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Sổ Tay Phụ Huynh và Học Sinh 
Năm Học 2021-2022 

 
Chào mừng quý vị đến với Insight PA! 

Kính Gửi Học Sinh và Phụ Huynh: 
 
Tôi hân hạnh chào mừng quý vị đến với năm học 2021-2022. Trường Insight PA Cyber Charter School cam kết cung cấp sự giáo 
dục của trường đặc cách ảo (cyber charter school) có chất lượng cao, mang tính đổi mới, và cá nhân hóa, trong đó mỗi học sinh 
được khuyến khích đạt được sự xuất sắc trong học tập và trở thành người học suốt đời. 
 
Việc duy trì sự liên lạc cởi mở và hiệu quả giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh là một chìa khóa dẫn đến sự thành công 
trong học tập của học sinh. Tâm niệm điều này, tôi đề nghị quý vị làm quen với các chính sách, thủ tục, quy tắc, và quy định có 
trong các trang này vì chúng góp phần tạo ra một trải nghiệm học tập tích cực và an toàn cho học sinh của chúng ta. 
 
Có khả năng là sổ tay này không thể giải quyết tất cả các tình huống có thể phát sinh trong năm học. Nếu quý vị có một quan 
ngại không được giải đáp đầy đủ hoặc rõ ràng trong sổ tay này, quý vị có thể liên hệ với hiệu trưởng, tư vấn viên, hoặc giáo viên 
của con quý vị. 
 
Chúc quý vị có một năm học thành công và thắng lợi.  
 
Trân trọng, 
Eileen Cannistraci – CEO 
 
Kính Gửi Học Sinh và Phụ Huynh: 
 
Chúng tôi vinh dự khi quý vị đã chọn nắm bắt tiềm năng có một không hai của việc học trực tuyến bằng việc tham gia cộng đồng 
học đường của chúng tôi. Nhóm Insight Pennsylvania biết rằng không phải học sinh nào cũng học theo cách giống nhau. Chúng 
tôi tin rằng bằng việc kết hợp một chương trình học trực tuyến chất lượng cao với hoạt động giảng dạy hiệu quả của các giáo 
viên có chứng nhận của Pennsylvania và một nhóm hỗ trợ học sinh tận tâm (cố vấn, tư vấn viên, và nhân viên hỗ trợ gia đình), 
chúng tôi đã lập ra một chương trình trong đó tất cả học sinh Pennsylvania có thể phát huy hết tiềm năng của mình. 
 
Quý vị có thể giúp con mình thành công trong chương trình của chúng tôi bằng cách liên lạc thường xuyên và chủ động với giáo 
viên, đảm bảo rằng học sinh tham dự tất cả các buổi học phát trực tiếp bắt buộc, và theo dõi tiến độ của khóa học và thời gian 
học ở nhà. Nhân viên của chúng tôi sẽ nỗ lực lập ra một Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân Hóa (individualized Learning Plan (ILP)) 
cho con quý vị bắt đầu học với chúng tôi—sự tham gia của quý vị trong quy trình này sẽ giúp đảm bảo chúng tôi lập ra một kế 
hoạch đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của con quý vị. 
 
Trước khi trường học bắt đầu, hãy chờ thông tin về lịch học và thông tin định hướng. Để biết hướng dẫn, để được giúp đỡ khi 
bắt đầu, và những câu hỏi thường gặp, hãy đảm bảo tham khảo trang k12start.com. Learning Coach University là một tài nguyên 
xuất sắc dành cho các Người Hỗ Trợ Học Tập (Learning Coach) mới và kỳ cựu! 
 
Chào mừng quý vị đến với Trường Insight Pennsylvania Cyber Charter School. Chúng tôi hân hạnh được hợp tác với quý vị và 
con quý vị!  
 
Giám Đốc Chấp Hành 
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Mục Lục 
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Danh Bạ Trường 
350 Eagleview Blvd, Exton, PA 193541 

Điện thoại: 484-713-4353 Fax: 484-540-9393 
 
 

Vai trò Tên Email 
Tổng Giám Đốc Điều Hành Eileen Cannistraci eicannistraci@insightpa.org 
Giám Đốc Điều Hành Michael Frost Mfrost@insightpa.org 
Giám Đốc Đào Tạo Julie Jaszcar jjaszcar@insightpa.org 
Hiệu Trưởng Tiểu Học Kelly Bryniarski Kbryniarski@insightpa.org 
Hiệu Trưởng Trung Học Cơ Sở Jessica Wright jwright@insightpa.org 
Hiệu Trưởng Trung Học Phổ 
Thông 

 
Beryl Cohen 

 
bcohen@insightpa.org 

Quản Trị CTE Barry King bking@insightpa.org 
Trưởng Phòng Truyền Thông Amanda Morrison Amorrison@insightpa.org 
Giám Đốc Các Chương Trình 
Đặc Biệt 

 
Xác định sau  

Điều Phối Viên Phát Triển 
Chuyên Môn 

 
Tasha Harris 

 
tharris@insightpa.org 

Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Học 
Sinh 

 
Shalana Brenner 

 
sbrenner@insightpa.org 

Giám Đốc Nghiệp Vụ Marissa Bush mbush@insightpa.org 
Giám Đốc Báo Cáo và Tuân 
Thủ 

 
Johanna Best 

 
jbest@insightpa.org 

Điều Phối Viên Phụ Trách Học 
Sinh 

 
Kymberly Outten 

 
koutten@insightpa.org 

Điều Phối Viên Phát Triển 
Tiếng Anh 

 
Jamiee Varsalone 

 
jvarsalone@insightpa.org 

Hiệu Phó Trung Học Phổ Thông Megan Miller mmiller@insightpa.org 
Hiệu Phó Trung Học Cơ Sở Allison Parry awallace@insightpa.org 
Hiệu Phó Tiểu Học Kelly Quackenbush kquackenbush@insightpa.org 
Nhân viên ghi danh Hồ Sơ Học Sinh srecords@insightpa.org 
Chuyên cần Chuyên cần attendance@insightpa.org 
Điều Phối Viên Khảo Thí Lori Jones ljones@insightpa.org 
Y Tá Nhà Trường Elaine Maffia emaffia@insightpa.org 
Y Tá Nhà Trường Wendy Smith wsmith@insightpa.org 
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Hỗ Trợ Khách Hàng K12 
Khả dụng đối với các gia đình 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, 361 ngày mỗi năm 
• Điện thoại số 866-K12-CARE (866-512-2273) 
• Yêu Cầu Dịch Vụ Web (webform.k12.com) 
• Trực tuyến tại K12.com/Support để biết thông tin đăng nhập Hỗ Trợ Khách Hàng Tự Phục Vụ: 
 

Chăm Sóc Khách Hàng 
Tài liệu – Thay thế tài liệu bị thiếu, hư hỏng hoặc thất lạc 
Cài Đặt Tài Khoản Trường Trực Tuyến 
Hỗ Trợ Đăng Nhập Trường Trực Tuyến và Phần Mềm Bên Thứ 3 
Thắc Mắc về Điều Hướng & Bắt Đầu Sử Dụng Trường Trực Tuyến 
Hỗ Trợ Yêu Cầu Tài Liệu và Phần Cứng 

 
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 
Phần cứng – Xử lý sự cố thiết bị của học sinh và thay thế phần cứng do K12 cung cấp khi cần thiết 
Phần mềm – Xử lý sự cố tất cả phần mềm K12 và phần mềm bên thứ 3 (Collaborate, QuickTime, Java, Adobe 
Flash Player và Reader, v.v.)  
Xác định và xử lý lỗi phần mềm và làm hợp với các nhóm IT của K12 để giải quyết 
Khả năng kết nối – Xử lý các vấn đề nối mạng ở nhà và giới thiệu đến các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet nếu cần 

 
TỔNG QUAN 

 

Mục đích cơ bản của trường Insight PA Cyber Charter School (Insight PA) là tạo điều kiện, truyền cảm hứng và chuẩn bị cho học 
sinh đạt được các mức tiêu chuẩn họ thuật cao nhất, để các em sẽ tạo ra một sư tác động mạnh mẽ trong các cộng đồng của 
mình. Tầm nhìn của Insight PA là kích thích khát vọng học tập ở mọi học sinh và nuôi dưỡng các em để hiểu được các mục tiêu 
của mình và đặt ra một con định hướng rõ ràng để đạt được các mục tiêu đó. 
 
Chúng tôi tin rằng học sinh học theo các cách khác nhau và do đó xứng đáng có một ngôi trường có thể thích nghi theo những 
ưu điểm và thiếu sót của các em. Đây là lý do tại sao nhân viên của chúng tôi lập ra một Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân Hóa (ILP) 
với sự hợp tác của mỗi và mọi học sinh và gia đình. ILP gồm có các mục tiêu học thuật và phi học thuật, cá nhân, có mục tiêu và 
đảm bảo các mục tiêu này phù hợp với những hành động, định hướng và các chuẩn tạm thời tương ứng để mang lại thành công. 
Đối với một số học sinh của chúng tôi, điều này có thể có nghĩa là một phương pháp giảng dạy mang tính phi đồng bộ hơn. 
Số khác, nhất là các em gặp khó khăn trong học tập hoặc với các mức gắn kết, có khả năng thực hiện theo một phương pháp 
mang tính đồng bộ hơn. 
 
Chúng tôi biết rằng sự gắn kết là yêu cầu tiên quyết đầu tiên để đảm bảo thành công. Do đó, trong khi các giáo viên đóng vai trò 
trung tâm trong mô hình giảng dạy của chúng tôi, chúng tôi bổ sung cho họ bằng các tư vấn viên, nhóm hỗ trợ gia đình, công tác 
viên xã hội và nhân viên hỗ trợ khác. Các nhóm ILP của chúng tôi xem xét từng học sinh, cố gắng hiểu được các em một cách 
trọn vẹn, và hợp tác với các gia đình lập ra một kế hoạch sẽ dẫn đến tiến bộ toàn diện. Học sinh của chúng ta phải được gắn kết 
nếu chúng ta muốn thành công. 
 

HỖ TRỢ NHÓM ĐỐI VỚI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC 
 
Không thể đạt được các mục tiêu giáo dục nếu không có các thành viên chủ chốt của tập thể phục vụ học sinh. Insight PA tin 
rằng xung quanh học sinh nên có các nhà lãnh đạo, giáo viên và đối tác phụ huynh hoặc người hỗ trợ học tập tận tâm. Nhóm 
này phụ trách thúc đẩy hoạt động giảng dạy nhưng trước tiên có thể cần phải giải quyết và loại bỏ một số rào cản xã hội-tình 
cảm trước khi việc học diễn ra. Nhóm này gồm các giáo viên, thành viên nhóm hỗ trợ gia đình, tư vấn viên, chuyên viên, điều 
phối viên cộng đồng và điều phối viên phụ huynh, cam kết: 

• Đặt ra những kỳ vọng cao cho tất cả các bên; 
• Xác định và loại bỏ những rào cản cản trở sự phát triển của học sinh; 
• Xác định phương pháp học tập cá nhân hóa hiệu quả nhất để đáp ứng các nhu cầu riêng của từng học sinh; 
• Tham gia liên lạc có ý nghĩa, trực tiếp về các mục tiêu và tiến bộ; 
• Nuôi dưỡng những mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa học sinh, phụ huynh, cộng đồng, giáo viên, nhân viên và nhà quản lý; 
• Sử dụng hoạt động giảng dạy dựa trên nghiên cứu để đảm bảo tất cả học sinh nắm vững kiến thức; và 
• Tôn trọng việc thời gian là một hàng hóa có hạn, không bao giờ được lãng phí. 

Mỗi lớp học trực tuyến có chương trình học thu hút và phù hợp, phát huy những sở thích và khả năng của học sinh. Các nhu cầu 
của học sinh, như được xác định bằng đánh giá thường xuyên, cung cấp thông tin cho hoạt động giảng dạy của chúng tôi và 
định hướng cho các dịch vụ can thiệp thích hợp và hiệu quả. Chúng tôi cung cấp một môi trường học tập phong phú hóa và một 
hệ thống hỗ trợ toàn diện để đáp ứng nhu cầu của học sinh toàn diện. Chúng tôi muốn trở thành một nơi tại đó học sinh, một số 
em trước đây bị mắt kẹt hoặc chậm tiến, có thể phát triển. 
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Các Yêu Cầu Tuyển Sinh và Ghi Danh 
Tất cả học sinh hội đủ điều kiện trong Commonwealth of PA từ Mẫu Giáo-Lớp 12 đều đủ điều kiện theo học tại trường Insight PA 
Cyber Charter School. Trong giáo dục, không có một phương pháp đáp ứng tất cả, và Insight PA cam kết cung cấp cho học sinh 
và các gia đình một môi trường học tập trực tuyến có thể đáp ứng các nhu cầu riêng của từng học sinh. 
 
Dựa trên Mục 1723-A của luật về Trường Đặc Cách (Charter School law), bất kỳ học sinh nào ở độ tuổi học Mẫu Giáo-Lớp 12 cư 
trú trong Commonwealth đều hội đủ điều kiện ghi danh vào trường Insight PA Cyber Charter School. Chúng tôi sẽ không phân 
biệt đối xử trong các chính sách hay phương pháp thực hành tuyển sinh dựa trên khả năng trí tuệ hay khả năng thể thao, các số 
đo thành tích hay năng khiếu, tư cách người khuyết tật, trình độ thành thạo Tiếng Anh hay bất kỳ cơ sở nào khác sẽ là phi pháp 
nếu một học khu áp dụng. Chúng tôi sẽ không sử dụng các bài kiểm tra thành tích, kiểm tra đầu vào hay các cách khác để kiểm 
tra khả năng trí tuệ của học sinh để chấp nhận hay từ chối tuyển sinh. Chúng tôi sẽ không đánh giá điểm trung bình chung của 
học sinh khi xem xét bất kỳ hồ sơ ghi danh nào của học sinh. 
 
Insight PA Cyber Charter School sẽ yêu cầu cung cấp giấy tờ theo quy chế tiểu bang để ghi danh bao gồm: 
 
• Bản sao Giấy Khai Sinh/Giấy Tờ Chứng Minh Độ Tuổi 
• Hồ Sơ Tiêm Chủng 
• Giấy Tờ Chứng Minh Nơi Cư Trú (trừ học sinh vô gia cư) 
• Bản Cam Kết Có Tuyên Thệ Về Kỷ Luật 
• Khảo Sát Về Ngôn Ngữ Sử Dụng Ở Nhà 
 
Ngoài ra, mặc dù không phải là một điều kiện ghi danh, Nhà Trường sẽ yêu cầu phụ huynh/học sinh điền vào mẫu đơn Tiết Lộ 
Hồ Sơ, Mẫu Đơn Thông Tin Ghi Danh Học Sinh, Mẫu Đơn Sử Dụng Tài Sản Cho Mục Đích Giảng Dạy, Mẫu Đơn Thông Tin Thu 
Nhập Gia Đình, và Mẫu Đơn Thông Báo Ghi Danh Trường Đặc Cách của Sở Giáo Dục Pennsylvania (Pennsylvania Department 
of Education (PDE)). 

Không Phân Biệt Đối Xử 
Insight PA sẽ không từ chối tuyển bất kỳ học sinh nào vào trường hay từ chối sự tham gia trong, từ chối quyền lợi hay phân biệt 
đối xử đối với bất kỳ học sinh nào trong bất kỳ dịch vụ nào trong chương trình học, ngoại khóa, dịch vụ học sinh, chương trình hay 
hoạt động giải trí hoặc khác. Các quyền của học sinh không bị hạn chế hay ảnh hưởng vì giới tính, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc 
quốc gia, tổ tiên, tín ngưỡng, tình trạng mang thai, tình trạng hôn nhân, hay tư cách làm cha mẹ, thiên hướng tình dục, bản dạng 
giới hay khuyết tật thể chất, tâm thần, tình cảm hay học tập của người đó theo quy định của các quy chế của tiểu bang và liên 
bang. Chính sách này cũng cấm hành vi phân biệt đối xử theo định nghĩa của Khoản IX (Title IX) của Các Tu Chính Án Giáo Dục 
(Education Amendments) năm 1972 (giới tính), Title VI (Khoản VI) của Đạo Luật Dân Quyền (Civil Rights Act) năm 1964 (chủng 
tộc và nguồn gốc quốc gia) và Mục 504 (Section 504) của Đạo Luật Phục Hồi (Rehabilitation Act) năm 1973 (khuyết tật). 
 
Tiêu đề IX 
Tiêu đề IX của Các Tu Chính Án Giáo Dục 1972, 20 Bộ Luật Hoa Kỳ (United States Code (U.S.C.)) §1681 và các quy định sau 
đó, bảo vệ học sinh tránh bị phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong các chương trình hay hoạt động giáo dục nhận hỗ trợ tài 
chính của Liên Bang. Tiêu đề IX quy định rằng: Không ai sẽ, dựa trên giới tính, bị loại khỏi, bị từ chối phúc lợ, hay bị phân biệt 
đối xử trong bất kỳ chương trình học thuật, ngoại khóa, nghiên cứu, dạy nghề, hay chương trình hay hoạt động giáo dục nào 
khác được điều hành bởi một đơn vị nhận hỗ trợ tài chính Liên Bang. 
 
Cấm Trả Đũa 
Insight Pennsylvania Cyber Charter School (ISPA) sẽ không trả đũa bất kỳ cá nhân nào vì phản đối một phương pháp thực hành 
hay chính sách giáo dục phi pháp, hay đưa ra các cáo buộc, làm chứng hoặc tham gia trong bất kỳ khiếu nại hay kiện tụng nào 
theo Tiêu đề IX. 
 
Quy Tắc Cơ Bản 
Trong quá trình cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ, quyền lợi, hay dịch vụ nào cho một học sinh, ISPA sẽ không, dựa trên giới tính: 
 

• Đối xử với một người theo cách khác biệt so với một người khác khi xác định xem người đó có đáp ứng bất kỳ yêu cầu 
hay điều kiện nào để cung cấp sự hỗ trợ, quyền lợi, hay dịch vụ đó hay không; 

• Cung cấp sự hỗ trợ, quyền lợi, hay dịch vụ khác biệt hoặc cung cấp sự hỗ trợ, quyền lợi, hay dịch vụ theo một cách khác;  
• Từ chối cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ, quyền lợi, hay dịch vụ nào như thế cho bất kỳ ai; 
• Áp dụng các quy tắc riêng biệt hoặc khác biệt về hành vi, trừng phạt, hoặc sự đối xử khác đối với bất kỳ ai; 
• Hỗ trợ hoặc có hành vi phân biệt đối xử với bất kỳ ai bằng việc cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, 

hoặc cá nhân nào phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong việc cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ, quyền lợi hay dịch vụ nào cho học 
sinh hoặc nhân viên;  

• Hạn chế khác đối với bất kỳ ai trong việc hưởng bất kỳ quyền, đặc quyền, lợi ích, hay cơ hội nào 

Điều Phối Viên Tiêu đề IX 
Trường Đặc Cách đã chỉ định một Điều Phối Viên Tiêu đề IX để đảm bảo sự tuân thủ của họ với Tiêu đề IX. Các trách nhiệm cốt 
lõi của Điều Phối Viên Tiêu đề IX sẽ là: Eileen Cannistraci – EiCannistraci@insightpa.org 

mailto:EiCannistraci@insightpa.org
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1. Điều phối viên những nỗ lực theo Tiêu đề IX bao gồm phát triển, triển khai, và giám sát các trường hợp tiết lộ, chính 
sách, thủ tục và phương pháp thực hành thích hợp được thiết kế để tuân thủ luật pháp, quy định, và án lệ của liên bang 
và tiểu bang yêu cầu phải giải quyết nhanh chóng và công bằng tất cả khiếu nại tuân theo Tiêu đề IX; 

2. Lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát tất cả các hoạt động và nhân sự của chương trình theo Tiêu đề IX bao gồm tham vấn các 
cơ quan lập chính sách và nhân sự cấp cao phù hợp cho mục đích tư vấn, làm rõ và xác định biện pháp cần thiết để loại 
bỏ tình trạng phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong tất cả các chương trình và hoạt động giáo dục, nhằm đảm bảo rằng 
khả năng tiếp cận cơ sở vật chất, cơ hội, và tài nguyên là bình đẳng về giới tính trong toàn bộ học khu hoặc trường học; 

3. Cung cấp sự huấn luyện, tư vấn, và hỗ trợ kỹ thuật liên tục về Tiêu đề IX cho tất cả học sinh và nhân viên, với nội dung 
huấn luyện chuyên biệt hóa cho các viên chức/ban điều trần, điều tra viên, nhân viên thực thi pháp luật tại trường và 
nhân viên giải quyết kháng nghị; 

4. Phát triển, triển khai và điều phối những nỗ lực chiến lược tại cơ sở và/hoặc tại trường nhằm ngăn ngừa bạo lực tình dục 
và các hình thức phân biệt đối xử giới tính khác; 

5. Phát triển và phổ biến tài liệu giáo dục, bao gồm các tờ rơi, áp phích, và tài liệu trên web, thông tin cho các thành viên 
của cộng đồng học đường hoặc cơ sở (học sinh, giáo viên, nhà quản lý, nhân viên, và phụ huynh) về các quyền, trách 
nhiệm và tài nguyên theo Tiêu đề IX cả bên trong lẫn bên ngoài trường học/cơ sở; 

6. Giám sát hoạt động tiếp nhận, điều tra, xử lý, ban hành kết quả điều tra một cách nhanh chóng, hiệu quả, và bình đẳng, 
và kịp thời giải quyết tất cả các trường hợp phân biệt đối xử giới tính đã được báo cáo cho các nhân viên hữu trách 
và/hoặc được báo cáo hoặc nộp bởi học sinh, giáo viên, nhân viên, bên thứ ba, hoặc bởi thành viên của cộng đồng  
lớn hơn; 

7. Giám sát những nỗ lực tuân thủ Tiêu đề IX của các đại biểu, phòng ban và văn phòng khác của cơ sở/trường học (ví dụ 
như các điều tra viên, bộ phận phụ trách ứng xử/kỷ luật học sinh, dịch vụ dành cho nạn nhân, an toàn công cộng, dịch vụ 
y tá/chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tư vấn, các vấn đề học sinh, nhân sự, các vấn đề của giáo viên/học thuật, thể thao, v.v.); 

8. Gửi thông báo thích hợp về một vụ điều tra; xác định mức độ của một vụ điều tra; đảm bảo cung cấp các biện pháp khắc 
phục ban đầu; đảm bảo tuân thủ thời hạn; gửi thông báo thích hợp về các cáo buộc, thông báo điều trần, thông báo kết 
quả, và các biện pháp khắc phục, và cung cấp một kho thông tin và nguồn lưu giữ hồ sơ tổ chức (cũng có thể được 
ủy quyền); 

9. Hướng dẫn và hỗ trợ cho các nạn nhân của bạo lực tình dục và phân biệt đối xử giới tính bao gồm giới thiệu đến các tài 
nguyên hỗ trợ, thông báo về quyền nộp đơn khiếu nại nội bộ, thông báo về quyền khiếu nại cho Phòng Dân Quyền của 
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (US Department of Education Office for Civil Rights), và thông báo về quyền báo cáo sự việc cho cơ 
quan thực thi pháp luật; 

10. Giám sát sự tuân thủ với và cung cấp sự tư vấn liên tục về Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 và các điều luật 
liên quan của liên bang và tiểu bang cấm phân biệt đối xử và quấy rối đối với tất cả các tầng lớp được pháp luật bảo vệ; 

11. Tổ chức và duy trì hồ sơ khiếu nại, báo cáo giải quyết, và các hồ sơ khác về sự tuân thủ Tiêu đề IX, bao gồm báo cáo 
thường niên về số lượng và bản chất của các khiếu nại đã nộp và cách giải quyết các khiếu nại đó, thu thập dữ liệu, đánh 
giá tình hình, giám sát mô thức; và 

12. Đóng vai trò như người liên hệ chính đối với các thắc mắc của chính phủ tuân theo Tiêu đề IX. 
 
Quấy Rối Tình Dục 
 
Theo Hướng Dẫn của Phòng Dân Quyền (Office of Civil Rights (“OCR”)) thuộc Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, phải cân nhắc các yếu tố 
liên quan khác nhau để xác định xem một môi trường thù địch đã được tạo ra hay chưa. Hướng dẫn này định hướng cho hành vi 
liên quan để được xem xét trên quan điểm cả chủ quan lẫn khách quan. Cụ thể là, các tiêu chuẩn của OCR yêu cầu hành vi đó 
phải được đánh giá trên quan điểm của một người bình thường ở vị trí của nạn nhân, có cân nhắc tất cả các tình huống. Hành vi 
càng nghiêm trọng, càng ít nhu cầu phải chứng minh một loạt các sự việc lặp đi lặp lại để chứng tỏ có một môi trường thù địch, 
nhất là khi hành vi đó là hành vi thân thể. Một sự việc bạo lực tình dục duy nhất hoặc riêng lẻ có thể tạo ra một môi trường 
thù địch. 
 
Quấy rối tình dục bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tán tỉnh tình dục, đòi hỏi quan hệ tình dục, và hành vi khác bằng lời hoặc 
thân thể có bản chất tình dục khi: 
 

1. Sự khuất phục hành vi như thế được tạo thành một điều Tiêu đề hoặc điều kiện một cách rõ ràng hoặc ngụ ý đảm bảo sự 
thành công của một học sinh trong môi trường làm việc; 

2. Sự khuất phục hoặc từ chối hành vi như thế của một học sinh được dùng làm cơ sở cho các quyết định của nhà trường 
ảnh hưởng đến học sinh đó; hoặc 

3. Hành vi như thế có mục đích hoặc tác dụng nhằm cản trở bất hợp lý đến hiệu quả học tập của một học sinh hoặc tạo ra 
môi trường học tập gây lo sợ, thù địch, hoặc ác cảm. 

 
Quấy Rối Dựa Trên Giới Tính 
 
Quy định cấm phân biệt đối xử giới tính của Tiêu đề IX mở rộng áp dụng cho các khiếu kiện về phân biệt đối xử dựa trên xác 
định giới tính hoặc việc không theo các quy chuẩn định kiến về nam tính hay nữ tính và OCR tiếp nhận các khiếu nại như thế để 
điều tra. Quấy rối dựa trên giới tính là một hình thức khác của quấy rối dựa trên tính dục và dùng để chỉ hành vi không mong 
muốn dựa trên giới tính thực tế hoặc nhận thấy của một người, bao gồm quấy rối dựa trên bản dạng giới hoặc không theo các 
thành kiến rập khuôn về giới tính, và không nhất thiết gồm có hành vi mang bản chất tình dục. Tương tự, thiên hướng tình dục 
hoặc bản dạng giới thực tế hoặc nhận thấy của các bên không làm thay đổi các nghĩa vụ của ISPA. Các vụ án gần đây đã công 
nhận các hành vi quấy rối nhắm đến một người vì giới tính là quấy rối tình dục, bất kể ý định rằng sau hành vi đó là gì. ISPA áp 
dụng cách diễn giải này trong chính sách của nó. 
 
Tổng quát 
 
Quấy rối tình dục là vi phạm luật pháp liên bang và tiểu bang và không chỉ có thể khiến cho ISPA với tư cách một tổ chức trường 
học, mà còn khiến cho cá cá nhân do ISPA tuyển dụng, phải chịu trách nhiệm pháp lý đáng kể theo quy định của pháp luật. 
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Khi ISPA biết hoặc có lý do biết hành vi quấy rối dựa trên giới tính có thể có, nó sẽ áp dụng các biện pháp ngay lập tức và thích 
hợp để điều tra hoặc xác định theo cách khác về sự việc đã diễn ra. Nếu điều tra cho thấy rằng hành vi quấy rối đã tạo ra một 
môi trường thù địch, ISPA sẽ áp dụng các biện pháp nhanh chóng và hiệu quả, được tính toán hợp lý để chấm dứt hành vi quấy 
rối, loại bỏ môi trường thù địch, ngăn chặn tái diễn hành vi quấy rối, và, khi thích hợp, khắc phục tác động của nó. 
 
Ví Dụ về Hành Vi Bị Cấm 
 
Sau đây là ví dụ về các hành vi vi phạm Tiêu đề IX. Các ví dụ này sẽ không được diễn giải là danh sách bao gồm tất cả các hành 
vi bị cấm theo chính sách này: 
 
A. Tấn công thân thể mang bản chất tình dục, chẳng hạn như: 
 

1. Cưỡng hiếp, hành hung tình dục, gạ gẫm hoặc tìm cách thực hiện các hành vi vi phạm như thế, hoặc thực hiện một 
hành vi nhằm mục đích làm cho một người khác lo sợ bị tổn hại thân thể trước mắt hoặc lo sợ bị giết; và 

2. Cố tình tiếp xúc thân thể mang bản chất tình dục, chẳng hạn như đụng chạm, cấu véo, vỗ, nắm tay chân, chà sát hoặc 
khều cơ thể của học sinh, hoặc đụng chạm vào quần áo gần các bộ phận kín của người khiếu nại. 

 
B. Hành vi tán tỉnh tình dục không mong muốn, đề nghị hoặc bình luận tình dục khác chẳng hạn như: 
 

1. Cử chỉ, âm thanh, nhận xét, nói đùa, hoặc bình luận định hướng tình dục về tính dục hoặc kinh nghiệm tình dục của một 
người nhắm đến hoặc được thực hiện với sự hiện diện của bất kỳ học sinh nào 

2. Đối xử ưu tiên hoặc hứa hẹn đối xử ưu tiên nếu chấp nhận hành vi tình dục, bao gồm gạ gẫm hoặc tìm cách gạ gẫm bất 
kỳ học sinh nào tham gia hoạt động tình dục để được trả tiền hoặc thưởng; và 

3. Làm cho hoặc đe dọa làm cho một học sinh bị chú ý hoặc gặp hành vi tình dục không mong muốn, hoặc cố tình làm cho 
học sinh khó học tập thành công hơn vì giới tính của học sinh. 

 
C. Trưng bày các ấn phẩm ở bất kỳ đâu trong phạm vi kiểm soát của ISPA chẳng hạn như: 
 

1. Trưng bày hình ảnh, áp phích, biếm họa, lịch, vẽ bậy, đồ vật, tài liệu quảng bá, tài liệu đọc, nhạc hoặc tài liệu khác 
mang tính gợi dục, xúc phạm về mặt tình dục, hoặc khiêu dâm. 

 
Các trường hợp ngoại lệ sẽ được cân nhắc trong các tình huống trong đó hình ảnh khỏa thân hoặc ngôn ngữ gợi dục là cần thiết 
để chuyển tải một thông điệp quan trọng đối với sức khỏe hoặc sự an toàn công chúng hoặc là thích hợp theo cách khác về mặt 
sư phạm. Tuân theo các trường hợp ngoại lệ nói trên, tài liệu hình ảnh sẽ được xem là gợi dục nếu nó khắc họa một người thuộc 
một trong hai giới tính, đang khỏa thân hoặc bán khỏa thân hoặc tạo dáng nhằm mục đích rõ ràng là phô bày hoặc thu hút sự 
chú ý vào các phần kín của cơ thể người đó; 
 

2. Trưng bày hoặc phổ biến trong bất kỳ môi trường lớp học ảo nào các tài liệu lộ liễu, gợi dục, xúc phạm về mặt tình dục 
hoặc khiêu dâm; hoặc 

3. Tàng trữ tài liệu như thế theo cách có thể thấy trước hợp lý rằng chúng có thể bị người khác nhìn thấy. 
 
D. Thiên Vị Tình Dục: 
Cung cấp hoặc từ chối các cơ hội và quyền lợi của ISPA bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nhiệm vụ được giao, và đánh giá 
tiến bộ và báo cáo cấu thành các hành vi vi phạm Tiêu đề IX khi dựa trên sự thiên vị tình dục, và là hành vi bị cấm. 
 
