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Hiện diện

Phạt Cấm Túc

Nhà trường cho phép con tôi được nghĩ học bao nhiêu
ngày?

Nếu con tôi bị phạt cấm túc và tôi không đồng ý với phạt
cấm túc, tôi phải làm gì?

Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson tin tưởng
rằng học sinh hiện diện mỗi ngày rất là quan trọng trong việc
thành công trong năm học.

Học sinh Tiểu học/Trung học cấp II & III: Theo luật
của Tiểu bang đòi hỏi học sinh phải hiện diện 60,120 phút
cho năm học để đủ điều kiện cho lên lớp. Có nghĩa là để có
thể đủ điều kiện lên lớp học sinh không được vắng mặt hơn
10 ngày.

Học sinh bậc Trung học: Để nhận được điểm cho một
học kỳ, học sinh phải hiện diện 30,060 minutes. Đây có
nghĩa là học sinh không thể vắng mặt hơn 4.5 ngày cho Học
kỳ 1, và 5.5 ngày cho Học kỳ 2.

Vắng mặt có phép
Tôi phải làm gì nếu con tôi bị ốm, bị phạt, phải ra tòa,
hoặc có thân nhân chết? Còn những ngày nghĩ lễ thì sao?
Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson có nhiều
loại vắng mặt. Phụ huynh có thể bàn thảo với Hiệu trưởng.

Bị Ốm: Những học sinh đau ốm bị đánh dấu vắng mặt
không phép trừ trường hợp phụ huynh nộp giấy chứng nhận
của bác sĩ hoặc giấy cho phép. Nếu học sinh vắng mặt hơn 3
ngày liên tiếp. Nếu có giấy chứng nhận của bác sĩ hoặc giấy
phép của phụ huynh, học sinh đó được phép làm lại các bài
kiểm tra, bài tập và những ngày vắng mặt đó không đòi hỏi
phải tính trong số ngày hiện diện.

Bị Phạt Cấm túc: Học sinh bị phạt cấm túc bên ngoài
trường bị đánh dấu như là vắng mặt. Học sinh được phép
làm lại bài kiểm tra (nhận nguyên số điểm hoặc một phần),
nhưng sẽ bị tính như là vắng mặt.

Tòa Án: Học sinh bị ra tòa phải có giấy chứng nhận từ tòa

Hiệu trưởng có thể đưa ra hình thức kỷ luật hợp lý và các
biện pháp để duy trì và bảo vệ thời gian giảng dạy tại các
trường. Phụ huynh sẽ nhận được giấy từ nhà trường, tiều
bang và lý do về hành vi phạm tội và thời hạn trở lại. Nếu
phụ huynh không tin rằng học sinh phạm tội, phụ huynh có
quyền kháng cáo.

Kháng Cáo: Phụ huynh/Giám hộ có quyền kháng cáo tại
văn phòng district Hearing Officer số điện thoại 365‑5312 trong
vòng 5 ngày kể từ ngày nhận giấy phạt. Văn phòng district
Hearing Officer’s là người quyết định sau cùng.

Bị Trục xuất
Nếu con tôi bị đuổi học, tôi phải làm gì? Tôi có thể kháng
cáo không? Con tôi có thể theo học trường khác không?
Hiệu trưởng có thể đề nghị trục xuất khỏi trường vì những vi
phạm nghiêm trọng thường xuyên xảy ra. Phụ huynh sẽ nhận
được giấy đình chỉ từ nhà trường, tiểu bang và lý do về hành
vi phạm tội và thời hạn trở lại. Nếu phụ huynh không tin
rằng học sinh phạm tội, phụ huynh có quyền kháng cáo.

Kháng Cáo: Phụ huynh/Giám hộ có quyền kháng cáo tại
văn phòng district Hearing Officer số điện thoại 365‑5312
trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận giấy phạt. Văn phòng
district Hearing Officer sẽ tổ chức một buổi điều trần với
phụ huynh, hiệu trưởng, và học sinh. Nếu phụ huynh không
đồng ý với kết quả/ phán quyết với các viên chức điều trần
của văn phòng Hearing Officer, quý vị có thể kháng cáo lên
Sở Giáo Dục (the school board) liên lạc với văn phòng Chief
Student Support số điện thoại 349‑7901.

Trường học Alternative: Ty Học Chánh Trường Công
Lập Quận Jefferson có nhiều trường học alternative cung cấp
cho Phụ huynh.

