoặc trong vòng 1000 foot của bất kỳ bất động sản
Trƣờng Công Lập Quận Henry thuê, sở hữu, hoặc trú ngụ. Bất kỳ ngƣời nào mang, sở hữu, hoặc dƣới sự điều
khiển của mình có bất cứ vũ khí hoặc chất nổ trong khi trong khu vực an toàn trƣờng học, tại một tòa nhà của
trƣờng hoặc các cuộc họp mặt chính thức của trƣờng, hoặc trên tài sản của trƣờng hoặc một chiếc xe đƣợc
cung cấp bởi trƣờng học, là bất hợp pháp. Vi phạm luật này là một trọng tội. Tuy nhiên, một cá nhân trên 21
tuổi (trừ học sinh), ngƣời đang sở hữu một vũ khí và/hoặc có một vũ khí cất khóa trong ngăn của xe và có giấy
phép hoặc chứng nhận súng hợp pháp, có thể quá cảnh qua khu vực chỉ định của trƣờng để đƣa hoặc rƣớc
một học sinh. Hơn nữa, bất kỳ ngƣời nào ở lại trong khu vực an toàn trƣờng học mà không có một lý do hoặc
nhu cầu chính đáng là bất hợp pháp. Không rời khỏi cơ sở khi có yêu cầu là căn cứ bị kết tội có hành động phi
pháp có tính chất cao và trầm trọng. Gián đoạn hoặc can thiệp vào những hoạt động của bất kỳ trƣờng nào sẽ
bị coi là tội có hành động phi pháp có tính chất cao và trầm trọng.
Quấy Rối Tình Dục
Quy chế của Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry ("Hội Đồng") là duy trì một môi trƣờng học tập đƣợc giải thoát từ
tất cả các hình thức phân biệt đối xử và quấy rối, bao gồm quấy rối tình dục. Bất kỳ học sinh, nhân viên, hoặc
bên thứ ba của Học Khu quấy rối ngƣời khác bằng hành vi hoặc liên lạc có tính chất tình dục nhƣ định nghĩa
dƣới đây, sẽ là một sự vi phạm của quy chế này.
Bất kỳ cá nhân nào tin rằng mình đã bị đặt vào một hành vi tình dục không mong muốn phải lập tức báo cáo
hành động nầy với bất kỳ nhân viên thích hợp đƣợc chỉ định trong quy chế này dƣới đây.
Trƣờng Công Lập Quận Henry sẽ điều tra tất cả các khiếu nại, chính thức hoặc không chính thức, bằng lời nói
hoặc bằng văn bản, đƣợc cho là quấy rối tình dục. Nhân viên học khu sẽ hợp tác với một cuộc điều tra và trả
lời trung thực, kịp thời, đầy đủ. Nếu không làm nhƣ vậy có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật.
Vui lòng tham khảo Quy Chế JCÁC Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry, Sự Quấy Rối để biết thêm thông tin về
tiến trình xử lý khiếu nại quấy rối tình dục. Các quy chế mới nhất có thể đƣợc xem tại địa chỉ trang web sau:
https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/policy.aspx?PC=JCÁC&Sch=4088&S=4088&RevNo=1.11&C=J&Z=
P. Quy trình và thủ tục khiếu nại từ quy chế JCÁC cũng đƣợc bao gồm vào cuối của sổ tay tại trang 53.
Những Luận Cứ Của Học Sinh Về Hành Vi Sai Trái Của Nhân Viên
Trƣờng hợp đƣợc cho là hành vi không phù hợp bởi một giáo viên, quản trị viên, hoặc nhân viên của trƣờng
khác đối với một học sinh phải đƣợc báo cáo cho hiệu trƣởng hoặc Trợ Lý Tổng Giám Thị Dịch Vụ Hành
Chính. Theo uỷ quyền của pháp luật Georgia, nếu đƣợc xác định một học sinh cố tình làm sai lệch hoặc bóp
méo thông tin khẳng định hành vi sai trái của nhân viên, học sinh sẽ phải chịu biện pháp kỷ luật có thể bao gồm
đình chỉ hoặc đuổi học.
Học Sinh Khảo Vấn Bởi Viên Chức
Quản Tr Vi n rường Học: Hiệu Trƣởng và Trợ Lý Hiệu Trƣởng có trách nhiệm và thẩm quyền khảo vấn học
sinh với mục đích duy trì một môi trƣờng học tập an toàn và trật tự. Mặc dù điều quan trọng là thông báo cho
phụ huynh về các vấn đề quan tâm, sự đồng ý của phụ huynh là không cần thiết trƣớc khi khảo vấn học sinh.
Ban D ch Vụ Gia Đìn Và rẻ Em (DFCS): viên chức DFCS điều tra tình nghi hành hạ trẻ em đƣợc phép tiến
hành phỏng vấn và kiểm tra trẻ em một cách hợp lý. Thông báo cho phụ huynh là không bắt buộc hoặc cũng
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không là điều mong muốn khi đối tƣợng của cuộc điều tra đó có thể là phụ huynh. Nếu cuộc điều tra liên quan
đến tình nghi hành hạ trẻ em bởi các cá nhân khác hơn những ngƣời cƣ trú trong hộ gia đình của trẻ, phụ
huynh sẽ đƣợc thông báo rằng có cuộc phỏng vấn nhƣ vậy đang đƣợc đề nghị.
Người Giám Hộ Đại Di n rong Vụ n: Ngƣời Giám Hộ Đại Di n rong Vụ n là một ngƣời đƣợc huấn luyện
chuyên nghiệp bổ nhiệm bởi tòa án để đại diện cho lợi ích tốt nhất của trẻ vị thành niên trong vụ án. Bất kỳ yêu
cầu để phỏng vấn một học sinh hoặc kiểm tra học bạ của học sinh phải đƣợc gửi bằng văn bản, cùng với các
tài liệu tòa án thiết lập mối quan hệ Ngƣời Giám Hộ Đại Diện Trong Vụ n với đứa trẻ.
Thi Hàn Pháp Lu t: Viên Chức Tài Nguyên Nhà Trƣờng, cũng nhƣ Viên Chức Quản Chế của Tòa n Thiếu
Niên, đƣợc phép khảo vấn học sinh tại trƣờng mà không có sự chấp thuận trƣớc của phụ huynh. Viên chức thi
hành pháp luật của các cơ quan khác đang điều tra các vấn đề không liên quan đến học đƣờng có thể khảo
vấn học sinh với sự đồng ý của phụ huynh/ngƣời giám hộ. Viên chức thi hành pháp luật có lệnh tạm giam hoặc
bắt giữ, hoặc cho rằng tình hình liên quan đến việc theo đuổi một nghi can liên quan đến tội đại hình có thể
khảo vấn học sinh không cần có sự đồng ý của phụ huynh.
Khám Xét Học Sinh
Nhằm duy trì trật tự và kỷ luật trong các trƣờng học và để bảo vệ sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân
viên nhà trƣờng, nhà trƣờng có thể khám xét một học sinh, bàn của học sinh, tủ học sinh hoặc xe học sinh bất
cứ lúc nào. Ngoài ra, học sinh có thể bị khám xét nếu các quản trị viên có lý do để tin rằng học sinh sở hữu một
bài viết hay chất bất hợp pháp, bị cấm bởi nội quy của trƣờng, hoặc nguy hiểm. Học Sinh có cơ hội để giao các
vật đang đƣợc tìm, hoặc tự nguyện trút rỗng túi, túi tiền, hoặc túi sách. Học sinh có thể bị yêu cầu cởi áo
khoác, vest, giày dép, hoặc vớ. Nhân Viên Tài Nguyên Nhà Trƣờng có thể đƣợc triệu tập nếu có lý do để tin
rằng bất kỳ khám xét nên đƣợc tiếp tục ngoài phạm vi kể trên. Nếu học sinh không cho phép một quản trị viên
khám xét sẽ phải chịu biện pháp kỷ luật, lên đến và bao gồm đình chỉ học tập.
Xét lục xe của học sinh
Để duy trì trật tự và kỷ luật trong các phòng học và để bảo vệ sự an toàn và phúc lợi của sinh viên và nhân viên
của trƣờng, trƣờng chính quyền có thể tìm kiếm phƣơng tiện cho sinh viên bất cứ lúc nào. Nhƣ là một điều
kiện của bãi đậu xe trên cơ sở thuộc sở hữu bởi Henry County Hội đồng quản trị của giáo dục, học sinh đồng ý
với một tìm kiếm của xe của họ. Nếu nhà chức trách trƣờng có một niềm tin hợp lý rằng chiếc xe của học sinh,
đó chƣa sử dụng khuôn viên trƣờng, có chứa một bài báo hoặc chất đó là bất hợp pháp, bị cấm bởi quy tắc
trƣờng, hoặc nguy hiểm, trƣờng chính quyền có thể bắt đầu một tìm kiếm của xe. Thất bại của bất cứ học sinh
để thực hiện theo một chính quyền trƣờng tìm kiếm của chiếc xe của họ có thể chịu học sinh để hành động kỷ
luật.
Nếu khám xét đƣợc các đồ vật trái phép hoặc đồ lậu, tài liệu không nghiêm chính thuộc chủ quyền của các học
sinh, trong sự sở hữu, hoặc tìm thấy trên xe thuộc địa phận sở hữu của Hội đồng Giáo dục Quận Henry , thì
sinh viên sẽ phải chịu kỷ luật đối với hành vi vi phạm các Quy Định Hạnh Kiểm mặt hàng này sẽ đƣợc chuyển
cho cơ quan pháp luật thích hợp quyết định cuối cùng. Nếu mặt hàng thu hồi là không bất hợp pháp nhƣng vi
phạm quy chế của Hội Đồng Quản Trị, các đồ vật sẽ bị giữ bởi nhà trƣờng cho đến khi nhận lại bởi phụ huynh
hoặc ngƣời giám hộ của học sinh.
Thuốc Lá
Học sinh không đƣợc mua, bán, sở hữu, truyền tải hoặc sử dụng thuốc lá hoặc các sản phẩm liên quan thuốc
lá dƣới mọi hình thức liên quan đến các vật liệu bao gồm các thuốc lá điện tử hoặc thuốc thiết bị.
Phá Hoại Hoặc Thiệt Hại Tài Sản Nh Trƣờng
Học sinh làm mất thẩm mỹ hoặc phá hủy tài sản nhà trƣờng sẽ phải trả toàn bộ chi phí thiệt hại và sẽ phải chịu
biện pháp kỷ luật nhƣ đã nêu trong Nội Quy Hạnh Kiểm.
Sở Hữu Súng, Vũ Khí gu Hiểm, Vật Thể Mạo Hiểm Hoặc Chất Nổ
Trái pháp luật cho bất kỳ ngƣời nào mang, sở hữu, hoặc dƣới quyền của mình có bất kỳ vũ khí trong khu vực
sở hữu an toàn của trƣờng hoặc trên một xe buýt hoặc vận chuyển khác đƣợc cung cấp bởi huyện. Ngƣời nào
vi phạm quy định này sẽ bị báo cáo cho cơ quan thích hợp để truy tố.
Vũ Khí gu Hiểm: có nghĩa là bất kỳ vũ khí thƣờng đƣợc gọi là một phóng tên lửa, bazooka, súng trƣờng
không giật, vữa, lựu đạn, hoặc vũ khí tƣơng tự nhƣ đƣợc thiết kế để phát nổ.
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Chất Nổ: Bao gồm bất kỳ bom, bom nổ, “Molotov cocktail,” pháo, pháo hoa, bom bốc mùi, đạn, vỏ, thuốc
súng, lựu đạn, tên lửa, hoặc bất kỳ loại thiết bị nổ và/hoặc chất nổ. Một học sinh sở hữu bất kỳ vật nào nhƣ vậy
sẽ phải chịu biện pháp kỷ luật nhƣ đã nêu trong Nội Quy Hạnh Kiểm, và vấn đề sẽ đƣợc báo cáo cho các cơ
quan thực thi pháp luật.
Súng: Bao gồm, nhƣng không giới hạn, súng lục, súng trƣờng, súng săn, hoặc vũ khí khác, hoặc bất kỳ loại
vũ khí đƣợc thiết kế hoặc định dùng để tống tên lửa của bất cứ loại nào.
Vật Thể Nguy Hiểm: Bao gồm dao găm, cái mác (để săn thú), dao bấm, bất kỳ dao bất kể chiều dài của lƣỡ
dai hai inch hoac dai hon, dao cạo hoặc lƣỡi dao cạo, dùi cui, nắm đấm (knucks) lam bang kim loại hoặc gỗ,
hoặc cac loai khac, côn (blackjack), gây, dùi cui, hoặc các loại dùi cui vũ khí khac, hay các dụng cụ bao gồm
hai (2) hoặc nhiều hơn các bộ phận cứng kết nối một cách có thể xoay tự do, có thể đƣợc gọi là “nun chahka,”
“nun chuck,” côn nhị khúc, phi tiêu (shuriken) hoặc chuỗi xích chiến đấu, hoặc bất kỳ đĩa của bất cứ cấu hình,
có ít nhất hai điểm hay lƣỡi nhọn đƣợc thiết kế để ném ra hoặc đẩy và có thể đƣợc biết đến nhƣ ngôi sao ném
hoặc phi tiêu phƣơng Đông, hoặc bất kỳ đồ vật đƣợc sử dụng nhƣ một vũ khí, sung bắn bằng hơi và súng
phóng điện giật.
Bất kỳ học sinh sở hữu hoặc dƣới quyền của mình có một vũ khí trong khi ở trƣờng hoặc một cuộc họp mặt
chính thức của trƣờng trong hoặc ngoài trƣờng, trong khuôn viên nhà trƣờng, hoặc trên một xe buýt hoặc
phƣơng tiện vận chuyển khác đƣợc cung cấp bởi hệ thống trƣờng học, sẽ ngay lập tức bị đình chỉ học tập. Vấn
đề sẽ đƣợc trình lên Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật và báo cáo cơ quan thi hành pháp luật. Theo luật Georgia,
học sinh đƣợc phán quyết có tội vi phạm hành vi phạm tội này bởi Viên Chức Điều Trần Kỷ Luật sẽ bị trục xuất
khỏi Trƣờng Công Lập Quận Henry không ít hơn một (1) năm lịch. Trong lúc kháng án, Hội Đồng Giáo Dục
Quận Henry có thể thay đổi yêu cầu trục xuất này trên cơ sở từng trƣờng hợp cụ thể.
Đồ chơi nhƣ súng ngắn nắp, súng nerf hoặc tƣơng tự, súng nƣớc, và dao cao sự l h ng đƣợc phép.
Hãy cảnh báo con em về đồ chơi tƣơng tự nhƣ vũ h . Sở hữu các vật này có thể dẫn đến đình chỉ
hoặc đuổi học.

THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tai Nạn/ Dịch vụ y tế
Nếu một học sinh bị thƣơng hoặc bị bệnh ở trƣờng, mọi nỗ lực sẽ đƣợc thực hiện để liên lạc với phụ huynh và
hành động theo sự hƣớng dẫn của phụ huynh. Nếu không thể liên lạc phụ huynh đƣợc, viên chức nhà trƣờng
sẽ có những hành động hợp lý để bảo vệ sức khỏe của học sinh. Các nhân viên Trƣờng học có quyền gọi 911
trong trƣờng hợp y tế khẩn cấp. Trong trƣờng hợp 911 đƣợc gọi và nhà cung cấp y tế đề nghị chuyển học
sinh đến bệnh viện, nếu cha mẹ từ chối chuyển học sinh đến bệnh viện, cha mẹ phải đƣa học sinh rời khỏi
phạm vi trƣờng học Quận Henry. Nếu phụ huynh từ chối đƣa học sinh rời khỏi phạm vi trƣờng học, học sinh
sẽ đƣợc giao qua cho nhà cung cấp phát hành 911.
Phụ huynh phải thông báo cho nhà trƣờng nếu con của họ có vấn đề sức khỏe có thể dẫn đến tình trạng sức
khỏe khẩn cấp và nên giải thích các thủ tục nhà trƣờng nên tuân theo.
Kế Hoạch Miăng (Asbestos)
Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry có kế hoạch miăng đƣợc tiểu bang chấp thuận. Bản sao của kế hoạch này có
sẵn trong văn phòng hiệu trƣởng. Để biết thêm thông tin liên quan đến kế hoạch miăng, xin vui lòng liên hệ với
Ban Bảo Trì/Thiết Bị.
Thể Thao
Học sinh ghi danh vào các lớp 7 đến lớp 12 và yêu cầu học tập cuộc họp sẽ đƣợc đủ điều kiện để tham gia vào
sự kiện thể thao liên trƣờng. Học sinh trong lớp 7 & 8 phải vƣợt qua ba (3) trong số bốn (4) phân đoạn học
tập trong học kỳ ngay lập tức trƣớc khi hoàn thành và một kết nối tích lũy học kỳ trung bình trên 70 trong học
kỳ ngay lập tức trƣớc khi đối thủ cạnh tranh. Học sinh trong lớp 9-12 phải đáp ứng yêu cầu hội đủ điều kiện
theo quy định của Hiệp hội học Georgia (GHSA). Chi tiết cụ th , xin vui lòng liên hệ vớ trường học của học
sinh và/hoặc xem xét GHSA hiến pháp mà có th được tìm thấy tại www.ghsa.net. Quận Henry trƣờng học
cung cấp nhiều liên trƣờng cơ hội thể thao ở cấp trung học. Các chƣơng trình thể thao là một nguồn tuyệt vời
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của niềm tự hào cho cộng đồng của chúng tôi. Sự tham gia trong điền kinh giúp học sinh phát triển một ý thức
hơn về trách nhiệm, hợp tác; tự kỷ luật, tự tin, và chơi thể thao sẽ giúp phục vụ họ lâu sau khi tốt nghiệp. Các
bài học và các giá trị đã học bằng cách tham gia vào đội thể thao cuối một đời.
Đối với các định nghĩa của môn thể thao cụ thể và một danh sách những gì thể thao đƣợc cung cấp tại mỗi cơ
sở trƣờng trung học, vui lòng truy cập trang thể thao huyện lúc, http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/37.
Học sinh và phụ huynh có thể tìm thông tin bổ sựng thể thao tại mỗi trang web trƣờng trung học theo trang web
thể thao của trƣờng.

Thủ tục cho việc mở rộng của chƣơng trình thể thao li n trƣờng
Nếu một học sinh hoặc cha mẹ/ngƣời giám hộ muốn yêu cầu bổ sựng của một môn thể thao mới hoặc bổ
sựng một mức độ cạnh tranh (tức là Freshman hoặc Junior Varsity) cho một môn thể thao hiện có chƣơng trình
liên trƣờng không đƣợc cung cấp hiện nay, các thủ tục cho việc thực hiện yêu cầu đó có thể đƣợc tìm thấy trên
trang trang web của mỗi trƣờng trung học, thể thao và thể thao trang cho huyện nằm
http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/37. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với Supervisor Curt Miller,
Coordinator for Health, Physical Education and Athletics, at 770-957-6601
Giới Tính Công Bằng Trong Thể Thao
Đó là chính sách của các Quận Henry Board of Education ("bảng") cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính
trong các chƣơng trình thể thao trƣờng trung học. Phù hợp với công bằng Georgia trong hành động thể thao,
nó sẽ là chính sách của Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để cung cấp bằng thể thao cơ
hội cho các thành viên của cả hai giới. Phù hợp với công bằng Georgia trong hành động thể thao, nó cũng sẽ
là chính sách của Hội đồng quản trị phải tham gia vào, tài trợ, hoặc cung cấp huấn luyện nhân viên cho sự kiện
thể thao interscholastic đƣợc tiến hành dƣới sự điều hành của, thực hiện theo các quy tắc của, hoặc dự kiến
của bất cứ tổ chức thể thao trừ khi điều lệ, quy chế, hoặc khác tài liệu quản lý của Hiệp hội thể thao phù hợp
với các công bằng Georgia trong hành động thể thao. Nó sẽ là chính sách của Hội đồng quản trị để tiến hành
một đánh giá định kỳ của các chƣơng trình thể thao để xác định liệu có những tƣơng đƣơng thể thao cơ hội
cho các thành viên của cả hai giới. Nếu chúng tôi xác định rằng không có bằng thể thao cơ hội cho các thành
viên của cả hai giới, Hệ thống trƣờng học sẽ tiến hành một cuộc khảo sát quan tâm đến thể thao để xác định
học sinh quan tâm đến thể thao khác nhau. Khi chấp nhận hoặc từ chối tất cả các khoản đóng góp của dịch
vụ hay đề mục, bao gồm hỗ trợ câu lạc bộ tăng cƣờng, để bất kỳ chƣơng trình thể thao, hiệu trƣởng trƣờng sẽ
tuân theo Hội đồng chính sách.
Giám đốc sẽ chỉ định một cá nhân, đƣợc gọi là điều phối viên thể thao vốn chủ sở hữu, phối hợp phù hợp với
các công bằng Georgia trong hành động thể thao. Giám đốc, quyết định riêng của mình, cũng có thể chỉ định
điều phối viên trƣờng cấp để hỗ trợ điều phối viên thể thao vốn chủ sở hữu. Hệ thống trƣờng học hàng năm
sẽ thông báo cho tất cả học sinh của tên, địa chỉ và số điện thoại văn phòng điều phối vốn chủ sở hữu của thể
thao. Thông báo này sẽ đƣợc bao gồm trong sổ tay học sinh. Ngoài ra, mỗi trƣờng sẽ đăng ở vị trí dễ thấy
một thông báo của nondiscrimination trong thể thao Dựa trên giới tính.
Điều phối viên thể thao vốn chủ sở hữu sẽ điều tra bất cứ khiếu nại nhận đƣợc bởi hệ thống trƣờng học địa
phƣơng cáo buộc noncompliance với hành động thể thao vốn chủ sở hữu của Georgia. Điều tra nhƣ vậy sẽ
phải phù hợp với các thủ tục khiếu nại của chính sách JAA (3) để giải quyết các khiếu nại liên quan đến giới
tính công bằng trong thể thao, nhƣ đƣợc thông qua bởi Hội đồng quản trị.
Sinh Nhật
Các giảng viên và nhân viên nhà trƣờng rất vui nhận biết ngày sinh nhật của học sinh. Tuy nhiên, do thời gian
học tập rất quan trọng, tiệc sinh nhật không thể đƣợc tổ chức trong ngày học cho học sinh hoặc giáo viên.
Túi Sách (Balô), Túi Thể Thao và Các Loại Túi Khác
Học sinh đƣợc phép, nhƣng không bắt buộc, sử dụng túi sách (balô) để mang sách giáo khoa và đồ dùng học
tập. Tuy nhiên, không khuyến khích học sinh sử dụng cặp kéo (có bánh xe) vì cặp nhƣ vậy thƣờng tạo ra mối
nguy hiểm vấp ngã. Nếu học sinh chọn sử dụng một chiếc cặp kéo, họ phải mang cặp lên khi vào và ra xe buýt.
Ngoài ra, một cặp kiểu túi hành lý là quá cồng kềnh cho học sinh để giữ an toàn trong lòng của họ là bị cấm
trên xe buýt. Vì lý do an toàn, túi sách không đƣợc đặt ở lối đi giữa của xe buýt. Tất cả các túi học sinh có thể
bị khám xét.
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Xe Buýt Vận Chuyển và An Toàn
Máy Video Trên Xe Buýt - Mỗi xe buýt có thể đƣợc trang bị một máy video. Học sinh có thể bị thâu video trên
mỗi chuyến đi. Các đoạn video cung cấp một hồ sơ về hành vi của học sinh trên xe buýt. Khi có yêu cầu bằng
văn bản, một phụ huynh có thể làm một cuộc hẹn để xem cuốn băng của con em mình nếu một vấn đề kỷ luật
đã đƣợc xác định.
V n Chuyển Đi Và Đến Trạm Dừng e Bu t Được Chỉ Đ nh -Học sinh sẽ đƣợc đón tại trạm xe buýt đƣợc chỉ
định của họ và trở về trạm xe buýt đƣợc chỉ định của họ. Học Sinh chỉ có thể đi xe buýt đƣợc chỉ định. Hệ
thống Trƣờng Công Lập Quận Henry có trách nhiệm chuyên chở học sinh từ trạm xe buýt đến trƣờng và từ
trƣờng học đến trạm xe buýt. Phụ huynh phải chịu trách nhiệm cho con em đến khi con em bƣớc vào xe buýt
tại trạm xe buýt đƣợc chỉ định của mình. Hệ thống Trƣờng Công Lập Quận Henry không chịu trách nhiệm cho
các học sinh sau khi các em trả về trạm xe buýt đƣợc chỉ định.
Phụ huynh nên đảm bảo học sinh có mặt ở trạm xe buýt đƣợc chỉ định năm phút trƣớc khi xe buýt đến. Liên lạc
với Ban Dịch Vụ Giao Thông Vận Chuyển để có thông tin liên quan đến thời gian rƣớc/thả và các địa điểm
hoặc để thảo luận về bất kỳ mối quan tâm về tuyến đƣờng xe buýt hoặc ngƣời lái xe. Phụ huynh không nên
l m gián đoạn các tuyến đƣờng xe buýt hoặc cố gắng l n e uýt để thảo luận về các vấn đề với ngƣời
lái.
Học sinh phải tuân thủ các quy tắc an to n sau đây tại trạm dừng xe buýt:
1. Nếu học sinh phải băng qua đƣờng để lên xe buýt thì không bao giờ nên làm nhƣ vậy cho đến khi xe buýt đã
dừng lại hẳn, các dấu hiệu cảnh cáo thích hợp đƣợc trƣơng ra, và ngƣời lái xe ra dấu cho học sinh vƣợt qua
2. Học sinh phải băng qua đƣờng ở phía trƣớc của xe buýt, không bao giờ băng qua đƣờng phía sau xe buýt.
3. Học sinh cần phải luôn luôn đứng một khoảng cách an toàn từ lề đƣờng (ít nhất mƣời hai foot).
4. Nếu học sinh phải băng qua đƣờng sau khi ra xe buýt thì phải luôn luôn vƣợt qua khoảng cách ít nhất mƣời
hai (12) foot phía trƣớc của xe buýt sau khi nhìn cả hai hƣớng giao thông và sau khi ngƣời lái xe ra dấu cho
học sinh vƣợt qua.
5. Học sinh không bao giờ nên chạy đến hoặc từ xe buýt.
6. Học sinh nên có mặt tại trạm xe buýt đƣợc chỉ định năm (5) phút trƣớc khi sự xe buýt đến.
Hủy Bỏ Ngày Học
Trong trƣờng hợp thời tiết khắc nghiệt hoặc trƣờng hợp khẩn cấp khác, thông tin chính thức về việc đóng cửa
trƣờng học sẽ đƣợc phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình khu vực Atlanta. Phụ huynh nên biết rằng
thời tiết khắc nghiệt hoặc trƣờng hợp khẩn cấp khác có thể gây nên việc hủy bỏ ngày học. Phụ huynh nên lập
kế hoạch thích hợp.
H nh Hạ Trẻ Em
Pháp luật Georgia yêu cầu nhân viên nhà trƣờng báo cáo với Ban Dịch Vụ Gia Đình Và Trẻ Em (DFCS) bất kỳ
trƣờng hợp tình nghi hành hạ hoặc bỏ bê trẻ em. Không tuân thủ các yêu cầu này có thể dẫn đến việc truy tố
các nhân viên. Một khi một báo cáo đã đƣợc thực hiện, đại diện chính thức của DFCS có quyền đến trƣờng để
phỏng vấn học sinh. Ban và trƣờng không cần có sự cho phép của phụ huynh. Sở DFCS hoặc trƣờng học
không cần xin phép phụ huynh để phỏng vấn con em.
Nếu một nhân viên trƣờng học Quận Henry có nguyên nhân hợp lý nghi ngờ lạm dụng trẻ em đã xảy ra liên
quan đến một ngƣời cham sóc cho bất kỳ đứa trẻ nhƣ là một nhân viên hoặc tình nguyện viên của trƣờng, các
nhân viên phải báo cáo đến Dịch vụPhòng Gia đình và Trẻ emvà hiệu trƣởng nhà trƣờng hoặc ngƣời đƣợc chỉ
định của Hiệu trƣởng. Báo nghi ngờ lạm dụng trẻ em phải thực hiện ngay lập tức, không quá 24 giờ kể từ thời
điểm có nguyên nhân hợp lý để tin rằng nghi ngờ lạm dụng trẻ em đã xảy ra. Báo cáo có thể đƣợc thực hiện
bằng lời nói, bằng điện thoại hoặc truyền miệng khác, hoặc một văn bản báo cáo có thể đƣợc thực hiện bởi
trình điện tử hoặc fax đến dịch vụ Bộ Gia đình và Trẻ em và cho Hiệu trƣởng nhà trƣờng hoặc ngƣời đƣợc ủy
quyền của Hiệu trƣởng.
Theo đúng Điều Lệ Mục 19-7-5 của Bộ Luật Chính Thức Của Georgia Chú Giải (OCGA), Trƣờng Công Lập
Quận Henry phải thông báo cho các cá nhân là tình nguyện viên trong học khu về nghĩa vụ của họ nhƣ là
ngƣời báo cáo đƣợc ủy nhiệm cho việc tình nghi hành hạ trẻ em.
H nh Hạ trẻ em bao gồm:
(A) Thƣơng tích hoặc tử vong gây ra cho đứa trẻ bởi phụ huynh hoặc ngƣời chăm sóc bằng các phƣơng
tiện không ngẫu nhiên; hình thức kỷ luật thể chất không đƣợc tính, miễn là không có thƣơng tích cho
trẻ em;
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(B) Bỏ bê hoặc lợi dụng/bóc lột một đứa trẻ bởi phụ huynh hoặc ngƣời chăm sóc chúng; hoặc;
(C) Lạm dụng tình dục hoặc lợi dụng/bóc lột đứa trẻ
Những Yêu Cầu
Pháp luật Georgia yêu cầu tất cả các tình nguyện viên:
1. Báo cáo , không điều tra, bất kỳ tình nghi hành hạ trẻ em nhƣ định nghĩa ở trên cho hiệu trƣởng, giám
sát viên, hoặc quyền giám sát viên của cơ sở trong phạm vi mà bạn đang hoạt động tình nguyện ngay
lập tức, nhƣng trong mọi trƣờng hợp không muộn hơn cuối ngày học hoặc sự kiện của trƣờng mà bạn
phục vụ nhƣ là một tình nguyện viên.
2. Nếu cá nhân trên không có mặt, pháp luật Georgia yêu cầu bạn thực hiện một báo cáo bằng miệng
hoặc một báo cáo văn của nộp hồ sơ điện tử hoặc Fax về tình nghi hành hạ trẻ em ngay lập tức cho
Ban Dịch Vụ Gia Đình Và Trẻ Em, một cơ quan cảnh sát thích hợp, hoặc một luật sƣ học khu trong
vòng 24 giờ.
3. Nếu bạn nghi ngờ đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, bạn sẽ đƣợc hƣớng dẫn để gọi 911 ngay lập tức.
Hƣớng Dẫn
 Báo cáo bằng lời nói của bạn phải đƣợc thực hiện trực tiếp hoặc qua điện thoại và sau đó là một báo
cáo bằng văn bản, nếu có yêu cầu Khi một báo cáo đang đƣợc thực hiện bởi trình điện tử hoặc fax đến
vùng gia đình và trẻ em Dịch vụ, nó sẽ đƣợc thực hiện theo cách đƣợc chỉ định bởi sự phân chia.
 Không liên lạc phụ huynh hoặc ngƣời giám hộ.