E. Các Hành Thức Vi Phạm Tiêu đề IX Khác: 
Hành vi khác có mục đích hoặc tác động gây cản trở không hợp lý đối với điều kiện học tập của học sinh dựa trên giới tính cũng 
có thể cấu thành các hành vi vi phạm, và do đó, là bị cấm. Ví dụ về hành vi, khi dựa trên giới tính, vi phạm Tiêu đề IX, gồm có: 
 

1. Giao các nhiệm vụ không được đồng ý hoặc không an toàn; hoặc không giao nhiệm vụ tương đương, sẽ có xu hướng 
gây ra bất lợi cho sự phát triển của học sinh; 

2. Giữ lại thông tin, tài liệu, thiết bị hoặc đồ dùng cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ một cách hiệu quả; 
3. Không hợp tác hoặc hỗ trợ học sinh một cách bất hợp lý trong các vấn đề liên quan đến việc học; 
4. Cản trở nỗ lực của học sinh trong việc hoàn thành một nhiệm vụ theo cách thỏa đáng; 
5. Duy trì các tiêu chuẩn về hiệu quả học tập bất bình đẳng; 
6. Loại trừ học sinh, hoặc bày tỏ theo cách khác rằng học sinh không được hoan nghênh vì giới tính của các em; hoặc 
7. Gọi học sinh bằng tên xúc phạm mang tính tình dục vì giới tính của các em. 

 
F. Trả đũa vì khiếu nại theo Tiêu đề IX. Một danh sách không bao gồm tất cả các ví dụ về trả đũa có thể gồm có: 
 

1. Kỷ luật tùy tiện, đe dọa, thay đổi nhiệm vụ được giao một cách vô lý, cung cấp thông tin không chính xác, hoặc không 
hợp tác hay thảo luận về các vấn đề liên quan đến trường học với bất kỳ học sinh nào vì học sinh đó đã khiếu nại về, 
làm chứng hoặc hỗ trợ Tiêu đề 

2. Cố tình gây áp lực, từ chối giả mạo, nói dối về, hoặc che đậy hay tìm cách che đậy hành vi như mô tả trong bất kỳ mục nào bên trên. 
 
Khiếu Nại  
 
ISPA sẽ: 
 

1. Công bố Thông Báo Cấm Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Giới Tính trong các chương trình và hoạt động giáo dục của họ, 
bao gồm việc Tiêu đề IX yêu cầu nó không được phân biệt đối xử theo cách như thế. Thông báo phải cho biết rằng các 
thắc mắc về việc áp dụng Tiêu đề IX có thể được chuyển cho Điều Phối Viên Tiêu đề IX của ISPA hoặc cho OCR. Nó 
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sẽ gồm có tên hoặc danh xưng, địa chỉ văn phòng, số điện thoại, và địa chỉ email của Điều Phối Viên Tiêu đề IX của 
ISPA. Thông báo sẽ được đăng rõ trên trang web của ISPA và ở các địa điểm khác nhau trong khắp ISPA và được 
công bố trong các ấn phẩm điện tử và ấn phẩm in được phát hành rộng rãi, cung cấp thông tin cho học sinh và nhân 
viên về các dịch vụ và chính sách của ISPA; 

2. Chỉ định ít nhất một nhân viên để điều phối những nỗ lực của nó trong việc tuân thủ và thực hiện các trách nhiệm của 
nó theo Tiêu đề IX bao gồm giám sát tất cả khiếu nại theo Tiêu đề IX và xác định và giải quyết bất kỳ mô thức hay vấn 
đề có hệ thống nào phát sinh trong quá trình xem xét các khiếu nại như thế. Điều Phối Viên Tiêu đề IX hoặc người 
được chỉ định sẽ sẵn sàng gặp gỡ học sinh khi cần; và 

3. Đăng rõ chính sách này (bao gồm các thủ tục giải quyết khiếu nại có trong chính sách này) trên trang web của nhà 
trường; gửi nó theo phương thức điện tử cho tất cả thành viên của cộng đồng học đường; cung cấp tại văn phòng 
ISPA; và tóm tắt nó để đính kèm vào sổ tay của nhà trường,  

 
Nếu Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX là người bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục hoặc nếu người khiếu nại 
thấy rằng Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX chịu trách nhiệm theo cách nào đó đối với hành vi vi phạm Tiêu đề 
IX, người khiếu nại có thể trực tiếp báo cáo quan ngại của mình cho Tổng Giám Đốc Điều Hành (“CEO”), người này sẽ 
thực hiện theo các thủ tục được mô tả bên dưới. 

 
Các Thủ Tục Khiếu Nại 
Học sinh có thể tìm kiếm sự giải quyết không chính thức hoặc chính thức đối với khiếu nại của mình: 
 

A. Không chính thức 
 
Học sinh hoặc phụ huynh có thể yêu cầu Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX can thiệp bằng cách thông báo cho thủ 
phạm bị cáo buộc rằng (các) hành vi vi phạm cụ thể sẽ không được khoan thứ. Trong những trường hợp như thế Viên Chức Phụ 
Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX phải gặp thủ phạm bị cáo buộc, lấy lời khai về các cáo buộc, và, nếu cần, yêu cầu thủ phạm bị cáo 
buộc tham gia dịch vụ tư vấn phi kỷ luật. Thủ phạm bị cáo buộc, nếu là học sinh, sẽ có quyền có cha mẹ hiện diện trong cuộc 
họp với Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX. Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX sẽ ghi nhận, bằng văn bản, mọi 
hành động được thực hiện về việc điều tra các cáo buộc, bao gồm lời khai của (các) học sinh khác và/hoặc nhà quản lý/nhân 
viên/nhà thầu hoặc tình nguyện viên của nhà trường. Người khiếu nại phải được thông báo về quyền chấm dứt quy trình không 
chính thức vào bất kỳ lúc nào và bắt đầu giai đoạn chính thức của quy trình giải quyết khiếu nại. Ngoài ra, trong các trường hợp 
liên quan đến các cáo buộc tấn công tình dục, việc giải quyết không chính thức hay hòa giải là không thích ngay cả khi là trên cơ 
sở tự nguyện. 
 

B. Chính thức 
 
Học sinh nào cho rằng các quyền theo Tiêu đề IX của mình đã bị vi phạm có thể nộp đơn khiếu nại yêu cầu điều tra chính thức về 
các cáo buộc. Khiếu nại chính thức phải được tiếp nhận bằng văn bản bởi Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX và có chữ ký 
của người khiếu nại. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng và hoàn chỉnh sẽ được tiến hành bởi Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX. 
 
Cuộc điều tra này sẽ xác định: (1) hành vi đó đã xảy ra hay không; (2) hành vi đó có cấu thành vi phạm Tiêu đề IX hay chính 
sách này hay không, và (3) nếu hành vi đó là vi phạm, ISPA sẽ áp dụng các biện pháp gì để chấm dứt hành vi vi phạm, loại bỏ 
bất kỳ môi trường thù địch nào, và ngăn chặn tái diễn, có thể bao gồm áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thủ phạm và 
cung cấp các biện pháp bồi thường cho người khiếu nại 
 
Trong trường hợp có thể và được pháp luật cho phép, tính bảo mật thông tin sẽ được đảm bảo trong giới hạn của cuộc điều tra 
về hành vi bị cấm theo cáo buộc. Tất cả các bên sẽ được đối xử tôn trọng và theo đúng thủ tục. 
 

C. Các Biện Pháp Tạm Thời 
 
Trong khi chờ điều tra, ISPA sẽ thực hiện các biện pháp tạm thời hợp lý để ngăn chặn các vấn đề khác có thể có liên quan đến Tiêu 
đề IX. Các biện pháp này có thể gồm có áp dụng các biện pháp để tránh sự tiếp xúc thêm giữa người khiếu nại và thủ phạm bị cáo 
buộc bằng cách đưa thủ phạm bị cáo buộc ra khỏi lớp chủ nhiệm/lớp học của người khiếu nại. Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu 
đề IX sẽ cung cấp thông tin cập nhật định kỳ cho người khiếu nại về tình hình của cuộc điều tra. Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ 
Tiêu đề IX cũng sẽ đảm bảo ràng người khiếu nại nhận thức được các quyền của mình theo Tiêu đề IX và bất kỳ chương trình và tài 
nguyên hỗ trợ học sinh nào khả dụng, Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX cũng sẽ thông báo cho người khiếu nại về quyền 
được tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý bên ngoài và quyền báo cáo tội ác cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương. 
 
Ngay cả khi Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX đã xác định rằng ISPA có thể tôn trọng yêu cầu bảo mật thông tin 
của người khiếu nại và do đó có thể không phản ứng đầy đủ với một cáo buộc về bạo lực tình dục và bắt đầu biện pháp 
chính thức chống lại thủ phạm bị cáo buộc, các biện pháp tạm thời này có thể được thực hiện để bảo vệ người khiếu nại 
đồng thời bảo mật danh tính của người khiếu nại. 
 

D. Bảo mật thông tin 
 
Trước khi học sinh tiết lộ thông tin mà học sinh có thể muốn bảo mật, ISPA sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo học sinh hiểu: (1) Nghĩa vụ 
của ISPA trong việc báo cáo tên của thủ phạm bị cáo buộc và người khiếu nại liên quan đến bạo lực tình dục bị cáo buộc, cũng như 
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những dữ kiện liên quan về sự việc theo cáo buộc (bao gồm ngày, giờ, và địa điểm), cho Điều Phối Viên Tiêu đề IX, các cán bộ khác 
của nhà trường, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và đường dây ChildLine tuân theo các nghĩa vụ Người Báo Cáo Bắt Buộc 
 
Lựa chọn của học sinh yêu cầu ISPA bảo mật thông tin của mình, mà Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX sẽ xem xét; và 
 
 

1. Khả năng học sinh có thể chia sẻ thông tin theo cách bảo mật với các dịch vụ tư vấn, bênh vực, chăm sóc sức khỏe, 
sức khỏe tâm thần, hoặc liên quan đến tấn công tình dục. Nếu học sinh yêu cầu bảo mật thông tin, Viên Chức Phụ 
Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX sẽ cố gắng hết sức tôn trọng yêu cầu này và sẽ đánh giá yêu cầu đó trong bối cảnh trách 
nhiệm của ISPA trong việc cung cấp một môi trường an toàn và không phân biệt đối xử cho tất cả học sinh 

 
Các Thủ Tục Điều Tra và Giải Quyết Khiếu Nại 
 

A. Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX 

Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX sẽ có thể tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và đầy đủ và sẽ tìm kiếm sự tư vấn và 
hỗ trợ Hội Đồng Quản Trị nếu Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX cho rằng họ không có khả năng tiến hành một vụ điều 
tra kỹ lưỡng và đầy đủ về hành vi sai trái bị cáo buộc. Nếu Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX hay CEO là một người bị 
cáo buộc vi phạm Tiêu đề IX, Hội Đồng sẽ chỉ định một người có năng lực, không làm việc cho ISPA, tiến hành điều tra. 
 

B. Tiến Hành Điều Tra/Tổ Chức Điều Trần 

Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX tiếp nhận khiếu nại theo Tiêu đề IX sẽ ghi nhận các chi tiết về khiếu nại bằng văn bản 
và yêu cầu người khiếu nại ký tên vào. Tất cả khiếu nại theo Tiêu đề IX về một học sinh sẽ được tiếp nhận, điều tra và xử lý tuân 
theo các thủ tục được đặt ra trong Chính Sách này, 

 
1. Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX sẽ gặp gỡ mọi người khiếu nại để lắng nghe và tìm hiểu các cáo buộc. 

Người khiếu nại có thể có cha mẹ hiện diện trong bất kỳ cuộc họp nào như thế. Bị cáo, nếu là học sinh, cũng sẽ có 
quyền có cha mẹ hiện diện tại bất kỳ cuộc họp nào với Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX. 

 
 

2. Từ các cuộc họp này, Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, đáng tin 
cậy, và bất thiên vị về (các) khiếu nại, gồm có phỏng vấn và lấy lời khai của bất kỳ người làm chứng nào của cả 
người khiếu nại và thủ phạm bị cáo buộc, và xem xét tất cả bằng chứng được trình bày. Các bên sẽ được cung cấp 
thông tin cập nhật cho đến khi có quyết định bằng văn bản. 

 
 

3. Khiếu nại sẽ được quyết định dùng tiêu chuẩn tính xác đáng của bằng chứng (có nghĩa là hành vi quấy rối hoặc 
bạo lực tình dục có khả năng đã xảy ra cao hơn là không xảy ra). 

Mặc dù Ðạo luật về Quyền Hạn Giáo Dục và Bảo Mật Riêng Tư Gia Đình (Family Educational Rights and 
Privacy Act (FERPA)) hạn chế việc tiết lộ thông tin nhất định trong các tủ tục kỷ luật, nhưng Viên Chức Phụ 
Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX sẽ tiết lộ thông tin cho người khiếu nại về biện pháp trừng phạt được áp dụng 
đối với thủ phạm khi biện pháp trừng phạt liên quan trực tiếp đến người khiếu nại. Điều này bao gồm lệnh 
yêu cầu thủ phạm tránh xa người khiếu nại, hoặc thủ phạm bị cấm đến trường trong một khoảng thời gian 
hoặc chuyển sang lớp chủ nhiệm/lớp khác trong cơ sở Trường Đặc Cách (Charter School). 

 
4. Nếu Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX đưa ra quyết định kết luận rằng các cáo buộc của người khiếu nại 

là có căn cứ dựa trên tính xác đáng của bằng chứng, mức độ kỷ luật thích hợp theo chính sách của Trường Đặc 
Cách đối với hành vi sai trái theo Tiêu đề IX sẽ được quyết định bởi CEO, Viên Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề 
IX và bất kỳ Nhà Quản Lý nào khác trong quy trình kỷ luật đã duyệt bởi Hội Đồng của Trường Đặc Cách. Nếu Viên 
Chức Phụ Trách Tuân Thủ Tiêu đề IX hoặc CEO cho rằng việc áp dụng đình chỉ trong trường, đình chỉ ngoài 
trường, hoặc đuổi học đối với một học sinh bị cáo buộc có thể là thích hợp, thì một buổi điều trần không chính thức 
hoặc chính thức sẽ được tổ chức. Các thủ tục kỷ luật chính thức trong trong Quy Tắc Ứng Xử của Trường Đặc 
Cách (Charter School) sẽ được tuân thủ đối với các buổi điều trần đó để đảm bảo sự bảo vệ theo đúng thủ tục cho 
bị cáo. Các tài liệu về những cáo buộc có căn cứ về quấy rối tình dục sẽ được đưa vào hồ sơ của học sinh bị cáo 
buộc. Các tài liệu về các cáo buộc không có căn cứ sẽ không được đưa vào hồ sơ của học sinh nhưng sẽ được 
Hội Đồng Quản Trị lưu giữ trong một hồ sơ mật được lập riêng liên quan đến các khiếu nại theo Tiêu đề IX dựa 
trên thông báo về quyền của học sinh và cách kháng nghị quyết định này sẽ được bao gồm trong Quyết Định gửi 
cho cả học sinh và Phụ Huynh. 

 
 

C. Các Yêu Cầu Báo Cáo Khác 

Nếu khiếu nại liên quan đến tấn công tình dục, cưỡng hiếp hoặc hành vi mang bản chất tội phạm, Sở Cảnh Sát (Police 
Department) phương sẽ được liên lạc và ISPA sẽ lập báo cáo về sự việc. Bất kỳ người báo cáo bắt buộc nào cũng phải lập 
một báo cáo cho đường dây ChildLine và Sở Phúc Lợi Công (Department of Public Welfare) tuân theo Chính Sách về 
Người Báo Cáo Bắt Buộc được duyệt bởi Hội Đồng của Trường Đặc Cách (Charter School). Nếu có bất kỳ thắc mắc nào 
về việc hành vi bị khiếu nại có cấu thành hoạt động tội phạm hay không, nên liên hệ với Luật Sư của Hội Đồng của ISPA 
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ngay lập tức. Việc biết đến một cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật không miễn cho ISPA nghĩa vụ đọc lập theo 
Tiêu đề IX của nó là phải điều tra hành vi đó. 
 

D. Huấn luyện 

Nhân viên sẽ được huấn luyện sao cho họ biết phải báo cáo hành vi quấy rối cho các viên chức thích hợp của nhà trường, và 
sao cho nhân viên có thẩm quyền giải quyết hành vi quấy rối biết cách phản ứng thích hợp. Huấn luyện cho nhân viên sẽ gồm có 
thông tin thực tế về cách xác định các loại hành vi cấu thành quấy rối hay bạo lực tình dục, cách xác định các dấu hiệu cảnh báo 
có thể cần phải chú ý và cách báo cáo hành vi quấy rối hay bạo lực tình dục. Chương trình huấn luyện này sẽ được cung cấp 
cho bất kỳ nhân viên nào có khả năng chứng kiến hoặc tiếp nhận báo cáo về quấy rối hay bạo lực tình dục, bao gồm giáo viên, 
nhà quản lý nhà trường, tư vấn viên học đường, và nhân viên y tế. Tất cả những người tham gia triển khai các thủ tục giải quyết 
khiếu nại của đơn vị nhận tài trợ (ví dụ, như các Điều Phối Viên Tiêu đề IX, điều tra viên, và trọng tài viên) phải có chuyên môn 
hoặc kinh nghiệm giải quyết các khiếu nại về quấy rối và bạo lực tình dục, và với các thủ tục giải quyết khiếu nại của Trường Đặc 
Cách (Charter School). Chương trình huấn luyện cũng gồm có các yêu cầu bảo mật thông tin áp dụng. Trong các trường hợp 
bạo lực tình dục, người tìm bằng chứng và người quyết định cũng sẽ có chuyên môn hoặc kiến thức đầy đủ về bạo lực tình dục. 
 
Ngoài ra, Trường Đặc Cách (Charter School) sẽ đảm bảo rằng nhân viên có khả năng cung cấp sự tư vấn có năng lực văn hóa 
cho tất cả người khiếu nại. Trường sẽ đảm bảo rằng các tư vấn viên và nhân viên khác chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết 
khiếu nại về bạo lực tình dục, bao gồm các điều tra viên và các thành viên của ban điều trần, nhận được sự huấn luyện thích 
hợp về cách làm việc với học sinh Đồng Tính Nữ/Đồng Tính Nam/Lưỡng Tính/Chuyển Giới và không theo giới tính bình thường 
và bạo lực tình dục đồng giới. 
 
ISPA cũng sẽ đảm bảo rằng bất kỳ mẫu đơn báo cáo, thông tin, hay chương trình huấn luyện nào của nhà trường về bạo lực 
tình dục sẽ được cung cấp theo cách dễ tiếp cận đối với học sinh và nhân viên khuyết tật, ví dụ như, bằng cách cung cấp các 
phiên bản dễ tiếp cận điện tử của các mẫu đơn giấy cho người có khuyết tật liên quan đến bản in, hoặc bằng cách cung cấp 
thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính tham dự một chương trình huấn luyện. 
 
Để đảm bảo rằng học sinh hiểu được các quyền của mình theo Tiêu đề IX, Trường Đặc Cách (Charter School) sẽ cung cấp 
chương trình huấn luyện phù hợp với độ tuổi cho học sinh của mình theo Tiêu đề IX và bạo lực tình dục. Chương trình huấn 
luyện có thể được cung cấp riêng hoặc như một phần của chương trình huấn luyện rộng hơn của Trường Đặc Cách (Charter 
School) về phân biệt đối xử giới tính và quấy rối tình dục. 
 
Trường Đặc Cách (Charter School) có thể bao gồm các chương trình giáo dục này trong các chương trình định hướng của nó 
cho học sinh mới, giáo viên, nhân viên, chương trình huấn luyện cho vận động viên học sinh và huấn luyện viên, và các buổi tập 
trung của nhà trường và “các đêm sinh hoạt đi học lại.” Các chương trình này sẽ gồm có thảo luận về hành vi gì cấu thành quấy 
rối tình dục và bạo lực tình dục, các chính sách và thủ tục kỷ luật của Trường Đặc Cách (Charter School), và hậu quả của việc vi 
phạm các chính sách này. 
 
Trường Đặc Cách (Charter School) cũng sẽ bao gồm thông tin như thế trong sổ tay nhân viên của họ và bất kỳ sổ tay nào mà 
vận động viên học sinh và thành viên của các nhóm hoạt động học sinh nhận được. 
 
Các tài liệu này sẽ gồm có thông tin về việc học sinh nên đến đâu và gặp ai nếu các em là nạn nhân của bạo lực tình dục. Các 
tài liệu này cũng sẽ cho học sinh và nhân viên nhà trường biết phải làm gì nếu họ biết được một sự việc bạo lực tình dục. 
 
MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI THEO TIÊU ĐỀ IX CỦA INSIGHT PA 
MỤC ĐÍCH: Mục đích của Mẫu Đơn Khiếu Nại Theo Tiêu đề IX này là để thu thập những dữ kiện cơ bản thiết yếu về các hành vi 
bị cáo buộc để các biện pháp giải quyết nhanh chóng và bình đẳng dựa trên phân biệt đối xử giới tính, bao gồm khiếu nại về 
quấy rối tình dục hoặc bạo lực tình dục, vi phạm Tiêu đề IX của Các Tu Chính Án Giáo Dục năm 1972 (“Tiêu đề IX”) có thể được 
giải quyết nhanh chóng và thích hợp nhất có thể. 
 
Mẫu đơn này chỉ áp dụng cho các khiếu nại cáo buộc hành vi phân biệt đối xử bị cấm bởi Tiêu đề IX (bao gồm quấy rối tình dục 
và bạo lực tình dục). 
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MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI THEO TIÊU ĐỀ IX 

HƯỚNG DẪN: Những người cáo buộc hành vi phân biệt đối xử theo Tiêu đề IX và yêu cầu xem xét phải điền vào mẫu đơn này 
và gửi nó cho nhà quản lý thích hợp sớm nhất có thể sau khi xuất hiện hành vi phân biệt đối xử bị cáo buộc: 
 
1. Tên của Người Khiếu nại: ______________________________________________________________________  
 
Thông tin liên hệ: _______________________________________________________________________________   
 
Địa Chỉ Nhà Thành Phố/Tiểu Bang/Mã Zip: ___________________________________________________________  
 
Số Điện Thoại Nhà: _____________________________________________________________________________  
 
Cấp Lớp của Học Sinh: __________________________________________________________________________  
 
Địa Điểm Văn Phòng Nhà Trường của Nhân Viên: _____________________________________________________  
 
2. Bản Chất của Khiếu Nại: Vui lòng mô tả hành động mà quý vị cho là có thể là phân biệt đối xử giới tính, bao gồm khiếu nại về 
quấy rối tình dục hay bạo lực tình dục, vi phạm Tiêu đề IX và xác định cụ thể bất kỳ ai mà quý vị cho là có thể chịu trách nhiệm. 
Vui lòng đính kèm thêm tờ, nếu cần: 
 
 

 ____________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  
 
3. Các hành động mô tả bên trên xuất hiện khi nào? 
 

 ____________________________________________________________________________  
 
 
4. Có bất kỳ nhân chứng nào không? (Vui lòng khoanh tròn) Có Không  
Nếu có, vui lòng cho biết nhân chứng: 
 
5. Quý vị có thảo luận về vấn đề này với bất kỳ nhân chứng nào được xác định ở Khoản 4 không? 
(Vui lòng khoanh tròn) Có Không 
Nếu có, vui lòng xác định: Người mà quý vị đã nói chuyện:  ___________________________________  
 
Ngày:  _________________________________  
 
Phương thức liên lạc:  __________________________________________________  
 
6. Quý vị có nói chuyện với bất kỳ nhà quản lý nào hoặc nhân viên khác của Nhà Trường về vấn đề này không?  
(Vui lòng khoanh tròn) Có Không  
Nếu có, vui lòng xác định: Người mà quý vị đã nói chuyện: __________________________________ Ngày:  _____  
 

Phương thức liên lạc:  __________________________________________________  
 
7. Vui lòng mô tả kết quả của (những) nội dung thảo luận đã xác định ở Khoản 6: 
 

 ____________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  
 
VUI LÒNG ĐÍNH KÈM BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO, TÊN CỦA NHÂN CHỨNG, BÁO CÁO HOẶC TÀI LIỆU KHÁC MÀ QUÝ VỊ 
CHO LÀ LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI CỦA QUÝ VỊ. 
 
Tôi xác nhận rằng thông tin bên trên là chính xác. 
 
Tên Viết In:  _______________________________________________________________  
 
 
Chữ ký:  __________________________________________________________________ Ngày: _______________  
 



13 

 

Chính Sách Rút Thăm 
Nếu số lượng đơn nhiều hơn số chỗ khả dụng khi kết thúc kỳ ghi danh, Insight PA sẽ tiến hành rút thăm tại thời điểm đó để xác 
định học sinh nào sẽ được ghi danh vào trường. Quy trình rút thăm không phân biệt tình trạng khuyết tật, điểm kiểm tra, điểm số, 
v.v. Quy trình rút thăm sẽ được tổ chức một lần mỗi năm. Chỉ có các đơn đăng ký nào được nhận tại địa điểm được chỉ định trên 
mẫu đơn đăng ký và trước thời hạn rút thăm mới hội đủ điều kiện tham gia rút thăm. Nhà trường phải nhận được các gói thông 
tin ghi danh đã điền đối với các đương đơn được chọn trong quy trình rút thăm không trễ hơn thời hạn ghi danh. Những ai không 
trả lời trước thời hạn ghi danh sẽ phải nộp lại đơn. 
 
Sau khi số chỗ được phân bổ ở mỗi khối lớp đã kín theo thứ tự được xác định bằng quy trình rút thăm, số đơn còn lại theo thứ tự 
sẽ được đưa vào danh sách chờ. Bất kỳ đơn nào được nhận sau thời hạn làm đơn và sau quy trình rút thăm sẽ được thêm vào 
cuối danh sách chờ theo thứ tự tiếp nhận. Khi học sinh rút tên khỏi hoặc chuyển khỏi trường Insight PA, chỗ đó sẽ được chỉ định 
cho người tiếp theo trong danh sách chờ ở trình độ cấp lớp đó. Trong quy trình ghi danh, ưu tiên sẽ được áp dụng cho học sinh 
nào có cha mẹ đã tích cực tham gai quá trình phát triển Trường và cho anh/chị em của học sinh đang ghi danh học tại Trường. 
 

TRANG KÝ TÊN “TÔI HIỂU VÀ ĐỒNG Ý” 
Bằng việc ký tên, phụ huynh và học sinh xác nhận rằng họ hiểu và đồng ý với nội dung của trang này. Vui lòng truy cập liên kết 
sau đây để điền trang ký tên theo phương thức điện tử: https://tinyurl.com/ISPAHandbookSignature 
 
Tôi hiểu và đồng ý rằng sự hợp tác và cộng tác của Người Hỗ Trợ Học Tập, học sinh, giáo viên, và nhân viên khác của nhà 
trường là cần thiết đối với sự thành công của học sinh trong môi trường ảo của chúng ta và bắt nguồn từ các cam kết có trong 
Cam Kết Giữa Nhà Trường-Phụ Huynh và Gia Đình. 
 
Tôi hiểu và đồng ý rằng tôi phải cung cấp một môi trường học tập an toàn cho con tôi, gồm có kết nối internet ổn định.  
 
Tôi hiểu và đồng ý rằng tôi phải xem email hàng ngày và trả lời email và tin nhắn điện thoại mỗi ngày. 
 
Tôi hiểu và đồng ý rằng con tôi phải đăng nhập vào Trường Trực Tuyến mỗi ngày học và hoàn thành các bài học được giao. 
 
Tôi hiểu và đồng ý rằng việc không đăng nhập và hoàn thành bài học hàng ngày có thể dẫn đến ISPA thực hiện thủ tục xử lý trốn 
học theo quy định của luật pháp PA. 
 
Tôi hiểu và đồng ý rằng khi con tôi được mời tham dự một buổi học phát trực tiếp được đánh dấu là bắt buộc, điều đó là vì giáo 
viên đã xác định rằng sự hỗ trợ học tập bổ sung là cần thiết, và tôi hiểu và đồng ý thêm rằng việc không tham dự các buổi này có 
thể dẫn đến giảm sự thành công hay tiến bộ trong học tập, điều này có thể ảnh hưởng đến việc lên lớp. 
 
Tôi hiểu và đồng ý rằng con tôi phải tham gia các hoạt động và kỳ thi đánh giá trực tuyến và ngoại tuyến khác nhau do giáo viên 
chỉ đạo. 
 
Tôi hiểu và đồng ý rằng quy định khảo thí của tiểu bang (Hệ Thống Đánh Giá Trường Học của Pennsylvania (Pennsylvania 
System of School Assessment (PSSA)), Keystone) sẽ yêu cầu tôi phải đưa con mình đến một cơ sở khảo thí trên thực tế. ISPA 
sẽ cố gắng đảm bảo rằng các cơ sở khảo thí nằm trong khoảng cách một giờ di chuyển từ nhà bất kỳ khi nào có thể nhưng tùy 
vào địa điểm của tôi, tôi hiểu và đồng ý rằng tôi có thể phải di chuyển xa hơn bằng chi phí của bản thân. 
 
Tôi hiểu và đồng ý rằng để ISPA soạn một chương trình giảng dạy một cách thích hợp cho con tôi, tôi phải cung cấp mọi hồ sơ 
học sinh liên quan bao gồm các sổ liên lạc, bảng điểm, điểm kiểm tra trong quá khứ, và bất kỳ giấy tờ giáo dục đặc biệt nào 
nhanh nhất có thể. Tôi hiểu rằng ISPA sẽ liên hệ với các trường trước đây để có thông tin này nhưng cũng có thể cần sự hỗ trợ 
của tôi trong việc lấy các giấy tờ không thể lấy từ trường trước đây. 
 
Tôi hiểu rằng việc ghi danh vào trường công lập gồm có việc tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe của tiểu bang và tất cả các yêu 
cầu khác của Sở Giáo Dục Pennsylvania liên quan đến các trường đặc cách ảo. 
Tôi đã đọc và hiểu các chính sách của ISPA đối với tất cả các chủ đề đã bàn đến, được tìm thấy trong Sổ Tay này. 
Tôi đã đọc và xem Sổ Tay. Khi ký tên, chúng tôi thể hiện sự nhận thức và hiểu các phương pháp thực hành và thủ tục của nhà 
trường được đặt ra trong đây. 
 
Bằng việc ký tên, phụ huynh và học sinh xác nhận rằng họ hiểu và đồng ý với nội dung của trang này. Vui lòng truy cập liên kết 
sau đây để điền trang ký tên theo phương thức điện tử: https://tinyurl.com/ISPAHandbookSignature 
 
Sẽ cần phải điền vào một bản khảo sát riêng cho từng học sinh mà quý vị ghi danh vào trường ISPA. 
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Cam Kết Giữa Nhà Trường - Phụ Huynh và Gia Đình 
Phần bên dưới mô tả cách phụ huynh, nhân viên, và học sinh sẽ chia sẻ trách nhiệm để đảm bảo thành tích học tập của học sinh 
được cải thiện bằng cách xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác giúp học sinh đạt được các tiêu chuẩn cao của 
tiểu bang. 
 