án để trở lại trường học. Học sinh được phép làm lại bài
kiểm tra, và vắng mặt miễn trừ.

• Alternative Schools

Chết: Học sinh phải tham dự đám tang của thân nhân chết

• Virtual Learning

được phép vắng mặt miễn trừ. Học sinh được phép làm lại
bài kiểm tra, vắng mặt được tính có phép và học sinh có thể
đem theo bài học trong thời gian tham dự tang lễ.

Nghĩ lễ tôn giáo: Phụ huynh phải trao đổi với Hiệu trưởng
trường học. Xin phép những ngày vắng mặt và được phép
mang theo những tài liệu học.

• PM School

Văn phòng the district Hearing sẽ hướng dẫn phụ huynh
chọn trường.

Bắt nạt
Bắt nạt là gì? Tôi phải làm nếu con tôi bị bắt nạt? Nhà
trường nên làm gì?
Bắt nạt là hành vi hung hăng của các trẻ em trong độ đi học
hoặc cảm thấy bản năng bị mất cân bằng. Hành vi hung hăng
được lập đi lập lại nhiều lần. Xem trang số 6 của sách the
Policies and Procedures Book for the official definition.
Nếu phụ huynh biết con em mình đang bị bắt nạt, phụ huynh
hãy viết báo cáo bằng văn bản. Hiệu trưởng sẽ bắt đầu kiểm
tra. Cha mẹ của nạn nhân và phụ huynh của người phạm tội
sẽ nhận được thông báo và buổi phỏng vấn giữa nạn nhân và
người phạm tội được mở ra. Phụ huynh sẽ được thông báo
về những hậu quả xảy ra. Hiệu trưởng sẽ có hành động tạm
thời khi cần thiết trong khi chờ đợi điều tra. Sau khi điều tra
phụ huynh sẽ nhận được thông báo dưới sự hướng dẩn của
FERPA.

Trường‑Căn bản tranh cãi
Tôi sẽ liên lạc với ai nếu tôi có vấn đề tranh cãi với trường
học con tôi?

Giáo dục đặc biệt và 504
Con của tôi có được hưởng quyền IDEA và section 504?
Tôi phải liên lạc với ai nếu tôi có câu hỏi? Tôi phải làm gì
nếu con tôi không được hòa giải trong sự điều tiết?
Đạo luật giáo dục cá nhân khuyết tật (The Individuals with
Disabilities Education Act (IDEA) là một đạo luật bảo đảm
các dịch vụ phục vụ cho trẻ bị khuyết tật trên toàn quốc.
Những học sinh được xác nhận là bị khyết tật (Student with
a Disability) hoặc 504 nhất định chịu dưới sự chỉ đạo của
IDEA. Nếu quý vị có câu hỏi về sự giáo dục đặc biệt
(Special Education child), liên hệ với Ban Tham Vấn Giáo
Dục đặc biệt (the Director of SPED Compliance) số điện thoại
349‑7950. Nếu quý vị có câu hỏi về quyền lợi của Section
504, liên hệ với the Coordinator số điện thoại 504 349‑7921.
Nếu con em quý vị không được hòa giải trong sự điều tiết,
hãy liên lạc với Hiệu trưởng. Nếu quý vị cảm thấy không hài
lòng, quý vị có thể liên lạc với những nhân viên trong danh
sách sau đây, hoặc văn phòng Ban Tham Vấn 365-5315.

Nếu một vấn đề phát sinh tại trường học của con em quý vị:
1.

Liên lạc tức khắc với giáo viên của con em quý vị.

2.

Nếu quý vị cảm thấy không hài lòng với
sự phản hồi, liên lạc với Hiệu trưởng.

3.

Nếu quý vị vẫn cảm thấy không hài lòng, liên lạc
với Giám viên Hiệu Trưởng số điện thoại 365‑
5335.

4.

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên lạc với văn phòng
Chief of Achievement và Accountability số điện thoại
349‑8904, hoặc văn phòng the compliance office số
điện thoại 365‑5312.

PHẢN HỒI
Có số hoặc email address để chúng tôi gởi lại sự phản
hồi như là kinh nghiệm tại trường Công lập quận
Jefferson?
Chúng tôi sẽ đánh giá sự phản hồi của quý vị. Câu hỏi, quan
tâm, hoặc phản hồi về những kinh nghiệm tại JPPSS, email
hoặc text cho chúng tôi tại mạng:

jppsscustomerfeedback@jppss.k12.la.us
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