Trên việc gây ra một báo cáo đƣợc trình lên cho một cơ quan phúc lợi trẻ em, hoặc tham gia vào bất
kỳ thủ tục pháp lý hoặc bất kỳ thủ tục khác có kết quả, bạn đƣợc miễn trừ bất kỳ trách nhiệm dân sự
hoặc hình sự có thể phát sinh hoặc áp đặt, miễn là bạn đang làm nhƣ vậy với ý định tốt.



Một bản sao của thủ tục Trƣờng Công Lập Quận Henry để báo cáo tình nghi hành hạ/bỏ bê trẻ em có
sẵn tại mỗi trƣờng. Ngoài ra, một đoạn video đã đƣợc làm sẵn tại trang web của hệ thống Trƣờng
Công Lập Quận Henry sẽ giúp bạn trong việc tìm hiểu các dấu hiệu và triệu chứng của sự hành hạ/bỏ
bê trẻ em. http://schoolwires.henry.k12.ga.us/site/default.aspx?PageID=1



Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với hiệu trƣởng, ngƣời đƣợc ủy quyền tại trƣờng học, hay
April Brown, Giám Đốc Dịch Vụ Học Sinh, tại 770-957-6601.

Bằng chữ ký trên mẫu xác nhận của sổ tay này, bạn thừa nhận rằng bạn đã nhận đƣợc một bản sao của các
thủ tục, bạn đã có một cơ hội để xem xét lại các thủ tục và đặt câu hỏi, đã có cơ hội xem lại những video, nếu
muốn, và nhận thức đƣợc nghĩa vụ của mình để báo cáo tình nghi hành hạ/bỏ bê trẻ em cho các cơ quan thích
hợp.
Giám sát Hƣớng Dẫn: Quận Hạt Trƣờng Henry thƣờng xuyên nhận đƣợc các câu hỏi liên quan đến những trẻ
em nhỏ tuổi không có sự giám sát. Trong khi không có luật tiểu bang đặt ra cho việc giám sát trẻ em, nên Bộ
phận Dịch vụ Gia đình và Trẻ em (DFCS) cung cấp các hƣớng dẫn sau đây:
•

Trẻ em tám tuổi trở xuống không nên ở một mình.

•

Trẻ em tuổi từ chín đến mƣời hai tuổi, dựa trên mức độ trƣởng thành, có thể đƣợc ở một mình trong
một khoảng thời gian ngắn (ít hơn hai giờ đồng hồ).

•

Trẻ em mƣời ba tuổi trở lên, khi có mức độ sự trƣởng thành đầy đủ , có thể đƣợc ở một mình và có
thể thực hiện vai trò của ngƣời giữ trẻ, theo ủy quyền của cha mẹ, trong thời gian mƣời hai tiếng đồng
hồ.

•

Nếu phụ huynh có thắc mắc về các hƣớng dẫn giám sát, xin liên lạc với văn phòng DFCS địa phƣơng.

Câu Lạc Bộ & Tổ Chức
Theo yêu cầu của pháp luật Georgia, trƣờng học phải cung cấp cho phụ huynh một danh sách của tất cả các
câu lạc bộ và tổ chức dành cho học sinh. Trƣờng sẽ gửi thông tin này đến phụ huynh vào đầu năm học. Bao
gồm trong danh sách này sẽ là một mẫu đơn phụ huynh nên sử dụng để thông báo cho trƣờng nếu họ muốn
ngăn cấm con em mình tham gia bất kỳ câu lạc bộ hay tổ chức nào. Xin vui lòng liên lạc với trƣờng của con
quý vị nếu chƣa nhận đƣợc danh sách này và đơn thông báo. Nếu bất kỳ câu lạc bộ, tổ chức mới đƣợc thành
lập trong năm học, nhà trƣờng sẽ gửi thông tin cho phụ huynh, trong đó có một đơn cho phép của phụ huynh
cho học sinh tham gia.

[43]

Secondary Student & Parent Handbook, 2016-17 -Vietnamese

Các cuộc họp của bất kỳ nhóm sinh hoạt của trƣờng sẽ đƣợc tiến hành dƣới sự giám sát của một cố vấn
chuyên nghiệp ngƣời lớn. Học sinh tham gia các hoạt động đó phải tuân theo các quy tắc của trƣờng thiềt lập.
Câu lạc bộ họp mặt theo thời khóa biểu nhƣ vậy sẽ không xung đột với sự giảng dạy học tập.
Bằng Lái xe / Giấy chứng Ghi danh
Thiếu niên và ngƣời lớn điều khiển trách nhiệm đạo luật yêu cầu rằng các học sinh tuổi từ 14 đến 18 phải đáp
ứng đi học và kỷ luật yêu cầu để nhận đƣợc và duy trì một trình điều khiển Georgia cho phép hoặc giấy phép.
Hiệu trƣởng hoặc ngƣời anh/cô ấy sẽ thiết lập các thủ tục cho các học sinh để có đƣợc một giấy chứng nhận
tham dự. Học sinh nên nộp yêu cầu của họ đối với một giấy chứng nhận tham dự ít nhất hai tuần trƣớc ngày
cần thiết. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với văn phòng nhà trƣờng.
Lái xe và đậu xe trong khu trƣờng học
Học sinh nào lái xe đến trƣờng phải cần có giấy phép đậu xe của hiệu trƣởng truong. Học sinh nên mang theo
thức an trƣa, sách giáo khoa, giấy, bút chì hoặc các mặt hàng khác cần thiết khi ra khỏi xe. Hiệu trƣởng hoặc
ngƣời đƣợc chỉ định phải đi theo với học sinh nếu các em muốn ra trở lại xe trong ngày. Vi phạm quy tắc, quy
định và chính sách của Ban giáo dục và/hoặc truong học liên quan đến su lái xe hoặc đậu xe trong khuôn viên
trƣờng học có thể dẫn đến đình chỉ hoặc trục xuất khỏi trƣờng học, thu hồi quyền đậu xe, và/hoặc phai tra chi
phi khi xe bi kéo đi.
Khi xe của học sinh đậu trong phạm vi trƣờng học, hiệu trƣởng v ngƣời đƣợc chỉ định có quyền tìm
ét xe mà không cần sự cho phép của học sinh hoặc chủ sở hữu của xe.