Cam Kết của Nhà Trường 
 
Với tư cách một trường học, chúng tôi cam kết hỗ trợ việc học của học sinh bằng cách: 
 

• Cung cấp chương trình học và giảng dạy có chất lượng cao trong một môi trường học tập hỗ trợ và hiệu quả tạo điều kiện 
cho các học sinh mà các chương trình Tiêu đề I (Title I) phục vụ đạt được các tiêu chuẩn học thuật cao của tiểu bang 

• Chỉ ra tầm quan trọng của sự liên lạc thường xuyên giữa giáo viên và phụ huynh, tối thiểu, thông qua— 
 

• Các buổi họp phụ huynh-giáo viên ở các trường tiểu học, tối thiểu là hàng năm, trong đó sẽ thảo luận về 
bản cam kết này vì bản cam kết này; 

• Liên quan đến thành tích của từng học sinh; 
• Thường xuyên báo cáo cho phụ huynh biết tiến bộ của con em họ; 
• Sự tiếp cận hợp lý đến nhân viên, cơ hội tình nguyện và tham gia hoạt động trong lớp của con em họ, và 

quan sát các hoạt động trong lớp; 
• Đảm bảo sự giao tiếp hai chiều, có ý nghĩa, thường xuyên giữa các thành viên gia đình và nhân viên nhà 

trường và, ở mức khả thi, bằng ngôn ngữ mà các thành viên trong gia đình có thể hiểu được 

• Đối xử tôn trọng với từng học sinh  
• Cố gắng đáp ứng các nhu cầu cá nhân của học sinh 
• Xác nhận rằng phụ huynh và gia đình đóng vai trò sống còn cho sự thành công của học sinh và nhà trường  
• Cung cấp một môi trường học tập an toàn, tích cực và lành mạnh 
• Đảm bảo mọi học sinh đều có thể tiếp cận những trải nghiệm học tập có chất lượng 
• Đảm bảo rằng nhân viên nhà trường truyền đạt các kỳ vọng rõ ràng về hiệu quả học tập cho cả học sinh và phụ huynh  
• Cung cấp sự phát triển chuyên môn cho nhân viên 

Cam Kết của Phụ Huynh và Gia Đình 

Với tư cách phụ huynh và gia đình, chúng tôi cam kết hỗ trợ việc học của con em mình bằng cách:  

• Tạo ra một không khí hỗ trợ việc học ở nhà 
• Tham gia, nếu thích hợp, các quyết định liên quan đến việc giáo dục của học sinh, và sử dụng thời gian ngoại khóa một 

cách tích cực  
• Tham dự các hoạt động và các cuộc họp của nhà trường 
• Liên lạc với giáo viên qua điện thoại, qua email và bằng cách tham dự các hội thảo dành cho phụ huynh và gia đình liên 

quan đến Tiêu đề I  
• Nhận thức được các chính sách của Hội Đồng và các quy định của nhà trường 
• Theo dõi sự chuyên cần của học sinh 
• Đảm bảo bài tập về nhà và các nhiệm vụ khác được hoàn thành 
• Khuyến khích học sinh thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả thành viên trong cộng đồng học đường và tài sản của 

nhà trường  
• Củng cố hành vi tích cực 
• Cam Kết của Học Sinh 
• Học sinh nhận ra rằng giáo dục là quan trọng. Các em là người chịu trách nhiệm cho sự thành công của chính mình. Do 

đó, các em đồng ý thực hiện các trách nhiệm sau đây với khả năng cao nhất của mình: 
 

o Đăng nhập vào trường học đung giờ, mỗi ngày và tham dự các buổi Class Connect (Nối Kết Lớp Học) phát trực tiếp 
theo yêu cầu của giáo viên.  

o Có thái độ tích cực đối với việc học 
o Có trách nhiệm hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn 
o Hợp tác bằng cách thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên và yêu cầu giúp đỡ khi cần  
o Học bài hàng ngày, phản ánh nỗ lực cao nhất của học sinh 
o Tôn trọng tất cả thành viên của nhà trường và tài sản nhà trường 
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Trách Nhiệm của Phụ Huynh/Người Hỗ Trợ Học Tập 
Người Hỗ Trợ Học Tập thường là phụ huynh của học sinh hoặc người trưởng thành hữu trách khác, là người cam kết đảm bảo 
con em mình nhận được sự giáo dục có chất lượng. 
 
Cam kết thời gian điển hình đố với một Người Hỗ Trợ Học Tập là khác nhau tùy học sinh và trình độ cấp lớp của học sinh. Tuy 
nhiên, thông thường, một Người Hỗ Trợ Học Tập có thể chờ đợi dành ra lượng thời gian sau đây: 
 

• Mẫu Giáo - Lớp 5: 3 đến 6 giờ mỗi ngày  
• Lớp 6-8: 2 đến 4 giờ mỗi ngày 
• Lớp 9-12: 1 đến 2 giờ mỗi ngày 

Các Trách Nhiệm của Người Hỗ Trợ Học Tập gồm có: 
 

• Theo dõi tiến bộ 
• Ghi nhận sự chuyên cần hàng ngày 
• Kiểm tra email của học sinh mỗi ngày và liên lạc với giáo viên khi cần 
• Đảm bảo học sinh tham gia với giáo viên trong bất kỳ buổi  
• Class Connect (Nối Kết Lớp Học) bắt buộc nào Gửi bài làm của học sinh 
• Đảm bảo rằng học sinh tham gia kỳ thi bắt buộc của tiểu bang và kỳ thi theo chuẩn  
• Đảm bảo có kết nối Internet có hoạt động 

 

Các Trách Nhiệm của Học Sinh 
 

• Đăng nhập hàng ngày 
• Hoàn thành các bài học mỗi ngày 
• Tham dự và tích cực tham gia các buổi Class Connect (Nối Kết Lớp Học) bắt Buộc (nên tham dự phát trực tiếp và có 

thể bắt buộc phải tham dự phát trực tiếp nếu học sinh không có tiến bộ theo kỳ vọng) 
• Kiểm tra email hàng ngày và trả lời kịp thời 
• Nộp bài tập được giao vào hoặc trước thời hạn 
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Tiêm Chủng Bắt Buộc 
Theo quy định của luật pháp tiểu bang Pennsylvania, những mũi tiêm chủng sau đây là bắt buộc như một điều kiện để đi học: 
 

Vắc-xin Mẫu Giáo & Lớp 1-6 Lớp 7-11 Lớp 12 

Uốn Ván, Bạch Hầu, và Ho 
Gà (thường được tiêm dưới 
tên gọi DTaP, DTP, DT, 
hay TD) 
 
(1 liều vào hoặc sau sinh nhật 
lần 4) 

4 Liều 4 Liều 4 Liều 

 
Bại liệt 
(Liều thứ 4 vào hoặc sau sinh 
nhật lần thứ 4 và ít nhất 
6 tháng sau liều trước đó) 

4 Liều 
(Không cần liều thứ 
4 nếu liều thứ 3 được 
tiêm lúc 4 tuổi trở lên ít 
nhất 6 tháng sau liều 
trước đó) 

4 Liều 
(Không cần liều thứ 
4 nếu liều thứ 3 được 
tiêm lúc 4 tuổi trở lên và 
ít nhất 6 tháng sau liều 
trước đó) 

4 Liều 
(Không cần liều thứ 4 nếu 
liều thứ 3 được tiêm lúc 
4 tuổi trở lên và ít nhất 
6 tháng sau liều trước đó) 

Bệnh Sởi, Quai Bị, & Rubella 
(Thường được tiêm dưới 
dạng MMR) 

2 Liều 2 Liều 2 Liều 

Viêm gan B 3 Liều 3 Liều 3 Liều 

Thủy Đậu (Đậu Mùa) 2 Liều hoặc bằng 
chứng miễn dịch 

2 Liều hoặc bằng 
chứng miễn dịch 

2 Liều hoặc bằng chứng 
miễn dịch 

Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà 
(Tdap) Không Áp Dụng 1 Liều 1 Liều 

Viêm Màng Não (MenACWY) Không Áp Dụng 

1 Liều 
(Liều đầu tiên được 
tiêm ở 11-15 tuổi; cần 
tiêm liều thứ hai ở 
16 tuổi hoặc khi vào 
lớp 12) 

1 hoặc 2 Liều 
(nếu liều MenACWY thứ 
1 được tiêm lúc 16 tuổi, 
liều đó sẽ được tính là 
liều ở lớp 12) 

 
 
Để biết thêm thông tin về các vắc-xin mà con quý vị sẽ cần để đi học, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
của quý vị, y tá nhà trường, hoặc gọi số 1-877-PA-Health để biết thêm thông tin. 
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Chính Sách Chuyên Cần 
Đi học đều đặn là một phần thiết yếu của sự giáo dục của con quý vị và đóng vai trò sống còn đối với việc sẵn 
sàng đáp ứng các yêu cầu của đời sống trưởng thành khi tốt nghiệp. Học sinh nào thường xuyên vắng mặt có thể 
khiến cho tương lai của mình gặp rủi ro vì tụt hậu trong việc học. Vắng mặt kinh niên là hành vi rất có liên quan 
đến tình trạng bỏ học. 
 
Bằng việc lập ra một thủ tục thường nhật để đăng nhập vào online school, hoàn thành các bài tập được giao kịp 
thời và tham dự các buổi class connect phát trực tiếp, học sinh sẽ có thể hoàn thành thành công các yêu cầu 
khóa học và tốt nghiệp. Hãy nhớ rằng, liên lạc với giáo viên là cách hiệu quả nhất để nắm bắt và đảm bảo một 
trải nghiệm giáo dục trực tuyến thành công tại ISPA. 
 
Học sinh phải thực hiện theo lịch học bao gồm 181 ngày học. Chỉ theo học vào các ngày đi học được liệt kê trên lịch 
học. Học sinh có thể hoàn thành bài làm trực tuyến vào các ngày lễ hoặc cuối tuần để duy trì tiến bộ trong khóa học, 
nhưng sẽ không nhận được ghi nhận chuyên cần đối với bài làm được hoàn thành vào các ngày không đi học. 
 
Tại Pennsylvania, độ tuổi đi học bắt buộc là khoảng thời gian trong đời của học sinh từ lúc học sinh bắt đầu đi học, 
không được trễ hơn 8 tuổi, đến tuổi 17 hoặc tốt nghiệp trung học, căn cứ vào trường hợp xuất hiện trước. Theo 
Luật Chuyên Cần Bắt Buộc (Compulsory School Attendance Law) và các quy định thống nhất của Bộ Luật Tiểu Bang 
Pennsylvania đã được áp dụng để đảm bảo rằng học sinh đi học đều đặn. Học sinh phải đi học mỗi ngày. 
 
Pennsylvania quy định tất cả các trường công lập phải cung cấp tối thiểu một trăm tám mươi (180) ngày học từ 
1 tháng 7 đến 30 tháng 6. Ngoài ra, quy chế quy định tất cả các trường công lập phải cung cấp một số giờ học 
tối thiểu theo trình độ cấp lớp: 
 
 
Trình Độ Cấp Lớp Số 

ngày 
Tối thiểu Số Giờ Hàng Năm Số Giờ Hàng Ngày 

Mẫu Giáo-Lớp 6 180 900 5 
7-12 180 990 5,5 
 
 
Trường hợp nào được tính vào Chuyên Cần tại trường Insight Pennsylvania? 
 
Học sinh được tính là có mặt trong ngày khi các em đăng nhập vào Online School thông qua tài khoản học sinh, 
hoàn thành bài làm trong một khóa học thông qua tài khoản học sinh, và tham dự một Buổi Class Connect được 
truy cập qua kế hoạch hàng ngày của các em. Học sinh phải đăng nhập vào Online School để được xem là có mặt 
ngay cả khi không có lịch diễn ra Buổi Class Connect (Nối Kết Lớp Học) phát trực tiếp. 
 
Ghi Nhận Chuyên Cần 
Insight Pennsylvania Systems sẽ tự động ghi nhận thông tin đăng nhập Online School (Trường Trực Tuyến), bài 
làm, và tham dự buổi class connect (nối kết lớp học) hàng ngày của học sinh. 
 
Vắng mặt 
 
Tất cả các trường hợp vắng mặt sẽ được xem là Không Phép cho đến khi phụ huynh hoặc người giám hộ nộp văn bản 
giải thích hoặc lý do y tế cho Thư Ký Phụ Trách Chuyên Cần bằng cách gửi email đến attendance@insightpa.org. Nếu 
phụ huynh hoặc người giám hộ không gửi văn bản giải thích hoặc lý do y tế trong vòng ba (3) ngày sau khi vắng mặt, 
trường hợp vắng mặt đó sẽ vĩnh viễn được tính là không phép. 
 
Vui lòng gửi bản giải thích lý do vắng mặt qua email đến attendance@insightpa.org và gửi bản sao cho giáo viên 
Chủ Nhiệm Mẫu Giáo-Lớp 5 và/hoặc Cố Vấn Lớp 6-11 của quý vị. Vui lòng cung cấp thông tin sau đây trong 
email của quý vị: 

• Tên và Trình Độ Cấp Lớp của Học Sinh  
• ID Học Sinh 
• (Các) Ngày Vắng Mặt  
• Lý Do Vắng Mặt 
• Đính kèm Giấy Tờ nếu cần 

* Vui Lòng Lưu Ý - việc không thể truy cập internet không phải là lý do vắng mặt hợp lệ. Cần có khả năng truy 
cập internet nhất quán để tiếp tục ghi danh tại ISPA. Vui lòng đảm bảo rằng quý vị có kế hoạch để truy cập 
internet tại một địa điểm phụ nếu internet ở nhà của quý vị không khả dụng. Nếu quý vị gặp một tình huống cá 
nhân ảnh hưởng đến khả năng duy trì kết nối internet nhất quán, vui lòng liên hệ với Giáo Viên Chủ Nhiệm (Mẫu 
Giáo-Lớp 5) hoặc Cố Vấn của quý vị (lớp 6-11) để thông báo cho họ. 

mailto:attendance@insightpa.org
mailto:attendance@insightpa.org


18 

 

Các Lý Do Vắng Mặt Hợp Lệ (Có Phép) bao gồm như sau: 

• Học Sinh Bị Bệnh 
o Phải gửi văn bản giải thích trong vòng 3 ngày kể từ ngày vắng mặt 

• Hẹn Khám Y Tế 
o Phải gửi văn bản giải thích trong vòng 3 ngày kể từ ngày vắng mặt  

• Có người trong Gia Đình Trực Hệ qua đời 
o Phải gửi văn bản giải thích trong vòng 3 ngày kể từ ngày vắng mặt  

• Ngày Lễ Tôn Giáo 
o Phải gửi yêu cầu bằng văn bản trước 24 giờ  

• Tham Quan Giáo Dục 
o Phải gửi yêu cầu bằng văn bản trước 24 giờ 

Có thể được phép có tối đa mười (10) ngày vắng mặt có phép tích lũy được xác minh bằng thông báo của phụ 
huynh trong một năm học. Tất cả các trường hợp vắng mặt trên mười (10) ngày tích lũy có thể cần có xác nhận 
của bác sĩ. 
 
Không Có Truy Cập Internet hoặc Mất Điện hoặc Các Vấn Đề Kỹ Thuật với Máy Tính Do Nhà Trường Cấp 
 
Học sinh nào không thể đăng nhập vào trường hoặc mất điện phải có một kế hoạch thay thế để đến một thư 
viện/địa điểm công cộng có tiếp cận máy tính để học bài. Nếu học sinh không có kế hoạch dự phòng và không 
thể đến thư viện, học sinh phải thông báo cho Phòng Điểm Danh về lý do vắng mặt. Vắng mặt nhiều lần vì không 
có truy cập internet có thể dẫn đến giới thiệu đến ban quản lý để đánh giá những vướng mắc và lập kế hoạch 
khắc phục vướng mắc. Việc tiếp tục không có truy cập sau khi kế hoạch được lập có thể dẫn đến Xét Duyệt 
Hành Chính. 

Học sinh nào vắng mặt Do các vấn đề kỹ thuật máy tính do nhà trường cấp phải liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Kỹ 
Thuật và thông báo cho Phòng Điểm Danh với số yêu cầu Hỗ Trợ Kỹ Thuật và/hoặc giấy tờ chứng minh lý do vắng 
mặt. Vắng mặt do các vấn đề kỹ thuật sẽ là không phép nếu không có số yêu cầu dịch vụ kỹ thuật. Có thể liên hệ 
với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua https://www.help.k12.com hoặc bằng cách gọi số miễn cước 866-512-2273. 
Phải thông báo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc Cố Vấn của học sinh. 
 
Du Lịch Ra Ngoài Tiểu Bang 
Bất kỳ trường hợp nào đi du lịch ra ngoài tiểu bang trong ngày có buổi học PHẢI được báo cáo cho phòng điểm 
danh thông qua một mẫu đơn yêu cầu chuyến đi, ngay cả khi học sinh sẽ đăng nhập và vào học đều đặn trong 
khi ở bên ngoài tiểu bang. Theo quy định của luật pháp tiểu bang, học sinh của ISPA phải vẫn là thường trú nhân 
và hiện diện trong tiểu bang PA. Sẽ thường được cho phép không có 10 ngày liên tiếp. 
 
Cho Phép Nghỉ Học Vì Lý Do Giáo Dục 
 
Học sinh có thể được cho phép tham gia các chuyến đi mang tính giáo dục của gia đình, không do nhà trường tài 
trợ tuân theo Bộ Luật 22 Pa 11.26. [1] 
 

Vui lòng hiểu rằng đương đơn có trách nhiệm liên hệ với Phòng Điểm Danh để xác định phải đáp ứng các nghĩa 
vụ gì vì sự vắng mặt đề xuất này. Ngoài ra, hãy hiểu rằng: 

• Thường sẽ được cho phép không quá mười (10) ngày liên tiếp, mặc dù ban quản lý có thể cho phép nghỉ 
học vì lý do giáo dục dựa trên hoàn cảnh và tình hình học tập hiện tại của học sinh. 

• Không được vắng mặt trong mười (10) ngày cuối cùng của năm học  
• Việc có cuối tuần và các kỳ nghỉ dài ngày sẽ không biện minh cho bất kỳ yêu cầu nào 
• Yêu cầu phải được nộp và duyệt tối thiểu 24 giờ trước chuyến đi dùng Mẫu Đơn Yêu Cầu Chuyến Đi Mang 

Tính Giáo Dục hoặc bằng cách gửi email chi tiết cho Phòng Điểm Danh – nhà trường sẽ không duyệt sau 
khi chuyến đi diễn ra. 

• Yêu cầu sẽ không được duyệt trong khung thời gian khảo thí của tiểu bang. 
• Bất kỳ trường hợp nào đi ra ngoài tiểu bang trong ngày có buổi học PHẢI được báo cáo cho phòng điểm 

danh thông qua một mẫu đơn yêu cầu chuyến đi mang tính giáo dục, ngay cả khi học sinh sẽ đăng nhập 
và vào học trong khi ở bên ngoài tiểu bang. Nếu đăng nhập một cách nhất quán, thời gian học bên ngoài 
tiểu bang PA sẽ không được tính là hiện diện, nhưng việc điền mẫu đơn sẽ cung cấp giấy tờ chúng tôi cần 
về chỗ ở của học sinh. Theo quy định của luật pháp tiểu bang, học sinh của ISPA phải vẫn là thường trú 
nhân tại tiểu bang PA. 

http://www.help.k12.com/
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Tôi Cần Làm Gì Nếu Con Tôi Không Chịu Đăng Nhập hoặc Tham Dự Các Buổi Học? 
 
Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn của con quý vị về vấn đề này. Giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn có 
thể đưa ra những đề nghị ban đầu và có thể giới thiệu con quý vị đến với Nhóm Hỗ Trợ Học Tập Cho Gia Đình 
(Family Academic Support Team (FAST)) để giúp có được những sự hỗ trợ bổ sung cho con quý vị. 
 
Những điểm chính về chuyên cần 
Những điểm quan trọng về chuyên cần là: 
 

1. Đăng nhập hàng ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu ngay cả khi quý vị không có các lớp phát trực tiếp) 
2. Hoàn thành bài làm trong các khóa học trực tuyến 
3. Tham dự các buổi class connect (nối kết lớp học) phát trực tiếp theo lịch 
4. Thông báo cho attendance@insightpa.org, Giáo Viên Chủ Nhiệm/Cố Vấn ngay lập tức khi không thể đăng nhập. 
5. Trả lời điện thoại và/hoặc email của nhân viên nhà trường về chuyên cần và tham gia. 
6. 3 lần vắng mặt không phép tích lũy = Trốn học, học khu sẽ được thông báo, thư mời SAIC & điền SAIP 
7. 6 lần vắng mặt không phép tích lũy = Trốn Học Thành Thói Quen, học khu sẽ được thông báo, xem lại SAIP 
8. 10 lần vắng mặt không phép liên tiếp = có thể rút tên khỏi ISPA, có thể được giới thiệu đến chương trình 

Attendance Diversion của Quận, có thể giới thiệu đến Các Dịch Vụ Trẻ Em & Thanh Thiếu Niên của Quận, 
và ISPA có thể theo đuổi các thủ tục tòa án và phạt tiền vì trốn học 

 
Trốn học 
 
Luật pháp Pennsylvania quy định rằng một trẻ ở độ tuổi đi học bắt buộc bị xem là trốn học khi trẻ đó có  
ba (3) lần vắng mặt không phép trong năm học. 
 
Một khi học sinh tích lũy ba (3) lần vắng mặt không phép, nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc người 
giám hộ bằng văn bản rằng học sinh bị xem là trốn học. Trong thông báo đó, phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ 
được thông tin về các hậu quả có thể có nếu con em học trốn học thành thói quen. 
 
Nhà trường sẽ mời học sinh và phụ huynh/người giám hộ tham gia một Cuộc Họp Cải Thiện Chuyên Cần của Học 
Sinh (Student Attendance Improvement Conference (SAIC)). SAIC sẽ được tổ chức có hoặc không có sự tham gia 
của học sinh và phụ huynh/người giám hộ, nhưng có thể đạt được kết quả tốt nhất khi gia đình và nhà trường 
hợp tác với nhau. 
 
Trong cuộc họp SAIC, nhà trường sẽ mời học sinh và phụ huynh/người giám hộ tham gia phát triển Kế Hoạch Cải 
Thiện Chuyên Cần của Học Sinh (Student Attendance Improvement Plan (SAIP)) tại trường. SAIP sẽ được lập có 
hoặc không có sự tham gia của học sinh và phụ huynh/người giám hộ, nhưng có thể đạt được kết quả tốt nhất 
khi gia đình và nhà trường hợp tác với nhau. 
 
Trốn Học Thành Thói Quen 
Luật pháp Pennsylvania quy định rằng một trẻ ở độ tuổi đi học bắt buộc bị xem là trốn học thành thói quen khi trẻ đó có sáu (6) 
lần vắng mặt không phép trong năm học. Một khi số lần vắng mặt của học sinh đạt đến mức trốn học thành thói quen, luật pháp 
Pennsylvania quy định rằng nhà trường phải thực hiện các biện pháp sau đây: 
 
Học sinh dưới 15 tuổi: 
 
Nhà trường PHẢI giới thiệu học sinh đến một trong hai cơ quan 1.) kế hoạch cải thiện chuyên cần tại trường hoặc trong cộng 
đồng HOẶC 2.) Cơ Quan Phụ Trách Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên của Hạt để nhận các dịch vụ hoặc để xử lý như trẻ phụ thuộc 
theo Đạo Luật về Trẻ Vị Thành Niên của Pennsylvania (Pennsylvania Juvenile Act).  

 
Nhà trường cũng có thể bắt đầu quy trình nộp đơn cho Thẩm Phán Học Khu kiện người có quan hệ cha mẹ với học sinh sống 
trong cùng hộ gia đình với học sinh. 
 
Học sinh 15 tuổi trở lên: 
 
Nhà trường PHẢI 1.) giới thiệu học sinh đến một chương trình cải thiện chuyên cần tại trường hoặc trong cộng đồng (lưu ý: nếu 
học sinh vắng mặt thêm sau quy trình giới thiệu này hoặc từ chối đi học, có thể giới thiệu học sinh đến Cơ Quan Phụ Trách Trẻ 
Em và Thanh Thiếu Niên của Quận để xử lý như trẻ phụ thuộc) hoặc 2.) có thể bắt đầu quy trình kiện học sinh hoặc phụ huynh 
với Thẩm Phán Học Khu 

mailto:attendance@insightpa.org
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Chính Sách Rút Tên 
Để học sinh có được một sự giáo dục nhất quán trong năm học, điều quan trọng là các em phải ở lại một chương trình trong thời 
gian năm học. Rất tiếc là, có những hoàn cảnh xuất hiện sẽ dẫn đến rút tên học sinh trước khi kết thúc năm học. Nếu xuất hiện 
những hoàn cảnh đó, chính sách và thủ tục sau đây sẽ áp dụng: 
 
Thông Báo Rút Tên 
Gia đình có thể bày tỏ ý định rút tên cho học sinh bằng cách gọi cho phòng hành chánh chính hoặc bày tỏ nguyện vọng của mình 
với giáo viên. Trong mỗi trường hợp, người quản lý văn phòng hoặc giáo viên sẽ được hướng dẫn ghi nhận mọi thông tin liên 
quan bao gồm tên học sinh, số nhận dạng, lý do rút tên và ngày rút tên có hiệu lực, nhân viên hành chính của nhà trường hoặc 
giáo viên sẽ ngay lập tức gửi Mẫu Đơn Rút Tên cho gia đình để gửi lại qua đường bưu điện, fax hoặc email. 
 
Thông Báo cho Học Khu 
Trong trường hợp học sinh rút tên, vì bất kỳ lý do gì, Insight PA sẽ thông báo cho học khu nơi cư trú trong vòng mười lăm (15) 
ngày với một bản sao của Mẫu Đơn Rút Tên. Một bản sao của mẫu đơn rút tên và thông báo cho học khu nơi cư trú sẽ được lưu 
vào hồ sơ của học sinh. 
 
 

Thông Tin về Chương Trình Tiểu Học 
Chúng tôi sử dụng các giáo viên tiểu học có chứng nhận của PA, họ dạy tất cả các môn cốt lõi ở Mẫu Giáo—Lớp 5 trong một mô 
hình lớp học (trực tuyến) độc lập. Các giáo viên tiểu học xây dựng các mối quan hệ và duy trì liên lạc với tất cả học sinh và gia 
đình qua điện thoại, các buổi phát trực tiếp, gặp mặt đối mặt (chẳng hạn như các chuyến dã ngoại), các cuộc họp và trong quá 
trình tham dự khảo thí chuẩn hóa. Học sinh sẽ được xác định là người học phi đồng bộ hoặc đồng bộ dựa trên nhu cầu của các 
em. Các bài giảng do giáo viên chỉ đạo sẽ được tổ chức trong một môi trường đồng bộ (thời gian thực) cho học sinh nào được 
đề nghị hình thức này. Học sinh nào tham gia gắn kết và thể hiện sự thành thạo các kỹ năng sẽ có thể hoàn thành các bài học ở 
dạng phi đồng bộ, giáo viên sẽ đánh giá và theo dõi tiến bộ và mức nắm vững nội dung và đề nghị các buổi đồng bộ để rèn 
luyện. Giáo viên tiểu học sẽ sử dụng sổ liên lạc theo chuẩn (Được Điều Chỉnh Theo Các Tiêu Chuẩn Nội Dung Cốt Lõi và Các 
Tiêu Chuẩn Học Thuật của PA) sẽ được phát hàng quý. Giáo viên tiểu học sẽ phát triển các định hướng học tập giảng dạy rõ 
ràng và toàn diện cho từng học sinh và theo dõi tiến bộ đối với các mục tiêu này trong năm học. 
 
Học sinh Mẫu Giáo-Lớp 5 sẽ học Tiếng Anh/Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử/Các Môn Xã Hội, Khoa Học, Nghệ Thuật, Âm Nhạc, Giáo 
Dục Thể Chất, và Sức Khỏe. Học sinh sẽ phải thành thạo các tiêu chuẩn của PA trong tất cả các môn để được xem xét cho lên 
lớp. Đối với học sinh nào có khó khăn, Insight PA sẽ điều chỉnh những kỳ vọng chương trình học khi thích hợp theo các quy định 
của Sở Giáo Dục Pennsylvania. 
 
Mô hình tiểu học cũng sẽ gồm có các cơ hội xã hội sẽ diễn ra trong khắp tiểu bang. 
 
Chấm Điểm và Báo Cáo ở Tiểu Học từ Mẫu Giáo-Lớp 5 
 
Báo Cáo Tiến Bộ Theo Các Tiêu Chuẩn Học Thuật của PA sẽ được phát hàng quý để bao gồm; 
 

• Đối với từng chỉ định thành thạo của học sinh theo tiêu chuẩn được đề cập 
 
• Đạt Yêu Cầu, Có Tiến Bộ, Các Lĩnh Vực Đáng Quan Ngại, Chưa đánh giá quý này 
 
• Phẩm Chất Của Học Sinh 
 
• Hoàn Thành Đánh Giá 
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Thông Tin về Chương Trình Của Trường Trung Học Cơ Sở 
Nhằm giúp học sinh chuyển từ tiểu học sang trung học và vì có sự chuyên biệt hóa trong giảng dạy, học sinh trung học cơ sở sẽ 
học các lớp cốt lõi và các môn chọn lọc dưới sự chỉ đạo của các giáo viên bộ môn. Ở mức độ có thể, các giáo viên trung học cơ 
sở phụ trách các môn cốt lõi sẽ làm việc với cùng nhóm học sinh trong một phương pháp tập thể. Học sinh trung học cơ sở sẽ 
được chỉ định một Cố Vấn là người sẽ đóng vai trò giáo viên chủ nhiệm và giúp điều phối giữa nhân viên giảng dạy. Phần nhiều 
bài làm có chấm điểm là trực tiếp lấy từ nội dung trong Online School cũng như nội dung thiết yếu từ các tiêu chuẩn của tiểu 
bang PA áp dụng cho trình độ cấp lớp hiện tại của học sinh. Điểm học thuật (A—F) sẽ được chấm mỗi quý và điểm cuối cùng sẽ 
là điểm tích lũy dựa trên năm học. 
 
Giáo viên cũng sẽ cung cấp sự hỗ trợ phi đồng bộ và đồng bộ. Giáo viên sẽ tổ chức các buổi đồng bộ cho học sinh nào cần 
được giảng dạy trực tiếp trong một môi trường có tổ chức. Ngoài ra, đối với học sinh nào đang học trước trong một môi trường 
độc lập hơn, giáo viên sẽ đánh giá và theo dõi tiến bộ và sự thành thạo nội dung và đề nghị các buổi đồng bộ để rèn luyện. Các 
cuộc họp phụ huynh chính thức sẽ được tổ chức hàng quý và phụ huynh được hoan nghênh liên lạc với giáo viên để sắp xếp 
một cuộc họp phụ huynh/giáo viên ở những thời điểm khác khi cần. 
 
Học sinh Lớp 6 – 8 sẽ học Tiếng Anh/Văn Học, Toán, Lịch Sử/Các Môn Xã Hội, Khoa Học, Nghệ Thuật, Âm Nhạc, Giáo Dục Thể 
Chất, và Sức Khỏe. 
 
Học Sinh Trung Học Cơ Sở sẽ phải đạt yêu cầu 3/4 khóa học bên dưới để được xem xét lên lớp. 

• Tiếng Anh/Ngữ Văn 
• Toán 
• Lịch sử 
• Khoa học 

 
Quyết định cho lên lớp sẽ được đưa ra với ý kiến của giáo viên, hiệu trưởng, và phụ huynh để đảm bảo rằng các quyết định phù 
hợp nhất được đưa ra cho mọi học sinh. Trong một số trường hợp, một môn học sẽ được học lại. Trong các trường hợp khác, 
học sinh sẽ được khuyến khích hoàn thành một khóa học lấy lại tín chỉ để học trong hè. Khi có thể, học sinh có thể hoàn thành 
chương trình học hè đó với Insight Pennsylvania, tuy nhiên, trong một số trường hợp có thể cần phải học hè tại các chương trình 
trong học khu nơi cư trú của học sinh và có thể bằng chi phí của phụ huynh. 
 
