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ĐIỀU KHOẢN ĐẠO LUẬT 1974
Hiệu trưởng/Chỉđịnh viên phải tuân theo các quy luật
trong đạo luật này, trong trường hợp phụ huynh/giám
hộ và học sinh có thể bị thương tích hoặc tổn thương
con em của mình.

Nếu phụ huynh không hài lòng với những
thông tin được cung cấp
Phụ huynh/Giám hộ có trẻ bị tổn thương có thể tìm
biện pháp khắc phục theo pháp lý.

Phụ huynh phải đến trường với trẻ
Trung học Cấp I & II, sau khi bị đình chỉ lần thứ hai
và lần thứ ba kỷ luật chỉ định viên sẽ lên lịch họp cho
học sinh với một Cố vấn viên.

Quy định Phạt Kỷ Luật
3 ngày đình chỉ học = Phụ huynh/Giám hộ phải
tuân theo các buổi họp
9 ngày đình chỉ học = Đình chỉ viên sẽ gởi thông
báo phụ huynh/giám hộ
Họp sẽ được tiến hành ngày thứ 3 kể từ khi bị
tạm đình chỉ

Kháng Cáo đình chỉ
Nếu như sự đình chỉ không hợp lệ, phụ huynh có
quyền làm thủ tục kháng cáo.

Đình chỉ Làm việc thêm
Những học sinh bị đuổi học 10 ngày hoặc ít hơn
không làm đầy đủ các bài tập, phải hoàn thành một cách
thỏa đáng và kịp thời theo quyết định của Hiệu trưởng hoặc Chỉ
định viên sẽ nhận được tín chỉ hoặc một phần tín chỉ.

Để biết thêm chi tiết và danh sách vi
phạm bị đình chỉ
Phụ huynh có thể tham khảo trong sách Phương
Cách & Điều lệ dành cho học sinh về các vi phạm
đình chỉ và có hành động khắc phục trong trường
học hoặc tại trang mạng: Jpschools.org under Quick
Links hoặc gọi điện thoại.