Kế Hoạch Quản Lý r ng H p Khẩn Cấp / Tập u n r ng H p Khẩn Cấp
Cơ Quan Quản Lý Trƣờng Hợp Khẩn Cấp Georgia đánh giá và phê duyệt Kế Hoạch An Toàn Trƣờng Toàn
Diện của hệ thống trƣờng học và Kế Hoạch Quản Lý Trƣờng Hợp Khẩn Cấp của mỗi trƣờng. Một bản sao của
các kế hoạch này có sẵn từ hiệu trƣởng hoặc Ban Dịch Vụ Hành Chính.
Tập luyện trƣờng hợp hỏa hoạn/di tản sẽ đƣợc tổ chức hàng tháng. Tập luyện cho thời tiết khắc nghiệt,
lockdown của trƣờng, và di tản bằng xe buýt sẽ đƣợc tổ chức ít nhất mỗi năm một lần. Phụ huynh nên nhắc
nhở con cái của họ rằng trong cuộc tập dƣợt trƣờng hợp khẩn cấp học sinh phải đáp ứng lặng lẽ và nhanh
chóng, và phải tuân theo chỉ dẫn của giáo viên và các quản trị viên của họ.
Hoạt động ngoại khóa
Hiệu trƣởng, giám đốc, và/hoặc ban giáo dục phải chấp nhận tất cả các hoạt động ngoại khóa và các chuyến
tham quan. Học sinh vi phạm quy tắc trƣờng hoặc các quy tắc của Ban giáo dục trong khi trên các hoạt động
ngoại khóa hoặc các chuyến đi sẽ có thể để xử lý kỷ luật hành động theo cách tƣơng tự nhƣ nếu các hành vi
phạm đã đƣợc cam kết về sở hữu trƣờng học và trong giờ học.
Tất cả các hoạt động tài trợ học sẽ đƣợc thực hiện dƣới sự giám sát trực tiếp của teacher(s) tài trợ. Bất kỳ câu
hỏi hoặc mối quan tâm về các hoạt động cần đƣợc giải quyết để giáo viên tài trợ mới và/hoặc hiệu trƣởng.
Nếu vận chuyển đến và từ một hoạt động hoặc sự kiện đƣợc cung cấp bởi Quận Henry Schools, học sinh và
giáo viên giám sát sẽ đi xe trong xe cung cấp để giám sát có thể đƣợc duy trì. Đội ngũ khi chấp thuận của hiệu
trƣởng, một ngoại lệ có thể đƣợc thực hiện khi phụ huynh mong muốn giả định trách nhiệm trực tiếp cho vận
tải của mình trẻ em.
Tổng giám quản và Ban giáo dục phải chấp nhận bất kỳ tổ Dạ tiệc trƣờng tài trợ, bên, hoặc khiêu vũ đã tổ chức
ra khuôn viên trƣờng mà nhà trƣờng là trách nhiệm. Trƣờng học Quận Henry giả định không có trách nhiệm
hoặc kiểm soát cho các tổ chức bên ngoài hệ thống trƣờng học.
Để đủ điều kiện để thử ra hoặc tham gia vào một hoạt động ngoại khóa, học sinh trong lớp 7 & 8 phải vƣợt qua
ba (3) trong số bốn (4) môn học trong học kỳ ngay lập tức trƣớc khi hoàn thành và đã tích lũy một học kỳ kết
nối trung bình trên 70 trong học kỳ ngay lập tức trƣớc khi đối thủ cạnh tranh.
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Học sinh trong lớp 9-12 phải đáp ứng yêu cầu hội đủ điều kiện theo quy định bởi Hiệp hội trƣờng trung học
Georgia (GHSA). Chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên hệ với trƣờng học của học sinh của bạn và/hoặc xem xét
GHSA hiến pháp và theo luật pháp (phần 1,50) mà có thể đƣợc tìm thấy tại www.ghsa.net.
Chuyến Đi Thực Địa
Phụ huynh sẽ nhận đƣợc thông báo của chuyến đi thực địa trƣớc lịch trình của chuyến đi và sẽ đƣợc yêu cầu
ký đơn cho phép chuyến đi thực địa. Đôi khi có thể yêu cầu một khoản tài chính nhỏ để trang trải chi phí vận
chuyển hoặc cơ sở. Không học sinh nào bị phạt bất cứ cách nào hay từ chối cơ hội để đi chuyến thực địa nếu
không góp phần.
Cá nhân hoặc các tổ chức thƣờng cung cấp cơ hội cho học sinh đi du lịch trong ngày nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ
học (school break), hoặc thậm chí trong thời gian khi nhà trƣờng đang giảng dạy. Trừ khi những cơ hội đƣợc
chấp thuận bởi Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry, vấn đề quan tâm hoặc chú ý phải đƣợc trình bày cho các cá
nhân tài trợ cho những chuyến đi. Vắng mặt do học sinh tham gia trong chuyến đi nhƣ vậy sẽ không đƣợc kể
có lý do ngoại trừ đã đƣợc hiệu trƣởng phê duyệt trƣớc.
Nhai Kẹo Cao Sự
Kẹo cao sự ở trƣờng và trên xe buýt đều bị cấm. Học sinh đƣợc yêu cầu phải tuân theo quy chế này.
Chí Rận
Vì chí rận rất dễ dàng lây lan từ một học sinh đến học sinh khác, học sinh có chí (hoặc trứng, thƣờng đƣợc gọi
là "trứng chí") không thể ở lại trƣờng. Nếu một học sinh có chí trên đầu, phụ huynh của họ sẽ đƣợc yêu cầu
đón con về. Học sinh sẽ không đƣợc phép trở lại trƣờng học cho đến khi bằng chứng về hiệu quả điều trị đƣợc
cung cấp và kiểm tra cho thấy học sinh không còn có chí hoặc trứng chí. Trong trƣờng hợp chí là một vấn đề
lại diễn ra, giấy chứng nhận từ Sở Y tế Quận Henry hoặc một bác sĩ là cần thiết trƣớc khi học sinh trở lại
trƣờng học.
Giáo Viên Gi i
Theo yêu cầu của Luật “No Child Left Behind” (Không Trẻ Nào Bị Bỏ Lại), phụ huynh sẽ đƣợc thông báo nếu
con em của họ đã đƣợc chỉ định một giáo viên, hoặc đã đƣợc giảng dạy bởi một giáo viên cho bốn (4) hoặc
nhiều tuần liên tiếp, là ngƣời không đƣợc coi là "có trình độ cao," theo các quy định của Đạo luật. Giáo viên
phải có xác nhận đầy đủ của Ủy Ban Tiêu Chuẩn Chuyên Nghiệp Georgia và dạy trong lĩnh vực đƣợc cấp
chứng nhận của họ để đƣợc coi là "có trình độ cao." Phụ huynh có thể yêu cầu thông tin liên quan đến trình độ
chuyên môn của giáo viên, bao gồm:
 Xem nếu giáo viên đã đáp ứng đƣợc yêu cầu Ủy Ban Tiêu Chuẩn Chuyên Nghiệp Georgia chứng nhận
cho cấp lớp và môn học mà giáo viên cung cấp sự giảng dạy;
 Xem nếu giáo viên đang giảng dạy trong trƣờng hợp khẩn cấp hoặc tình trạng tạm thời khác mà qua
đó trình độ Georgia hoặc các tiêu chuẩn chứng nhận đã đƣợc miễn;
 Chuyên đề ở trƣờng đại học và bất kỳ chứng nhận tốt nghiệp hoặc văn bằng giáo viên có; và;
 Xem nếu học sinh có đƣợc cung cấp dịch vụ bởi phụ tá, và nếu nhƣ vậy trình độ của họ.
Trẻ Em và Thanh Thiếu Ni n V Gia Cƣ
Luật Vô Gia Cƣ McKinney-Vento định nghĩa trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cƣ nhƣ những ngƣời thiếu một
nơi cƣ trú ban đêm cố định, thƣờng xuyên, và đầy đủ. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến các quyền cụ thể của
bạn theo quy định này, xin vui lòng liên lạc Nhân Viên Xã Hội Nhà Trƣờng hoặc Ban Dịch Vụ Hành Chính.
Bệnh
Nếu một đứa trẻ quá bệnh không ở lại học đƣợc, phụ huynh sẽ đƣợc liên lạc để đứa trẻ có thể đƣợc chăm sóc
tại nhà. Trẻ em không nên trở lại trƣờng học cho đến khi đã khỏi nôn mửa, tiêu chảy và/hoặc sốt trong 24 giờ.
Liên quan đến sốt, một đứa trẻ bi sốt (nhiệt độ miệng 99.5 độ hoặc cao hơn với các triệu chứng của bệnh hoặc
nhiệt độ hiện tại 100.4 độ bất kể cho dù các triệu chứng khác có mặt) phải ở nhà cho đến khi không có một cơn
sốt nào trong vòng 24 giờ (mà không có việc sử dụng của sốt giảm y học trong 24 giờ đó). Hiệu trƣởng sẽ
đƣợc thông báo, bằng văn bản, nếu học sinh có bệnh mãn tính hoặc khuyết tật có thể cần điều trị đặc biệt hoặc
khẩn cấp .Các Thuốc (thuốc theo toa và thuốc không cần toa) phải đƣợc lƣu giữ tại văn ph ng nh
trƣờng v đƣợc phân phối bởi hiệu trƣởng hay quyền hiệu trƣởng. Phụ huynh đƣợc khuyến khích cung
cấp cho văn phòng nhà trƣờng số điện thoại hiện tại để đƣợc liên lạc.
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B nh Truyền Nhiễm: Nếu trƣờng học nhận đƣợc báo cáo bằng văn bản từ một bác sĩ/nhà cung cấp chăm
sóc y tế biểu rằng một học sinh có một " B nh Truyền Nhiễm ", hệ thống trƣờng học sẽ thực hiện các giao
thức báo cáo bệnh truyền nhiễm bao gồm các khuyến nghị của Sở Y tế Quận Henry. Phụ huynh/ngƣời giám hộ
phải cung cấp một giấy chứng nhận có chữ ký của một bác sĩ cho biết ngày học sinh có thể đi học lại
Bảo Hiểm
Phụ huynh có trách nhiệm cung cấp bảo hiểm tai nạn hay y tế cho con em mình. Trƣờng Công Lập Quận
Henry không bảo quản bảo hiểm của học sinh. Nhƣ là một dịch vụ cho phụ huynh, thông tin về bảo hiểm tai
nạn có thể đƣợc mua với giá rất thấp đƣợc gửi về nhà vào đầu mỗi năm học. Học sinh phải nộp bằng chứng
về bảo hiểm trƣớc khi đăng ký cho bất kỳ hoạt động thể thao. Vui lòng kiểm tra với hiệu trƣởng để xác định,
nếu có, lớp học hoặc các hoạt động có thể yêu cầu bảo hiểm. Nếu một hoạt động đòi hỏi học sinh duy trì bảo
hiểm và học sinh không thể cung cấp bằng chứng về bảo hiểm nhƣ vậy, thì học sinh sẽ không đủ điều kiện để
tham gia vào hoạt động đó.
Tủ khóa
Tủ khóa là tài sản của nhà trƣờng và có thể đƣợc mở bằng một trƣờng học chính thức mà không có sự cho
phép của học sinh cá nhân. Học sinh mà tủ khóa đƣợc chỉ định có thể đƣợc bị đình chỉ hoặc trục xuất nếu cái
rƣơng á có chứa vũ khí, thuốc, hoặc khác tài liệu trái phép.
Tìm Đồ Thất Lạc (Lost and Found)
Mỗi trƣờng có một khu vực "Lost & Found" là nơi đồ thất lạc đƣợc nộp vào và có thể đƣợc nhận lại. Các món
đồ không đƣợc nhận lại đến cuối năm học sẽ bị vứt đi. Quần áo có thể đƣợc dời đi, chẳng hạn nhƣ áo khoác
và áo len, phải đƣợc dán nhãn tên của học sinh.
Ăn Trƣa với Học Sinh/ Nội quy thực phẩm bên ngoài
Phụ huynh đƣợc hoan nghinh để đến ăn trƣa với con em ở trƣờng. Trong những dịp nhƣ vậy, các bậc phụ
huynh đƣợc khuyến khích để mua một bữa ăn trƣa tại trƣờng nhƣng cũng đƣợc phép mang theo thức ăn đến
trƣờng cho bản thân và con cái của họ dùng. Thực phẩm đặt bên ngoài không thể đƣợc gửi đến trƣờng mà
không có sự chấp thuận trƣớc của hiệu trƣởng. Khi phụ huynh muốn ăn trƣa với con em mình ở trƣờng, văn
phòng trƣờng nên đƣợc thông báo vào 9:00 sáng để phần ăn trƣa có thể đƣợc chuẩn bị thêm. Đối với thông tin
về các Chƣơng Trình Dinh Dƣỡng Nhà Trƣờng, bao gồm giá tiền bữa ăn, xin tham khảo mục C ương rìn Và
D ch Vụ của sổ tay này hoặc liên hệ với Ban Dinh Dƣỡng Nhà Trƣờng.
Khi phụ huynh mang thức ăn đến lớp học cho con em mình, họ phải mang day đủ cho tất cả lớp. Phụ huynh
cũng phải chú ý rằng có một số học sinh có thể bị dị ứng thực phẩm và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe các
phụ huynh phải chịu trách nhiệm.
Thuốc
Khi học sinh phải uống thuốc tại trƣờng, phụ huynh nên mang theo thuốc men và thiết bị liên quan đến cho
hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu trƣởng và điền Đơn Ủy Quyền Cho Thuốc. Không có thể cho thuốc mà không có
sự cho phép bằng văn bản và hƣớng dẫn từ phụ huynh. Xin vui l ng đừng để học sinh mang thuốc men
đến trƣờng.
Tất cả thuốc theo toa và thuốc không cần toa phải đƣợc lƣu giữ tại văn ph ng nh trƣờng trừ hi đƣợc
chấp thuận của hiệu trƣởng. Học sinh phải chịu kỷ luật nếu sở hữu thuốc tại trƣờng mà không có sự đồng ý
của hiệu trƣởng, phân phối thuốc cho các học sinh khác, hoặc sử dụng thuốc một cách không theo hƣớng dẫn
hoặc nhãn hƣớng dẫn (thuốc không cần toa).
Tự Động Tiêm Epinephrine
Học sinh đƣợc phép mang và tự thực hiện tự động tiêm epinephrine theo toa miễn là phụ huynh học
sinh/ngƣời giám hộ cung cấp các điều sau đây:
(1) Một tuyên bố bằng văn bản của một bác sĩ có giấy phép bao gồm những điều sau đây:
a. Một tuyên bố chi tiết tên của thuốc, phƣơng pháp, liều lƣợng và lịch trình thời gian mà học sinh
dùng thuốc; và,
b. Một tuyên bố xác nhận học sinh có thể tự thực hiện tự động tiêm epinephrine.
(2) Một tuyên bố bằng văn bản của phụ huynh học sinh/ngƣời giám hộ thừa nhận rõ ràng:
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a. Phụ huynh/ngƣời giám hộ cho phép học sinh tự thực hiện thuốc tự động tiêm epinephrine theo
quy định của bác sĩ có giấy phép của học sinh;
b. Rằng phụ huynh/ngƣời giám hộ đã cung cấp cho trƣờng với một giấy ký nhƣợng thông tin y tế
cho phép nhân viên trƣờng tham khảo ý kiến bác sĩ có giấy phép của học sinh liên quan đến
bất kỳ câu hỏi có thể phát sinh liên quan đến thuốc;
c. Rằng phụ huynh/ngƣời giám hộ đã cung cấp cho nhà trƣờng tờ ký cho phép miễn hệ thống
trƣờng học, Hội Đồng Giáo Dục, và các nhân viên và các chức viên khỏi trách nhiệm pháp lý
dân sự nếu học sinh tự thực hiện bị phản ứng bất lợi là kết quả của việc học sinh tự thực hiện
tự động-tiêm epinephrine.
(3) Phụ huynh phải cung cấp các báo cáo ở trên ít nhất mỗi năm. Tuy nhiên, nếu - thuốc của học sinh, liều
lƣợng, sử dụng thƣờng xuyên thế nào, hoặc lý do sử dụng – có thay đổi, thì các bậc phụ huynh phải
cung cấp báo cáo cập nhật cho nhà trƣờng.
Levalbuterol Sulfate cho bệnh suyễn và khó thở
Trƣờng học Quận Henry không dự trữ levalbuterol sunfate. một số nhân viên trƣờng hoặc đại lý đƣợc ủy
quyền để quản lý levalbuterol sunfate, nếu có, cho một sinh viên sau khi sự xuất hiện của nhận thức suy hô
hấp. Bất kỳ nhân viên trƣờng hoặc đại lý ngƣời đã hoàn thành đào tạo hoặc nhận đƣợc thông tin cung cấp bởi
Hội đồng quản trị trên làm thế nào để nhận ra các triệu chứng của đau khổ đƣờng hô hấp và phƣơng pháp
đúng of quản lý levalbuterol sunfat, có thể:
1 Cung cấp levalbuterol sulfate cho những học sinh nào mà nhân viên nhà trƣờng hoặc đại lý tin rằng
đang bị khó thở phải cần chít thuốc gấp; hoặc
2. Cung cấp levalbuterol sulfate cho những học sinh nào mà nhân viên nhà trƣờng hoặc đại lý tin rằng
đang bị khó thở, bất kể cho dù học sinh có một toa thuốc cho levalbuterol sunfate.
Học sinh cần phải mang theo thuốc về bệnh suyễn hoặc thuốc bệnh tiểu đƣờng hoặc epinephrine đƣợc phép
giữ trong ngƣời nếu có đơn ủy quyền cho tự dùng thuốc, có cả hai bằng văn bản cho phép của cha mẹ và
chữ ký của bác sĩ, cũng nhƣ các chữ ký của trẻ em đã đƣợc cung cấp để hiệu trƣởng trƣờng của con em.
Hội Ban Giao Duc Quận Henry sẽ thực hiện theo quy định cua O.C.G.A. § 16-12-190 et seq., O.C.G.A. § 1612-191, và các quy định nêu bôûi Georgia y tế cần sa mà quản sở hữu, bán hàng, sản xuất, phân phối, và lời
của dầu THC thấp trong tiểu bang Georgia.
* Đơn Ủy quyền cho tự dùng thuốc có sẵn ở từng trƣờng.
Trƣờng có thể nhận và lƣu trữ thuốc tự động tiêm epinephrine theo toa thay mặt cho những học sinh không có
khả năng tự thực hiện tự động tiêm epinephrine, miễn là phụ huynh học sinh/ngƣời giám hộ cung cấp điều sau
đây:
(1) Một tuyên bố bằng văn bản của một bác sĩ có giấy phép bao gồm những điều sau đây:
a. Một tuyên bố chi tiết tên của thuốc, phƣơng pháp, liều lƣợng và lịch trình thời gian mà học sinh
dùng thuốc.
(2) Một tuyên bố bằng văn bản của phụ huynh học sinh/ngƣời giám hộ thừa nhận rõ ràng:
a. Rằng phụ huynh/ngƣời giám hộ đã cung cấp cho trƣờng với một giấy ký nhƣợng thông tin y tế
cho phép nhân viên nhà trƣờng tham khảo ý kiến bác sĩ có giấy phép của học sinh liên quan
đến bất kỳ câu hỏi có thể phát sinh liên quan đến thuốc;
b. Rằng phụ huynh/ngƣời giám hộ đã cung cấp nhà trƣờng tờ ký cho phép miễn hệ thống trƣờng
học, Hội Đồng Giáo Dục, và các nhân viên và các cơ quan khỏi trách nhiệm pháp lý dân sự
liên quan đến việc lƣu trữ thuốc theo toa tự động tiêm epinephrine và thực hiện tự động tiêm
epinephrine bởi hệ thống trƣờng học, Hội đồng Giáo dục, và các nhân viên và các chức viên.
(3) Phụ huynh phải cung cấp các báo cáo ở trên ít nhất mỗi năm. Tuy nhiên, nếu - thuốc của học sinh, liều
lƣợng, sử dụng thƣờng xuyên thế nào, hoặc lý do sử dụng – có thay đổi, thì các bậc phụ huynh phải
cung cấp báo cáo cập nhật cho nhà trƣờng.
Theo ý muốn của riêng, nhân viên và viên chức của hệ thống trƣờng học và/hoặc Hội Đồng Giáo Dục có thể
thực hiện một epinephrine tự động tiêm, nếu có và nếu cần thiết, cho một học sinh, cho dù học sinh đó có toa
thuốc cho epinephrine hay không. Bất kỳ nhân viên hoặc viên chức của hệ thống trƣờng học và/hoặc Hội Đồng
Giáo Dục, những ngƣời có thiện ý, tiêm hoặc chọn không tiêm epinephrine cho một học sinh, sẽ đƣợc miễn trừ
trách nhiệm pháp lý dân sự đối với bất kỳ hành động nhƣ vậy hoặc bỏ qua hành động liên quan đến việc thực
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hiện tiêm epinephrine.
* Đơn Kế Hoạch Sức Kh e Cá Nhân Hóa (IHP) có sẵn tại mỗi trƣờng.
Thuốc theo toa, trong đó có thuốc hít, phải nằm trong lọ chứa nguyên thủy có nhãn. Nhãn phải bao gồm
tên của học sinh, tên của thuốc, hƣớng dẫn pha chế/phân phối thuốc, và tên của bác sĩ. Dƣợc sĩ có thể cung
cấp một lọ với bản sao của nhãn chỉ cho biết liều lƣợng dùng tại trƣờng. Thuốc over-the-counter (không toa)
phải trong lọ nguyên thủy và đƣợc đánh dấu bằng tên của học sinh. Thuốc mẫu chỉ có thể đƣợc dùng khi có
k m theo ghi chú của bác sĩ cho thấy thuốc mẫu (sample) là để học sinh sử dụng. Phụ huynh nên lấy về thuốc
không sử dụng từ hiệu trƣởng hay quyền hiệu trƣởng. Bất kỳ loại thuốc không đƣợc lấy về sẽ bị vứt bỏ vào
cuối mỗi năm học. Thuốc sẽ h ng đƣợc trao cho học sinh đem về nh .
Kế Hoạch Quản Lý Y Tế Cho Bệnh Tiểu Đƣờng
Mỗi trƣờng có học sinh mắc bệnh tiểu đƣờng nên có nhân viên đƣợc đào tạo về quản lý bệnh tiểu đƣờng.
Nhân viên nhƣ vậy không nhất thiết phải là chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Phụ huynh hoặc ngƣời giám hộ
của mỗi học sinh khuyết tật mƣu cầu sự chăm sóc cho bệnh tiểu đƣờng trong khi ở trƣờng phải nộp cho nhà
trƣờng một Kế Hoạch Quản Lý Y Tế Cho Bệnh Tiểu Đƣờng. Nhà trƣờng sẽ xem xét và thực hiện kế hoạch. Kế
Hoạch Quản Lý Y Tế Tiểu Đƣờng là tài liệu đƣợc soạn bởi bác sĩ của học sinh hoặc nhà cung cấp chăm sóc
sức khỏe khác là ngƣời đƣa ra các dịch vụ y tế, bao gồm cả phạm vi mục tiêu cho lƣợng đƣờng huyết của học
sinh, cần thiết cho học sinh tại trƣờng và đƣợc ký bởi phụ huynh hoặc ngƣời giám hộ của học sinh.
Để phù hợp với các Kế Hoạch Quản Lý Y Tế Bệnh Tiểu Đƣờng, y tá của trƣờng hoặc các nhân viên đƣợc
huấn luyện cho bệnh tiểu đƣờng sẽ có thể thực hiện chức năng bao gồm, nhƣng không giới hạn, đáp ứng
trƣờng hợp lƣợng đƣờng huyết nằm ngoài phạm vi mục tiêu của học sinh, sử dụng glucagon, sử dụng insựlin,
hoặc hỗ trợ học sinh trong việc phân phối insựlin thông qua các hệ thống phân phối insựlin học sinh sử dụng,
cung cấp thuốc uống cho tiểu đƣờng, kiểm tra và ghi lại lƣợng đƣờng huyết và mức độ xeton, hoặc giúp một
học sinh kiểm tra và ghi lại nhƣ vậy, và tuân theo hƣớng dẫn liên quan đến bữa ăn, đồ ăn nhẹ, và sinh hoạt thể
chất.
Khi có yêu cầu bằng văn bản của phụ huynh hoặc ngƣời giám hộ của học sinh và nếu đƣợc Kế Hoạch Quản
Lý Y Tế BệnhTiểu Đƣờng của học sinh ủy quyền, học sinh mắc bệnh tiểu đƣờng đƣợc phép thực hiện kiểm tra
đƣờng huyết, quản lý insựlin thông qua các hệ thống phân phối insựlin học sinh sử dụng, điều trị hạ đƣờng
huyết và tăng đƣờng huyết, và nếu không thì chú trọng theo d i và điều trị bệnh tiểu đƣờng của mình trong lớp
học, trong bất kỳ khu vực của trƣờng hoặc khuôn viên trƣờng, và tại bất kỳ hoạt động liên quan đến nhà
trƣờng, và họ đƣợc phép sở hữu trên ngƣời tất cả các vật tƣ và thiết bị cần thiết để thực hiện các chức năng
giám sát và điều trị.
Học khu sẽ cung cấp thông tin trong việc nhận ra các tình huống khẩn cấp có liên quan bệnh tiểu đƣờng cho
tất cả những ngƣời lái xe buýt chịu trách nhiệm đƣa rƣớc học sinh bị bệnh tiểu đƣờng.
Thông Báo về Cơ Hội Bình Đẳng
Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry duy trì quy chế bình đẳng cơ hội giáo dục, thể thao, và việc làm. Hội Đồng
Giáo Dục Quận Henry không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính,
khuyết tật, tôn giáo, tình trạng cựu chiến binh, thông tin di truyền, hay tuổi tác trong các chƣơng trình và hoạt
động của mình và cung cấp truy cập bình đẳng đến Đồng Tử Quân (Boy Scouts) và các nhóm thanh thiếu niên
đƣợc chỉ định khác. Nếu học sinh và/hoặc phụ huynh có quan tâm, thì họ nên cho hiệu trƣởng biết bằng văn
bản về mối quan tâm này. Nếu nhân viên có mối quan tâm thì nên cho ngƣời giám sát trực tiếp của mình biết
bằng văn bản về mối quan tâm này. Những ngƣời sau đây đã đƣợc chỉ định để xử lý các yêu cầu và mối quan
tâm về các quy chế không phân biệt đối xử của Học Khu:
Virgil Cole, Điều
i Vi n itle VI and Title IX
Trƣờng Công Quận Henry
Dịch vụ hành chính
33 N. Zack Hinton Parkway
McDonough, GA 30253
770-957-6601
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Wanda Williams, Điều
i Vi n
Trƣờng Công Quận Henry
Giáo Dục Học Sinh Ngoại Lệ
33 N. Zack Hinton Parkway
McDonough, GA 30253
770-957-8086