Chấm Điểm và Báo Cáo ở Trung Học Cơ Sở Lớp 6-8 

• Bài Làm Được Máy Tính Chấm Điểm và Do Giáo Viên Chấm gồm có: 
• Các bài kiểm tra thực hành trực tuyến hoặc trên giấy 
• Trắc nghiệm 
• Khám 
• Thảo Luận Theo Chủ Đề 
• Thuyết trình 

• Điểm Thi Đánh Giá 
• Báo Cáo Tiến Bộ Hàng Quý bao gồm nhận xét đối với từng bộ môn  
• Điểm Hàng Quý Dẫn Đến Điểm Cuối Cùng Tích Lũy 

• Sổ Liên Lạc Cuối Quý sẽ chỉ được phát cho học sinh nào đã ghi danh 5 tuần trước khi kết thúc quý. 
• Học sinh phải đạt yêu cầu 3/4 khóa học cốt lõi vớI điểm 60% trở lên để lên lớp 

 
Thang Điểm 
 
A = 90%-100% 
B = 80%-89% 
C = 70%-79% 
D = 60%-69% 
F = Dưới 60% 
 
K-8 Danh Sách Khóa Học 
http://www.k12.com/virtual-school-offerings/free-online-public-schools/k-8-program-courses.html  
Vui lòng lưu ý rằng không phải khóa học nào cũng sẽ luôn khả dụng. 

http://www.k12.com/virtual-school-offerings/free-online-public-schools/k-8-program-courses.html
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Thông Tin về Chương Trình Trung Học 
Tương tự như bậc Trung Học Cơ Sở, các giáo viên có chuyên môn cao và có chứng nhận của Pennsylvania sẽ cung cấp nội 
dung giảng dạy có phân hóa, theo bộ môn. Giáo viên cũng sẽ cung cấp sự hỗ trợ phi đồng bộ và đồng bộ. Giáo viên sẽ tổ chức 
các buổi đồng bộ cho học sinh nào cần được giảng dạy trực tiếp trong một môi trường có tổ chức. Ngoài ra, đối với học sinh nào 
đang học trước trong một môi trường độc lập hơn, giáo viên sẽ đánh giá và theo dõi tiến bộ và sự thành thạo nội dung và đề 
nghị các buổi đồng bộ để rèn luyện. Giáo viên sẽ đăng thông báo và cho biết các bài học, hoạt động và đánh giá sẽ được hoàn 
thành mỗi tuần trên lịch khóa học. 
 
Dĩ nhiên trong các trường hợp, không đạt yêu cầu hoặc thiếu tín chỉ, các khóa học lấy lại tín chỉ cũng sẽ được tổ chức cho học 
sinh nào cần một cơ hội lấy bù tín chỉ: 

• Học sinh phải hoàn thành khóa học lấy lại tín chỉ trong vòng quý thứ 1 (9 tuần) nếu không các em sẽ nhận được điểm F.  
• Nếu các em không đạt, các em sẽ được chỉ định lại vào khóa học lấy lại tín chỉ trong quý tiếp theo. 
• Nếu các em không đạt lần thứ 2, các em sẽ được chỉ định vào một khóa học trong học kỳ bình thường (không phải khóa 

học lấy lại tín chỉ). 

Đây là các quy định chung, nhưng học sinh có thể thảo luận về các lựa chọn với cố vấn hướng dẫn của mình nếu các em có 
quan ngại hoặc vấn đề với các khóa học Lấy Lại Tín Chỉ. Không phải khóa học nào cũng có ở dạng khóa học lấy lại tín chỉ và 
các lựa chọn lấy lại tín chỉ có thể yêu cầu học sinh phải tự học nhiều hơn với thời gian theo lịch để nhận sự hỗ trợ của giáo viên. 
 
Chấm Điểm và Báo Cáo ở Trung Học Lớp 9-12 

• Bài Làm Được Máy Tính Chấm Điểm và Do Giáo Viên Chấm gồm có: 
o Các bài kiểm tra thực hành trực tuyến hoặc trên giấy  
o Trắc nghiệm 
o Khám 
o Thảo Luận Theo Chủ Đề  
o Thuyết trình 

• Điểm Thi Đánh Giá 
• Báo Cáo Tiến Bộ Hàng Quý bao gồm nhận xét đối với từng bộ môn  
• Điểm Hàng Quý Dẫn Đến Điểm Cuối Cùng Tích Lũy 

o Sổ liên lạc cuối quý sẽ chỉ được phát cho học sinh nào đã ghi danh 5 tuần trước khi kết thúc quý. 

Tính Điểm GPA 
Tổng số điểm chất lượng có được so với tổng điểm có thể có. Điểm Chất Lượng Khóa Học Tiêu Chuẩn: A=4, B=3, C=2, D=1, 
F=0 Điểm Chất Lượng Khóa Học Danh Dự: A=4,5, B=3,5, C=2,5, D=1,5, F=0 Điểm Chất Lượng Khóa Học Advanced Placement: 
A=5, B=4, C=3, D=2, F=0 

Thang Điểm Thang Tín Chỉ 
A = 90%-100% 0-5.99 Tín Chỉ: Lớp 9 
B = 80%-89% 6-11.99 Tín Chỉ: Lớp 10 
C = 70%-79% 12-17.99 Tín Chỉ: Lớp 11 
D = 60%-69% 17-24 Tín Chỉ: Lớp 12  
F = Dưới 60% 
 
Chuyển Trường và Chấm Điểm 
 
Chỉ có điểm từ các khóa học đã học tại Insight PA sẽ được đưa vào tính điểm GPA của học sinh. Nếu nhận được hồ sơ ở 
trường trước, các khóa học, điểm và tín chỉ từ các trường trước đó sẽ được đưa vào bảng điểm Insight PA cho biết rằng học 
sinh đã nhận được các tín chỉ này tại một trường trước đó. 
 
Luật pháp tiểu bang Pennsylvania không cho phép ISPA yêu cầu bảng điểm trước khi ghi danh. Tuy nhiên, quý vị rất nên cung 
cấp bảng điểm cho ISPA sớm nhất có thể để ISPA có thể xem xét các khóa học đã hoàn thành trước đó và soạn lịch học thích 
hợp nhất. Nếu quý vị không cung cấp bảng điểm/sổ liên lạc tại thời điểm ghi danh, nhóm ISPA sẽ sử dụng thông tin quý vị chia 
sẻ để xếp con quý vị vào các khóa học. Quý vị sẽ được yêu cầu ký tên vào giấy miễn trừ khi diễn ra việc sắp xếp khóa học nếu 
không có sổ liên lạc hoặc bảng điểm trước đây. Nếu học sinh được xếp lớp mà không có sổ liên lạc hay bảng điểm trước đây, có 
thể cần phải điều chỉnh các khóa học một khi có được thông tin đó. 
 
Học sinh Trung Học ghi danh trễ tại ISPA trong học kỳ sẽ được tư vấn rằng ISPA sẽ không cấp tín chỉ toàn khóa học cho học kỳ 
đó nếu cung cấp sổ liên lạc/bảng điểm học kỳ 1 từ trường trước đó. Nếu khả dụng, điểm học kỳ 1 đã có tại trường trước đó sẽ 
được tính trung bình với điểm Học Kỳ 2 có được tại ISPA để xác định điểm cuối cùng cả năm và số tín chỉ đã nhận. 
 
* Học sinh nào ghi danh tại ISPA với thời gian còn lại trong quý học chưa đến 12 tuần sẽ được tư vấn rằng các em có thể không 
nhận được tín chỉ cho học kỳ đó nếu không cung cấp điểm đang có từ trường trước đó. 
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• Nếu một khóa học được học để cải thiện điểm số, cả hai điểm sẽ được sử dụng để tính điểm GPA nhưng chỉ có 
một (1) tín chỉ được cấp. 

Các tín chỉ bổ sung đối với các khóa học ban đầu được báo cáo trên bảng điểm chính thức nhưng điểm không được 
tính vào GPA 

 
Các Yêu Cầu Tốt Nghiệp Trung Học 
 
• Các Yêu Cầu Khóa Học 
 

Bộ Môn Số Tín Chỉ Bắt Buộc 
Toán 3 
Tiếng Anh 4 
Các Môn Xã Hội/Lịch Sử 4 
Khoa học 3 
Ngôn Ngữ Thế Giới/Nhân Văn/Các Môn Chọn Lọc 4 
Toán/Khoa Học/Giáo Dục Công Nghệ 1 
Các Môn Nhiệm Ý Bổ Sung 2,5 
Lập Kế Hoạch Nghề Nghiệp 0,5 
Giáo Dục Thể Chất 1,5 
Sức khỏe 0,5 
Tổng Tín Chỉ 24 

• Dự Án Tốt Nghiệp Lớp 12 
• Thể Hiện Trình Độ Thành Thạo trở lên trong kỳ thi Toán Đại Số, Sinh Học, và  Văn Học Trong Các Kỳ Thi Keystone 

hoặc hoàn thành thành công định hướng đánh giá thay thế được tiểu bang Pennsylvania phê duyệt (bắt đầu với lớp 
năm 2020) 

• Danh Sách Khóa Học Trung Học: http://www.k12.com/high-school-course-list.html  
• Vui lòng lưu ý rằng không phải khóa học nào cũng có thể luôn khả dụng. 

 

Các Kỳ Thi Đánh Giá Của Tiểu Bang 
Kỳ Thi Keystone 
 
Kỳ Thi Keystone là các bài thi đánh giá cuối khóa được thiết kế để đánh giá trình độ thành thạo ở các bộ môn Đại Số I, Văn Học, 
và Sinh Học. Mỗi bài thi gồm có nhiều mô-đun và học sinh phải đạt điểm thành thạo trong mỗi mô-đun để đạt điểm thành thạo 
trong bài thi tổng. Học sinh có thể làm lại các mô-đun riêng lẻ nếu cần. Các định hướng đánh giá thay thế có thể khả dụng đối 
với học sinh nào làm bài thi, tham gia chương trình khắc phục, thi lại và không thể đạt điểm thành thạo. Tại ISPA, học sinh 
thường tham gia các bài thi đánh giá Văn Học và Sinh Học ở lớp 9, và Đánh Giá Môn Đại Số ở lớp 9 hoặc lớp 10 tùy vào tình 
trạng hoàn thành khóa học. Tất cả học sinh phải làm các bài thi Keystone trước khi kết thúc năm lớp 11. Các bài thi Keystone 
được tổ chức nhiều lần mỗi năm. Các buổi thông tin về bài thi Keystone dành cho phụ huynh sẽ được tổ chức trước mỗi kỳ thi. 
Có thể nhận thêm thông tin về các bài thi đánh giá Keystone tại trang web của Sở Giáo Dục Pennsylvania: 
https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx 
Trách nhiệm của Người Hỗ Trợ Học Tập là đảm bảo rằng học sinh Trung Học tham dự kỳ thi Keystone bắt buộc. Việc không 
tham dự kỳ thi sẽ dẫn đến cộng dồn số lần vắng mặt không phép và có thể dẫn đến biện pháp xử lý trốn học. 
 
PSSA 
 
Hệ Thống Đánh Giá Trường Học của Pennsylvania, cũng được gọi là PSSA, đánh giá việc học sinh đã nắm vững các tiêu chuẩn 
học thuật ở mức nào ở các môn đọc, toán, khoa học và viết. Bảng bên dưới cho biết các bài thi đánh giá mà học sinh sẽ tham gia 
trong mỗi nhóm điểm. Hệ Thống Đánh Giá Trường Học của Pennsylvania là một kỳ thi đánh giá dựa tên tiêu chuẩn, có tham chiếu 
tiêu chí, cung cấp cho học sinh, phụ huynh, các nhà giáo dục và công dân kiến thức về hiệu quả học tập của học sinh và hiệu quả 
hoạt động của nhà trường liên quan đến việc đạt trình độ thành thạo các tiêu chuẩn học thuật. Các tiêu chuẩn này ở các môn Ngữ 
Văn Anh (English Language Arts (ELA)), Toán, và Khoa Học và Công Nghệ xác định một học sinh nên biết gì và có thể làm gì ở 
các trình độ cấp lớp khác nhau. Điểm của từng học sinh, chỉ được cung cấp cho trường tương ứng của các em, có thể được sử 
dụng để hỗ trợ giáo viên xác định học sinh nào có thể cần thêm cơ hội giáo dục, và điểm của nhà trường cung cấp thông tin cho 
các trường học và học khu để tổ chức thảo luận và lên kế hoạch cải thiện chương trình học và hoạt động giảng dạy. 
 
Trách nhiệm của Người Hỗ Trợ Học Tập là đảm bảo rằng học sinh tham dự kỳ thi bắt buộc của tiểu bang và theo chuẩn. Việc 
không tham dự kỳ thi sẽ dẫn đến cộng dồn số lần vắng mặt không phép và có thể dẫn đến biện pháp xử lý trốn học. 
 

Đánh giá Cấp Lớp 
ELA Lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Toán Lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Khoa học Lớp 4, 8 

http://www.k12.com/high-school-course-list.html
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx


24 

 

Các Bài Kiểm Tra Tuyển Sinh Đại Học (SAT, PSAT, ACT) 
Học sinh nào có kế hoạch học đại học phải thi Bài Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Chuẩn Hóa (Scholastic Assessment Test (SAT)) 
hoặc Bài Kiểm Tra Nhập Học Đại Học ở Mỹ (American College Test (ACT)). Đây là các kỳ thi tuyển sinh đại học chuẩn hóa. SAT 
kiểm tra kỹ năng đọc, viết, và toán của học sinh. ACT kiểm tra kỹ năng tiếng Anh, toán, đọc, và khoa học của học sinh. Cả hai kỳ 
thi được tổ chức nhiều lần mỗi năm. 
 

Đánh Giá Địa Phương 
STAR360 
 
Các bài thi đánh giá STAR360 ở môn Toán và Đọc cung cấp thông tin về những ưu điểm và nhược điểm trong học tập của học 
sinh ở cả hai bộ môn. Học sinh ở mọi cấp sẽ làm bài thi đánh giá STAR360 vào đầu năm học và/hoặc sau khi ghi danh và một 
lần nữa tại một số thời điểm tạm thời trong năm. Mỗi bài thi sẽ mất khoảng 20-30 phút. Bài thi đánh giá này sẽ được làm từ xa. 
STAR360 có tính thích nghi và điều chỉnh các câu hỏi theo trình độ học của con quý vị dựa trên các câu trả lời. Báo cáo kết quả 
của học sinh sẽ được gửi cho từng Người Hỗ Trợ Học Tập. 
 
USA Test Prep 
 
USA Test Prep là một công cụ đánh giá được điều chỉnh theo Các Tiêu Chuẩn Học Thuật của Tiểu Bang Pennsylvania 
(Pennsylvania State Academic Standards). USA Test Prep được sử dụng để hướng dẫn và đánh giá ở các bộ môn lớp 6-10; 
điểm của các bài làm này sẽ được cung cấp trong Sổ Điểm của con quý vị trong khóa học và là một phần không thể tách rời của 
khóa học. Con quý vị có thể sử dụng chương trình này từ bất kỳ máy tính nào có truy cập web. 
 

Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt 
Nhiệm vụ của Phòng Giáo Dục Đặc Biệt toàn diện của trường Insight PA Cyber Charter School là công nhận mỗi học sinh như 
một cá nhân với những ưu điểm, tiềm năng và mục đích. Phòng cố gắng trang bị và khuyến khích mỗi học sinh trở thành người 
học suốt đời và trở thành một thành viên tích cực trong cộng đồng. 
 
Insight PA Cyber Charter School thực hiện theo các quy định liên bang về việc cung cấp Dịch Vụ Giáo Dục Công Cộng Thích 
Hợp và Miễn Phí (Free and Appropriate Public Education, (FAPE)) cho các học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc 
biệt. Hướng dẫn của Sở Giáo Dục Phòng Hướng Dẫn đóng vai trò cơ sở cho các chính sách và thủ tục cho Phòng Giáo Dục Đặc 
Biệt của Insight PA. 
 
Học sinh nào đủ điều kiện có thể nhận bất kỳ dịch vụ nào sau đây theo định nghĩa của Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật 
(Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)) 34 Bộ Luật Các Quy Định Liên bang (Code of Federal Regulations (CFR)) 
§300.34 Các dịch vụ liên quan. 
 
Các dịch vụ liên quan có nghĩa là các dịch vụ phát triển, sửa chữa và các dịch vụ hỗ trợ khác khi cần thiết để hỗ trợ một trẻ 
khuyết tật để có thể nhận được lợi ích từ chương trình giáo dục đặc biệt, và bao gồm các dịch vụ bệnh học âm ngữ và thính học, 
dịch vụ thông dịch, dịch vụ tâm lý, vật lý và hoạt động trị liệu, giải trí, bao gồm giải trí trị liệu, xác định sớm và đánh giá khuyết tật 
ở trẻ em, dịch vụ tư vấn, bao gồm tư vấn phục hồi, dịch vụ định hướng và vận động, và dịch vụ y tế để chẩn đoán hoặc đánh giá. 
Các dịch vụ liên quan cũng gồm có các dịch vụ y tế học đường và các dịch vụ của y tá nhà trường, các dịch vụ công tác xã hội 
trong các trường học, và dịch vụ tư vấn và huấn luyện dành cho phụ huynh. 
 
Sự Tham Gia Của Phụ Huynh 
 
Trường Insight PA Cyber Charter School xem phụ huynh là một phần sống còn của quy trình học tập và khuyến khích phụ huynh 
không chỉ đảm nhận vai trò đi đầu trong việc học của con mình mà còn tích cực tham gia quy trình Chương Trình Giáo Dục Cá 
Nhân Hóa (Individualized Education Program (IEP)). Nhân viên của Insight PA Cyber Charter School sẽ cung cấp sự hỗ trợ và 
các công cụ cần thiết cho phụ huynh để đảm bảo rằng con họ thành công trong môi trường học ảo. 
 
Các Quyền của Phụ Huynh và Học Sinh 
 
Phụ huynh và học sinh có nhiều quyền theo điều luật giáo dục đặc biệt, Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA). Điều quan 
trọng là phụ huynh và học sinh hiểu các quyền của mình được hưởng một Dịch Vụ Giáo Dục Công Cộng Thích Hợp, Miễn Phí 
(FAPE). Thuật ngữ “thích hợp” được định nghĩa là các nhu cầu giáo dục của cá nhân học sinh được mô tả trong Chương Trình 
Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP). IEP được xem là một tài liệu có hiệu lực được lập ra bởi một nhóm gồm các nhà giáo dục và gia 
đình, đặt ra các mục tiêu cho học sinh đạt được để thành công. 
 
Trách nhiệm của Nhà Trường là gửi thông báo cho phụ huynh về các quyền của họ bằng một ngôn ngữ dễ hiểu. Phụ huynh 
cũng có trách nhiệm tham gia sự giáo dục của con họ. Phụ huynh làm như thế bằng cách tham gia các cuộc họp và cung cấp sự 
đồng ý để cho phép Nhà Trường cung cấp những sự hỗ trợ và dịch vụ mà cả phụ huynh và Nhà Trường đồng ý là cần thiết để 
học sinh thành công. 
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Phụ huynh sẽ nhận được một bản sao của Thông Báo về Các Biện Pháp Bảo Vệ Theo Thủ Tục ít nhất một lần mỗi năm và tại 
các sự kiện sau đây:  

• Yêu cầu của phụ huynh 
• Giới thiệu lần đầu hoặc yêu cầu đánh giá của phụ huynh  
• Nhận yêu cầu đầu tiên về điều trần đúng thủ tục 
• Thông báo của Nhà Trường cho phụ huynh về việc kỷ luật đưa học sinh ra khỏi Trường, sẽ cấu thành một sự thay đổi xếp lớp 

Thắc Mắc Child Find 
Các câu hỏi Child Find được phụ huynh điền vào trong cổng ghi danh trực tuyến. Những câu hỏi này được đặt ra lần nữa bởi 
Liên Lạc Viên Tuyển Sinh Cá Nhân (Personal Admissions Liaison (PAL)) trong quy trình phê duyệt ghi danh và xếp lớp. 
 
Một khi năm học bắt đầu, giáo viên giáo dục bình thường đã chỉ định một lần nữa sẽ tiến hành khảo sát thăm dò để xác định xem 
học sinh có bất kỳ nhu cầu học tập nào hay không. 
 
Bất kỳ học sinh nào mà phụ huynh trả lời rằng trước đây hoặc hiện nay đang nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ ngay 
lập tức được giới thiệu đến Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt hoặc người được chỉ định. 
 
Đánh giá 
 
Phụ huynh có quyền yêu cầu con họ nhận được một bản đánh giá đầy đủ và hoàn chỉnh để xác định xem các em có khuyết tật 
và cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và/hoặc các dịch vụ liên quan hay không. Các Quyền của Phụ Huynh cũng quy định rằng phụ 
huynh có quyền, khi một bản đánh giá ban đầu để xác định đang được tiến hành, cho con họ nhận được một bản đánh giá đầy 
đủ và hoàn chỉnh. Điều này bao gồm việc đánh giá học sinh ở mọi lĩnh vực khuyết tật nghi ngờ (bao gồm nhưng không giới hạn 
ở hành vi, học tập, giao tiếp, kỹ năng xã hội và kỹ năng sống hàng ngày). 
 
Đánh giá này có thể gồm có một số nguồn thông tin bao gồm nhiều hơn một thủ tục kiểm tra. Các bài kiểm tra này phải được tổ 
chức bằng ngôn ngữ mà học sinh thường sử dụng (ngôn ngữ bản xứ) trừ khi không thể làm như thế. 
 
Sự Đồng Ý của Phụ Huynh 
 
Insight PA phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản đối với bất kỳ biện pháp nào được yêu cầu. Sự đồng ý của phụ huynh là tự 
nguyện và có thể được rút lại vào bất kỳ lúc nào. Sự đồng ý là cần thiết đối với các hành động sau đây: 

• Tiến hành đánh giá ban đầu;  
• Tiến hành tái đánh giá; 
• Cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan ban đầu theo IEP;  
• Thực hiện một sự thay đổi đáng kể trong các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan; và 
• Trước khi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cần bảo mật. 

Nếu phụ huynh có thắc mắc về bất kỳ hành động hay thay đổi đề xuất nào đối với IEP, phụ huynh nên thảo luận về quan ngại đó 
với giáo viên hoặc người quản lý. Sự đồng ý cho phép đánh giá ban đầu không có nghĩa là đồng ý với xếp lớp ban đầu. Sự đồng 
ý cho phép đánh giá ban đầu có thể được cung cấp theo phương thức điện tử, tuy nhiên, phụ huynh phải ký tên trực tiếp vào 
giấy đồng ý đã ký tên điện tử trước hoặc tại thời điểm đánh giá. 
 
Phụ huynh có thể rút lại sự đồng ý nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan một khi học sinh lần đầu được 
cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Yêu cầu rút lại sự đồng ý phải được lập thành văn bản và áp 
dụng cho tất cả các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, không áp dụng cho các dịch vụ riêng lẻ. 
 
Thông báo xếp lớp sẽ được đưa ra đối với các nội dung được liệt kê bên trên. 
 
Điều kiện hội đủ 
 
Một khi đánh giá hoàn tất, nhóm xác định điều kiện, bao gồm phụ huynh, sẽ quyết định xem học sinh có hội đủ điều kiện nhận 
các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. Việc này gồm có đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện tham gia cũng như không có 
các tiêu chí loại trừ sẽ cản trở điều kiện nhận dịch vụ. Phụ huynh được tham gia nhóm này và nhận được một bản sao báo cáo 
đánh giá cũng như bản sao quyết định về hội đủ điều kiện nhận dịch vụ. 
 
Để hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu của một hoặc nhiều phân loại  
sau đây: 
 
Rối Loạn Phổ Tự Kỷ (AUT)  
Khiếm Thính-Khiếm Thị (D/B) 
Khiếm Thính/Nặng Tai (D/HH) 
Rối Loạn Tình Cảm/Hành Vi (EBD) 
Khuyết Tật Trí Tuệ (ID) 
Suy Giảm Chức Năng Chỉnh Hình (OI) 
Suy Giảm Sức Khỏe Khác (OUI) 
Khuyết Tật Học Tập Nhất Định (SLD) 
Suy Giảm Chức Năng Âm Ngữ (SI)  
Chấn Thương Não (TBI) 
Suy Giảm Thị Lực, bao gồm Khiếm Thị (VI) 
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Tái Đánh Giá/Tái Xác Định 
 
Mục đích của tái đánh giá là xem xét thông tin đánh giá hiện tại và cân nhắc thông tin bổ sung gì có thể là cần thiết để quyết định 
xem học sinh có tiếp tục có khuyết tật hay không và để xác định nhu cầu của học sinh. Tái đánh giá nhu cầu của học sinh sẽ 
được thực hiện ít nhất một lần mỗi ba (3) năm trừ khi phụ huynh và Insight PA đồng ý rằng tái đánh giá là không cần thiết. Tái 
đánh giá có thể được thực hiện vào bất kỳ lúc nào nếu Insight PA thấy rằng cần phải tái đánh giá nhu cầu của học sinh hoặc nếu 
giáo viên hoặc phụ huynh của học sinh yêu cầu tái đánh giá. Tuy nhiên, tái đánh giá có thể không diễn ra nhiều hơn một lần mỗi 
năm trừ khi phụ huynh và Insight PA đồng ý nhiều hơn một (1) lần mỗi năm. 
 
Học sinh nào đủ điều kiện là có khuyết tật trí tuệ sẽ được tái đánh giá mỗi hai (2) năm. 
Cuối cùng, phụ huynh có quyền tham gia quyết định về hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của con mình và các chương trình và dịch 
vụ mà học sinh cần trong quy trình đánh giá ban đầu và tái đánh giá. 
 
Quy Trình Giải Quyết Khiếu Nại 
 
Phụ huynh được khuyến khích liên hệ với giáo viên của con mình, nếu cần, các nhà quản lý cấp trường khi phát sinh quan ngại. 
Nếu quan ngại không thể được giải quyết thỏa đáng ở cấp trường, phụ huynh nên liên hệ với Giám Đốc Chương Trình Giáo Dục 
Đặc Biệt của Nhà Trường. 
 
Phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại chính thức cho Sở Giáo Dục Pennsylvania khi họ cho rằng đã xảy ra hành vi vi phạm IDEA. 
Một cuộc điều tra khiếu nại chính thức là thủ tục để xác định xem Insight PA có tuân thủ các điều luật và/hoặc quy định của liên 
bang hoặc tiểu bang về việc cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho trẻ khuyết tật hay không. 
 
Ngoài ra việc nộp đơn khiếu nại cho Sở Giáo Dục Pennsylvania, bên nộp khiếu nại phải gửi chuyển một bản sao khiếu nại cho 
Trường phục vụ học sinh đó. Bên nộp khiếu nại sẽ gửi khiếu nại cho Insight PA bằng văn bản và sẽ yêu cầu phản hồi từ Nhà 
Trường trong vòng mười (10) ngày làm việc. Phụ huynh nào đã nộp khiếu nại sẽ có cơ hội tự nguyện tham gia hòa giải với 
Insight PA để giải quyết bất đồng. 
 
Các Biện Pháp Đáp Ứng dành cho Học Sinh Khuyết Tật 
 
Ngoài ra phương pháp nhóm trong việc phục vụ học sinh khuyết tật, có thể có các biện pháp đáp ứng cần thiết đối với hoạt động 
giảng dạy và đánh giá sẽ đảm bảo học sinh đạt được các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi của Pennsylvania (Pennsylvania Core Standards). 
Các biện pháp đáp ứng sẽ được quyết định bởi nhóm IEP dựa trên khuyết tật và nhu cầu của học sinh cả trong tiến trình hàng 
ngày thông qua chương trình giáo dục bình thường cũng như trong môi trường khảo thí. 
 
Các biện pháp đáp ứng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 
 

• Các biện pháp đáp ứng về trình bày chẳng hạn như sách kỹ thuật số, phần mềm chuyển văn bản thành lời, chữ in lớn, 
hình ảnh hoặc dụng cụ học.  

• Các biện pháp đáp ứng về trả lời chẳng hạn như một bộ xử lý văn bản có chức năng nhận dạng giọng nói, các công cụ tổ 
chức hình ảnh hoặc sử dụng từ điển hoặc từ điển đồng nghĩa. 

• Các biện pháp đáp ứng về lịch học chẳng hạn như thời hạn kéo dài, thời gian làm bài ngắn hơn hoặc bài tập được giao 
được chia nhỏ. 

• Ngoài phương pháp nhóm trong việc phục vụ học sinh khuyết tật, có thể có các biện pháp đáp ứng cần thiết sẽ đảm bảo 
học sinh đạt được các Tiêu Chuẩn Cốt Lõi của Pennsylvania. 

 
Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực 
 

1. Insight PA công nhận rằng một số hành vi biểu hiện của học sinh có thể gây cản trở việc học của học sinh hoặc của 
người khác. Bất kỳ khi nào hành vi cản trở việc học của một học sinh hoặc việc học của người khác, nhóm IEP của học 
sinh có hành vi đó sẽ đưa các biện pháp can thiệp hành vi tích cực thích hợp, các chiến lược và sự hỗ trợ để giải quyết 
hành vi đó, vào IEP và khi cần thiết. 

2. Các nguyên tắc sau đây điều chỉnh việc sử dụng những sự hỗ trợ và các biện pháp can thiệp hành vi cho trẻ khuyết tật 
tại Insight PA. 

3. Các biện pháp tích cực, chứ không phải tiêu cực, sẽ tạo thành cơ sở cho các chương trình hỗ trợ hành vi để đảm bảo rằng 
tất cả học sinh không bị đối xử xúc phạm, sử dụng các kỹ thuật mạnh và sử dụng các biện pháp kiềm chế không hợp lý. 

4. Các chương trình và kế hoạch hỗ trợ sẽ dựa trên Đánh Giá Hành Vi Chức Năng (Functional Behavior Assessment (FBA)) 
và sử dụng các kỹ thuật hành vi tích cực. 

5. Các chương trình và kế hoạch hỗ trợ hành vi sẽ gồm có các phương pháp thực hành và kỹ thuật dựa trên nghiên cứu để 
phát triển và duy trì các kỹ năng sẽ tăng cơ hội học tập và tự hoàn chỉnh của cá nhân học sinh. 

6. Khi cần một biện pháp can thiệp để giải quyết hành vi có vấn đề, các loại hình can thiệp được chọn cho một học sinh cụ 
thể sẽ là loại ít xâm lấn nhất. 

7. Việc sử dụng các biện pháp kiềm chế được xem là một biện pháp cuối cùng, chỉ được sử dụng sau khi sử dụng các biện 
pháp ít hạn chế hơn, bao gồm các kỹ thuật giảm leo thang. Nếu được áp dụng, các biện pháp kiềm chế sẽ chỉ được sử 
dụng bởi nhân sự có chuyên môn, được ủy quyền cụ thể để sử dụng các biện pháp kiềm chế thân thể. 

8. Không nội dung gì trong chính sách này sẽ được diễn giải là yêu cầu phải phát triển một kế hoạch hỗ trợ hoặc can thiệp 
hành vi riêng khi các biện pháp can thiệp hành vi tích cực, các chiến lược và sự hỗ trợ thích hợp, phù hợp với các yêu 
cầu của chính sách này có thể được kết hợp vào nội dung IEP. 

 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào về Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, muốn biết thêm thông tin và/hoặc để 
được hỗ trợ, vui lòng liên hệ: 
Jennifer Jennings, Giám Đốc Phòng Tuân Thủ Giáo Dục Đặc Biệt jjennings@insightpa.org 484-713-4353, số máy lẻ 2005 

mailto:jjennings@insightpa.org
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Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân Hóa của Học Sinh 
 
Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân Hóa (ILP) là một kế hoạch xoay quanh học sinh, ghi nhận những ưu điểm, khó khăn và khả năng 
học tập hiện tại của học sinh và được điều chỉnh cho môi trường học ảo. Quy trình ILP xoay quanh ý tưởng cho rằng tất cả học 
sinh là đặc biệt và đóng vai trò như kim chỉ nam cho tất cả các dịch vụ và sự hỗ trợ được cung cấp cho học sinh. 
 
Cùng nhau, học sinh, người hỗ trợ học tập, nhóm hỗ trợ học sinh, giáo viên, tư vấn viên, giáo viên giáo dục đặc biệt và các 
chuyên gia khác, xác định các mục tiêu học tập thích hợp nhất dựa trên các nhu cầu học tập của học sinh. Các nhu cầu này 
được xác định thông qua việc xem xét học bạ của học sinh, bao gồm các bài thi đánh giá chuẩn, điểm kiểm tra PSSA/Keystone 
trước đây, quan sát của giáo viên và ý kiến của người hướng dẫn học tập. 
 
Học sinh sau đó được theo dõi và hướng dẫn khi các em nỗ lực đạt được các tiêu chuẩn cốt lõi bắt buộc của tiểu bang, được 
điều chỉnh theo chương trình học. Các em được đánh giá trong suốt năm học và tiến bộ được thể hiện trong các phiếu Báo Cáo 
Tiến Bộ Theo Tiêu Chuẩn (Mẫu Giáo-Lớp 5) và các sổ liên lạc truyền thống hơn ở lớp 6-12. 
 
Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân Hóa được cập nhật thường xuyên theo nhu cầu của học sinh. 
 
 

Thông Báo về Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt 
 
Các học khu công lập và các trường đặc cách trong Quận Chester, Pennsylvania, và Đơn Vị Trung Gian của Quận Chester (“các 
tổ chức trường học Quận Chester”), cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan cho trẻ khuyết tật cư trú, từ 3 đến 21 
tuổi. Mục đích của thông báo này là mô tả (1) các loại khuyết tật có thể dẫn đến trẻ đủ điều kiện tham gia các chương trình và 
các dịch vụ đó, (2) các chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan khả dụng, (3) quy trình theo đó từng tổ chức trong 
các tổ chức Trường Học trong Quận Chester sàng lọc và đánh giá các học sinh đó để xác định hội đủ điều kiện nhận dịch vụ, và 
(4) các quyền đặc biệt liên quan đến những trẻ đó và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của các em. 
 
Những loại khuyết tật gì có thể giúp học sinh đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan? 
 
Theo Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật, thường được gọi là “IDEA,” trẻ em đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt 
và các dịch vụ liên quan nếu các em có một hoặc nhiều khuyết tật sau đây và, do đó, thể hiện nhu cầu về dịch vụ giáo dục đặc 
biệt và các dịch vụ liên quan: (1) khuyết tật trí tuệ, (2) suy giảm thính lực, bao gồm khiếm thính, (3) suy giảm chức năng âm ngữ, 
(4) suy giảm thị lực, bao gồm khiếm thị, (5) rối loạn tình cảm nghiêm trọng, (6) suy giảm chức năng chỉnh hình, (7) tự kỷ, bao 
gồm rối loạn phát triển rộng khắp; (8) chấn thương não, (9) suy giảm sức khỏe khác, (10) khuyết tật học tập nhất định, (11) đa 
khuyết tật, hoặc (12) đối với học sinh ở độ tuổi nhà trẻ, chậm phát triển. Nếu trẻ có nhiều hơn một khuyết tật nói trên, trẻ có thể 
đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan thuộc diện đa khuyết tật. Trẻ từ 3 đến 9 tuổi cũng có thể đủ 
điều kiện nếu các em bị chậm phát triển và, do đó, cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. 
 
Định nghĩa pháp luật về các khuyết tật này, mà các trường công lập phải áp dụng theo IDEA, có thể khác với các định nghĩa 
được sử dụng trong thực hành y khoa hay lâm sàng. Ngoài ra, định nghĩa của IDEA có thể áp dụng cho trẻ khuyết tật có các rối 
loạn y khoa hoặc lâm sàng rất khác nhau. Ví dụ, trẻ mắc rối loạn tăng năng kém chú ý có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục 
đặc biệt và các dịch vụ liên quan thuộc diện trẻ có “suy giảm sức khỏe khác, “rối loạn tình cảm nghiêm trọng,” hoặc “khuyết tật 
học tập nhất định” nếu trẻ đáp ứng các tiêu chí về điều kiện nhận dịch vụ theo một hoặc nhiều phân loại khuyết tật này nếu vì thế 
trẻ cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. 
 
Các dấu hiệu của chậm phát triển hoặc các yếu tố rủi ro có thể cho thấy có khuyết tật có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, 
chăm sóc tiền sản kém, chấn thương khi sinh, sốt hoặc co giật khác, phản ứng nghiêm trọng với thuốc ban đầu hoặc tiêm chủng 
yêu cầu phải chăm sóc y tế kéo dài, hoặc chấn thương nghiêm trọng ở đầu, sau đó là không đạt được các cột mốc phát triển về 
giao tiếp, phát triển vận động, tương tác xã hội, phát triển tình cảm, kỹ năng tự lực, hoặc nhận thức; không đạt được các cột mốc 
phát triển mà không rõ lý do ở các lĩnh vực này; không sử dụng đồ chơi và đồ vật khác theo cách phù hợp về mặt phát triển; 
không có khả năng duy trì chú ý ở các mức đủ để hoàn thành các nhiệm vụ phù hợp với độ tuổi; dễ bực tức với các nhiệm vụ 
hay hoạt động phù hợp về mặt phát triển; khó tô màu, kẻ chữ, hoặc kẻ đường thẳng và hình dạng trong phạm vi phù hợp với độ 
tuổi; khó xây dựng hay duy trì các mối quan hệ hoặc nói chuyện phù hợp với độ tuổi; khó chịu đựng sự hiện diện của hoặc sự 
tương tác với các bạn hoặc người lớn; các biện pháp kỷ luật kéo dài hoặc nghiêm trọng trong môi trường nhà trẻ hoặc học 
đường; không phát triển kỹ năng đọc, viết, làm toán, nghe, hoặc nói phù hợp với độ tuổi hoặc cấp lớp sau khi tiếp xúc với hướng 
dẫn âm thanh ở các lĩnh vực này bởi các giáo viên có năng lực; và không đạt kết quả khám sàng lọc thị lực hoặc thính lực. Có 
thể tìm thấy thông tin khác về các dấu hiệu có thể có của chậm phát triển và các yếu tố rủi ro khác có thể cho thấy có khuyết tật 
trong sổ tay học sinh thông qua học khu nơi cư trú hoặc Đơn Vị Trung Gian của Quận Chester tại các địa chỉ được cho biết bên 
dưới hoặc trên trang web của Đơn Vị Trung Gian của Quận Chester: http://www.cciu.org. 
 

Theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 và Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật, một số trẻ khuyết tật ở độ tuổi đi học nào 
không đáp ứng các tiêu chí về điều kiện nhận dịch vụ theo IDEA có thể đủ điều kiện được bảo vệ đặc biệt và nhận được các 
biện pháp thích nghi và đáp ứng trong giảng dạy, cơ sở vật chất, và các hoạt động. Trẻ em được hưởng những sự bảo vệ, biện 
pháp thích nghi, và điều chỉnh như thế nếu các em có một khuyết tật tâm thần hoặc thể chất làm hạn chế đáng kể hoặc cản trở 
sự tham gia hoặc tiếp cận một khía cạnh của chương trình học đường, cho dù là có bản chất học thuật hay phi học thuật. 
 

http://www.cciu.org/
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Các các chương trình và dịch vụ nào khả dụng đối với trẻ khuyết tật? 
 
Mỗi tổ chức trường học trong Quận Chester phải đảm bảo rằng trẻ khuyết tật được giáo dục ở mức độ tối đa thích hợp trong các 
môi trường với các bạn không bị khuyết tật, thường được gọi là môi trường ít hạn chế nhất. Các chương trình và dịch vụ dành 
cho học sinh khuyết tật, theo thứ tự ưu tiên giảm dần, là (1) xếp vào lớp bình thường với những sự hỗ trợ và dịch vụ bổ sung 
được cung cấp khi cần trong môi trường đó, (2) xếp vào lớp bình thường trong phần lớn thời gian trong ngày học với dịch vụ lưu 
động của một giáo viên giáo dục đặc biệt hoặc trong hoặc ở ngoài lớp học bình thường trong 20 phần trăm thời gian trở xuống 
trong ngày học, (3) xếp vào lớp bình thường trong một phần thời gian trong ngày học với sự giảng dạy bổ sung được cung cấp 
bởi một giáo viên giáo dục đặc biệt trong không quá 20 phần trăm, nhưng dưới 80 phần trăm thời gian ngày học, (4) hoạt động 
giảng dạy được cung cấp bởi một giáo viên giáo dục đặc biệt trong không quá 80 phần trăm ngày học, và (5) các dịch vụ giáo 
dục đặc biệt, có hoặc không có xếp lớp bình thường, hoặc trong một môi trường công lập thay thế hoặc trong một trường tư 
thục, cơ sở điều trị, bệnh viện, trung tâm cấm túc hoặc nhà tù, trên cơ sở ban ngày hoặc nội trú. 
 
Tùy vào bản chất và mức độ nghiêm trọng của khuyết tật, một cơ sở Trường Học trong Quận Chester có thể cung cấp các 
chương trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt trong (1) trường công lập mà trẻ sẽ theo học nếu không có khuyết tật, (2) một trường 
công lập thay thế hoặc ở trong hay bên ngoài học khu nơi cư trú, (3) một trung tâm giáo dục đặc biệt được điều hành bởi một tổ 
chức trường công lập, (4) một trường tư thục có giấy phép hoặc cơ sở tư thục khác có giấy phép phục vụ trẻ khuyết tật, (5) một 
trường nơi cư trú, (6) một chương trình ngoài tiểu bang được duyệt, hoặc (7) ở nhà. 
 
Các dịch vụ giáo dục đặc biệt được cung cấp theo các nhu cầu giáo dục chính của học sinh, không phải theo phân loại khuyết 
tật. Các loại dịch vụ khả dụng là (1) hỗ trợ học tập, cho học sinh nào chủ yếu cần hỗ trợ với việc tiếp thu các kỹ năng học thuật, 
(2) hỗ trợ kỹ năng sống, cho học sinh nào chủ yếu cần hỗ trợ với việc phát triển các kỹ năng sống độc lập, (3) hỗ trợ tình cảm, 
cho học sinh nào chủ yếu cần hỗ trợ về phát triển xã hội hoặc tình cảm, (4) hỗ trợ cho học sinh khiếm thính hoặc suy giảm thính 
lực, cho học sinh nào chủ yếu cần hỗ trợ về các kỹ năng bù lại để giải quyết tình trạng khiếm thính, (5) hỗ trợ cho học sinh khiếm 
thị hoặc suy giảm thị lực, cho học sinh nào chủ yếu cần hỗ trợ về các kỹ năng bù lại để giải quyết tình trạng khiếm thị, (6) hỗ trợ 
thể chất, cho học sinh nào chủ yếu cần sự hỗ trợ thể chất trong môi trường học tập, (7) hỗ trợ học sinh tự kỷ, cho học sinh nào 
chủ yếu cần hỗ trợ ở các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi các rối loạn phổ tự kỷ, và (8) hỗ trợ đa khuyết tật, cho học sinh nào chủ yếu 
cần sự hỗ trợ ở nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi các khuyết tật của các em. 
 
Các dịch vụ liên quan được thiết kế để cho phép học sinh tham gia hoặc tiếp cận chương trình giáo dục đặc biệt của mình. Ví dụ 
về các dịch vụ liên quan là âm ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu, các dịch vụ điều dưỡng, các dịch vụ thính học, tư vấn, 
và tập huấn cho gia đình. 
 
Trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ được phục vụ bởi Đơn Vị Trung Gian của Quận Chester trong các môi trường khác nhau ở nhà và ở 
trường có cân nhắc độ tuổi niên đại và độ tuổi phát triển và các nhu cầu chính của học sinh. Như với các chương trình ở độ tuổi 
đến trường, các chương trình nhà trẻ phải đảm bảo rằng ở mức độ tối đa có thể, trẻ khuyết tật được giáo dục cùng với các bạn 
không có khuyết tật. 
 
Mỗi tổ chức Trường Học trong Quận Chester, cùng với phụ huynh của từng trẻ đã xác định, sẽ quyết định loại hình và mức độ 
của dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà một trẻ cụ thể cần hoàn toàn dựa trên chương trình riêng của dịch vụ 
giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà nhà trường phát triển cho học sinh đó. Chương trình của trẻ đó được mô tả bằng 
văn bản trong một chương trình giáo dục cá nhân hóa, thường được gọi là “IEP,” được phát triển bởi một nhóm IEP gồm có các 
nhà giáo dục, phụ huynh, và những người khác có chuyên môn đặc biệt hoặc hiểu rõ trẻ. Phụ huynh của trẻ có quyền được 
thông báo về và được tham gia tất cả các cuộc họp của nhóm IEP của con mình. IEP được chỉnh sửa khi hoàn cảnh yêu cầu 
nhưng ít nhất là hàng năm. Luật pháp quy định rằng chương trình và sự xếp lớp của trẻ, như mô tả trong IEP, phải được tính 
toán hợp lý để luôn đảm bảo tiến bộ giáo dục có ý nghĩa cho học sinh. IEP có, ở mức tối thiểu, ngày bắt đầu và thời lượng dự 
kiến đối với IEP, một bản kê về trình độ giáo dục và chứa năng hiện tại của trẻ, giải thích về các mục tiêu hàng năm, và mô tả 
việc tiến bộ của trẻ trong việc đạt được các mục tiêu hàng năm sẽ được đánh giá và báo cáo như thế nào, báo cáo giáo dục đặc 
biệt, điều chỉnh chương trình, và các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp, giải thích về trường hợp, nếu có, mà trẻ sẽ không 
tham gia với các học sinh không có khuyết tật, tần suất và địa điểm dự kiến của các dịch vụ và bản kê bất kỳ sự đáp ứng nào 
cần thiết để đánh giá thành tích học tập và hiệu quả chức năng của học sinh trong các bài thi đánh giá toàn tiểu bang và học khu. 
Đối với trẻ 16 tuổi trở lên, IEP cũng phải gồm có một kế hoạch chuyển tiếp để hỗ trợ đạt được các mục tiêu có thể đánh giá sau 
trung học. Trường công lập phải mời trẻ tham gia cuộc họp nhóm IEP nếu một mục đích của cuộc họp sẽ là cân nhắc các mục 
tiêu sau trung học và các dịch vụ chuyển tiếp cần thiết cho trẻ. 
 
Tất cả các tổ chức Trường Học trong Quận Chester phải cho phép phụ huynh của học sinh khuyết tật được tiếp cận hợp lý 
phòng học của con mình, theo các quy định của chính sách hoặc các hướng dẫn về tham quan trường của mỗi tổ chức. 
 
Các trường công lập sàng lọc và đánh giá trẻ để xác định hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ 
liên quan bằng cách nào?  
 
Đánh giá của nhóm đa ngành 
 
Các tổ chức Trường Học trong Quận Chester phải tiến hành một thủ tục đánh giá của nhóm đa ngành về mọi học sinh nào được 
cho là có khuyết tật. Nhóm đa ngành là một nhóm gồm các chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm trong khảo thí, đánh giá, 
và quan sát trẻ để xác định xem các em có khuyết tật hay không và, nếu có, xác định các ưu điểm và nhu cầu giáo dục chính của 
các em. Phụ huynh cũng là thành viên của nhóm đa ngành. Các tổ chức Trường Học trong Quận Chester phải tái đánh giá các 
học sinh ở độ tuổi đi học đang nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt mỗi ba năm và phải tái đánh giá học sinh có khuyết tật trí 
tuệ và học sinh trước tuổi đi học đang nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt mỗi hai năm. 
 
Phụ huynh có thể yêu cầu nhóm đa ngành đánh giá con mình vào bất kỳ lúc nào. Họ phải yêu cầu như thế bằng văn bản. Mọi 
trường công lập có áp dụng một thủ tục theo đó phụ huynh có thể yêu cầu đánh giá. Để biết thông tin về các thủ tục của từng tổ 
chức Trường Học trong Quận Chester áp dụng cho con quý vị, hãy liên hệ với trường tiểu học, trung học cơ sở, hoặc trung học 
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nơi con quý vị theo học. Có thể tìm thấy số điện thoại và địa chỉ của các trường này ở phần các trang màu xanh dương của danh 
bạ điện thoại ở đầu đề “Schools.” Phụ huynh của học sinh tuổi nhà trẻ, từ 3 đến 5 tuổi, có thể yêu cầu đánh giá bằng văn bản 
bằng cách gửi thư đến địa chỉ sau đây: Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Education Services, 455 Boot Road, 
Downingtown, Pennsylvania, 19335. Số điện thoại của chương trình Giáo Dục Đặc Biệt Nhà Trẻ (Preschool Special Education) là 
(484) 237-5000. 
 
Phụ huynh của học sinh trong các trường tư thục có thể yêu cầu tái đánh giá của nhóm đa ngành cho con họ mà không cần ghi 
danh vào các trường công lập. Tuy nhiên, mặc dù một số dịch vụ có thể khả dụng đối với một số học sinh trường tư thục nào 
được tổ chức Trường Học trong Quận Chester hữu trách thấy là đủ điều kiện, nhưng tổ chức đó không buộc phải cung cấp tất 
cả hay bất kỳ dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan nào mà các trẻ đó sẽ nhận được nếu ghi danh vào các trường 
công lập. Nếu, sau khi đánh giá, nhóm đa ngành xác định rằng trẻ hội đủ đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch 
vụ liên quan, tổ chức Trường Học trong Quận Chester hữu trách phải cung cấp cho phụ huynh một bản IEP và xếp lớp do 
trường công tài trợ, trừ khi phụ huynh của trẻ đó không quan tâm đến đề nghị như thế. Nếu phụ huynh muốn sử dụng đề nghị 
như thế, họ có thể phải ghi danh hoặc tái ghi danh cho con mình vào tổ chức Trường Học trong Quận Chester hữu trách để làm 
như thế. 
 
Trước khi một tổ chức Trường Học trong Quận Chester có thể tiến hành đánh giá, họ phải thông báo cho phụ huynh bằng văn 
bản về các loại hình kiểm tra và đánh giá cụ thể mà họ đề xuất tiến hành, ngày và giờ đánh giá, và các quyền của phụ huynh. 
Thủ tục đánh giá không thể bắt đầu cho đến khi phụ huynh đã ký vào bản thông báo bằng văn bản cho biết rằng họ đồng ý với 
hoạt động kiểm tra và đánh giá đề xuất và đã gửi lại thông báo cho trường công lập. 
 
Sàng lọc 
 
Tất cả các tổ chức Trường Học trong Quận Chester tiến hành các hoạt động sàng lọc trước khi giới thiệu học sinh đến nhóm đa 
ngành để tiến hành đánh giá. Các hoạt động sàng lọc có thể có sự tham gia của một nhóm hỗ trợ giảng dạy, thường được gọi là 
“IST,” hoặc một quy trình sàng lọc thay thế. Bất kể phương pháp sàng lọc cụ thể được sử dụng là gì, quy trình sàng lọc phải gồm 
có (1) đánh giá thị lực và thính lực định kỳ bởi y tá nhà trường theo quy định của Bộ Luật Trường Học và (2) sàng lọc ở những 
khoảng thời gian hợp lý để xác định xem tất cả học sinh có đạt được hiệu quả học tập dựa trên các tiêu chuẩn thích hợp với cấp 
lớp ở các môn cốt lõi hay không. 
 
Nếu các hoạt động sàng lọc mang lại ít hoặc không có cải thiện sau một khoảng thời gian can thiệp hoặc khắc phục hợp lý, trẻ 
sẽ được giới thiệu để đánh giá bởi nhóm đa ngành. 
 
Để biết thông tin về ngày tổ chức các hoạt động sàng lọc trong trường của con quý vị hoặc để yêu cầu các hoạt động sàng lọc 
cho một học sinh cụ thể, hãy trực tiếp liên hệ với trường công lập tại địa phương. Có thể tìm thấy số điện thoại và địa chỉ của các 
trường này ở phần các trang màu xanh dương của danh bạ điện thoại ở đầu đề “Schools.” Phụ huynh của trẻ ở độ tuổi nhà trẻ, 
từ 3 đến 5 tuổi, có thể nhận thông tin về các hoạt động sàng lọc, hoặc có thể yêu cầu sàng lọc cho con mình, bằng cách gọi điện 
hoặc viết thư cho Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Education Services, 455 Boot Road, Downingtown, 
Pennsylvania, 19335. Số điện thoại của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Nhà Trẻ là (484) 237-5000. 
 
Các nhà quản lý trường học, giáo viên, và các nhóm phụ huynh, hoặc cá nhân phụ huynh của các học sinh trong các trường tư 
thục, nếu quan tâm đến việc lập các hệ thống trong các trường đó để tìm và xác định học sinh khuyết tật có thể cần đánh giá của 
nhóm đa ngành, có thể liên hệ với Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Education Services, 455 Boot Road, 
Downingtown, Pennsylvania, 19335. Số điện thoại của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Nhà Trẻ là (484) 237-5000. 
 
Trẻ khuyết tật và phụ huynh của các em có các quyền và sự bảo vệ đặc biệt gì? 
 
Luật pháp tiểu bang và liên bang trao nhiều quyền và sự bảo vệ cho trẻ khuyết tật và phụ huynh của các em. Một bản tóm tắt các 
quyền và sự bảo vệ đó là như sau. Những ai quan tâm có thể nhận một bản tóm tắt hoàn chỉnh bằng văn bản về các quyền và 
sự bảo vệ được luật pháp đảm bảo, cùng với thông tin về các dịch vụ và tư vấn pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp, bằng cách 
liên hệ với phòng giáo dục đặc biệt hoặc dịch vụ học sinh của Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (Local Education Agency) tại địa 
chỉ và qua số điện thoại được liệt kê ở phần các trang màu xanh dương của danh bạ điện thoại ở đầu đề “Schools,” Bản tóm tắt 
bằng văn bản cũng được cung cấp thông qua Chester County Intermediate Unit, 455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania, 
19335. Số điện thoại của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Nhà Trẻ là (484) 237-5000. Bản tóm tắt cũng được cung cấp trên 
trang Web của Đơn Vị Trung Gian của Quận Chester, http://www.cciu.org, và trên các trang Web của hầu hết các tổ chức trường 
công lập được liệt kê bên dưới. 
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Các Quyền và Sự Bảo Vệ 
 
Thông Báo Trước Bằng Văn Bản. Tổ chức Trường Học trong Quận Chester hữu trách phải thông báo cho quý vị bằng văn bản bất kỳ 
khi nào họ đề xuất bắt đầu hoặc thay đổi việc xác định, đánh giá, chương trình giáo dục hoặc xếp lớp cho một trẻ hoặc bất kỳ khi nào 
họ từ chối bắt đầu hoặc thay đổi việc xác định, đánh giá, chương trình giáo dục hoặc xếp lớp mà phụ huynh yêu cầu. Thông báo như 
thế phải kèm theo một bản mô tả bằng văn bản về biện pháp được đề xuất hoặc bị từ chối, lý do đề xuất hoặc từ chối, một bản mô tả 
thông tin đánh giá và các yếu tố liên quan khác được sử dụng làm căn cứ cho quyết định, các lựa chọn khác được cân nhắc, nếu có, lý 
do tại sao các lựa chọn đó bị từ chối và bản tuyên bố rằng phụ huynh có quyền hưởng các biện pháp bảo vệ theo thủ tục. 
 
Sự đồng ý. Các tổ chức Trường Học trong Quận Chester không thể tiến hành đánh giá hay tái đánh giá, hoặc cung cấp dịch vụ 
giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan ban đầu, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh. Tuy nhiên, một tổ 
chức Trường Học trong Quận Chester có thể cố bỏ qua việc không có sự đồng ý đối với đánh giá ban đầu hoặc tái đánh giá 
bằng cách yêu cầu sự phê duyệt của một viên chức điều trần bất thiên vị bằng cách nộp một yêu cầu đúng thủ tục. Ngoài ra, 
trong trường hợp phụ huynh không trả lời yêu cầu tiến hành tái đánh giá, tổ chức Trường Học trong Quận Chester có thể tiến 
hành tái đánh giá đề xuất mà không cần sự đồng ý của phụ huynh nếu họ có thể chứng minh rằng họ đã có cố gắng hợp lý để 
xin sự đồng ý của phụ huynh và phụ huynh đã không trả lời. Một trường công lập không thể yêu cầu điều trần để bỏ qua sự từ 
chối của phụ huynh đối với xếp lớp ban đầu trong chương trình giáo dục đặc biệt. Phụ huynh có quyền rút lại sự đồng ý của 
mình đối với các dịch vụ giáo dục đặc biệt vào bất kỳ lúc nào. Khi làm như thế, họ đồng ý ngưng tất cả nội dung giảng dạy giáo 
dục đặc biệt, hỗ trợ bổ sung, điều chỉnh chương trình, các biện pháp thích nghi, và các dịch vụ. Bằng việc rút lại sự đồng ý, họ 
cũng đồng ý từ bỏ các quyền và sự bảo vệ đặc biệt áp dụng cho trẻ khuyết tật và phụ huynh của các em. 
 
Sự Bảo Vệ trong Các Thủ Tục Đánh Giá. Các thủ tục đánh giá để xác định hội đủ điều kiện nhận dịch vụ và nhu cầu hiện tại về 
giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan phải được quản lý theo cách không thiên vị về chủng tộc, văn hóa, hay ngôn ngữ và 
bằng ngôn ngữ bản xứ của trẻ. Thủ tục đánh giá phải đánh giá trẻ ở mọi lĩnh vực liên quan đến khuyết tật nghi ngờ và gồm có 
các công cụ, công cụ đánh giá và chiến lược khác nhau, hợp lý về mặt kỹ thuật. Các thủ tục đánh giá và tài liệu đánh giá phải 
được sử dụng cho các mục đích mà đố với chúng các thủ tục đánh giá hoặc biện pháp đó là hợp lệ và đáng tin cậy, phải được tổ 
chức bởi nhân sự có chuyên môn và có kiến thức tuân theo bất kỳ hướng dẫn nào được cung cấp bởi đơn vị soạn đánh giá và 
phải được thảo luận để đánh giá các phạm vi nhu cầu đặc biệt. Ngoài ra, các quyết định đánh giá không được dựa trên bất kỳ số 
đo hay thủ tục đánh giá duy nhất nào. 
 
Đánh Giá Giáo Dục Độc Lập. Nếu phụ huynh không đồng ý với thủ tục đánh giá được tiến hành bởi tổ chức Trường Học trong 
Quận Chester hữu trách, họ có thể yêu cầu bằng văn bản về một thủ tục đánh giá giáo dục độc lập, thường được gọi là “IEE,” 
bằng chi phí công. Nếu IEE được cung cấp bằng chi phí công, các tiêu chí theo đó IEE được lấy theo cách riêng tư phải là giống 
với các tiêu chí mà tổ chức Trường Học trong Quận Chester sử dụng khi họ bắt đầu một thủ tục đánh giá. Có thể lấy thông tin về 
các tiêu chí đánh giá của từng tổ chức trường học thông qua Phòng Giáo Dục Đặc Biệt hoặc Dịch Vụ Học Sinh của tổ chức đó. 
Nếu tổ chức Trường Học trong Quận Chester từ chối thanh toán chi phí IEE, họ phải ngay lập tức yêu cầu một buổi điều trần 
đúng thủ tục về giáo dục đặc biệt để bảo vệ tính thích hợp của thủ tục đánh giá của họ. 
 
Quy Trình Điều Trần Đúng Thủ Tục 
 
Phụ huynh hoặc cơ quan giáo dục địa phương, thường được gọi là “LEA,” có thể yêu cầu một buổi điều trần đúng thủ tục về bất 
kỳ vấn đề nào liên quan đến việc xác định, đánh giá, hoặc xếp lớp cho học sinh hoặc cung cấp một dịch vụ giáo dục công cộng 
thích hợp, miễn phí, thường được gọi là “FAPE”. Bên yêu cầu điều trần phải nộp một mẫu đơn “Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ 
Tục” cho Office for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, Pennsylvania, 17112; điện thoại (800) 222-3353; 
TTY (800) 654-5984. Một buổi điều trần đúng thủ tục sẽ không tiến hành cho đến khi tất cả thông tin cần thiết đã được cung cấp 
và các thủ tục đã được tuân thủ. 
 
Thời hạn yêu cầu Quy Trình Đúng Thủ Tục. Phụ huynh hoặc LEA phải yêu cầu một buổi điều trần đúng thủ tục bằng cách nộp 
Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục trong vòng hai (2) năm trước ngày phụ huynh hoặc LEA biết hoặc lẽ ra đã biết về hành động 
bị cáo buộc tạo thành cơ sở của yêu cầu. Có các ngoại lệ hạn chế đối với thời hạn này. Thời hạn này sẽ không áp dụng cho phụ 
huynh nếu phụ huynh không thể nộp Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục vì (1) những diễn giải sai cụ thể của LEA rằng họ đã giải 
quyết vấn đề tạo thành cơ sở của yêu cầu điều trần, hoặc (2) LEA giữ lại thông tin mà LEA được yêu cầu cung cấp. 
 
Nộp và Tống Đạt Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. Bên yêu cầu điều trần phải gửi một bản sao Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục 
cho bên kia và, đồng thời, cho Phòng Giải Quyết Bất Đồng (Office for Dispute Resolution) qua đường bưu điện đến Office for 
Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, Pennsylvania, 17112, hoặc qua thư điện tử đến ODR.pattan.net, hoặc 
qua fax số (717) 657-5983. 
 
Nội Dung của Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục phải chứa thông tin sau đây: 
 

1. Tên của trẻ, địa chỉ nơi trẻ sinh sống, và tên của trường mà trẻ đang theo học hoặc, nếu là trẻ vô gia cư, thông tin liên lạc 
khả dụng của trẻ và tên của trường nơi trẻ đang theo học. 

 

2. Một bản mô tả bản chất vấn đề, bao gồm các dữ kiện liên quan đến vấn đề; và 
 

3. Một giải pháp đề xuất về vấn đề ở mức độ được biết và dành cho bên nộp Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. 
 
Phản Đối Tính Đầy Đủ của Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục sẽ được xem là đầy đủ trừ khi 
bên nhận nó thông báo cho Viên Chức Điều Trần và bên kia bằng văn bản trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi nhận rằng bên 
nhận cho rằng Yêu Cầu không đáp ứng các yêu cầu được liệt kê bên trên. 
 
Phản Hồi Yêu Cầu. Nếu LEA đã không gửi thông báo trước bằng văn bản, chẳng hạn như Thông Báo về Xếp Lớp Đề Xuất 
(Notice of Recommended Educational Placement), thường được gọi là “NOREP”, cho phụ huynh về vấn đề có trong Yêu Cầu 
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Điều Trần Đúng Thủ Tục, LEA phải gửi cho phụ huynh, trong vòng mười (10) ngày sau khi nhận được Yêu Cầu Điều Trần Đúng 
Thủ Tục, phản hồi bao gồm Thông Tin sau đây: (1) giải thích lý do tại sao LEA đề xuất hoặc từ chối thực hiện biện pháp được 
nêu ra trong Yêu Cầu Điều Trần, (2) mô tả về các lựa chọn khác mà Nhóm Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (“IEP”) đã cân 
nhắc, nếu có, (3) và lý do tại sao các lựa chọn đó bị từ chối, (4) mô tả về từng thủ tục thẩm định, đánh giá, hồ sơ, hoặc báo Cáo 
mà LEA sử dụng làm cơ sở cho biện pháp được đề xuất hoặc bị từ chối và (5) mô tả các yếu tố liên quan đến đề xuất hoặc từ 
chối đó. Việc gửi phản hồi này cho Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục của phụ huynh không ngăn LEA phản đối tính đầy đủ của 
Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. Nến đó là phụ huynh nhận được Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục, thì phản hồi cho Yêu 
Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục phải được gửi cho bên kia trong vòng mười (10) ngày sau khi nhận được yêu cầu. Phản hồi phải 
giải quyết cụ thể các vấn đề được nêu ra trong Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. 
 
Quyết Định của Viên Chức Điều Trần về Tính Đầy Đủ của Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. Trong vòng năm (5) ngày sau khi 
nhận được phản đối của một bên về tính đầy đủ của Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục, Viên Chức Điều Trần phải đưa ra quyết 
định chỉ dựa trên thông tin có trong Yêu Cầu về việc Yêu Cầu có đáp ứng các yêu cầu về nội dung được liệt kê bên trên. Viên 
Chức Điều Trần phải ngay lập tức thông báo cho cả hai bên bằng văn bản về quyết định của mình. 
 