ục 504/ADA

Debra Delaine, Điều
i Vi n IDEA
Trƣờng Công Quận Henry
Giáo Dục Học Sinh Ngoại Lệ
33 N. Zack Hinton Parkway
McDonough, GA 30253
770-957-8086
Dr. Jolie Hardin, Điều
i Vi n Title II
Trƣờng Công Quận Henry
Học t p và lãn đạo
33 N. Zack Hinton Parkway McDonough, GA 30253
770-957-7189
Dr. Curt Miller, Điều
i Vi n
Trƣờng Công Quận Henry
Dịch vụ hành chính
33 N. Zack Hinton Parkway
McDonough, Georgia 30253
770-957-7189

uyền Lợi Thể Thao (Sports Equity Coordinator)

Tất cả nhân viên đƣợc yêu cầu phải tuân thủ các quy chế Bình Đẳng Cơ Hội Việc Làm của chúng tôi. Các quản
trị viên và giám sát đƣợc yêu cầu phải hợp tác hoàn toàn trong việc đáp ứng các mục tiêu bình đẳng cơ hội
việc làm của chúng tôi và việc tuân thủ quy chế này sẽ đƣợc giám sát chặt chẽ. Để biết thêm thông tin xin vui
lòng xem quy chế hội đồng địa phƣơng GAAA, GAE (1), GAE (2), JAA, JAA-E (1), JCAC và JCE.
Th ng Báo về Hình Ảnh của Học Sinh
Trừ khi phụ huynh/ngƣời giám hộ yêu cầu khác hơn, các trung tâm báo chí, các trƣờng cá nhân, hoặc hệ thống
nhà trƣờng có thể chụp ảnh và/hoặc ghi âm học sinh trong ngày học hoặc tại các sự kiện của trƣờng. Hình
ảnh, ghi âm nhƣ vậy của học sinh có thể xuất hiện trên các trang web của trƣờng và hệ thống trƣờng học,
hoặc ở những nơi công cộng khác.
Nếu phụ huynh/ngƣời giám hộ muốn ngăn cấm việc các trung tâm báo chí, các trƣờng cá nhân, hoặc hệ thống
nhà trƣờng chụp bất kỳ ảnh hoặc ghi âm của con em mình thì thông báo phải đƣợc đệ trình bằng văn bản
trong vòng 30 ngày bắt đầu của năm học hoặc ngày ghi danh. Hình ảnh và/hoặc bản ghi âm nhận dạng học
sinh nhận hƣớng dẫn Giáo Dục Đặc Biệt sẽ không đƣợc trƣng bày công khai.
Bất kể sự đồng ý của phụ huynh hoặc thông báo, hệ thống trƣờng học có quyền thu lại các học sinh bằng máy
quay video cho mục đích an toàn và/giảng dạy, và các hoạt động ngoại khóa.
Họp Phụ Huynh - Giáo Viên
Phụ huynh đƣợc khuyến khích để sắp xếp một cuộc họp phụ huynh học sinh khi phụ huynh muốn biết thêm
thông tin về thành tích của con em mình ở trƣờng. Buổi họp giáo viên - phụ huynh có thể là biện pháp hiệu quả
giúp học sinh cải thiện việc học tập của họ. Để sắp xếp một cuộc họp, phụ huynh nên liên lạc giáo viên hoặc
quản trị viên. Giáo viên không thể họp trong thời gian giảng dạy.
Vật Cƣng
Không có vật cƣng bất cứ loại nào đƣợc phép tại trƣờng mà không có sự cho phép từ trƣờng. Giáo viên có thể
cho phép đặc biệt cho vật cƣng đƣợc đƣa đến trƣờng nhƣ một phần của một trƣng bày hoặc hoạt động đặc
biệt nếu sự đƣợc chấp thuận của hiệu trƣởng. Trong bất cứ trƣờng hợp nào không đƣợc đƣa một vật cƣng có
khả năng gây nguy hiểm đến trƣờng. Không đƣợc phép mang vật cƣng và động vật lên xe buýt.
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Tuyên Thệ Trung Thành
Học sinh sẽ có cơ hội để đọc Tuyên Thệ Trung Thành với Lá Cờ của Hoa Kỳ trong mỗi ngày học. Phụ huynh
nên thông báo cho giáo viên của con em mình, bằng văn bản, nếu họ không muốn cho con em mình tham gia
vào đọc tuyên thệ. Học sinh nào không muốn tham gia có thể có thể đứng hoặc vẫn ngồi trong thời gian tuyên
thệ.
Yên Lặng Sựy Niệm
Khi bắt đầu mỗi ngày học, nhà trƣờng sẽ thực hiện một thời gian ngắn cho yên tĩnh sựy niệm không quá 60
giây. Thời điểm yên tĩnh sựy niệm này không có ý định đƣợc thực hiện nhƣ và không nên đƣợc thực hiện nhƣ
một dịch vụ tôn giáo hoặc tập thể dục nhƣng đƣợc coi là cơ hội cho một lúc im lặng ngẫm nghĩ về các sinh
hoạt dự kiến trong ngày.
N u Kéo Học Sinh Hoặc Nhân Viên
Níu kéo học sinh hay nhân viên của bất kỳ doanh nghiệp, công nghiệp, tổ chức, cá nhân với mục đích bán một
sản phẩm, dịch vụ, hoặc hội viên đều bị cấm trong khuôn viên nhà trƣờng. Việc bán bất kỳ bài viết hoặc những
hàng nhận mua giài hạn, hoặc bất kỳ hoạt động khác đƣợc thực hiện với mục đích gây quỹ hoặc thu tiền trong
hoặc thông qua một trƣờng học đều bị cấm trừ khi các hoạt động cụ thể đƣợc sự chấp thuận của Hội Đồng
Giáo Dục Quận Henry. Xin đừng để cho con em quý vị mang đến trƣờng các mặt h ng để bán cho học
sinh hoặc nhân viên.
Hồ Sơ Học Sinh
Theo quy định của tiểu bang và liên bang, Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry đã thành lập các quy chế và thủ tục
để đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ học sinh. Phụ huynh có quyền kiểm tra hồ sơ học sinh của con em mình
đƣợc duy trì bởi các trƣờng học. Phụ huynh có câu hỏi về thông tin hồ sơ học sinh của con em mình nên liên
lạc với hiệu trƣởng của trƣờng. Các thông tin sau đây mô tả các thực hành quan sát liên quan đến hồ sơ học
sinh.
hông in h Mục: Quyền Giáo Dục Gia Đình và Đạo luật Bảo Mật (FERPA) là bộ luật liên bang đòi hỏi học
khu chánh, với một số ngoại lệ, phải có một phụ huynh hoặc ngƣời giám hộ đồng ý bằng văn bản trƣớc khi tiết
lộ thông tin cá nhân từ hồ sơ học tập của học sinh. Tuy nhiên, Quận Hạt Trƣờng Henry có thể tiết lộ thông tin
hƣớng dẫn mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Mục đích chính của thông tin hƣớng dẫn là cho phép học
khu chánh đƣa ra hồ sơ giáo dục của học sinh trong các ấn phẩm học nhất định của trƣờng. Ví dụ nhƣ bao
gồm: danh sách danh dự, chƣơng trình tốt nghiệp, tham gia các môn thể thao / công nhận, nhật ký cuối năm,
và chƣơng trình biểu diển từ sản phẩm phim kịch.
Thông tin thƣ mục có thể đƣợc coi là lợi ích chung của học sinh, cha mẹ, hoặc công cộng. Các thông tin học
sinh sau đây đƣợc phân loại là thông tin thƣ mục:
Tên, địa chỉ và số điện thoại của học sinh;
Ngày và nơi sinh;
Ngày đi học;
Tham gia vào các hoạt động và thể thao chính thức đƣợc công nhận;
Trọng lƣợng và chiều cao của các thành viên của đội thể thao;
Hình ảnh;
Thâu Video và thâu âm;
Văn bằng, bản danh dự và giải thƣởng đã nhận;
chuyên ngành học; và,
Tên của cơ quan giáo dục, tổ chức, hoặc trƣờng đã học của học sinh trƣớc gần đây nhất
Trừ khi phụ huynh/ngƣời giám hộ hoặc học sinh đủ điều kiện yêu cầu hác hơn, th ng tin thƣ mục có
thể đƣợc tiết lộ cho công chúng theo yêu cầu. Theo quy định của Luật Tiểu học và Trung học phổ
th ng năm 1965 (ESEA) huyện phải cung cấp th ng tin thƣ mục học sinh tuyển dụng quân trừ khi phụ
huynh hoặc ngƣời giám hộ chọn không tham gia th ng tin thƣ mục.
Trƣờng đƣợc yêu cầu phải tiết lộ tên, địa chỉ và số điện thoại của học sinh trung học theo yêu cầu của nhà
tuyển dụng quân sự và các tổ chức học tập cao hơn trừ khi cá nhân học sinh 18 hoặc nhiều tuổi hơn hoặc phụ
huynh của họ yêu cầu rằng các thông tin không đƣợc phát hành.
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Phụ huynh/ngƣời giám hộ hoặc học sinh đủ điều kiện có quyền không cho phép bất kỳ thông tin học sinh của
họ đƣợc chọn làm thông tin thƣ mục. Để thực hiện quyền này, thông báo bằng văn bản phải đƣợc nộp cho
hiệu trƣởng trong vòng a mƣơi (30) ng y kể từ ngày ghi danh.
Thông Tin Học ập: thông tin học tập bao gồm các hạng mục nhƣ hiện diện cá nhân học sinh và hồ sơ kỷ
luật, bảng điểm, và kết quả kiểm tra. Những thông tin này đƣợc bảo mật và truy cập sẽ bị hạn chế.
Hồ sơ học sinh sẽ có sẳn cho phụ huynh học sinh/ngƣời giám hộ. Các quyền dành cho phụ huynh/ngƣời giám
hộ có thể chuyển cho học sinh khi học sinh đạt mƣời tám tuổi.
Cán bộ chuyên môn, trong các chức năng bình thƣờng của nhà trƣờng và theo chấp thuận của Tổng Giám Thị,
có thể truy cập hồ sơ học sinh. Trƣờng hợp ngoại lệ để hạn chế truy cập hồ sơ học sinh bao gồm quy định
trong luật và bao gồm, nhƣng không giới hạn, sau đây:
1. Trong trƣờng hợp một phần hoặc tất cả các hồ sơ của học sinh có thể đƣợc cung cấp để làm theo một
mệnh lệnh pháp lý hoặc bất kỳ trát tòa ban hành hợp pháp, thông báo trƣớc về sự tuân thủ này sẽ
đƣợc cung cấp cho phụ huynh và học sinh đủ điều kiện trừ khi luật pháp cho phép hoặc yêu cầu có
một thông báo không đƣợc cung cấp.
2. Trong trƣờng hợp khẩn cấp, ngƣời thích hợp sẽ đƣợc truy cập vào hồ sơ của học sinh nếu kiến thức
về thông tin trong đó là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và an toàn.
3. Nếu học sinh chuyển sang một khu vực đi học khác trong hệ thống trƣờng học hoặc tìm cách ghi danh
vào một trƣờng bên ngoài của hệ thống, hồ sơ học sinh sẽ đƣợc gửi đến trƣờng học mới theo yêu cầu
chính thức từ trƣờng đó.
Trong trƣờng hợp hồ sơ không chính xác, thông tin sai lệch, hoặc các thông tin vi phạm quyền riêng tƣ hay
quyền lợi của học sinh , phụ huynh/ngƣời giám hộ nên liên lạc với hiệu trƣởng để yêu cầu một cơ hội sửa
chữa hoặc xóa bỏ các tài liệu đƣợc đề cập trong hồ sơ của học sinh.
Chuẩn Bị Học Tập Mùa Hè
Chuẩn Bị Học Tập Mùa Hè rất quan trọng vào sự thành công của học sinh khi học sinh chuẩn bị để bắt đầu
một năm học mới. Chúng tôi tin rằng quá trình học tập không bắt đầu vào ngày đầu tiên của trƣờng hoặc kết
thúc ngày cuối cùng. Học tập mùa hè giúp học sinh phát triển một nhận thức sớm của khóa học yêu cầu và sự
mong đợi hiệu sựất, cung cấp cho học sinh có ý nghĩa thực hành kỹ năng cần thiết, và cung cấp cho giáo viên
và học sinh nhận thức của học sinh kiến thức và khả năng cấp.
Giám Sát Của Học Sinh Tại Trƣờng
Học sinh ở dƣới sự giám sát của nhân viên nhà trƣờng trong ngày học bình thƣờng. Nhà trƣờng không chịu
trách nhiệm cho học sinh trong khuôn viên trƣờng trong bất kỳ thời điểm khác hơn ngày học hoặc trong các sự
kiện do trƣờng bảo trợ sau giờ học. Nhà trƣờng không thể chịu trách nhiệm giám sát học sinh trƣớc sự xuất
hiện của xe buýt đầu tiên hàng ngày.
Chƣơng trình ph ng chống tự sát
Ban Giáo Dục Quận Henry sẽ làm đúng theo các tiêu chuẩn và nội quy bố trí bởi Ban Giao Dục Tiểu Ban thực
hiện theo Jason Flatt Act Georgia. Các chính sách hiện có sẵn tại trang web hệ thống trƣờng học. Để biết thêm
thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ học sinh.
Sử Dụng Điện Thoại
Học sinh sẽ không đƣợc phép sử dụng điện thoại của văn phòng ngoại trừ trong trƣờng hợp khẩn cấp theo
định nghĩa của hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu trƣởng. Nếu học sinh bị bệnh, một nhân viên nhà trƣờng sẽ liên
lạc phụ huynh của em. Nếu học sinh cần phải sắp xếp để về nhà với một ngƣời khác, thì phải có phụ huynh gửi
một ghi chú đến trƣờng. Học sinh không thể gọi điện về nhà để sắp xếp nhƣ vậy sau khi đến trƣờng.
Sách Giáo Khoa V T i Liệu Hƣớng Dẫn Đặt/ V Tồn Kho
Nhà trƣờng đƣợc yêu cầu phải sử dụng những sách giáo khoa/tài nguyên giảng dạy đƣợc chấp nhận là tài liệu
giáo trình của nhà trƣờng. Ban Học Tập Và Lãnh Đạo sẽ đặt sách giáo khoa dựa trên dự đoán ghi danh của
năm học kế tiếp. Hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu trƣởng có trách nhiệm duy trì sự kiểm kê sách giáo khoa chính
xác và thông báo cho các bộ phận về nhu cầu một cách kịp thời. Sách giáo khoa bị mất, bị đánh cắp, hoặc bị
hƣ hỏng phải đƣợc các học sinh bồi thƣờng với chi phí thay thế chính xác.
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Nếu học sinh làm mất hoặc làm hƣ hỏng sách giáo khoa và/hoặc các tài liệu truyền thông, phụ huynh sẽ phải
trả chi phí thay thế đầy đủ và học sinh có thể bị xử lý kỷ luật. Sách giáo khoa và tài liệu truyền thông không thể
đƣợc cấp cho đến khi bồi thƣờng đƣợc thực hiện. Pháp luật Georgia quy định bản báo điểm, văn bằng, chứng
chỉ tiến bộ có thể bị giữ lại nếu không bồi thƣờng cho sách giáo khoa bị mất hoặc bị hƣ hỏng, hoặc các tài liệu
giảng dạy khác mà học sinh có trách nhiệm.
Thay Đổi Phƣơng Tiện Vận Chuyển
Học sinh không có thể thay đổi cách thƣờng về nhà, trừ khi có một bức thƣ ngắn có chữ ký của phụ huynh.
Phụ huynh nên cho ngày cụ thể và hƣớng dẫn để giải thích cho bất kỳ thay đổi cách con mình đƣợc vận
chuyển về nhà. Hiệu trƣởng hoặc phó hiệu trƣởng phải chấp thuận các ức thƣ ngắn.
Yêu cầu thay đổi giao thông vận chuyển vào phút cuối có thể gây nhầm lẫn và làm học sinh khó chịu. Để tránh
nhầm lẫn và sự gián đoạn nhƣ vậy trong thời gian tan trƣờng, phụ huynh cần thông báo cho trƣờng càng sớm
càng tốt nếu cần đƣợc thực hiện một thay đổi bất ngờ trong cách con em đƣợc vận chuyển về nhà.
Video / Ghi Âm
Video/Ghi âm đƣợc đặt khắp trƣờng và video/ghi âm đƣợc sử dụng trên các xe buýt với mục đích hỗ trợ sự
giám sát. Video/Ghi âm có thể đƣợc sử dụng trong lớp học với mục đích cải thiện giảng dạy, phát triển các
chiến lƣợc để xử lý với hành vi của học sinh hoặc làm bằng chứng cho thấy hành vi sai trái đã xảy ra.
Khách Viếng Trƣờng
Phụ huynh đƣợc khuyến khích đến thăm trƣờng cho các hội nghị và hoạt động của trƣờng. Học sinh không
đƣợc mang thân nhân hoặc bạn b đến trƣờng nhƣ là khách qua ngày “spend-the-day.” Thông báo và chấp
thuận trƣớc của hiệu trƣởng hoặc quyền hiệu trƣởng là cần thiết cho bất kỳ ngƣời khách đi quan sát lớp học.
Theo yêu cầu của pháp luật Georgia, hách đến trƣờng phải báo cáo với văn ph ng nh trƣờng để
đăng nhập khi họ đến nơi. Khách phải đeo thẻ d nh cho hách trong lúc ở trƣờng.
Một Số Luật Liên Bang V Hƣớng Dẫn
Học Khu Trƣờng Công Lập Quận Henry làm đúng theo Điều VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, Tiêu đề IX
của Tu Chính Giáo Dục năm 1972, Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973, Đạo Luật Ngƣời Mỹ Bị Khuyết
Tật, Đạo Luật Quyền Giáo Dục Gia Đình Và Bảo Mật, Tu Chỉnh Hatch, Hƣớng Dẫn Giáo Dục Dạy Nghề, và
Luật Bình Đẳng Giới Tính Trong Thể Thao. Vui lòng xem lại lựa chọn sau đây của pháp luật và các quy định
liên bang thích hợp cho con em quý vị:
A. Giáo Dục S c Khỏe/Y Tế
Các lớp học trong giáo dục sức khỏe/y tế có thể không đƣợc cung cấp riêng rẽ trên cơ sở giới tính,
ngoại trừ tiết học riêng biệt cho nam và nữ đƣợc cho phép khi nội dung và thảo luận chỉ bàn đến tính
dục con ngƣời.
B.