Vấn Đề Điều Trần. Bên yêu cầu điều trần đúng thủ tục không được phép đưa ra bất kỳ vấn đề nào tại buổi điều trần đúng thủ tục 
mà đã không được đưa ra trong Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục (hoặc Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục Đã Sửa Đổi) trừ khi 
bên kia có sự đồng ý khác. 
 
Buổi Giải Quyết. Trước khi một buổi điều trần đúng thủ tục có thể diễn ra, LEA phải triệu tập một cuộc họp sơ bộ với phụ huynh 
và thành viên hoặc các thành viên liên quan của Nhóm IEP có kiến thúc cụ thể về các dữ liệu được xác định trong Yêu Cầu Điều 
Trần Đúng Thủ Tục nhằm giải quyết các vấn đề đó mà không cần phải tiến hành một buổi điều trần đúng thủ tục. Cuộc họp sơ 
bộ này phải được triệu tập trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi nhận được Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. Một đại diện 
của LEA có thẩm quyền quyết định phải có mặt tại cuộc họp này. LEA không được có luật sư tham dự cuộc họp này trừ khi phụ 
huynh cũng có luật sư đi cùng. Những người bênh vực phụ huynh có thể tham dự cuộc họp. Tại cuộc họp, phụ huynh sẽ thảo 
luận về Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục, và LEA sẽ có cơ hội giải quyết Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục trừ khi phụ huynh 
và LEA đồng ý bằng văn bản từ bỏ cuộc họp, hoặc đồng ý sử dụng quy trình hòa giải. Nếu phụ huynh và LEA giải quyết các vấn 
đề trong Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục tại cuộc họp sơ bộ, họ phải ghi các điều khoản thỏa thuận thành văn bản, và cả phụ 
huynh và đại diện của LEA có thẩm quyền ràng buộc LEA phải ký tên vào thỏa thuận. Thỏa thuận này là một tài liệu có giá trị 
ràng buộc pháp lý và có thể được tòa án thực thi. Phụ huynh hoặc LEA có thể vô hiệu thỏa thuận trong vòng ba (3) ngày làm 
việc kể từ ngày thỏa thuận. Sau ba (3) ngày làm việc, thỏa thuận có giá trị ràng buộc đối với cả hai bên. 
 
Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục Sửa Đổi. Phụ huynh hoặc LEA chỉ có thể sửa đổi Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục nếu bên kia 
đồng ý bằng văn bản với sự sửa đổi đó và đã có cơ hội giải quyết các vấn đề được nêu trong Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục 
thông qua một buổi giải quyết, hoặc Viên Chức Điều Trần cho phép bên đó sửa đổi Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. Tuy nhiên, 
Viên Chức Điều Trần có thể cho phép như thế nào không trễ hơn năm (5) ngày trước khi buổi điều trần đúng thủ tục diễn ra. 
 
Thời Hạn Để Hoàn Thành Điều Trần Đúng Thủ Tục. Nếu LEA đã không giải quyết Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục trong vòng ba 
mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu, hoặc trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ 
Tục Đã Sửa Đổi, buổi điều trần đúng thủ tục có thể tiến hành và thời hạn áp dụng sẽ bắt đầu. Thời hạn để hoàn thành buổi điều trần 
đúng thủ tục là bốn mươi lăm (45) ngày, trừ khi Viên Chức Điều Trần cho phép gia hạn cụ thể theo yêu cầu của một trong hai bên. 
 
Tiết Lộ Các Bản Đánh Giá và Khuyến Cáo. Không ít hơn năm (5) ngày làm việc trước buổi điều trần đúng thủ tục, mỗi bên phải 
tiết lộ cho tất cả bên kia tất cả các bản đánh giá đã hoàn thành đến ngày đó, và những khuyến cáo dựa trên các đánh giá của 
bên đưa ra mà bên đó muốn sử dụng tại buổi điều trần đúng thủ tục. Việc không tiết lộ thông tin này có thể dẫn đến việc Viên 
Chức Điều Trần cấm bên kia đưa ra thông tin đó tại buổi điều trần trừ khi bên kia đồng ý cho phép đưa ra. 
 
Các Quyền Liên Quan Đến Điều Trần Đúng Thủ Tục. Buổi điều trần cho một trẻ khuyết tật hoặc được cho là có khuyết tật phải 
được tiến hành và tổ chức tại LEA ở một địa điểm và thời điểm thuận tiện hợp lý cho phụ huynh và đứa trẻ liên quan. Buổi điều 
trần phải là buổi điều trần bằng lời, cá nhân và phải tổ chức riêng tư trừ khi phụ huynh yêu cầu một buổi điều trần công khai. Nếu 
buổi điều trần là công khai, quyết định được đưa ra trong vụ việc, và chỉ có quyết định đó, sẽ được công khai. Nếu buổi điều trần 
là điều trần kín, quyết định sẽ được xem như một hồ sơ của trẻ và không được cung cấp cho công chúng. Quyết định của Viên 
Chức Điều Trần phải gồm có các kết quả điều tra, thảo luận, và kết luận pháp luật. Mặc dù các quy tắc kỹ thuật về bằng chứng 
sẽ không được tuân thủ, nhưng quyết định phải dựa trên bằng chứng xác đáng được trình bày tại buổi điều trần. Một hồ sơ bằng 
văn bản, hoặc theo lựa chọn của phụ huynh, hồ sơ điện tử ghi nguyên văn buổi điều trần sẽ được cung cấp miễn phí cho phụ 
huynh. Phụ huynh có thể được đại diện bởi một luật sư và đi cùng và được tư vấn bởi những người có kiến thức hoặc chuyên 
môn đặc biệt liên quan đến các vấn đề của trẻ khuyết tật. Phụ huynh hoặc người đại diện của phụ huynh phải được cho phép 
tiếp cận các hồ sơ giáo dục, bao gồm bất kỳ thủ tục kiểm tra hay báo cáo nào mà biện pháp đề xuất dựa trên đó. Một bên có 
quyền yêu cầu sự có mặt của và chất vấn những nhân chứng có thể có bằng chứng mà biện pháp đề xuất có thể dựa trên đó. 
Một bên có quyền trình bày bằng chứng và đối chất với nhân chứng. Một bên có quyền trình bày bằng chứng và lời khai, bao 
gồm lời khai y tế, tâm lý, hoặc giáo dục của chuyên gia. 
 
Quyết Định của Viên Chức Điều Trần. Quyết định của Viên Chức Điều Trần phải được đưa ra dựa trên những cơ sở xác đáng, 
dựa trên việc xác định liệu trẻ đã nhận được dịch vụ FAPE hay không. Trong các bất đồng cáo buộc hành vi vi phạm thủ tục, 
Viên Chức Điều Trần chỉ có thể cho phép các biện pháp khắc phục nếu những bất cập thủ tục làm cản trở quyền nhận dịch vụ 
FAPE của trẻ; làm cản trở đáng kể cơ hội của phụ huynh được tham gia quy trình quyết định về việc cung cấp dịch vụ FAPE cho 
trẻ; hoặc dẫn đến bị mất các quyền lợi giáo dục. Viên Chức Điều Trần vẫn có thể ra lệnh cho LEA tuân thủ các yêu cầu thủ tục 
ngay cả khi Viên Chức Điều Trần xác định rằng trẻ đã nhận được một dịch vụ FAPE. Phụ huynh vẫn có thể nộp đơn Khiếu Nại 
cho Cục Giáo Dục Đặc Biệt thuộc Sở Giáo Dục Pennsylvania về các vi phạm thủ tục. 
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Tố Tụng Dân Sự. Một bên không đồng ý với các kết luận và quyết định của Viên Chức Điều Trần có quyền nộp đơn kháng nghị 
tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang. Khi thông báo quyết định cho các bên, Viên Chức Điều Trần sẽ cho biết các tòa án nào có 
thể tiếp nhận kháng nghị. Bên nộp kháng nghị nên tìm luật sư để xác định tòa án thích hợp để nộp đơn kháng nghị. Bên nộp 
kháng nghị cho tòa án tiểu bang hoặc liên bang có chín mươi (90) ngày kể từ ngày có quyết định để kháng nghị. 
 
Phí Luật Sư. Tòa án, có toàn quyền, có thể trao phí luật sư hợp lý cho phụ huynh của trẻ là bên thắng kiện hoặc cho Cơ Quan 
Giáo Dục Tiểu Bang hoặc LEA chống lại luật sư của phụ huynh nộp Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục hoặc lý do kiện tụng sau 
đó là vô căn cứ, bất hợp lý, hoặc chống lại luật sư của phụ huynh đã tiếp tục kiện sau khi vụ kiện rõ ràng trở thành vô căn cứ 
hoặc bất hợp lý; hoặc cho Cơ Quan Giáo Dục Tiểu Bang hoặc LEA thắng kiện chống lại luật sư của phụ huynh, hoặc chống lại 
phụ huynh, nếu Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục hoặc lý do kiện sau đó của phụ huynh đã được đưa ra vì bất kỳ mục đích 
không chính đáng nào, chẳng hạn như để quấy rối, dẫn đến trì hoãn không cần thiết, hoặc làm tăng chi phí kiện tụng không cần 
thiết. Các khoản phí được trao phải dựa trên mức phí hiện hành trong cộng đồng nơi phát sinh kiện tụng hoặc thủ tục tố tụng đối 
với loại và chất lượng các dịch vụ luật sư đã cung cấp. 
 
Luật pháp liên bang áp dụng các yêu cầu nhất định đối với phụ huynh và LEA và trong một số trường hợp có thể hạn chế trao 
phí luật sư. Phụ huynh nên tham khảo ý kiến của luật sư về các vấn đề này. Áp dụng các quy tắc sau đây: Phí luật sư có thể 
không được trao và các chí liên quan có thể không được hoàn trả trong bất kỳ vụ kiện hay thủ tục nào đối với các dịch vụ được 
thực hiện sau thời điểm có đề nghị dàn xếp bằng văn bản cho phụ huynh nếu đề nghị đó được đưa ra trong thời gian được quy 
định bởi Quy Tắc 68 của Các Quy Định về Thủ Tục Tố Tụng Dân Sự Liên Bang (Federal Rules of Civil Procedures), hoặc, trong 
trường hợp điều trần hành chính, vào bất kỳ lúc nào trên mười (10) ngày trước khi thủ tục bắt đầu; đề nghị đó không được chấp 
nhận trong vòng mười (10) ngày; và tòa thấy rằng biện pháp khắc phục cuối cùng có được bởi phụ huynh là không có lợi cho 
phụ huynh so với đề nghị dàn xếp. Phí luật sư có thể không được trao đối với thời gian dành ra để tham dự bất kỳ buổi họp nào 
của nhóm IEP trừ khi cuộc họp đó được tiệu tập do có một thủ tục hành chính hoặc tố tụng tại tòa. Một buổi họp giải quyết đúng 
thủ tục không được xem là một cuộc họp được triệu tập vì có một buổi điều trần hành chính hoặc thủ tục tố tụng tại tòa, hoặc 
một buổi điều trần hành chính hoặc thủ tục tố tụng tại tòa vì mục đích hoàn trả phí luật sư. Tòa có thể giảm số tiền trao phí luật 
sư khi: (a) phụ huynh, hoặc luật sư của phụ huynh, trong quá trình kiện tụng hoặc thủ tục đã kéo dài bất hợp lý việc giải quyết 
cuối cùng đối với bất đồng; (b) số tiền phí luật sư lẽ ra được phép trao cao hơn một cách bất hợp lý đối với mức lương theo giờ 
hiện hành trong cộng đồng đối với các dịch vụ tương tự của các luật sư có kỹ năng, uy tín, và kinh nghiệm tương đương hợp lý; 
(c) thời gian dành ra và các dịch vụ pháp lý đã cung cấp là quá mức khi cân nhắc bản chất của vụ kiện hay thủ tục; hoặc (d) luật 
sư thay mặt cho phụ huynh đã không cung cấp thông tin thích hợp cho LEA trong Yêu Cầu Điều Trần Đúng Thủ Tục. Những 
trường hợp giảm trừ này không áp dụng trong bất kỳ vụ kiện hay thủ tục nào nếu tòa thấy rằng Tiểu Bang hoặc LEA đã kéo dài 
một cách bất hợp lý việc giải quyết cuối cùng đối với vụ kiện hoặc thủ tục. 
 
Tình Trạng của Trẻ trong Các Thủ Tục Hành Chính. Trừ các trường hợp kỷ luật, có các quy tắc cụ thể, trong khi vụ kiện đúng thủ 
tục, bao gồm kháng nghị ra tòa án có thẩm quyền, đang chờ giải quyết, trẻ vẫn phải duy trì môi trường giáo dục hiện tại của 
mình trừ khi phụ huynh và LEA hoặc Tiểu Bang có thỏa thuận khác. Nếu buổi điều trần đúng thủ tục liên quan đến đơn đăng ký 
nhập học ban đầu vào trường công, thì trẻ, với sự đồng ý của phụ huynh, phải được bố trí vào chương trình trường công lập cho 
đến khi hoàn tất mọi thủ tục, trừ khi phụ huynh và LEA có thỏa thuận khác. 
 
Hoàn Tiền Học Phí Trường Tư. Trong một số trường hợp, phụ huynh của học sinh nào được trường công lập xác định là hội đủ 
điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan và đã nhận được các dịch vụ như thế có thể được hoàn tiền 
học phí trường tư trong một buổi điều trần đúng thủ tục hoặc qua tòa án. Phụ huynh cũng có thể nhận được những quyết định 
như thế nếu con họ có nhu cầu về dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan nhưng đã không được đề nghị những dịch 
vụ như thế một cách kịp thời. Để được trao quyết định hoàn tiền học phí, phụ huynh phải thông báo cho trường công lập về ý 
định ghi danh con họ vào một trường tư hoặc bằng lời tại cuộc họp nhóm IEP lần cuối trước khi rút tên con họ hoặc bằng văn 
bản mà trường công lập nhận được ít nhất mười ngày trước ngày trẻ được rút tên khỏi trường công lập. Phụ huynh chỉ có thể 
nhận được học phí khi họ có thể chứng minh tại một buổi điều trần đúng thủ tục về giáo dục đặc biệt rằng (1) trường công lập đã 
không đề nghị một chương trình hay môi trường thích hợp cho trẻ, (2) do đó phụ huynh đã cho con mình vào học trường tư, và 
(3) việc xếp lớp vào trường tư là thích hợp. Quyết định hoàn tiền học phí có thể bị từ chối hoặc giảm trừ nếu hành vi của phụ 
huynh là không thích hợp hoặc nếu phụ huynh trì hoãn bất hợp lý việc khiếu kiện chống lại trường công lập trong một buổi điều 
trần đúng thủ tục. Những quyết định như thế cũng có thể bị từ chối hoặc giảm trừ nếu phụ huynh không thực hiện một 
trong những việc sau đây: (1) thông báo cho trường công lập về ý định của họ cho trẻ vào một trường tư bằng chi phí 
công trong cuộc họp nhóm IEP cuối cùng trước khi có sự xếp lớp theo kế hoạch, hoặc (2) thông báo cho trường công 
lập bằng văn bản về ý định của họ cho học sinh vào học tại một trường tư bằng chi phí công ít nhất mười ngày trước 
khi rút tên học sinh vì mục đích đó. 
 
Hòa giải. Các bên có thể đồng ý gửi bất đồng của mình ra quy trình hòa giải bằng cách yêu cầu Phòng Giải Quyết Bất Đồng tiến 
hành hòa giải. Có thể yêu cầu hòa giải thay cho hoặc bổ sung cho một buổi điều trần đúng thủ tục. Nếu cũng yêu cầu điều trần, 
hòa giải không thể làm trì hoãn lịch điều trần đúng thủ tục, trừ khi Viên Chức Điều Trần cho phép hoãn vì mục đích đó theo yêu 
cầu của một bên. Một hòa giải viên bất thiên vị, có chuyên môn sẽ chủ trì quy trình hòa giải, được lên lịch diễn ra tại một thời 
điểm và địa điểm thuận tiện cho các bên. Các bên không được phép có luật sư tham gia quy trình. Bất kỳ cách giải quyết nào đạt 
được thông qua quy trình hòa giải phải được ghi thành văn bản, sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên. 
 
Các quyền theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973. Như lưu ý bên trên, một số học sinh khuyết tật nào không cần dịch 
vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan vẫn được hưởng những sự điều chỉnh và đáp ứng trong chương trình học của 
mình hoặc trong môi trường vật lý của các tòa nhà, sân chơi, xe, và thiết bị của nhà trường, khi những sự điều chỉnh và đáp ứng 
như thế là cần thiết để tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận và tham gia hiệu quả trong chương trình giáo dục và các hoạt động 
ngoại khóa. Phụ huynh có quyền nhận được một bản mô tả các biện pháp điều chỉnh và đáp ứng mà trường công lập sẵn sàng 
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cung cấp. Bản mô tả bằng văn bản này được gọi là “thỏa thuận dịch vụ” hay “kế hoạch đáp ứng.” Các quyền và sự bảo vệ được 
mô tả bên trên ở các đầu đề “Thông Báo,” “Sự Đồng Ý,” “Sự Bảo Vệ trong Các Thủ Tục Đánh Giá,” và “Duy Trì Xếp Lớp” áp 
dụng cho học sinh nào nhận được những sự điều chỉnh và đáp ứng theo Mục 504. Phụ huynh nào có khiếu nại về thủ tục đánh 
giá, xếp lớp, hoặc cung cấp các dịch vụ cho một học sinh có thể yêu cầu một cuộc họp không chính thức với trường công lập 
hoặc một buổi điều trần đúng thủ tục. Buổi điều trần phải được tổ chức trước một viên chức điều trần bất thiên vị tại một thời 
điểm hoặc địa điểm thuận tiện cho phụ huynh. Phụ huynh có quyền yêu cầu biên bản bằng văn bản hoặc điện tử hoặc nội dung 
ghi miễn phí về các thủ tục, trình bày bằng chứng và nhân chứng được tiết lộ cho trường công, đối chất bằng chứng và lời khai 
được trình bày bởi trường công, xem xét hồ sơ giáo dục hoàn chỉnh của con mình theo yêu cầu trước buổi điều trần, nhận quyết 
định bằng văn bản từ viên chức điều trần, và có luật sư hoặc một người bênh vực mà họ chọn đại diện. Có thể kháng nghị quyết 
định của viên chức điều trần lên một tòa án có thẩm quyền. 
 
Khiếu Nại về Tuân Thủ. Ngoài các quyền điều trần bên trên, phụ huynh và các bên khác có khiếu nại về sự giáo dục của một trẻ 
khuyết tật hoặc những vi phạm đối với các quyền được đảm bảo bởi IDEA hoặc Mục 504 có thể nộp đơn khiếu nại cho Sở Giáo 
Dục Pennsylvania, sở phải điều tra khiếu nại như thế và đưa ra kết luận bằng văn bản. Có thể nhận thông tin về những khiếu nại 
như thế tại địa chỉ sau đây: 
Pennsylvania Department of Education Bureau of Special Education  
Division of Compliance Monitoring and Planning  
333 Market Street, 7th Floor 
Harrisburg, PA 17126-0333 
(800) 879-2301 
 
Học Sinh Có Năng Khiếu Về Tinh Thần 
 
Tất cả các tổ chức Trường Học trong Quận Chester, trừ các trường đặc cách, cũng cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt, ở 
dạng chương trình tăng tốc hoặc rèn luyện, cho học sinh nào được nhóm đa ngành phụ trách học sinh năng khiếu (“GMDT”) xác 
định là “có năng khiếu về tinh thần.” Một trẻ được xem là có năng khiếu về tinh thần khi khả năng nhận thức của trẻ hoặc các yếu 
tố khác, như được xác định bằng đánh giá của nhóm đa ngành, cho thấy rằng học sinh có khả năng trí tuệ xuất sắc mà sự phát 
triển khả năng đó đòi hỏi phải có các chương trình và dịch vụ đặc biệt không khả dụng thông thường trong chương trình giáo dục 
bình thường. Tổ chức trường học tham gia các hoạt động sàng lọc trong hoạt động giảng dạy bình thường trong lớp và sử dụng 
dữ liệu được lập ra như thế để xác định xem có cần đánh giá GMDT hay không. Ngoài ra, phụ huynh có thể yêu cầu sàng lọc 
năng khiếu hoặc đánh giá GMDT vào bất kỳ lúc nào. Phụ huynh tham gia GMDT và, nếu con họ được xác định là có năng khiếu 
về tinh thần, tham gia phát triển một thủ tục đánh giá hàng năm và sửa đổi chương trình giáo dục cá nhân hóa năng khiếu 
(Gifted Individualized Education Program (“GIEP”)) của con mình với tư cách một thành viên của nhóm GIEP. GIEP mô tả trình 
độ hiện tại, các mục tiêu hàng năm và các mục tiêu có thể đánh giá được, và nội dung giảng dạy được thiết kế đặc biệt và các 
dịch vụ liên quan qua đó Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương sẽ cung cấp hoạt động rèn luyện hoặc tăng tốc, hoặc cả hai, cần thiết 
để phát triển khả năng tinh thần xuất sắc của trẻ. Phụ huynh của học sinh có năng khiếu tinh thần có quyền yêu cầu một buổi 
điều trần đúng thủ tục về giáo dục đặc biệt hoặc nộp đơn khiếu nại liên quan đến tuân thủ cho Sở Giáo Dục Pennsylvania tại địa 
chỉ bên trên. Có thể tìm thấy chi tiết về các thủ tục về các yêu cầu điều trần trên trang Web của Phòng Giải Quyết Bất Đồng tại 
http://www.pattan.k12.pa.us. 
 

Một đứa trẻ có thể được xác định vừa là trẻ khuyết tật vừa là trẻ có năng khiếu tinh thần. Trong những trường hợp như thế, các 
quyền của trẻ hoặc phụ huynh của trẻ được điều chỉnh bởi các quy tắc áp dụng cho trẻ khuyết tật và phụ huynh của các em, như 
mô tả bên trên. 
 
Hồ Sơ Học Sinh 
 
Tất cả các tổ chức Trường Học trong Quận Chester duy trì các hồ sơ về tất cả trẻ em ghi danh vào trường công lập, bao gồm học 
sinh khuyết tật. Hồ sơ chứa thông tin nhận dạng cá nhân về hoặc liên quan đến trẻ khuyết tật có thể bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở, báo cáo điểm số tích lũy, hồ sơ kỷ luật, hồ sơ ghi danh và chuyên cần, hồ sơ sức khỏe, chương trình giáo dục cá nhân hóa, 
thông báo về chỉ định đề nghị, thông báo về ý định đánh giá hoặc tái đánh giá, báo cáo đánh giá toàn diện, các báo cáo đánh giá 
khác của nhân viên trường công lập và của các nhà đánh giá bên ngoài, mẫu bài làm, dữ liệu kiểm tra, dữ liệu được nhập vào hệ 
thống Penn Data, thư từ giữa nhân viên nhà trường và gia đình, tài liệu của nhóm hỗ trợ giảng dạy, dữ liệu giới thiệu, các bản ghi 
nhớ, và các tài liệu khác liên quan đến giáo dục. Hồ sơ có thể được lưu giữ trên giấy, vi phim, băng ghi âm hoặc ghi hình, và theo 
phương thức điện tử. Hồ sơ có thể được để tại các phòng hành chính trung tâm của trường công lập, phòng hành chính của Đơn Vị 
Trung Gian của Quận Chester, cơ sở trường học hoặc cơ sở học sinh theo học, các trường tư và các cơ sở tại đó trường công lập 
đã đưa học sinh vào học vì mục đích giáo dục, cơ sở lưu trữ trung tâm và các hệ thống lưu trữ điện tử, và được cất giữ an toàn bởi 
giáo viên, nhà quản lý trường học, chuyên gia, bác sĩ tâm lý, tư vấn viên, và nhân viên khác của nhà trường có quyền lợi giáo dục 
hợp pháp trong thông tin có trong đó. Tất cả hồ sơ sẽ được bảo mật nghiêm ngặt nhất. 
 
Hồ sơ được duy trì trong thời gian chúng vẫn còn phù hợp về mặt giáo dục. Mục đích thu thập và duy trì hồ sơ là (1) để đảm bảo 
rằng trẻ nhận được các chương trình và dịch vụ phù hợp với IEP của trẻ; (2) để theo dõi hiệu quả liên tục của chương trình dành 
cho trẻ; (3) để ghi nhận cho trường công lập và phụ huynh rằng học sinh đang có tiến bộ có ý nghĩa (4) để đáp ứng các yêu cầu 
của các cơ quan tiểu bang và liên bang nào muốn kiểm tra hoặc xem xét các giấy tờ liên quan đến những học sinh hoặc nhóm 
học sinh cụ thể nhằm mục đích theo dõi sự tuân thủ, điều tra khiếu nại, và kiểm tra tài chính và chương trình; và (5) thông tin cho 
chương trình trong tương lai cho và đánh giá trẻ. Khi các hồ sơ giáo dục, ngoài các hồ sơ phải duy trì, không còn phù hợp về 
mặt giáo dục nữa, trường công lập phải thông báo như thế cho phụ huynh bằng văn bản và có thể tiêu hủy hồ sơ hoặc, theo yêu 
cầu của phụ huynh, phải tiêu hủy hồ sơ. Các trường công lập không buộc phải tiêu hủy các hồ sơ không còn phù hợp về mặt 
giáo dục trừ khi phụ huynh có yêu cầu như thế bằng văn bản. 
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Sở Giáo Dục Pennsylvania (“PDE”) sẽ tiêu hủy tất cả tập kiểm tra đối với các kỳ thi Pennsylvania System of School Assessment 
(“PSSA”), Keystone Exams, và Pennsylvania Alternative System of Assessment (“PASA”) một năm kể từ ngày kết quả của học 
sinh được cung cấp. PDE cũng sẽ tiêu hủy hoặc đã tiêu hủy tất cả tập trả lời cho các kỳ thi PSSA và Keystone và tất cả phương 
tiện ghi cho PASA ba năm kể từ ngày hoàn thành bài thi đánh giá. 
 
Sự đồng ý của phụ huynh. Cần có sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào 
về trẻ khuyết tật. Tuy nhiên, không cần sự đồng ý của phụ trước khi tiết lộ thông tin (1) cho một cán bộ điều trần trong một buổi điều 
trần đúng thủ tục về giáo dục đặc biệt; (2) cho các cán bộ của trường công lập, bao gồm nhân viên và các nhà thầu, có quyền lợi 
giáo dục hợp pháp trong thông tin đó; (3) cho các viên chức hoặc nhân viên của các trường học hoặc hệ thống trường học khác tại 
đó học sinh ghi danh hoặc có ý định ghi danh; (4) cho các quan chức và cơ quan giáo dục của liên bang hoặc tiểu bang và cho Kiểm 
Soát Viên Hoa Kỳ; (5) cho các tổ chức chứng nhận để thực hiện các chức năng chứng nhận của họ; (6) để tuân thủ trát hoặc lệnh 
tòa hợp pháp; (7) liên quan đến một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe hoặc sự an toàn của trẻ hoặc người khác; hoặc (8) thông tin 
mà các trường công lập đã chỉ định là “thông tin danh bạ.” Việc tiết lộ mà không cần sự đồng ý của phụ huynh phụ thuộc vào các 
điều kiện nhất định, được mô tả đầy đủ hơn trong Đạo Luật về Các Quyền Giáo Dục và Quyền Riêng Tư của Các Gia Đình, 
20 U.S.C. § 1332g, và quy định triển khai của nó, 34 C.F.R. Phần 99. 
 
Sự tiếp cận của phụ huynh. Sau khi nộp yêu cầu như thế bằng văn bản, phụ huynh có quyền tiếp cận hồ sơ giáo dục của con 
mình trong vòng bốn mươi lăm ngày hoặc trước khi có bất kỳ buổi điều trần đúng thủ tục hoặc cuộc họp nhóm IEP nào, căn cứ 
vào sự kiện xuất hiện trước. Phụ huynh có quyền tiếp cận những thứ sau đây: (1) một bản giải thích và diễn giải về các hồ sơ 
của nhân sự trường công lập; (2) các bản sao hồ sơ nếu việc cung cấp các bản sao là cách duy nhất theo đó phụ huynh có thể 
thực thi hiệu quả quyền kiểm tra và xem xét của mình; và (3) kiểm tra và xem xét hồ sơ bởi một đại diện mà phụ huynh chọn sau 
khi trình giấy ủy quyền bằng văn của phụ huynh cho người quản lý hồ sơ. Trường công lập có thể tính một khoản phí không cao 
hơn chi phí sao chép hồ sơ thực tế. 
 
“Thông tin danh bạ.” Các tổ chức trường công lập chỉ định các loại thông tin nhất định là “thông tin danh bạ.” Các trường công lập trong 
Quận Chester thường chỉ định thông tin sau đây là “thông tin danh bạ”: (1) tên, địa chỉ, số điện thoại, và hình chụp của học sinh; 
(2) ngày và nơi sinh của học sinh; (3) việc tham gia các câu lạc bộ của nhà trường và các hoạt động ngoại khóa; (4) cân nặng và chiều 
cao của các thành viên trong các đội thể thao; (5) ngày theo học; (6) bằng cấp và các giải thưởng đã nhận; (7) tổ chức hoặc trường học 
trước đó gần nhất mà học sinh đã học; và (8) tên của phụ huynh, anh/chị em, và các thành viên khác trong gia đình. Cơ Quan Giáo Dục 
Địa Phương sẽ cung cấp thông tin này cho bất kỳ cá nhân nào có quan tâm, bao gồm các đơn vị tuyển quân nếu có yêu cầu, mà không 
xin sự đồng ý của phụ huynh của học sinh hay của học sinh. Phụ huynh nào không muốn Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương tiết lộ thông 
tin như thế phải thông báo như thế bằng văn bản cho Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương vào hoặc trước ngày đầu tiên của học kỳ. Thông 
báo bằng văn bản phải xác định các loại thông tin danh bạ cụ thể mà phụ huynh không muốn Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương tiết lộ mà 
không có sự đồng ý. Nếu phụ huynh không thông báo cho Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương bằng văn bản trước ngày đầu tiên của học 
kỳ, Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương có thể tiết lộ thông tin danh bạ theo yêu cầu và không cần sự đồng ý. 
 
Tiết lộ hồ sơ chứa thông tin nhận dạng cá nhân cho các trường học và tổ chức khác. Các tổ chức trường công lập tiết lộ thông 
tin nhận dạng cá nhân về học sinh cho các cơ quan hoặc tổ chức giáo dục tại đó học sinh muốn ghi danh, có ý định ghi danh, 
hoặc đã ghi danh, hoặc từ đó học sinh nhận được các dịch vụ, khi cơ quan hoặc tổ chức đó yêu cầu hồ sơ như thế. 
 
Tiếp cận hồ sơ bởi các cán bộ nhà trường có “quyền lợi giáo dục hợp pháp.” Các viên chức nhà trường có quyền lợi giáo dục 
hợp pháp đối với thông tin nhận dạng cá nhân có trong hồ sơ giáo dục có thể tiếp cận thông tin nhận dạng cá nhân mà không 
cần sự đồng ý của phụ huynh hay học sinh. Mỗi tổ chức trường học chỉ định chính sách hồ sơ giáo dục của mình cho những ai 
có “quyền lợi giáo dục hợp pháp” sẽ cho phép tiếp cận hồ sơ giáo dục như thế. Những người như thế thường gồm có giáo viên 
của trẻ, nhà quản lý trường học, tư vấn viên hướng dẫn mà trẻ được chỉ định, thành viên của nhóm hỗ trợ giảng dạy và nhóm đa 
ngành trong quá trình sàng lọc và các hoạt động đánh giá, những người quản lý hồ sơ và thư ký, nhà quản lý trường công chịu 
trách nhiệm đối với các chương trình trong đó học sinh ghi danh hoặc có ý định ghi danh, thành viên của ban giám hiệu chủ trì 
phiên điều hành để cân nhắc các vấn đề liên quan đến trẻ theo đó chỉ có ban giám hiệu mới có thể hành động, chuyên gia 
chương trình và trợ giảng làm việc với trẻ, nhân viên trị liệu làm việc với trẻ, và những người thay thế cho những người nói trên 
 
Sửa đổi hồ sơ giáo dục. Sau khi xem xét hồ sơ, phụ huynh hoặc học sinh nào được 18 tuổi có thể yêu cầu sửa đổi hồ sơ. Nhà trường 
sẽ thực hiện những thay đổi được yêu cầu hoặc từ chối yêu cầu trong vòng bốn mươi lăm ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng văn 
bản. Nếu nhà trường từ chối yêu cầu, phụ huynh hoặc học sinh có thể yêu cầu một buổi điều trần không chính thức. Buổi điều trần có 
thể được tổ chức trước bất kỳ viên chức nào của trường công lập không có quyền lợi trực tiếp trong kết quả điều trần. Nếu phụ huynh 
không hài lòng với kết quả của buổi điều trần không chính thức, họ có thể nộp tuyên bố bất đồng với hồ sơ cho trường công lập. Nhà 
trường sau đó phải đính kèm một bản sao của tuyên bố đó vào tất cả các bản sao của hồ sơ được tiết lộ cho các bên thứ ba. 
 
Khiếu nại cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Khiếu nại cáo buộc một tổ chức trường công lập không tuân thủ các yêu cầu của Đạo Luật 
về Các Quyền Giáo Dục và Quyền Riêng Tư của Gia Đình có thể được gửi cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ như sau: 
 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education  
400 Maryland Avenue, S.W. Washington, DC 20202-4605 
 
Có thể nhận thêm thông itn chi tiết về các chính sách về hồ sơ học sinh của từng tổ chức Trường Học trong Quận Chester, bao 
gồm thông tin về định nghĩa các thuật ngữ “thông tin danh bạ” và “viên chức nhà trường có quyền lợi giáo dục hợp pháp,” quy 
trình loại trừ thông tin của trẻ ra khỏi thông tin tiết lộ như “thông tin danh bạ,” và quy trình yêu cầu sửa đổi học bạ, bằng cách liên 
hệ với Tổ Chức Trường Học Địa Phương tại các địa chỉ cho biết bên dưới. 
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Thông báo này chỉ là bản tóm tắt các dịch vụ giáo dục đặc biệt, các hoạt động đánh giá và sàng lọc, và các quyền và ự 
bảo vệ liên quan đến trẻ khuyết tật, trẻ được cho là có khuyết tật, và phụ huynh của các em. Để biết thêm thông tin hoặc 
để yêu cầu đánh giá hay sàng lọc một trẻ trong trường công hoặc tư, hãy liên hệ với tổ chức Trường Học trong Quận 
Chester hữu trách được liệt kê bên dưới. Đối với trẻ ở tuổi nhà trẻ, cũng có thể nhận thông tin, yêu cầu sàng lọc và 
đánh giá, bằng cách liên hệ với Đơn Vị Trung Gian của Quận Chester. 
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Bảo Mật và Bảo Vệ Hồ Sơ Học Sinh 
Bảo mật thông tin là một trong các quyền được trao cho phụ huynh trong tài liệu về Các Quyền của Phụ Huynh (các biện pháp 
bảo vệ theo thủ tục). Bảo mật hồ sơ giáo dục là một quyền cơ bản của tất cả trẻ em trong các trường công lập và phụ huynh của 
các em. 
 
Các quyền cơ bản này được mô tả trong Đạo Luật về Các Quyền Giáo Dục và Quyền Riêng Tư của Các Gia Đình (FERPA) năm 
1974, áp dụng cho tất cả học sinh, bao gồm học sinh khuyết tật. 
 
Tất cả nhân sự nhà trường (bao gồm nhân viên hợp đồng) phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật thông tin và sẽ được huấn luyện 
hàng năm và nhận được thông tin về điều luật này. Phải xin sự đồng ý bằng văn bản và có ghi ngày tháng của phụ huynh trước 
khi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của học sinh cho các cá nhân, tổ chức, hoặc cơ quan không được ủy quyền (trừ 
khi được phép khác theo FERPA). 
 
Thông tin nhận dạng cá nhân gồm có như sau: 

• Tên của học sinh, cha mẹ của học sih hoặc thành viên khác trong gia đình;  
• Địa chỉ của học sinh; 
• Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào chẳng hạn như số an sinh xã hội hoặc mã số học sinh của học sinh; và 
• Bất kỳ đặc điểm cá nhân hoặc những thông tin nào khác giúp có thể nhận dạng học sinh. 

 
Insight PA Cyber Charter School được phép tiết lộ thông tin danh bạ. Thông tin danh bạ bao gồm tất cả thông tin có trong các hồ 
sơ giáo dục của học sinh thường sẽ không được xem có hại hay xâm phạm quyền riêng tư nếu được tiết lộ. Thông tin thường 
được công nhận là thông tin danh bạ là tên, địa chỉ, địa chỉ email, danh sách số điện thoại, hình chụp, ngày và nơi sinh, lĩnh vực 
học chính của học sinh, việc tham gia các hoạt động và các môn thể thao được công nhận chính thức, cân nặng và chiều cao 
của thành viên của các đội thể thao, ngày theo học, bằng cấp và giải thưởng đã nhận, cơ quan hoặc tổ chức giáo dục theo học 
gần đây nhất, cấp lớp hoặc năm (chẳng hạn như năm đầu hoặc năm hai), và tư cách ghi danh (đại học hoặc cao học; toàn thời 
gian hoặc bán thời gian). 
 
Insight PA Cyber Charter School có thể tiết lộ thông tin danh bạ của học sinh mà không cần sự đồng ý trừ khi học sinh hoặc gia 
đình của học sinh phản đối và có yêu cầu bằng văn bản không tiết lộ thông tin đó trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi ghi danh 
tại trường. Insight PA Cyber Charter School xem thông tin sau đây là thông tin danh bạ của học sinh: 
 

Tên Học Sinh  
Địa chỉ 
Địa chỉ Email  
Danh Sách Số Điện Thoại 

Hình chụp 
Ngày và Nơi Sinh  
Việc tham gia vào các hoạt động và 
thể thao được chính thức công nhận 

Cân nặng và chiều cao của vận 
động viên  
Ngày theo học 
Bằng cấp và giải thưởng đã nhận  
Cấp lớp hoặc năm  
Tình trạng ghi danh 

Bất kỳ thư từ nào, điện tử hoặc khác, nhắc đến học sinh sẽ chỉ gồm có chữ cái đầu của tên, họ và mã số học sinh của học sinh. 
 
 
Tuân Thủ Đạo Luật về Các Quyền Giáo Dục và Quyền Riêng Tư của Các Gia Đình (FERPA) 
 
Nhân viên của Insight PA Cyber Charter School tuân thủ tất cả các phần của Đạo Luật về Các Quyền Giáo Dục và Quyền Riêng 
Tư của Các Gia Đình (FERPA) về hồ sơ giáo dục và thông tin cá nhân của học sinh. 
FERPA cho phụ huynh hoặc học sinh trên 18 tuổi (“học sinh hội đủ điều kiện”), những quyền nhất định về hồ sơ giáo dục của 
học sinh. Đó là: 

1. Quyền được kiểm tra và xem xét hồ sơ giáo dục của học sinh trong vòng 45 ngày kể từ khi Insight PA nhận được yêu 
cầu tiếp cận thông tin. 

 
Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện sẽ gửi cho CEO của Insight PA (hoặc viên chức được chỉ định của nhà trường) 
một yêu cầu bằng văn bản cho biết những hồ sơ họ muốn kiểm tra. Người được chỉ định sẽ bố trí kiểm tra hồ sơ cho phụ 
huynh hoặc học sinh đủ điều kiện. 

 
2. Quyền yêu cầu sửa đổi hồ sơ giáo dục của học sinh mà phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện cho rằng không chính xác 

hoặc sai lạc. 
 

Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện (18 tuổi trở lên) có thể yêu cầu Insight PA sửa đổi một hồ sơ mà họ cho là không 
chính xác hoặc sai lạc. Họ phải gửi văn bản cho CEO, cho biết rõ phần hồ sơ họ muốn thay đổi, và cho biết lý do khiến 
cho hồ sơ không chính xác hoặc gây nhầm lẫn. 

 
Nếu Insight PA quyết định không sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện, thông báo quyết 
định sẽ được gửi cho phụ huynh hoặc học sinh hội đủ điều kiện. Thông tin sẽ được cung cấp để thông báo cho họ quyền 
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được điều trần về yêu cầu sửa đổi. Thông tin bổ sung về thủ tục điều trần sẽ được cung cấp cho phụ huynh hoặc học 
sinh đủ hội điều kiện khi họ được thông báo về quyền được điều trần. 

 
3. Quyền được đồng ý cho phép tiết lộ thông tin cá nhân có trong hồ sơ giáo dục của học sinh, trừ trường hợp FERPA cho 

phép tiết lộ mà không cần sự đồng ý. 
 

Một trường hợp ngoại lệ, cho phép tiết lộ mà không cần sự đồng ý, là tiết lộ cho các viên chức của nhà trường có lợi ích 
giáo dục hợp pháp. Viên chức nhà trường là một người được Insight PA tuyển dụng làm nhà quản lý, giám sát viên, 
giảng viên, hoặc nhân viên hỗ trợ (bao gồm nhân viên chăm sóc sức khỏe hoặc nhân viên y tế và nhân sự thực thi pháp 
luật); một người phục vụ trong Hội Đồng của Insight PA Charter School; một người hoặc công ty mà Insight PA có hợp 
đồng làm để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt (chẳng hạn như một luật sư, kiểm toán viên, tư vấn viên y khoa, hoặc nhà 
trị liệu); hoặc một phụ huynh hay học sinh phục vụ trong một ủy ban chính thức, chẳng hạn như ủy ban kỷ luật hay giải 
quyết khiếu nại, hoặc hỗ trợ một viên chức khác của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình. 
 
Viên chức nhà trường có quyền lợi giáo dục hợp pháp nếu viên chức đó cần phải xem xét hồ sơ giáo dục để hoàn thành 
nghĩa vụ chuyên môn của mình. 
 
Theo yêu cầu, Insight PA sẽ tiết lộ hồ sơ giáo dục mà không cần sự đồng ý cho các viên chức của một trường khác mà 
học sinh muốn ghi danh vào đó. (Lưu ý: FERPA quy định một học khu phải cố gắng hợp lý để thông báo cho học sinh về 
yêu cầu hồ sơ trừ khi cho biết trong thông báo hàng năm là họ có ý định chuyển hồ sơ theo yêu cầu. 
 
Một trường hợp ngoại lệ khác liên quan đến thông tin học sinh được chỉ định là Thông Tin Danh Bạ. Xem bên trên để biết 
chính sách về tiết lộ Thông Tin Danh Bạ. 
 
Các gia đình có quyền nộp đơn khiếu nại cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ về các trường hợp cáo buộc Insight PA không tuân 
thủ các yêu cầu của FERPA. Tên và địa chỉ của Văn Phòng quản lý FERPA là: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education  
600 Independence Avenue  
SW Washington, DC 20202-4605 

 
Insight PA duy trì hồ sơ về tất cả học sinh đã ghi danh, bao gồm học sinh khuyết tật. Hồ sơ chứa thông tin nhận dạng cá nhân về 
hoặc liên quan đến trẻ khuyết tật có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, báo cáo điểm số tích lũy, hồ sơ kỷ luật, hồ sơ ghi 
danh và chuyên cần, hồ sơ sức khỏe, chương trình giáo dục cá nhân hóa, thông báo về chỉ định đề nghị, thông báo về ý định 
đánh giá hoặc tái đánh giá, báo cáo đánh giá toàn diện, các báo cáo đánh giá khác của nhân viên trường công lập và của các 
nhà đánh giá bên ngoài, mẫu bài làm, dữ liệu kiểm tra, dữ liệu được nhập vào hệ thống Dữ Liệu Pennsylvania, thư từ giữa nhận 
viên nhà trường và gia đình, tài liệu của nhóm hỗ trợ giảng dạy, dữ liệu giới thiệu, các bản ghi nhớ, và các tài liệu khác liên quan 
đến giáo dục. 

 
Hồ sơ có thể được lưu giữ theo phương thức điện tử, trên giấy, vi phim, băng ghi âm và ghi hình. Hồ sơ có thể được để tại các 
phòng hành chính trung tâm của Insight PA, các hệ thống lưu trữ điện tử và được cất giữ an toàn bởi giáo viên, nhà quản lý 
trường học, chuyên gia, bác sĩ tâm lý, tư vấn viên, và nhân viên khác của nhà trường có quyền lợi giáo dục hợp pháp trong 
thông tin có trong đó. Tất cả hồ sơ sẽ được bảo mật nghiêm ngặt nhất. 
 
Hồ sơ sẽ được lưu giữ trong thời gian chúng vẫn còn phù hợp về mặt giáo dục và theo quy định khác của luật hiện hành. Mục 
đích thu thập và duy trì hồ sơ là để: 
 

• Đảm bảo rằng trẻ nhận được các chương trình và dịch vụ phù hợp với IEP của trẻ;  
• Theo dõi hiệu quả liên tục của chương trình dành cho trẻ; 
• Ghi nhận cho trường công lập và phụ huynh rằng học sinh đang có tiến bộ có ý nghĩa; 
• Đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan tiểu bang và liên bang nào muốn kiểm tra hoặc xem xét các giấy tờ liên quan đến 

những học sinh hoặc nhóm học sinh cụ thể nhằm mục đích theo dõi sự tuân thủ, điều tra khiếu nại, và kiểm tra tài chính 
và chương trình; và 

• Thông tin cho chương trình trong tương lai cho và đánh giá trẻ. 

Khi các hồ sơ giáo dục, ngoài các hồ sơ phải duy trì, không còn phù hợp về mặt giáo dục nữa, Insight PA sẽ thông báo cho phụ 
huynh bằng văn bản và có thể tiêu hủy hồ sơ hoặc, theo yêu cầu của phụ huynh, phải tiêu hủy hồ sơ. Insight PA không buộc 
phải tiêu hủy các hồ sơ không còn phù hợp về mặt giáo dục trừ khi phụ huynh có yêu cầu như thế bằng văn bản. 
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QUY TẮC ỨNG XỬ VÀ KỶ LUẬT CỦA HỌC SINH 
ISPA triển khai các thủ tục kỷ luật phù hợp với Bộ Luật Pennsylvania (Pennsylvania Code) và Đạo Luật về Người Khuyết Tật. 
Các vi phạm của học sinh quyết định mức độ nghiêm trọng của hậu quả mà ISPA sẽ áp dụng. Ngoài các vi phạm cụ thể được 
đặt ra bên dưới, ISPA, trong thẩm quyền của mình, sẽ kỷ luật bất kỳ học sinh nào có hành vi đe dọa sức khỏe, sự an toàn hoặc 
hạnh phúc của người khác hoặc làm rối loạn môi trường học tập. Hậu quả thích hợp sẽ được quyết định theo toàn quyền của 
nhà trường tuân theo quy định của pháp luật. Các quyền của học sinh về các thủ tục kỷ luật được mô tả trong phần cuối của quy 
tắc này. Trong mọi tình huống kỷ luật, phụ huynh và học sinh sẽ được thông báo bởi Giám Đốc Điều Hành, Giám Đốc Học 
Thuật, hoặc Hiệu Trưởng của ISPA, và được giải thích về biện pháp được áp dụng. Có thể kháng nghị cho Giám Đốc Điều Hành 
(CEO) của ISPA, họ sẽ xem xét phẩm chất của vụ việc. Các trường hợp đình chỉ có thể dẫn đến việc rút lại quyền tiếp cận của 
học sinh đối với các hệ thống liên lạc và/hoặc công nghệ nhất định trong cộng đồng ISPA lớn hơn. 
 
Các Thủ Tục Kỷ Luật: Học sinh không thể bị đình chỉ hay đuổi học và do đó bị tước quyền giáo dục miễn phí được cung cấp 
trong các trường công lập mà không có thủ tục đúng trình tự. Các yêu cầu đúng thủ tục đảm bảo tất cả học sinh có quyền được 
thông báo công bằng, được áp dụng các thủ tục công bằng và một buổi điều trần công bằng. Học sinh và phụ huynh hoặc người 
giám hộ của các em có trách nhiệm tuân thủ các thủ tục được đặt ra bên dưới một cách tôn trọng và kịp thời. Học sinh nào bị 
cáo buộc có hành vi sai trái hoặc vi phạm Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh sẽ được giải quyết bởi Giám Đốc Điều Hành hoặc 
người được chỉ định (Giám Đốc Học Thuật, Hiệu Trưởng). 
 
Báo cáo bằng văn bản: Các hành vi vi phạm sẽ được trình bày ở dạng văn bản và phải cụ thể, cho biết hành vi vi phạm Quy 
Tắc Ứng Xử của Học Sinh mà báo cáo được ban hành. 
 
Thông báo cho học sinh: Học sinh sẽ được Giám Đốc Điều Hành hoặc người được chỉ định thông báo về vi phạm và được cho 
cơ hội giải thích. 
 
Cuộc họp ban đầu: Một cuộc họp ban đầu (trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc video) sẽ được Giám Đốc Điều Hành hoặc người 
được chỉ định tiến hành ở từng cấp kỷ luật. 
 
Các Cáo Buộc và Bằng Chứng: Giám Đốc Điều Hành hoặc người được chỉ định sẽ họp với học sinh, giải thích về các cáo buộc và 
bằng chứng chống lại học sinh và cho học sinh có cơ hội trình bày phần câu chuyện của mình trước khi đưa ra biện pháp kỷ luật. 
 
Hỗ Trợ của Phụ Huynh: Giám Đốc Điều Hành hoặc người được chỉ định sẽ có nỗ lực thiện chí sử dụng sự hỗ trợ của phụ 
huynh hoặc các biện pháp thay thế khác trước khi đình chỉ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc các điều kiện gây rối loạn yêu cầu 
phải đình chỉ ngay lập tức hoặc trong trường hợp có vi phạm quy tắc ứng xử nghiêm trọng. 

1. Thông báo cho phụ huynh: Điện Thoại hoặc Email: Giám Đốc Điều Hành hoặc người được chỉ định sẽ tìm cách nói 
chuyện với phụ huynh qua điện thoại và/hoặc email để thông báo cho họ về hành vi sai trái của học sinh và các bước tiếp 
theo trong quy trình để xác định và triển khai một biện pháp kỷ luật đề xuất. 

2. Bằng Thông Báo Văn Bản: Bất kể đã có sự liên lạc với phụ huynh của học sinh qua điện thoại hoặc email hay chưa, Giám 
Đốc Điều Hành hoặc người được chỉ định trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi áp dụng biện pháp kỷ luật sẽ gửi thông 
báo bằng văn bản (bản in) cho phụ huynh, mô tả biện pháp kỷ luật được áp dụng và lý do áp dụng biện pháp đó. 

Những Vi Phạm Dẫn Đến Đình Chỉ 
Những vi phạm sau đây có thể dẫn đến đình chỉ ngắn hạn hoặc biện pháp kỷ luật cấp thấp khác. Nhiều lần vi phạm ở cấp này có 
thể dẫn đến đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học. [Lưu ý: ISPA xem các vi phạm sau đây là vi phạm nghiêm trọng đối với quy tắc ứng 
xử của học sinh]: 
 
Ngôn Ngữ hoặc Hành Vi Xúc Phạm: Việc sử dụng, hoặc có, ngôn ngữ hoặc hành vi xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục trước 
sự hiện diện của (theo phương thức điện tử hoặc trực tiếp) một (1) hoặc nhiều người trong cộng đồng học đường ISPA hoặc tại 
một sự kiện do ISPA tài trợ, 
 
Gian lận: Bất kỳ học sinh nào tham gia trao đổi đáp án hoặc các bài tập được giao đã hoàn thành, đưa hoặc nhận, sử dụng, sao 
chép hoặc cung cấp cho một học sinh khác bất kỳ câu trả lời kiểm tra hay đáp án nào hoặc bài làm của một người khác, nhận là 
bài làm của mình. 
 
Hành Vi Gây Rối và/hoặc Vi Phạm Nhỏ: Hành vi hoặc ứng xử gây rối đối với môi trường giáo dục có thể không bị xem là vi 
phạm quy tắc ứng xử nghiêm trọng. ISPA sẽ xác định các hành vi vi phạm nào được xem là có bản chất nhẹ. 
 
Truy Cập Trái Phép: Cố tình chiếm quyền truy cập vào bất kỳ thành phần nào của các hệ thống trên máy tính hoặc web của 
ISPA đã bị quản trị viên từ chối. Vui lòng tham khảo Chính Sách về Trường Hợp Sử Dụng Chấp Nhận Được của ISPA để biết 
thêm thông tin. 
 
Ngụy Tạo Thông Tin: Cố tình hoặc có chủ ý báo cáo hoặc tạo ra thông tin giả mạo/gây sai lạc, trong bất kỳ phương thức liên lạc 
nào, có thể mang lại lợi ích cho học sinh theo bất kỳ cách nào, hoặc làm tổn thương đến nhân cách hoặc uy tín của một người 
khác, hoặc ảnh hưởng đến quy trình có trật tự của nhà trường. 
 
Bất tuân: Cản trở đáng kể quy trình giáo dục bằng cách cố tình không nghe lời hoặc thách thức công khai thẩm quyền của nhân 
sự nhà trường, bằng bạo lực đối với các cá nhân hoặc tài sản hoặc bất kỳ vi nào khác cản trở quy trình giáo dục. 



40 
 

Vi Phạm Quy Định về Quần Áo: Học sinh phải ăn mặc theo các tiêu chuẩn được mô tả bên dưới khi tham dự các sự kiện của 
nhà trường (kiểm tra, sự kiện xã hội, các chuyến dã ngoại) 
 

• Phải mặc quần trên eo để không lộ đồ lót 
• Không được mặc áo hở vai và lưng, quần áo không dây, hoặc quần áo để lộ cơ hoành đến một sự kiện của nhà trường  
• Không được mặc quần áo để lộ đồ lót hoặc xuyên thấu đến một sự kiện của nhà trường  
• Không được đội nón, nón vớ, nón cướp biển, khăn rằn bên trong các tòa nhà tại các sự kiện của nhà trường 
• Không được mặc quần áo khẩu hiệu tục tĩu, liên quan đến ma túy hoặc công kích đến các sự kiện của nhà trường 

 
Tàng Trữ Các Sản Phẩm và Dụng Cụ Sử Dụng Thuốc Lá: Học sinh không được tàng trữ hay sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc 
lá nào, hộp quẹt, diêm, giấy cuốn, tẩu, hay bất kỳ dụng cụ nào khác như thế. 
 
Tàng Trữ Ma Túy hoặc Rượu Cho Mục Đích Sử Dụng Cá Nhân: Học sinh không được tàng trữ, sử dụng hay bị ảnh hưởng 
bởi rượu, ma túy, hoặc thuốc theo toa hoặc không theo toa trái phép. 
 
Phá hoại: Cố tình hủy hoại, làm hư hỏng, hoặc bôi xóa bất kỳ tài nguyên vật lý hay điện tử nào của ISPA. 
 
Trộm cắp: Lấy tài sản của một người khác (cho dù vật lý hoặc điện tử), nhằm mục đích tước mất vĩnh viễn tài sản đó của người 
đó. Trộm cắp bị xem là tội ác tại Pennsylvania và có thể bị báo cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. 
 
Cướp giật: Lấy tài sản của một người khác bằng cách sử dụng vũ lực, bạo lực, tấn công, hoặc đe dọa sử dụng vữ lực hoặc bạo 
lực. Cướp giật bị xem là tội ác tại Pennsylvania và có thể bị báo cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. 
 
Quấy Rối Tình Dục: Hành vi tán tỉnh tình dục không được mong muốn, quấy rối hoặc xúc phạm bằng lời, gây áp lực có hoạt 
động tình dục, nhận xét nhiều lần có ngụ ý tình dục, đụng chạm không được mong muốn hay không thích hợp, hoặc đề nghị hay 
đòi hỏi quan hệ tình dục kèm theo đe dọa ẩn ngôn hoặc rõ ràng—hoặc trực tiếp hoặc trên mạng. Điều này cũng gồm có hành vi 
gửi tài liệu không thích hợp về mặt tình dục hoặc gợi dục qua phương thức điện tử. Bất kỳ tội ác nào bị cáo buộc có thể bị báo 
cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. 
 
Phô Bày hoặc Hành Vi Không Đứng Đắn: Cố tình phô bày hoặc để lộ các bộ phận sinh dục của một người trước sự hiện diện 
của (theo phương thức điện tử hoặc trực tiếp) một hoặc nhiều người trong cộng đồng ISPA hoặc tại một sự kiện do ISPA tài trợ; 
cũng được mô tả là hành vi phô bày bị xem là dâm dục, không đứng đắn hoặc tục tĩu. Bất kỳ tội ác nào bị cáo buộc có thể bị báo 
cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. 
 
Đột nhập: Đột nhập trái phép vào một tòa nhà hoặc cơ sở thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi ISPA với ý định trộm cắp, phá loại 
hoặc hành vi phạm tội khác nào đó ở trong đó. Việc cơ sở có thể mở cửa cho công chúng hoặc việc học sinh có thể được phép 
vào cơ sở theo cách khác vẫn không phải là lý do biện minh cho bất kỳ vi phạm nào, hoặc vi phạm quy tắc của học sinh đó trong 
khi có mặt trong đó. Đột nhập bị xem là tội ác tại Pennsylvania và bất kỳ tội áo nào bị cáo buộc đều có thể bị báo cho cơ quan 
thực thi pháp luật thích hợp. 
 
Ngôn Ngữ hoặc Hành Vi Xúc Phạm Nhắm Đến một Nhân Viên hoặc Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị của Nhà Trường: Sử 
dụng hoặc có ngôn ngữ hoặc hành vi xúc phạm, tục tĩu, hoặc thô tục nhắm đến một nhân viên, Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị, hoặc 
bên liên quan khác của ISPA. 

 
Những Vi Phạm Dẫn Đến Đuổi Học 
Những vi phạm sau đây sẽ dẫn đến đuổi học hoặc xem xét đưa vào môi trường hạn chế hơn, sau khi có các quy trình đúng thủ 
tục nói trên. 
 
Vũ khí: Trưng bày hoặc tàng trữ một vật thường bị xem là vũ khí (không phải súng), chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở 
dao hoặc dùi cui, trong khi tham gia bất kỳ hoạt động nào do ISPA tài trợ. Hành vi cụ thể này có thể bị xem là tội ác tại 
Pennsylvania và bất kỳ tội áo nào bị cáo buộc đều có thể bị báo cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. 
 
Súng: Tàng trữ súng hoặc bất kỳ vũ khí nào (bao gồm súng dành cho người mới, súng cao su, súng B-B, súng hơi) được thiết 
kế để, hoặc có thể dễ dàng chuyển đổi công năng để bắn ra một vật phóng bằng phản ứng của một chất nổ hoặc khí nén. Chính 
sách rõ ràng của Hội Đồng Quản Trị là, trừ các sĩ quan thực thi pháp luật, không ai được tàng trữ súng với bất kỳ bản chất nào, 
bao gồm súng được sử dụng cho các hoạt động giải trí, trong khi có mặt trong khuôn viên trường, cơ sở khác thuộc sở hữu hoặc 
duy trì bởi nhà trường, hoặc cơ sở được dành cho các hoạt động của nhà trường. Hành vi vi phạm cụ thể này có thể bị xem là 
tội ác tại Pennsylvania và bất kỳ tội áo nào bị cáo buộc đều có thể bị báo cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. 
 
Hành hung: Cố tình đánh một người khác trái với nguyện vọng của người kia hoặc cố tình gây ra tổn hại thân thể cho một người 
khác. Hành vi vi phạm này bị xem là tội ác tại Pennsylvania và bất kỳ tội áo nào bị cáo buộc đều có thể bị báo cho cơ quan thực 
thi pháp luật thích hợp. 
 
Bom và Chất Nổ: Tàng trữ bom, thiết bị nổ, dược chất hoặc vật liệu nhằm sử dụng làm bom hoặc thiết bị nổ trong khi tham gia 
bất kỳ hoạt động nào do ISPA tài trợ. Hành vi vi phạm này bị xem là tội ác nghiêm trọng tại Pennsylvania và bất kỳ tội áo nào bị 
cáo buộc đều có thể bị báo cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. 
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Đốt nhà: Học sinh không được cố tình dùng lửa hay chất nổ gây thiệt hại hoặc tìm cách gây thiệt hại cho bất kỳ tòa nhà, cấu 
trúc, xe, hoặc tài sản nào khác thuộc sở hữu của hoặc duy trì bởi nhà trường. Bất kỳ tội ác nào bị cáo buộc có thể bị báo cho cơ 
quan thực thi pháp luật thích hợp. 
 
Đe dọa: Cố tình đe dọa, bằng lời hoặc hành động, đánh hoặc gây tổn hại thân thể cho một người khác, và làm cho người kia sợ 
rằng mình sắp bị tổn hại hoặc sắp phải chịu tổn hại thân thể. Bất kỳ tội ác nào bị cáo buộc có thể bị báo cho cơ quan thực thi 
pháp luật thích hợp. 
 
Chính Sách về Lục Soát và Thu Giữ 
Để duy trì trật tự và kỷ luật tại các bộ phận của nhà trường và bảo vệ sự an toàn và hạn phúc của học sinh ISPA và nhân sự nhà 
trường, những người có thẩm quyền của nhà trường có thể lục soát một học sinh, ba lô của học sinh hoặc xe của học sinh trong 
những tình huống nhất định và có thể tịch thu bất kỳ vật gì phi pháp hoặc trái phép được phát hiện trong quá trình lục soát. ISPA 
cũng bảo lưu quyền sử dụng cơ quan thực thi pháp luật địa phương nếu sự an toàn của người có thẩm quyền của ISPA tiến 
hành lục soát gặp rủi ro. 
 
Các Thủ Tục Đình Chỉ 3 Ngày Trở Xuống* 
Học sinh nào bị đình chỉ sẽ được họp với Giám Đốc Điều Hành hoặc người được chỉ định trước khi bị đình chỉ. Trong cuộc họp, 
học sinh sẽ: 
 

• Được thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc và bất kỳ tình tiết xoay quanh nào đã được kiểm tra;  
• Được cho cơ hội phản hồi các cáo buộc nếu chưa phản hồi;  
• Được thông tin về biện pháp khắc phục đề nghị; và 
• Được thông tin về hậu quả của những vi phạm trong tương lai. 

 
Sau khi họp với học sinh, Giám Đốc Điều Hành hoặc người được chỉ định sẽ triển khai biện pháp khắc phục được đề nghị và gửi 
thông báo kỷ luật cho phụ huynh để thông báo cho họ về vi phạm của học sinh, thời gian đình chỉ, và ngày học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ được phép trở lại lớp. 
 