Bìn Đẳng Giới Tính Trong Thể Thao
Theo yêu cầu của O.C.G.A. § 20-2-315, học sinh đƣợc thông báo rằng Điều Phối Viên Bình Đẳng Thể
Thao cho Học Khu Trƣờng Công Lập Quận Henry là Giám Đốc của Dịch Vụ Học Sinh, tại 770-9576601. Thắc mắc, khiếu nại liên quan đến bình đẳng thể thao hoặc đƣợc cho rằng phân biệt đối xử giới
tính trong thể thao có thể gửi cho Điều Phối Viên Bình Đẳng Thể Thao. Để biết thêm chi tiết vui lòng
xem Hội đồng địa phƣơng JAA-E(1).

C.

Hồ Sơ Học Sinh
Đạo Luật Quyền Giáo Dục và Sự Riêng Tƣ Gia Đình (FERPA) cho phụ huynh và học sinh trên 18 tuổi
("học sinh đủ điều kiện") một số quyền liên quan đến hồ sơ giáo dục của học sinh nhƣ sau:
1. Quyền kiểm tra và xem xét hồ sơ học tập của học sinh trong vòng 45 ngày kể từ ngày Học Khu nhận
đƣợc yêu cầu để truy cập. Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện phải nộp cho hiệu trƣởng [hoặc
nhân viên nhà trƣờng thích hợp] yêu cầu bằng văn bản xác định các hồ sơ mà họ muốn kiểm tra.
Hiệu trƣởng sẽ sắp xếp để truy cập và thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện về thời
gian và địa điểm, nơi các hồ sơ có thể đƣợc kiểm tra.
2. Quyền yêu cầu tu chỉnh hồ sơ giáo dục của học sinh mà phụ huynh và học sinh đủ điều kiện tin là
không chính xác, gây hiểu lầm, hoặc vi phạm các quyền bảo mật của học sinh. Phụ huynh hoặc
ngƣời giám hộ nên viết thƣ cho hiệu trƣởng, xác định rõ phần nào của hồ sơ không chính xác, và
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xác định lý do tại sao nó không chính xác, gây hiểu lầm, hoặc vi phạm các quyền bảo mật của học
sinh. Học Khu sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện về quyết định và tƣ vấn cho
họ về quyền của họ cho một buổi điều trần liên quan đến việc đề nghị sửa đổi. Thông tin bổ sựng về
các thủ tục điều trần sẽ đƣợc cung cấp cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện khi thông báo về
quyền đƣợc điều trần.
3. Quyền đồng ý cho tiết lộ thông tin nhận diện cá nhân bao gồm hồ sơ giáo dục của học sinh, ngoại
trừ những phạm vi mà FERPA cho phép tiết lộ không có sự ƣng thuận. Sau đây là một danh sách
hạn chế, không đầy đủ của một số các tiết lộ không cần sự ƣng thuận đƣợc cho phép bởi FERPA.
a. FERPA cho phép tiết lộ không có sự ƣng thuận cho các chức viên nhà trƣờng có sự quan
tâm giáo dục hợp pháp. Một chức viên nhà trƣờng là ngƣời làm việc cho các học khu nhƣ
một quản trị viên, giám sát, hƣớng dẫn, nhân viên hỗ trợ (bao gồm cả y tế hoặc nhân viên y
tế và nhân viên của đơn vị thi hành pháp luật); một ngƣời phục vụ trong hội đồng nhà
trƣờng; một ngƣời hoặc công ty mà học khu đã ký hợp đồng để thực hiện một nhiệm vụ đặc
biệt, (nhƣ một luật sƣ, kiểm toán viên, chuyên gia tƣ vấn y tế, hoặc chuyên gia điều trị);
hoặc, phụ huynh hoặc học sinh phục vụ trong một ủy ban chính thức, chẳng hạn nhƣ ủy ban
kỷ luật hoặc khiếu nại, hoặc hỗ trợ một nhân viên nhà trƣờng trong việc thực hiện nhiệm vụ
của họ. Một viên chức nhà trƣờng có sự quan tâm giáo dục hợp pháp nếu viên chức cần
phải xem xét một hồ sơ giáo dục để thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp của mình.
b. FERPA cũng cho phép tiết lộ, không có sự ƣng thuận, thông tin nhận diện cá nhân cho các
viên chức thích hợp trong trƣờng hợp khẩn cấp về sức khỏe hoặc sự an toàn, miễn là việc
tiết lộ các thông tin cần thiết là để cho bên nhận đáp ứng trƣờng hợp khẩn cấp của tình hình
và đƣợc thực hiện để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của các học sinh hoặc những ngƣời
khác.
c. FERPA cho phép tiết lộ để đáp ứng với một lệnh tòa án đƣợc ban hành hợp pháp hoặc trát
triệu tập đƣợc ban hành hợp pháp.
d. FERPA cho phép tiết lộ, không có sự đồng ý, hồ sơ giáo dục cho các viên chức của một
trƣờng khác mà một học sinh muốn hoặc có ý định ghi danh.
e. FERPA cho phép tiết lộ hồ sơ giáo dục mà không có sự đồng ý cho một nhân viên phụ trách
cơ quan hoặc ngƣời đại diện khác của cơ quan phúc lợi trẻ em của tiểu bang hay địa
phƣơng và là ngƣời có quyền truy cập vào chƣơng trình trƣờng hợp của học sinh.
4. Quyền nộp đơn khiếu nại với Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ liên quan đến việc bị cho là thất bại bởi Học Khu
để thực hiện theo yêu cầu của FERPA. Tên và địa chỉ của văn phòng điều hành FERPA nhƣ sau:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue SW,
Washington, DC 20202-4605
Học Khu Nhà Trƣờng đã chỉ định các loại thông tin nhận diện cá nhân sau đây về học sinh là "Thông
tin Thƣ mục:"

D. Nghiên C u Và Khảo Sát Học Sinh
Bảo Vệ Tu Chỉnh Quyền Học Sinh (PPRA) cho phụ huynh một số quyền liên quan đến việc thực hiện
khảo sát của trƣờng, các sƣu tập và sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị, và các kiểm tra thể chất
nhất định.
Các quyền này đƣợc chuyển giao từ phụ huynh đến một học sinh 18 tuổi hoặc trẻ vị thành niên sống tự
lập dƣới pháp luật Tiểu Bang. Chúng bao gồm các quyền:
1. Sự ƣng thuận trƣớc khi học sinh đƣợc yêu cầu phải nộp khảo sát liên quan đến một hoặc nhiều hơn
các khu vực đƣợc bảo vệ sau đây ("khảo sát các thông tin đƣợc bảo vệ") nếu cuộc khảo sát đƣợc tài
trợ toàn bộ hoặc một phần bởi một chƣơng trình của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ:
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a. Đảng phái chính trị hay tín ngƣỡng của học sinh hoặc phụ huynh học sinh;
b. Vấn đề tâm thần hay tâm lý của học sinh hoặc gia đình học sinh;
c. Hành vi hoặc thái độ tính dục;
d. Bất hợp pháp, chống đối xã hội, tự buộc tội, hoặc hành vi hạ thấp phẩm giá;
e. Đánh giá quan trọng của những ngƣời khác mà ngƣời đáp lời có mối quan hệ gia đình gần
gũi, mối quan hệ đặc quyền đƣợc công nhận về mặt pháp lý, chẳng hạn nhƣ với các luật sƣ,
bác sĩ, hoặc mục sƣ/giám mục;
f. Thực hành tôn giáo, đảng phái, hay niềm tin của học sinh, phụ huynh học sinh; hoặc,
g. Thu nhập, khác hơn đƣợc yêu cầu của pháp luật, để xác định tính hội đủ điều kiện của
chƣơng trình.
2. Nhận đƣợc thông báo và một cơ hội để lựa chọn một học sinh ra khỏi:
a. Bất kỳ khảo sát thông tin đƣợc bảo vệ khác, bất kể nguồn tài trợ;
b. Bất kỳ trƣờng hợp không khẩn cấp, khám sức khỏe toàn diện hoặc khám nghiệm đuợc yêu
cầu nhƣ một điều kiện đi học, đƣợc quản lý bởi trƣờng hoặc cơ quan trực thuộc, và không
cần thiết để bảo vệ trực tiếp sức khỏe và an toàn của học sinh, ngoại trừ khám thính giác, thị
giác, hoặc chứng vẹo cột sống, hoặc bất kỳ khám lâm sàng hoặc khám nghiệm đƣợc cho
phép hay theo yêu cầu của luật Tiểu Bang; và;
c. Các hoạt động liên quan đến thu thập, công bố thông tin, hoặc sử dụng thông tin cá nhân thu
đƣợc từ học sinh để tiếp thị hoặc bán hoặc phân phối các thông tin cho ngƣời khác.
3. Kiểm tra, theo yêu cầu, và trƣớc khi thi hành hoặc sử dụng:
a. Các cuộc khảo sát thông tin đƣợc bảo vệ của học sinh ;
b. Dụng cụ đƣợc sử dụng để thu thập thông tin cá nhân từ học sinh cho bất kỳ sự tiếp thị, bán
hàng, hoặc các mục đích phân phối khác đề cập ở trên; và,
c. Tài liệu hƣớng dẫn đƣợc sử dụng nhƣ một phần của giáo trình giáo dục.
Học Khu Nhà Trƣờng đã thông qua chính sách bảo vệ bảo mật của học sinh trong việc quản lý các
cuộc khảo sát thông tin đƣợc bảo vệ và các bộ sƣu tập, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân để tiếp
thị, bán hàng, hoặc các mục đích phân phối khác. Học Khu Nhà Trƣờng sẽ trực tiếp thông báo cho
phụ huynh của các quy chế này ít nhất mỗi năm vào đầu năm học và sau bất kỳ thay đổi đáng kể. Đối
với các cuộc khảo sát và các hoạt động đƣợc sắp xếp sau khi năm học bắt đầu, phụ huynh sẽ đƣợc
cung cấp thông báo hợp lý những hoạt động có dự kiến và các cuộc khảo sát đƣợc liệt kê dƣới đây
và đƣợc cung cấp một cơ hội để lựa chọn con của họ ra khỏi các hoạt động và các cuộc khảo sát nhƣ
vậy. Sau đây là một danh sách các hoạt động cụ thể và các cuộc khảo sát đƣợc bảo kê theo yêu cầu
này:
i. Thu thập, công bố, hoặc sử dụng thông tin cá nhân để tiếp thị, bán hàng, hoặc phân phối
khác.
ii. Quản lý của bất kỳ khảo sát thông tin đƣợc bảo vệ không đƣợc tài trợ toàn bộ hoặc một
phần bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.
iii. Bất kỳ trƣờng hợp không khẩn cấp, khám sức khỏe toàn diện hoặc khám nghiệm nhƣ miêu
tả ở trên.
Học sinh hoặc phụ huynh là ngƣời tin rằng các quyền của họ đã bị vi phạm có thể nộp đơn khiếu nại với:
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington, D.C.
20202-5901.
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Học sinh và phụ huynh bằng cách này đƣợc thông báo rằng các Điều Phối Viên cho Học Khu Trƣờng Công
Lập Quận Henry Là:
Mr. Virgil Cole, Dịch vụ hành chính (Titles VII and IX); Wanda Williams, Giáo Dục Học Sinh Ngoại Lệ
(504/ADA); và, Ms. Debra Delaine, Giáo Dục Học Sinh Ngoại Lệ và April Brown April Brown, Điều
i Vi n
Quyền Lợi Thể Thao (Sports Equity Coordinator) có thể liên lạc tại: Henry County Schools, 33 North Zack
Hinton Parkway, McDonough, Georgia 30253, 770-957-6601.
Ch nh Sách (Chống) Quấy rối tình dục
Quy chế của Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry ("Hội Đồng") là duy trì một môi trƣờng học tập đƣợc giải thoát từ
tất cả các hình thức phân biệt đối xử và quấy rối, bao gồm quấy rối tình dục. Bất kỳ học sinh, nhân viên, hoặc
bên thứ ba của Học Khu quấy rối ngƣời khác bằng hành vi hoặc liên lạc có tính chất tình dục nhƣ định nghĩa
dƣới đây, sẽ là một sự vi phạm của quy chế này.
Bất kỳ cá nhân nào tin rằng mình đã bị đặt vào một hành vi tình dục không mong muốn phải lập tức báo cáo
hành động nầy với bất kỳ nhân viên thích hợp đƣợc chỉ định trong quy chế này dƣới đây.
Trƣờng Công Lập Quận Henry sẽ điều tra tất cả các khiếu nại, chính thức hoặc không chính thức, bằng lời nói
hoặc bằng văn bản, đƣợc cho là quấy rối tình dục. Nhân viên học khu sẽ hợp tác với một cuộc điều tra và trả
lời trung thực, kịp thời, đầy đủ. Nếu không làm nhƣ vậy có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật.
Quấy rối tình dục đƣợc định nghĩa là sự đề nghị tình dục không đƣợc mong muốn, yêu cầu những đặc ân tình
dục và những lời nói không thích hợp khác, hành vi bằng văn bản hoặc thể chất có tính chất tình dục khi đƣợc
thực hiện bởi nhân viên Học khu (hoặc bên thứ ba) cho một học sinh hoặc khi đƣợc thực hiện bởi bất cứ học
sinh với học sinh khác hoặc nhân viên (hoặc bên thứ ba). Hành vi sai trái này cấu thành quấy rối tình dục khi:
Phục tùng hành vi đó đƣợc thực hiện, hoặc r ràng hoặc ngầm, là một điều kiện, một giá cho sự giáo
dục của một cá nhân;
2.
Phục tùng hoặc chống lại hành vi đó của một cá nhân đƣợc sử dụng làm cơ sở cho các quyết định học
tập ảnh hƣởng đến cá nhân; hoặc
3.
Hành vi đó có mục đích hoặc tác động quấy rối đáng kể với thành tích học tập hoặc chuyên nghiệp của
một cá nhân hoặc tạo ra một, sự đe dọa, thù nghịch hoặc xúc phạm môi trƣờng học tập.
Quấy rối tình dục, nhƣ định nghĩa ở trên, có thể bao gồm nhƣng không giới hạn nhƣ sau:
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Quấy rối hoặc sỉ nhục bằng lời nói;
Gây áp lực cho hoạt động tình dục;
Lặp đi lặp lại nhận xét đối với một ngƣời với ngụ ý tình dục hoặc hạ thấp phẩm giá;
Sờ chạm không mong muốn;
Gợi ý hoặc đòi hỏi sự tham gia tình dục đi k m với ngụ ý, các mối đe dọa công khai, hoặc các mối đe
dọa r ràng liên quan đến tình trạng giáo dục của một cá nhân;
Xúc phạm hoặc đề nghị hoặc gạ gẫm tình dục không mong muốn;
kiến bằng lời nói thoái hóa hoặc rất chi tiết về một cá nhân hoặc đặc điểm cơ thể của cá nhân đó;
Trƣng bày đồ vật, hình ảnh, thiệp, hoặc chữ khêu gợi tình dục;
Dâm dục hoặc ý kiến hoặc cử chỉ gợi ý;
Nhân viên hẹn hò với học sinh và/hoặc mặt khác có quan hệ tình cảm với một học sinh; hoặc
Bạo lực tình dục, một hành động thể chất công kích bao gồm hành vi hoặc mục đích tình dục.

Quấy rối tình dục liên quan đến học sinh có thể xảy ra ở nhiều nơi và có thể liên quan đến một loạt các cá
nhân. Các trƣờng hợp có liên quan đến những mục đƣợc liệt kê ở trên và có thể bao gồm, nhƣng không giới
hạn, nhƣ sau:
1. Quấy rối giữa học sinh với học sinh;
2. Quấy rối một học sinh bởi một nhân viên, đại diện, tình nguyện viên, hoặc bên thứ ba cho Trƣờng
Công Lập Quận Henry; hoặc,
3. Quấy rối một nhân viên hoặc bên thứ ba của Trƣờng Công Lập Quận Henry bởi một học sinh.
Biện pháp kỷ luật thích đáng sẽ đƣợc thực hiện đối với những ngƣời tìm thấy đã vi phạm chính sách này.
Những biện pháp trừng phạt bao gồm trừng phạt bởi pháp luật, chính sách của Hội đồng quản trị, và Bộ luật
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Hạnh Kiểm cuả Sinh Viên. Trong trƣờng hợp tƣơng tự, nhân viên chứng nhận có thẩm quyền báo cáo cho Hội
Đồng Ủy Ban Chuyên Môn để xác định hành động vi phạm Quy Tắc Đạo Đức trong ngành Giáo Dục. Những
hành động này cũng sẽ bao gồm các biện pháp khác đƣợc chỉ định để chấm dứt sự sách nhiễu tình dục và
ngăn ngừa sự tái phát của ngƣời vi phạm.
Những cá nhân cố ý tạo ra các cáo buộc quấy rối tình dục phải chịu kỷ luật. Bất kỳ cá nhân nào, là ngƣời che
giấu thông tin, cố tình cung cấp sự thật không chính xác, vi phạm quyền riêng tƣ và bảo mật quy tắc, hoặc cản
trở trong việc điều tra quấy rối tình dục đều phải bị kỷ luật.
Việc trả thù cá nhân đến bị cáo có khiếu nại về tội quấy rối tình dục hoặc những ngƣời trợ giúp trong việc ngăn
cản điều tra các khiếu nại buộc quấy rối tình dục cũng bị nghiêm cấm. Sự trả thù chung bao gồm, nhƣng không
giới hạn, bất cứ dƣới hình thức đe dọa, trả thù, hoặc hành vi quấy rối nào. Hành động kỷ luật thích hợp sẽ
đƣợc áp dụng để xác minh hành vi trả thù.
Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại Quấy Rối Tình Dục
Bất kỳ ngƣời nào tin rằng họ là nạn nhân của quấy rối tình dục hoặc nhận biết ngƣời khác là một nạn nhân của
quấy rối tình dục bởi một nhân viên, bên thứ ba, hoặc học sinh tại Học Khu đƣợc khuyến khích khiếu nại trực
tiếp đến ngƣời quản trị sở tại, hiệu trƣởng, phụ tá hiệu trƣởng, cố vấn trƣờng, hoặc Phối Trí Viên Title IX tại
trƣờng học hoặc nơi làm việc của họ. Cũng vậy, bất kỳ nhân viên Học Khu là ngƣời nhận đƣợc khiếu nại của
quấy rối tình dục nên báo cáo việc cho là quấy rối cho ngƣời quản trị tại chỗ, hiệu trƣởng, trợ lý hiệu trƣởng, cố
vấn trƣờng, hoặc Phối Trí Viên Title IX để xử lý và điều tra tiếp. Nếu khiếu nại liên quan đến một quản trị viên
tại hoặc quản trị viên cấp độ nhà trƣờng, đơn khiếu nại phải đƣợc nộp cho ngƣời giám sát trực tiếp của quản
trị viên. Ngƣời giám sát trực tiếp sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, đáng tin cậy, và không thiên vị.
Để đƣợc hỗ trợ trong việc nộp đơn khiếu nại, bao gồm thông tin về nộp đơn khiếu nại cho ai, xin liên hệ với
Điều Phối Viên Title IX tại Học Khu. Trợ lý Tổng Giám Thị của Dịch Vụ Hành Chính đã đƣợc chỉ định bởi Hội
Đồng nhƣ là Điều Phối Viên Title IX để xử lý các yêu cầu nhƣ vậy và có thể liên hệ tại địa chỉ sau:
Trƣờng Công Quận Henry
Dịch vụ hành chính
33 N. Zack Hinton Parkway
McDonough, Georgia 30253
770-957-6601
Nếu các biện pháp tạm thời đƣợc bảo đảm trong thời gian điều tra, nhà trƣờng/Học Khu sẽ xác định một biện
pháp tạm thời thích hợp để đảm bảo sự an toàn của ngƣời bị cho là nạn nhân và/hoặc ngƣời khiếu nại. Việc
xác định các biện pháp tạm thời sẽ đƣợc thực hiện trên cơ sở từng trƣờng hợp, sẽ đƣợc dựa trên sự kiện có
sẵn, và sẽ không tác động một cách bất cân xứng đến ngƣời bị cho là nạn nhân và/hoặc ngƣời khiếu nại.
Đệ trình một đơn khiếu nại hoặc bằng cách khác, báo cáo quấy rối tình dục, sẽ không phƣơng hại địa vị của cá
nhân cũng sẽ không ảnh hƣởng đến tình trạng việc làm, số điểm hoặc sự phân công việc làm trong tƣơng lai.
Trả thù ngƣời khiếu nại quấy rối tình dục bị nghiêm cấm nghiêm ngặt.
Mức độ điều tra và giải Quyết Khiếu Nại Quấy Rối Tình Dục theo quy chế này là nhƣ sau:




Mức Độ 1 – Sự Xét Lại của Ban Quản Trị (Hiệu Trƣởng Nhà Trƣờng /Giám Sát Viên)
Mức Độ 2 – Khiếu Nại Chính Thức Quấy Rối Tình Dục (Văn Phòng Dịch Vụ Hành Chính)
Mức Độ 3 – Sự Xét Lại của Tổng Giám Thị (hoặc Ngƣời Thừa Nhiệm)

Các Thủ tục để xử lý một Khiếu Nại Quấy Rối Tình Dục là nhƣ sau:
Mức Độ 1 – Sự Xét Lại của Ban Quản Trị
Ban khuyến khích mọi cá nhân để cố gắng giải quyết đơn khiếu nại tại các trang web quan tâm (trƣờng địa
phƣơng hoặc cấp huyện) trƣớc khi nộp đơn khiếu nại chính thức. Nếu vấn đề không đƣợc giải quyết tại chỗ,
ngƣời khiếu nại có thể lựa chọn để yêu cầu bằng văn bản, điều tra theo cấp 2. Các quản trị viên trang web
(hoặc ngƣời giám sát của họ nếu đơn khiếu nại chống lại một quản trị viên trang web) sẽ tiến hành một cuộc
điều tra nội bộ ngay lập tức về bị cáo buộc quấy rối tình dục. Là một phần của cuộc điều tra, các quản trị viên
có thể phỏng vấn các nạn nhân và bị cáo. Những cuộc phỏng vấn sẽ đƣợc tiến hành một cách riêng biệt.
Trong quá trình điều tra, khiếu nại, thủ phạm bị cáo buộc sẽ có cơ hội trình bày những nhân chứng và bằng
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chứng để điều tra để xem xét. Ngƣời quản trị (hoặc ngƣời giám sát của họ) sẽ chia sẻ kết quả của cuộc điều
tra với các nạn nhân và / hoặc phụ huynh / ngƣời giám hộ.
Nếu cáo buộc này đƣợc giải quyết ở cấp xét hành chính, khiếu nại sẽ đƣợc xem xét đóng cửa. Nếu ngƣời
khiếu nại yêu cầu xem xét thêm về các cáo buộc, chính thức khiếu nại phải đƣợc đệ trình bởi các khiếu nại
theo Mức Độ 2 chính sách này.
Mức Độ 2 - Khiếu Nại Chính Thức Quấy Rối Tình Dục.
Ngƣời khiếu nại phải đệ trình đơn kháng cáo xem xét lại Mức Độ 1 bao gồm, nhƣng không giới hạn, nhƣ sau:
1. Tên của các nhân viên Học Khu, bên thứ ba, và/hoặc học sinh bị đƣợc cho là tham gia vào các hành
động sai trái;
2. Một tuyên bố bằng văn bản của (các) sự viện lý cụ thể;
3. Ngày của hành động đƣợc cho là sai trái;
4. Tên và thông tin liên lạc (nếu biết) của bất kỳ nhân chứng đối với hành động đƣợc cho là sai trái;
5. Bất kỳ bằng chứng cần đƣợc xem xét;
6. Một tuyên bố rõ ràng về sự yêu cầu cứu giúp bởi ngƣời khiếu nại và/hoặc ngƣời đƣợc cho là nạn
nhân.
Văn Phòng Dịch Vụ Hành Chính sẽ chỉ định một ngƣời để tiến hành một cuộc điều tra và đƣa ra quyết định
bằng văn bản cho ngƣời khiếu nại trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày làm việc của ngày nhận đƣợc khiếu nại.
Cho mục đích của quy chế này, một "ngày làm việc" đƣợc định nghĩa là bất kỳ ngày nào các cơ quan hành
chính của Học Khu làm việc.
Nếu ngƣời khiếu nại muốn kháng cáo quyết định Mức Độ 2, ngƣời khiếu nại phải đệ trình kháng cáo của họ
bằng văn bản cho Văn Phòng Tổng Giám Thị, và nó bao gồm nhƣng không giới hạn những điều nhƣ sau:
1. Các lý do kháng cáo; và,
2. Một tuyên bố rõ ràng về sự yêu cầu cứu giúp bởi ngƣời khiếu nại.
Đơn kháng cáo phải đƣợc đệ trình cho Văn Phòng Tổng Giám Thị trong vòng mƣời lăm (15) ngày lịch kể từ
ngày trên thƣ quyết định bằng văn bản.
Mức Độ 3 – Sự Xét Lại của Tổng Giám Thị (hoặc Ngƣời Thừa Nhiệm)
Tổng Giám Thị (hoặc Ngƣời Thừa Nhiệm) phải xem xét lại các khiếu nại quấy rối tình dục, kết quả điều tra và
đƣa ra quyết định bằng văn bản cho ngƣời nộp đơn kháng cáo trong thời hạn ba mƣơi (30) ngày làm việc kể từ
ngày nhận đƣợc kháng cáo. Nếu cần thiết, Tổng Giám Thị (hoặc Ngƣời Thừa Nhiệm) có thể yêu cầu thêm
thông tin từ ngƣời khiếu nại và/hoặc những ngƣời khác liên quan đến việc khiếu nại.
Quyết định của Tổng Giám Thị sẽ l không thay đổi đƣợc nữa.
Quyền bảo mật của cả hai, ngƣời khiếu nại và ngƣời bị cáo, sẽ đƣợc tôn trọng phù hợp với nghĩa vụ pháp lý
của Hội Đồng, và với sự cần thiết để điều tra những luận cứ về hành vi sai trái và có biện pháp trừng phạt khi
hành vi này đã xảy ra.
Tất cả những luận cứ về quấy rối tình dục sẽ đƣợc điều tra đầy đủ và biện pháp trừng phạt hoặc kỷ luật ngay
lập tức và thích hợp sẽ đƣợc bắt đầu. Tài liệu thích hợp đƣợc duy trì cho tất cả những luận cứ về quấy rối tình
dục. Một sự buộc tội đƣợc chứng minh đối với một nhân viên sẽ khiến ngƣời đó chịu xử lý kỷ luật, bao gồm
đuổi việc.
Một sự cáo buộc đƣợc chứng minh đối với một học sinh sẽ khiến học sinh đó chịu xử lý kỷ luật, bao gồm đình
chỉ hoặc đuổi học.
QUY CHẾ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC TRƢỜNG CÔNG LẬP QUẬN HENRY
Bằng cách nầy, học sinh và phụ huynh đƣợc thông báo rằng tất cả các quy chế của Hội Đồng Giáo Dục Quận
Henry có thể đƣợc tìm thấy trực tuyến tại www.henry.k12.ga.us. Một khi vào trang web của chúng tôi, sử dụng
con chuột để di chuyển dấu trỏ qua tiêu đề mang tên "Hội Đồng Giáo Dục" nằm ở thanh màu vàng dƣới những
hình ảnh. Di chuyển qua "Hội Đồng Giáo Dục" và bấm vào "eBOARD." Trên trang eBOARD, di chuyển trên tiêu
đề mang tên "Quy Chế" trong thanh màu xanh trên đầu trang và sau đó chọn quy chế mà quý vị cần. Tất cả
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các quy chế của Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry đều nằm trong mục "Quy Chế ". Nếu quý vị muốn một bản
sao của bất kỳ quy chế của chúng tôi, quý vị có thể yêu cầu một bản sao từ trƣờng của con em quý vị bằng
cách liên lạc với văn phòng chính, hoặc quý vị có thể liên hệ với Hội Đồng Giáo Dục Quận Henry, Ban Dịch Vụ
Hành Chính, đƣợc đặt tại 33. N. Zack Hinton Parkway, McDonough, Georgia 30253. Số điện thoại là (770) 9576601.
Các quy chế sau đây liên quan trực tiếp đến học sinh, phụ huynh và cộng đồng và đƣợc sự chấp thuận của Hội
Đồng Giáo Dục Quận Henry tại thời điểm xuất bản sổ tay này (một danh sách đầy đủ của tất cả các quy chế
HCBOE có sẵn trên trang web của chúng tôi):
A.

B.
C.
D.
E.

F.
I.

School District Organization/Tổ Chức Học Khu
Code/ Mã
Description
AEA
School Calendar / Lịch Nhà Trƣờng
AF
School Day/Ngày Học
School Board Operations / Hoạt Động Hội Đồng Giáo Dục
General School Administration / Hành Chính Nhà Trƣờng Tổng Quát
Fiscal Management/ Quản Lý Tài Chánh
Business Management/ Quản Lý Công Tác
Code/ Mã
Description/ Mô Tả
EBBC
Emergency Drills / Tập Luyện Trƣờng Hợp Khẩn Cấp
EDC
Transportation Safety / An Toàn Vận Chuyển
EDCB
Bus Conduct / Cách Cƣ Xử Trên Xe Buýt
EDD
Bus Scheduling and Routing / Tuyến và Lịch Trình Xe Buýt
EEA
Free Food Service / Dịch Vụ Thực Phẩm Miễn Phí
EED
Vending Machines / Máy Bán Hàng Vặt
EEE
Wellness Program / Chƣơng Trình Chăm Sóc Sức Khỏe
Facility Expansion Program /Chƣơng Trình Mở Rộng Cơ Sở
Instructional Program / Chƣơng Trình Giảng Dạy
Code Mã
Description/ Mô Tả
IBB
Charter Schools / Trƣờng Cộng Đồng
IBB-E (1)
Charter School – Quá trình thỉnh nguyện
IDAA
Vocational Education / Giáo Dục Nghề Nghiệp
IDAG
Values/Character Education / Giáo Dục Tính Cách/Giá Trị
IDB
Health Education / Giáo Dục Sức Khỏe/Y Tế
IDCA
Sựmmer School / Trƣờng Mùa Hè
IDCE
Advanced College Placement / Sắp Lớp Bậc Cao Đẳng Nâng Cao
IDDA
Disadvantage Programs / Chƣơng Trình Bất Thế Lợi
IDDB
Remedial Programs / Chƣơng Trình Khắc Phục
IDDD
Gifted Student Programs / Chƣơng Trình Năng Khiếu
IDDF
Special Education Programs / Chƣơng Trình Giáo Dục Đặc Biệt
IDE
Co-Curricular Activities / Các Hoạt Động Liên Hệ có Cống Hiến cho Giáo Trình
IDE(1)
Competitive Interscholastic Activities, Grades 9-12/
Sinh Hoạt Thi Đua Liên Trƣờng, Lớp 9-12
IDE(2)
Competitive Interscholastic Activities, Grades 6-8/
Sinh Hoạt Thi Đua Liên Trƣờng, Lớp 6-8
IDFA
Giới Tính Công Bằng Trong Thể Thao
IED
Scheduling for Instruction / Lịch Giảng Dạy
IEDA
Unstructured Break Time / Giải Lao Tự Do
IFA
Instructional Materials / Tài Liệu Giảng Dạy
IFAA
Textbook Selection and Adoption / Chọn Lựa Sách Giáo Khoa
IFBGA
Electronic Communications / Thông Tin Điện Tử
IFC
Community Instructional Resources / Tài Nguyên Giảng Dạy Cộng Đồng
IFC-E(1)
Community Instructional Resources / Tài Nguyên Giảng Dạy Cộng Đồng
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Field Trips and Excursions / Chuyến Đi Thực Địa và Tham Quan
Promotion and Retention / Lên Lớp và Ở Lại Lớp
Graduation Requirements – Entering Fall 2002-03 through 2007-08/
Điều Kiện Tốt Nghiệp – Vào Mùa Thu 2002-03 Đến 2007-08
IHF(6)
Graduation Requirements – Entering Fall 2008-09 and thereafter/
Điều Kiện Tốt Nghiệp – Vào Mùa Thu 2008-09 và sau đó
II
Testing Programs / Chƣơng Trình Kiểm Tra
IKD
School Ceremonies and Observances / Lễ Kỷ Niệm và Nghi Lễ Học Đƣờng
IKDB
Graduation Ceremonies / Nghi Lễ Tốt Nghiệp
Students / Học Sinh
Code / Mã
Description / Mô Tả
JAA
Equal Educational Opportunities / Cơ Hội Giáo Dục Bình Đẳng
JAA-E(1)
Equal Educational Opportunities – Gender Equity in Sports: Procedures and Forms
Cơ Hội Giáo Dục Bình Đẳng – Bình Đẳng Giới Tính trong Thể Thao: Đơn và Thủ Tục
JAA-R(1)
Equal Educational Opportunities – Service Animal Procedures
Cơ Hội Giáo Dục Bình Đẳng – Thủ Tục Động Vật Phục Vụ
JBA
Compulsory Attendance Ages / Tuổi Đi Học Phổ Cập (Bắt Buộc)
JBB
Entrance Age / Tuổi Vào Trƣờng
JBC(1)
Homeless Students / Học Sinh Vô Gia Cƣ
JBC(3)
Social Security Numbers / Số An Sinh Xã Hội
JBCA
Resident Students / Học Sinh Thƣờng Trú
JBCB
Nonresident Students / Học Sinh Không Thƣờng Trú (Thuộc phân vùng khác)
JBCBA
Tuition / Học Phí
JBCCA
Student Assignment to Schools / Phân Công Học Sinh Đến Trƣờng
JBCD
Transfer and Withdrawals / Chuyển và Rút Khỏi Trƣờng
JBD
Absences and Excuses / Vắng Mặt và Lý Do
JBF
Release Time / Tan Học
JBFA
Religious Holidays / Ngày Lễ Tôn Giáo
JGFGB
Quản lý chấn động
JCÁC
Harassment / Quấy Rối
JCD
Student Conduct / Hạnh Kiểm Học Sinh
JCDAB
Student Alcohol Use / Học Sinh Dùng Rƣợu
JCDAC
Student Drug Use / Học Sinh Dùng Ma Túy
JCDAD
Bus Conduct / Cách Cƣ Xử Trên Xe Buýt
JCDAF
Use of Electronic Devices by Students / Sử Dụng Thiết Bị Điện Tử
JCDAG
Bullying / Bắt Nạt
JCE
Student Complaints and Grievances / Khiếu Nại và Than Phiền của Học Sinh
JCEB
Student Hearing Procedures / Thủ Tục Điều Trần Kỷ Luật Học Sinh
JD
Student Discipline / Kỷ Luật Học Sinh
JDE
Expulsion / Đuổi Học
JDF
Teacher Authority to Remove Students from Classrooms /Thẩm Quyền Giáo Viên để
Đuổi Học Sinh Khỏi Lớp
JE
Guidance Program / Chƣơng Trình Hƣớng Dẫn
JGC
Student Health Services / Dịch Vụ Sức Khỏe Học Sinh
JGCB
Student Inoculations / Tiêm Chủng Học Sinh
JGCB-E(1)
Student Inoculations – Affidavit of Religious Conflict
Tiêm Chủng Học Sinh – Bản Khai về Mâu Thuẫn Với Tôn Giáo
JGCC
Infectious Diseases / Bệnh Truyền Nhiễm
JGCD
Medication / Thuốc
JGF
Student Safety / Sự An Toàn của Học Sinh
JGF(2)
Seclusion or Restraint of Students / Cách Ly hoặc Hạn Chế Học Sinh
JGFA
Emergency Drills / Tập Luyện Trƣờng Hợp Khẩn Cấp
JGHA
Free Food Service / Dịch Vụ Thực Phẩm Miễn Phí
IFCB
IHE
IHF(5)

J.
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JGI
Child Abuse or Neglect / Hành Hạ hoặc Bỏ Bê Trẻ Em
JGIA
Registration of Sex Offenders / Sự Đăng Ký của Ngƣời Xúc Phạm Tình Dục
JGJ
Crisis Intervention / Can Thiệp Cơn Khủng Hoảng
JHB
Student Activities Funds Management / Quản Lý Ngân Quỹ Sinh Hoạt Học Sinh
JL
Gifts / Quà
JQE
Pregnant Students / Học Sinh Mang Thai
JQK
Exchange Students / Học Sinh Quốc Tế
JQK-E(1)
Foreign Students – Application Form / Học Sinh Ngoại Quốc – Mẫu Đơn
JQKA-E(1)
Foreign Students – Required Documentation / Học Sinh Ngoại Quốc – Hồ Sơ Yêu Cầu
JR
Student Records / Hồ Sơ Học Sinh (Học Bạ)
JS
Student Fees, Fines, and Charges (Phí, Tiền Phạt, và Tiền Phải Trả)
K. General Public Relations / Quan Hệ Công Chúng Tổng Quát
Code / Mã
Description / Mô Tả
KB
Public Information Program / Chƣơng Trình Thông Tin Công Chúng
KEB
Solicitations / Chài Khách (Chào Hàng)
KEBA
Solicitations of Students / Chài Khách (Chào Hàng) của Học Sinh
KG
Use of School Facilities / Sử Dụng Cơ Sở
KG-E(2)
Use of School Facilities – Application Form / Sử Dụng Cơ Sở - Đơn Xin
KN
Complaints / Khiếu Nại
KN-E(1)
Complaints – Complaint Form / Khiếu Nại – Đơn Khiếu Nại
L. Interorganizational Relations / Quan Hệ Liên Tổ Chức
M. Relations with Other Education Agencies / Quan Hệ với Cơ Quan Giáo Dục Khác
Code / Mã
Description / Mô Tả
MFC
Advanced College Placement / Sắp Lớp Bậc Cao Đẳng Nâng Cao
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2016-17
PHỤ HUYNH & HỌC SINH
ĐƠN THỪA NHẬN
Vui lòng hoàn tất và gởi lại trong vòng năm (5) ngà kể từ ngày nhận Sổ Tay Phụ Huynh Và Học Sinh.
Sổ Tay Phụ Huynh Và Học Sinh
Sổ Tay Của Phụ Huynh và Học Sinh có thông tin quan trọng về các quy chế, thủ tục và các chƣơng trình của
Trƣờng Công Lập Quận Henry. Phụ huynh và học sinh nên đọc sổ tay vào đầu năm học và giữ sổ tay để tham
khảo trong tƣơng lai.
Mỗi ngƣời ký tên dƣới đây xác nhận đã đọc và nhận đƣợc Trƣờng Công Lập Quận Henry Sổ Tay Của Phụ
Huynh và Học Sinh (gọi tắt "Sổ Tay"). Mỗi phụ huynh/ngƣời giám hộ có tên dƣới đây cũng đã nhận đƣợc, đọc,
và thảo luận về các yêu cầu của Sổ Tay với con em mình, bao gồm nhƣng không giới hạn ở những nội quy
hạnh kiểm, thủ tục xử lý kỷ luật, trang phục, và các yêu cầu của và hình phạt đối với hành vi vi phạm luật bắt
buộc đi học của tiểu bang Georgia, và mỗi phụ huynh/ngƣời giám hộ và học sinh có tên dƣới đây đồng ý thực
hiện đầy đủ nhƣ vậy.
____________________________________________
Tên Phụ Huynh/Ngƣời Giám Hộ

___________________________
Tên Học Sinh

____________________________________________
Chữ Ký Phụ Huynh/Ngƣời Giám Hộ

___________________________
Ngày

____________________________________________
Chữ Ký Phụ Huynh/Ngƣời Giám Hộ

___________________________
Ngày

____________________________________________
Chữ Ký Học Sinh

___________________________
Ngày

____________________________________________
Trƣờng

___________________________
Lớp

Giáo Viên Chủ Nhiệm/Cố Vấn: ________________________________________________________
Câu Lạc Bộ & Tổ Chức
Trƣờng phải cung cấp cho phụ huynh một danh sách của tất cả các câu lạc bộ và tổ chức dành cho học sinh.
Phụ huynh/ngƣời giám hộ nên xem lại danh sách này và thông báo cho nhà trƣờng bằng văn bản nếu họ muốn
ngăn cấm con em mình tham gia bất kỳ câu lạc bộ, tổ chức. Nếu bất kỳ câu lạc bộ, tổ chức mới đƣợc thành lập
trong năm học, một đơn cho phép cho sự tham gia của học sinh sẽ đƣợc gửi cho phụ huynh.
Thừa Nhận: Tôi đã nhận đƣợc một danh sách các câu lạc bộ và các tổ chức trƣờng học dành cho học sinh cho
năm học 2016-17. Tôi hiểu rằng tôi phải thông báo cho nhà trƣờng bằng văn bản nếu tôi muốn cấm con tôi
tham gia vào một câu lạc bộ hay tổ chức cụ thể.
_________________________

________________

Chữ Ký Phụ Huynh/Ngƣời Giám Hộ

Ngày

Con tôi không đƣợc phép tham gia vào các câu lạc bộ trƣờng học và các tổ chức sau đây:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Richard Woods, Gi m

c tr

ng học tiểu bang Georgia

“Educating Georgia’s Future” “Giáo dục t ơng lai Georgia”
Khu học chánh: _______________

Ngày hoàn thành: _______________

Thống K Nghề Nghiệp Phụ Huynh
Xin vui lòng hoàn tất mẫu đơn n y để ác định em con em qu vị có đủ điều kiện nhận thêm các dịch
vụ của Title I, Phần C
Gia đình qui vị có di chuyển để làm việc ở thành phố khác, quận, hoặc tiểu bang nào khác trong vòng ba năm qua không?
Có □ Không □

Nếu có, gia đình quí vị đến thành phố cƣ trú ngày nào
Có ai trong gia đình của quí vị đƣợc làm việc một trong những ngành nghề sau đây, hoặc toàn hoặc bán thời
gian hoặc làm tạm thời trong suốt ba năm qua? (Xin đánh dấu các áp dụng hợp lệ)
□ 1) Nông nghiệp; trồng / hái rau hoặc trái cây nhƣ cà chua, bí, nho, hành tây, dâu tây, quả việt quất, vv.
□ 2) Trồng cây, hoặc chặt cây (gỗ làm bột giấy) / cào rơm thông
□ 3) Gia công / đóng gói các sản phẩm nông nghiệp
□ 4) Sản xuất bơ sữa/Nuôi gà vịt/Chăn nuôi
□ 5) Đóng gói thịt / chế biến thịt / hải sản
□ 6) Đánh cá / nuôi trại cá
□ 7) Nghề nghiệp khác (Xin ghi rõ nghề nghiệp):
Tên của trƣờng

Tên của học sinh

Lớp

________________________

__________________________

_________________________

________________________

__________________________

_________________________

________________________

__________________________

_________________________

Tên của phụ huynh hoặc ngƣời giám hộ pháp lý
_________________________________________________________
Địa chỉ hiện tại : ___________________________________________________________________________
Thành phố : _________Tiểu bang : _________Mã bƣu điện: __________

Điện thoại: __________________

Cảm ơn quí vị!
Vui lòng gửi lại mẫu này cho trƣờng học
Các câu trả lời cho cuộc t

ng k này s giúp x c đ n xem con em của quí v c đủ điều ki n để nh n t
trình Title I, Phần C

m được các d ch vụ của C ương

Note for the district : When both « yes » and one or more of the boxes from 1 to 7 is/are checked, please give this form to
the migrant liaison or migrant contact for your schoo/district. Please keep original in student s records. Non-funded
(consortium) systems should fax occupational parent surveys to the regional MEP office sreving their district. For additional
questions regarding this form, please call the MEP office serving your district.

GA DOE Region 1 MEP, P.O BOX 780, 201 West Lee Street Brooklet, GA 30415
Toll Free (800) 621-5217 Fax (912) 842 5440
GA DOE Region 2 MEP, 221 N, Robinson Street, Lenox, GA 31637
Toll Free (865) 505-3182 Fax (229) 546-3251
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