Thủ Tục Đình Chỉ Trên 3 Ngày* 
Học sinh nào bị đình chỉ trên 3 ngày sẽ được phép có một buổi điều trần không chính thức. Phụ huynh của học sinh phải được 
thông báo bằng văn bản khi đình chỉ là từ 3 đến 10 ngày. Thông báo phải cho phụ huynh có thời gian tham dự buổi điều trần. Khi 
đình chỉ liên quan đến sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc, học sinh có thể bị đình chỉ ngay lập tức. Buổi điều trần cho phép học 
sinh gặp viên chức thích hợp để giải thích tại sao không nên đình chỉ học sinh. Trong buổi điều trần, học sinh sẽ: 

• được thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc và bất kỳ tình tiết xoay quanh nào đã được kiểm tra;  
• được cho cơ hội phản hồi các cáo buộc nếu chưa phản hồi;  
• được thông tin về biện pháp khắc phục đề nghị; và 
• được thông tin về hậu quả của những vi phạm trong tương lai 

 
Thủ Tục Đuổi Học* 
Theo định nghĩa, đuổi học là bất kỳ trường hợp nào bị loại khỏi trường trong thời gian trên 10 ngày. Thông báo bằng văn bản mô 
tả hành vi sai trái có tham chiếu cụ thể đến các quy định và đặt ra thời gian và địa điểm điều trần phải được gửi cho phụ huynh 
hoặc người giám hộ của học sinh. Một buổi điều trần chính thức phải được tổ chức và phải là riêng tư trừ khi phụ huynh hoặc 
người giám hộ yêu cầu tổ chức công khai. Học sinh: 

• có thể có luật sư đại diện; 
• có quyền yêu cầu thông tin về nhân chứng của bên truy tố;  
• có quyền làm chứng và giới thiệu người làm chứng cho chính mình; và  
• có quyền kháng nghị lên Tòa Trung Cấp. 

*Các quy định của Tiểu Bang và/hoặc Liên Bang có thể cho phép áp dụng các thủ tục khác nhau đối với cá nhân học sinh đối với 
những vi phạm quy tắc ứng xử của nhà trường hoặc khi áp dụng các hậu quả hành chính đối với các hành vi đó. 
 

Khiếu kiện 
 

• Bất kỳ quan ngại hay vấn đề nào trước tiên phải được gửi cho giáo viên của học sinh. Nếu giáo viên của Insight PA không 
thể giải quyết vấn đề (ví dụ, như vấn đề về tài liệu và máy tính), họ sẽ giới thiệu phụ huynh/người lớn hữu trách gặp người 
liên hệ thích hợp để được hỗ trợ. Giáo viên của Insight PA sẽ theo dõi quan ngại đó để đảm bảo nó được giải quyết. 

• Nếu vấn đề hoặc quan ngại là về giáo viên của Insight PA, phụ huynh nên liên hệ với Giáo Viên Trưởng Nhóm của giáo 
viên đó hoặc Quản Trị Viên Học Thuật phụ trách cấp lớp đó (ví dụ như hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, 
hoặc trung học). 

• Nếu quan ngại không được giải quyết ở cấp giáo viên, giáo viên trưởng nhóm, hoặc Quản Trị Viên Học Thuật, học sinh 
và phụ huynh/người trưởng thành hữu trách, người bảo trợ hoặc người giám hộ hợp pháp nên gửi bất kỳ quan ngại hoặc 
khiếu kiện nào bằng văn bản cho Tổng Giám Đốc Điều Hành. Tổng Giám Đốc Điều Hành sẽ phản hồi trong vòng mười 
(10) ngày làm việc. 

• Nếu quan ngại hoặc khiếu kiện không được Tổng Giám Đốc Điều Hành giải quyết, phụ huynh, người bảo trợ, hoặc người 
giám hộ hợp pháp có thể, trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi có phản hồi của Tổng Giám Đốc Điều Hành, yêu 
cầu một cuộc họp (qua điện thoại hoặc trực tiếp) với Tổng Giám Đốc Điều Hành để thảo luận về quan ngại hoặc khiếu 
kiện. Yêu cầu họp phải được lập thành văn bản. Tổng Giám Đốc Điều Hành sẽ điều tra và phản hồi trong vòng mười (10) 
ngày làm việc. 
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• Nếu quan ngại của gia đình không được giải quyết tại cuộc họp với Tổng Giám Đốc Điều Hành, gia đình có thể nộp khiếu 
nại cho Hội Đồng Quản Trị của Insight PA. Hội Đồng Quản Trị của Insight PA có thể trực tiếp giải quyết khiếu nại, hoặc 
gia đình có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản cho Văn Phòng Trường Đặc Cách tại Sở Giáo Dục Pennsylvania. 

 
Sau khi nhận được khiếu nại, Sở sẽ xác định xem có cần giới thiệu đến một thủ tục giải quyết khiếu nại hiện hữu (ví dụ, như giáo 
dục đặc biệt, hành vi sai trái của nhân viên chuyên môn) hay không. Nếu không thể giới thiệu khiếu nại theo các thủ tục hiện 
hữu, khiếu nại bằng văn bản (hoặc khiếu nại bằng lời được trình bày lại), sẽ được chuyển cho Insight PA trả lời. Insight PA sẽ có 
mười (10) ngày làm việc để đưa ra phản hồi bằng văn bản. Sau khi nhận được phản hồi của Insight PA, Sở sẽ xác định xem 
khiếu nại có được giải quyết hay không hoặc có cần điều tra thêm hay không. 
 

Các Hoạt Động Ngoại Khóa 
Ngoài các nhu cầu học thuật, Insight PA sẽ đáp ứng các nhu cầu xã hội, tình cảm và thể chất của học sinh. Các giáo viên và các 
nhà quản lý sẽ cố gắng thu hút học sinh tham gia các hoạt động mang tính xây dựng sẽ giáo dục học sinh toàn diện thông qua 
các cơ hội thường xuyên giao tiếp với các bạn học tại Insight PA bao gồm các câu lạc bộ sở thích đặc biệt, các dự án dịch vụ 
trong cộng đồng, huấn luyện kỹ năng lãnh đạo và các chuyến dã ngoại. Học sinh trường đặc cách cũng đủ điều kiện tham gia 
các hoạt động ngoại khóa được tổ chức bởi học khu nơi cư trú của các em. 
 
 
 

Chính Sách Sử Dụng Công Nghệ Có Thể Được Chấp Nhận 
Insight PA Cyber Charter School cam kết cho học sinh sử dụng công nghệ như một công cụ để mở rộng cơ hội học tập và tiến hành 
nghiên cứu học thuật. Việc sử dụng công nghệ tạo điều kiện cho sự hợp tác toàn cầu- một kỹ năng sống còn đối với người học 
trong thế kỷ 21. Học sinh tại Insight PA sử dụng laptop trên mạng không dây. Laptop (Máy tính xách tay) chỉ dành cho phục vụ giáo 
dục phù hợp với các mục tiêu giáo dục của Insight PA, Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Internet của Trẻ (Children’s Internet Protection 
Act (CIPA)) và Đạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em trong Thế Kỷ 21 (Protecting Children in the 21st Century Act). Chính Sách về Trường Hợp 
Sử Dụng Chấp Nhận Được được thiết kế để cung cấp cho học sinh và gia đình các em những hướng dẫn rõ ràng và súc tích về 
việc sử dụng laptop (máy tính xách tay) một cách thích hợp. Cơ sở của chính sách này là tất cả thành viên trong cộng đồng của 
Insight PA phải ủng hộ các giá trị trung thực và chính trực. Việc sử dụng công nghệ đúng cách phản ánh ưu điểm nhân cách của 
một người, cũng như hành vi của một người. Chúng tôi kỳ vọng học sinh của chúng tôi áp dụng sự phán đoán hợp lý và sử dụng 
công nghệ một cách chính trực. 
 
Email 
 

• Học sinh phải luôn sử dụng ngôn ngữ thích hợp trong các thông điệp email của mình. 
• Các dịch vụ email do Nhà Trường cung cấp chỉ được sử dụng để trao đổi thông tin thích hợp. 
• Không được phép sử dụng email không thích hợp bao gồm các thông điệp xúc phạm, tục tĩu, hoặc quấy rối. Thông điệp 

email có bản chất xúc phạm hoặc quấy rối sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị kỷ luật. 
• Thư dây chuyền (chain letter) dưới bất kỳ hình thức nào và thư spam (thư rác) là bị cấm. Thư dây chuyền được định nghĩa 

là bất kỳ thông điệp email nào yêu cầu bạn truyền thông tin hoặc thông điệp đó cho những người khác hoặc các nhóm 
qua email. 

• Học sinh không được truy cập tài khoản email của bất kỳ ai khác mà trước tiên không nhận được sự cho phép rõ của chủ 
tài khoản. 

• Phải tuân thủ phép giao tiếp qua email. Nói chung, chỉ được viết những thông điệp nào sẽ truyền tải trực tiếp đến người nhận. 
• Chỉ được sử dụng các chương trình mail được duyệt để gửi mail của học sinh. 
• Chỉ được gửi các tập tin đính kèm liên quan đến việc học trên hệ thống email của Nhà Trường. 

Trò chơi 
 

• Nhà Trường bảo lưu quyền xóa gỡ bất kỳ game (trò chơi) nào ra khỏi máy tính của Nhà Trường bị xem là không thích 
hợp hoặc cản trở mục đích giáo dục của chương trình laptop (máy tính xách tay). 

• Không được phép xem và/hoặc các game (trò chơi) điện tử trong giờ học trừ khi nó là một phần của một hoạt động được 
giao trong lớp. 

• Không được cài đặt ha “chơi” các game (trò chơi) gồm có bạo lực, nội dung người lớn, ngôn ngữ không thích hợp và vũ 
khí trên máy tính của Nhà Trường bao gồm laptop (máy tính xách tay). 

• Không được phép sử dụng các trình bảo vệ màn hình (screensaver) gồm có các bộ phận liên quan đến game (trò chơi). 

Laptop (Máy tính xách tay) 
 

• Không được để laptop (máy tính xách tay) của học sinh mà không có người trông coi vào bất kỳ lúc nào. 
• Học sinh phải luôn giữ hoặc cất laptop (máy tính xách tay).  
• Không được cho các học sinh khác mượn laptop (máy tính xách tay). 
• Không được mượn laptop (máy tính xách tay) của một học sinh khác. 
• Không được để đồ ăn hay đồ uống gần laptop (máy tính xách tay). 
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• Phải xử lý laptop (máy tính xách tay) một cách tôn trọng và cẩn thận. Xử lý laptop của Nhà Trường một cách không thích 
hợp là hành vi không được chấp nhận.  

• Không được viết lên, hay dán sticker lên laptop (máy tính xách tay) và bao đựng latop hay bôi xóa dưới bất kỳ hình 
thức nào.  

• Không được gỡ, di chuyển hay ghi lên sticker nhận dạng trên laptop (máy tính xách tay). 
• Học sinh không được phép tạo bất kỳ mật khẩu quản trị nào trên laptop (máy tính xách tay) của mình.  
• Học sinh không được hoán đổi pin với học sinh khác. 

Truy Cập Mạng 
 

• Học sinh không được tìm cách truy cập Các máy chủ hay thông tin mạng không dành cho công chúng.  
• Việc sử dụng số IP và các chương trình ủy quyền (proxy) là bị nghiêm cấm. 
• Học sinh không được sử dụng mạng của Nhà Trường cho mục đích cá nhân hoặc vì việc riêng bao gồm nhưng không 

giới hạn ở đặt hàng và mua hàng trực tuyến. 
• Học sinh không được cố tình làm giảm chất lượng hoặc làm ảnh hưởng đến các dịch vụ trực tuyến hoặc thiết bị vì hoạt 

động như thế bị xem là tội ác theo quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang. Điều này bao gồm can thiệp phần cứng 
hoặc phần mềm máy tính, phá hoại dữ liệu, đưa virus (vi rút) máy tính vào, tìm cách chiếm quyền truy cập vào các dịch 
vụ mạng hạn chế hoặc trái phép hoặc vi phạm luật bản quyền. 

Chia Sẻ Tập Tin 
 

• Chia sẻ tập tin là chia sẻ dữ liệu hoặc dung lượng lưu trữ máy tính công khai hoặc riêng tư. Bất kỳ chương trình nào tạo 
ra một kết nối điểm đến điểm giữa hai thiết bị tính toán trở lên nhằm mục đích chia sẻ dữ liệu được xem là chia sẻ tập tin. 

• Chia sẻ tập tin dưới bất kỳ hình thức nào là bị cấm cả trong lẫn ngoài khuôn viên trường. Trường hợp ngoại lệ duy nhất 
đối với quy định này là khi nó là một nhiệm vụ cụ thể được giáo viên giao. 

• Không được cài đặt phần mềm chia sẻ tập tin dưới bất kỳ hình thức nào trên máy tính của Nhà Trường bao gồm laptop 
(máy tính xách tay). 

Xóa Tập Tin 
 

• Không được xóa bất kỳ thư mục hay tập tin nào bạn không tạo ra hoặc bạn không nhận ra. Việc xóa các tập tin nhất định 
sẽ dẫn đến lỗi máy tính và sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành bài tập trong lớp của bạn và có thể ảnh hưởng 
đến điểm số của bạn. 

Tải Xuống và Tải Phần Mềm 
 

• Học sinh không được phép cài đặt các ứng dụng cá nhân hóa tùy biến yêu cầu quyền quản trị.  
• Bất kỳ phần mềm nào đã cài đặt phải có bản sao giấy phép hợp pháp. 
• Việc tải các tập tin nhạc, video, game (trò chơi), v.v. xuống qua mạng của Nhà Trường là tuyệt đối bị cấm trừ khi nó là 

một phần của một hoạt động được giao trong lớp. 
• Nhà Trường bảo lưu quyền xóa gỡ bất kỳ phần mềm nào đã được tải lên máy tính làm cản trở mục đích giáo dục của 

chương trình laptop (máy tính xách tay). 
• Không được “rip” các bộ phim có bảo hộ bản quyền từ DVD và lưu trên laptop cũng không được tải các bộ phim có bảo 

hộ bản quyền từ Internet xuống laptop (máy tính xách tay). 
• Chỉ có thể tải các đoạn video thương mại chẳng hạn như các chương trình tivi được mua hợp pháp tại một cửa hàng âm 

nhạc hoặc tổ chức tương tự khác xuống laptop. 
• Các chương trình phần mềm chia sẻ và phần mềm miễn phí chẳng hạn như con trỏ động (ví dụ, như Comet Cursor), 

trình bảo vệ màn hình và các chương trình khác tương tự những chương trình này sẽ tự động mở kết nối đến máy tính 
bên ngoài mạng của Insight PA. Các kết nối đó là phần mềm gián điệp, và chúng không chỉ theo dõi các hoạt động trên 
máy tính đó, mà chúng còn làm chậm hoạt động của máy tính và kết nối mạng. 

Bảo vệ màn hình 
 

• Không được sử dụng nội dung media không thích hợp hoặc có bảo hộ bản quyền làm trình bảo vệ màn hình. 
• Sự hiện diện của vũ khí, tài liệu khiêu dâm, ngôn ngữ không thích hợp, rượu, ma túy, và biểu tượng hay hình ảnh liên 

quan đến băng đảng sẽ dẫn đến các biện pháp kỷ luật. 

Sử Dụng Internet 
 

• Internet là một nguồn thông tin phong phú và có giá trị cho giáo dục. Các tài liệu không thích hợp khả dụng trên internet 
và là bị nghiêm cấm. Những tài liệu này gồm có những tài liệu có bản chất tình dục hoặc khiêu dâm, tài liệu cực đoan 
hoặc quân phiệt, đánh bạc, khắc họa bạo lực và hình ảnh nhằm mục đích xúc phạm hoặc quấy rối, v.v. Học sinh không 
được truy cập, trưng bày hay lưu loại tài liệu này. 

• Thông tin có được qua Internet phải được trích dẫn thích hợp và tuân thủ luật bản quyền. Vì bản chất thay đổi nhanh 
chóng của Internet, nên sử dụng bản in của tài liệu được tham khảo. 

• Học sinh phải ghi nguồn tất cả các nguồn Internet được sử dụng trong các nhiệm vụ học tập được giao cho dù là trích 
dẫn hay tóm tắt. Điều này bao gồm mọi hình thức media trên Internet, chẳng hạn như hình ảnh, phim, nhạc và văn bản. 

• Đạo văn bao gồm sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Internet không được trích dẫn đúng cách. Đạo văn đối với các 
tài nguyên Internet sẽ bị xử lý giống như bất kỳ trường hợp đạo văn nào khác. 
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• Nếu học sinh vô tình truy cập một trang web chứa tài liệu tục tĩu, khiêu dâm hoặc tài liệu khó coi khác, học sinh phải 
thông báo cho giáo viên, Quản Trị Viên Mạng hoặc Điều Phối Viên Công Nghệ nhanh nhất có thể để các trang đó có thể 
bị chặn tránh truy cập thêm. Đây không chỉ là một yêu cầu, mà còn là một trách nhiệm. 

 
 

Quyền Riêng Tư, Sử Dụng, và Sự An Toàn 
• Học sinh không được cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân các em hoặc người khác qua email hoặc 

Internet bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu, v.v. trừ khi các em hoàn toàn chắc chắn về danh tính của người 
đang liên lạc với các em. Thông thường, không thể xác nhận danh tính của ai đó trên Internet. Do đó, sự liên lạc với 
những người như thế bị xem là không thích hợp và không an toàn. 

• Học sinh không được cung cấp địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác về các học sinh khác, giáo viên, hoặc ban quản 
lý cho bất kỳ ai bên ngoài Nhà Trường nếu không có sự cho phép của họ. 

• Học sinh phải bảo mật và giữ kín mật khẩu truy cập mạng và laptop. Điều này là quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư của 
học sinh. KHÔNG chia sẻ mật khẩu hay tên người dùng cá nhân. 

• Insight PA tôn trọng quyền riêng tư của mọi học sinh, giáo viên và nhà quản lý liên quan đến các tập tin đã lưu trữ và tài 
khoản email. Tuy nhiên, nếu nghi ngờ có việc sử dụng không thích hợp, bao gồm vi phạm quy tắc về danh dự hoặc quấy 
rối, ban quản lý nhà trường có quyền xem các tập tin đó để điều tra hành vi không thích hợp bị nghi ngờ. 

• Nhà Trường sẽ theo dõi các hoạt động máy tính diễn ra trên máy tính thuộc sở hữu của Nhà Trường bao gồm ghi nhật ký 
truy cập trang web, truy cập nhóm tin tức, sử dụng băng thông và mạng. 

• Học sinh bị cấm truy cập máy tính của giáo viên, ban quản lý và nhân viên cũng như các máy chủ tập tin của Nhà Trường 
vì bất kỳ lý do gì nếu không có sự cho phép rõ của người dùng hoặc quản trị viên của máy tính đó. 

• Học sinh bị cấm sử dụng giao diện nhắc lệnh. Ngoài ra, học sinh bị cấm sử dụng bất kỳ phương pháp nào để chiếm 
quyền kiểm soát máy tính của một người khác thông qua việc sử dụng máy tính của chính mình. 

• Học sinh bị cấm sử dụng mạng ngang hàng hoặc bất kỳ phương pháp chia sẻ tập tin nào giữa các máy tính trừ khi được 
nhân viên công nghệ cho phép. 

• Học sinh bị cấm sử dụng laptop hoặc bất kỳ máy tính nào cho các hành động tàn nhẫn (bao gồm email hèn hạ, viết blog 
xúc phạm, v.v.). 

• Laptop được Nhà Trường cung cấp vẫn là tài sản của Nhà Trường. Do đó Nhà Trường có quyền xem tất cả nội dung vào 
bất kỳ lúc nào. 

• Bất kỳ thiết bị điện tử nào được sử dụng trên mạng của Nhà Trường, ngay cả khi thuộc sở hữu tư nhân, đều phải tuân 
thủ tất cả các chính sách và hậu quả của Chính Sách về Trường Hợp Sử Dụng Chấp Nhận Được bao gồm: quyền xem 
nội dung của thiết bị vào bất kỳ lúc nào; quyền xóa gỡ nội dung ra khỏi thiết bị; và quyền yêu cầu trả lại thiết bị cho Nhà 
Trường nếu có vi phạm Chính Sách về Trường Hợp Sử Dụng Chấp Nhận Được xứng đáng với hậu quả đó 

 

Truyền Thông Xã Hội 
Sử dụng sự phán đoán hợp lý 
 

• Chúng tôi kỳ vọng bạn sử dụng sự phán đoán hợp lý trong mọi tình huống. 
• Bạn phải biết và tuân thủ Quy Tắc Ứng Xử và Chính Sách về Quyền Riêng Tư của nhà trường. 
• Bất kể thiết lập bảo mật của bạn là gì, hãy giả định rằng tất cả thông tin bạn đã chia sẻ trên mạng xã hội đều là thông tin 

công khai. 

Tôn trọng người khác 
 

• Luôn đối xử với người khác một cách tôn trọng, tích cực và ý tứ. 

Có trách nhiệm và có đạo đức 
 

• Nếu bạn được phép đại diện cho nhà trường, trừ khi bạn được ủy quyền cụ thể phát biểu thay mặt nhà trường với tư 
cách phát ngôn viên, bạn nên nói rằng quan điểm được thể hiện trong các bài đăng, v.v. là của riêng bạn. Bám theo thảo 
luận về các vấn đề liên quan đến nhà trường trong phạm vi trách nhiệm của bạn. 

• Cởi mở về sự liên kết của bạn với nhà trường và vai trò/vị trí bạn nắm giữ. 

Hãy biết lắng nghe 
 

• Lưu ý rằng một trong những lợi ích lớn nhất của mạng xã hội là nó mang lại cho người khác một cách để nói chuyện với 
bạn, trực tiếp đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến phản hồi. 

• Trả lời người khác khi nói chuyện trực tuyến. Đưa ra câu trả lời, cảm ơn nhận xét của họ, và hỏi thêm ý kiến phản hồi, v.v. 
• Luôn lắng nghe và trả lời nhiều như khi bạn “nói.” 

 

KHÔNG CHIA SẺ NHỮNG THÔNG TIN SAU ĐÂY: 
Thông tin bảo mật 
 

• Không công bố, đăng hay tiết lộ thông tin được xem là bảo mật hoặc không công khai. Nếu nó có vẻ là thông tin bảo mật, 
thì có khả năng là vậy. Những “nội dung nói chuyện” trực tuyến không bao giờ là riêng tư. Không sử dụng ngày sinh, địa 
chỉ, và số điện thoại di động của bạn trên bất kỳ trang web công cộng nào. 



45 
 

Thông tin riêng tư và thông tin cá nhân 
 

• Để đảm bảo sự an toàn của bạn, hãy cẩn thận về loại và lượng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Tránh nói về lịch 
hay hoàn cảnh cá nhân. 

• KHÔNG BAO GIỜ tiết lộ hay gửi thông tin cá nhân về học sinh, phụ huynh, hoặc đồng nghiệp 
• Không lấy thông tin mà bạn nhận qua mạng xã hội (chẳng hạn như địa chỉ email, tên khách hàng hoặc số điện thoại) và 

giả định rằng nó là cập nhật nhất hay chính xác. 
• Luôn tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên cộng đồng học đường. 

 
Xin cẩn thận về phương diện: 
Hình ảnh 
 

• Tôn trọng thương hiệu, nhãn hiệu, thông tin bản quyền và/hoặc hình ảnh của nhà trường (nếu phù hợp). 
• Bạn có thể sử dụng hình chụp và video (sản phẩm, v.v.) khả dụng trên trang web của nhà trường. 
• Việc đăng hình ảnh của học sinh mà không có sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh của họ nói chung là không chấp 

nhận được.  
• Không đăng hình ảnh của người khác (đồng nghiệp, v.v.) nếu không có sự cho phép của họ. 

Các trang web khác 
 

• Một phần quan trọng của tương tác trên các trang blog, Twitter, Facebook và các mạng xã hội khác liên quan đến việc 
truyền gửi nội dung thú vị hoặc liên kết đến các tài nguyên hữu ích. Tuy nhiên, nhà trường cuối cùng chịu trách nhiệm đối 
với bất kỳ nội dung nào được chia sẻ. Đừng mù quáng đăng lại một liên kết mà trước tiên không xem nội dung. 

• Chú ý các cảnh báo an ninh xuất hiện trên máy tính của bạn trước khi nhấp vào các liên kết không quen thuộc. Chúng 
phục vụ một mục đích và bảo vệ bạn và nhà trường. 

• Khi sử dụng Twitter, Facebook và các công cụ khác, đảm Bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện in ra của họ. 

Và nếu quý vị không làm đúng... 
 

• Đảm bảo khắc phục bất kỳ sai lầm nào ngay lập tức, và nói rõ quý vị đã làm gì để khắc phục.  
• Xin lỗi vì sai lầm nếu tình huống yêu cầu. 
• Nếu đó là một sai lầm LỚN (ví dụ như để lộ thông tin riêng tư hoặc báo cáo thông tin bảo mật), hãy thông báo cho một ai 

đó biết ngay lập tức để nhà trường có thể thực hiện các bước thích hợp để giúp giảm thiểu tác động có thể có của nó. 
 
An Toàn Cá Nhân 
Nếu bạn thấy một thông điệp, nhận xét, hình ảnh, hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên mạng làm cho bạn lo lắng về sự an toàn cá 
nhân của mình, hãy báo cho một người lớn (giáo viên hoặc nhân viên nếu bạn đang ở trường; phụ huynh nếu bạn đang sử dụng 
thiết bị ở nhà) ngay lập tức. 

• Người dùng không bao giờ được chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm số điện thoại, địa chỉ, số an sinh xã hội, ngày sinh, 
hoặc thông tin tài chính, qua Internet mà không có sự cho phép của người lớn. 

• Người dùng nên nhận ra rằng liên lạc qua Internet mang lại tính ẩn danh và những rủi ro liên quan, và nên cẩn thận bảo 
vệ thông tin cá nhân của bản thân và người khác. 

 
Bản quyền 
 

• Sao chép, cài đặt, thay đổi hoặc hủy hoại trái phép đối với các chương trình dữ liệu, phần cứng hoặc phần mềm là bị cấm.  
• Không được truyền gửi hay sao chép dữ liệu, chương trình, phần cứng, phần mềm và các tài liệu khác gồm có các 

trường hợp được bảo hộ bản quyền. 

Hậu quả 
 

• Nhà Trường bảo lưu quyền thực thi những hậu quả thích hợp đối với hành vi vi phạm bất kỳ phần nào của Chính Sách 
về Trường Hợp Sử Dụng Chấp Nhận Được. Những hậu quả có thể gồm có mất đặc quyền sử dụng laptop và/hoặc mất 
quyền sử dụng máy tính trong một khoảng thời gian được quyết định bởi ban quản lý và các thành viên của Phòng Công 
Nghệ; biện pháp kỷ luật có thể có; và biện pháp pháp lý có thể có. 

• Máy tính với phần mềm hoặc tài liệu phi pháp hoặc không thích hợp trên đó sẽ bị định dạng lại hoặc “re-image (lập lại 
hình ảnh).” 

• Trong trường hợp lạm dụng nhiều lần và/hoặc làm hư hỏng laptop (máy tính xách tay), nhà trường có quyền rút lại quyền 
sử dụng laptop (máy tính xách tay) của nhà trường. 

 

Thiết Bị Truy Cập Internet hay Jet Pack 
Trong các trường hợp hạn chế, học sinh có thể được cung cấp thiết bị truy cập internet nếu các em đủ điều kiện thông qua một quy 
trình xem xét dựa trên nhu cầu được tiến hành bởi Điều Phối Viên Tài Nguyên Gia Đình. Tất cả các tham số của Chính Sách về 
Trường Hợp Sử Dụng Chấp Nhận Được áp dụng cho thiết bị truy cập internet theo cùng cách như áp dụng cho laptop (máy tính 
xách tay) của học sinh. 
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Trả Lại Thiết Bị 

Tất cả laptop (máy tính xách tay) và Thiết Bị Truy Cập internet đều thuộc sở hữu của nhà trường và được cung cấp cho học sinh 
sử dụng trong thời gian ghi danh học tại Insight Pennsylvania. Sau khi rút tên, phải trả lại tất cả thiết bị cho ISPA. Việc không trả 
lại thiết bị có thể dẫn đến phạt tiền hoặc biện pháp pháp lý. 
 

Chương Trình Giáo Dục Dạy Ngôn Ngữ cho Người Học 
Tiếng Anh 

Mục đích 
Theo triết lý của Hội Đồng Quản Trị là cung cấp các chương trình giáo dục có chất lượng cho tất cả học sinh Insight PA và để 
tăng trình độ thành thạo tiếng Anh của học sinh nào thuộc diện Người Học Tiếng Anh (English Learners (EL)), nhà trường sẽ 
cung cấp một Chương Trình Giáo Dục Dạy Ngôn Ngữ (Language Instruction Educational Program (LIEP)) đáp ứng nhu cầu của 
Người Học Tiếng Anh. Mục đích của (LIEP) sẽ là chứng minh sự thành công trong việc tăng cường trình độ thành thạo tiếng Anh 
và thành tích học tập của học sinh sao cho học sinh EL có thể đạt được các tiêu chuẩn học tập được Hội Đồng Quản Trị áp dụng 
và đạt được sự thành công trong học tập. Học sinh EL sẽ được xác định, đánh giá và cung cấp sự giảng dạy thích hợp theo 
LIEP, và sẽ được cho cơ hội bình đẳng để đạt được tiềm năng của mình trong các chương trình giáo dục và các hoạt động ngoại 
khóa, phù hợp với luật pháp và quy định của tiểu bang và liên bang.[1] [2][3] 
 
Thẩm quyền 
Hội Đồng sẽ duyệt LIEP để cung cấp chương trình Phát Triển Tiếng Anh (English Language Development (ELD)) cho học sinh EL trong 
chương trình học đã duyệt, để phát triển trình độ thành thạo tiếng Anh của học sinh EL. Nhà trường sẽ cung cấp cho học sinh EL cả 
chương trình giảng dạy ELD theo kế hoạch và những điều chỉnh trong chương trình giảng dạy nội dung và đánh giá đối với tất cả các 
lĩnh vực chương trình học, dựa trên các quy định của LIEP. LIEP sẽ được lên kế hoạch và đánh giá theo các điều luật và quy định của 
tiểu bang và liên bang và sẽ đáp ứng nhu cầu của các học sinh EL trong trường. LIEP sẽ dựa trên lý thuyết dựa trên nghiên cứu hiệu 
quả, được triển khai với các tài nguyên đầy đủ và nhân viên có chuyên môn thích hợp, và sẽ đáp ứng các yêu cầu sau đây:[1][2][3][4] 

1. Được điều chỉnh theo các tiêu chuẩn nội dung học thuật của tiểu bang đối với trình độ cấp lớp thích hợp của học sinh EL. 
2. Bao gồm hoạt động giảng dạy ELD được thực hiện bởi các giáo viên Tiếng Anh như Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a 

Second Language (ESL)) có chứng nhận thích hợp, và các giáo viên bộ môn có chứng nhận khác, cùng với các giáo viên 
có chứng nhận ESL. 

3. Kết hợp việc sử dụng các kỳ thi đánh giá của tiểu bang và các tiêu chí ELD. 
4. Cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng đối với nội dung cho học sinh EL ở tất cả các trình độ thành thạo. 
5. Cung cấp khả năng tiếp cận bình đẳng trong ghi danh vào các khóa học hoặc các chương trình học thuật mà học sinh EL 

sẽ ra đủ điều kiện. 

Hội Đồng chỉ đạo đánh giá LIEP về hiệu quả dựa trên kết quả của học sinh ít nhất một lần mỗi năm, và kết quả được ghi nhận 
tuân theo các điều luật và quy định của tiểu bang và liên bang, và các hướng dẫn của tiểu bang.[4][5][6][7] 
 
LIEP của nhà trường và kết quả đánh giá của LIEP sẽ được cung cấp cho nhân viên nhà trường nào làm việc với học sinh EL và 
phụ huynh/người giám hộ của học sinh EL. 
 
Hội Đồng có thể bàn đến học sinh và các chương trình EL trong quy trình lập kế hoạch toàn diện của nhà trường. 
 
Hội Đồng có thể hợp đồng với Đơn Vị Trung Gian của Quận Chester Số 24 hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng bên ngoài 
đối với các dịch vụ và chương trình ELD. 
 
Ủy Quyền Trách Nhiệm 
CEO hoặc người được chỉ định sẽ triển khai và giám sát LIEP đảm bảo hoạt động giảng dạy thích hợp mỗi trường và tuân thủ 
các điều luật và quy định của liên bang và tiểu bang. 
 
CEO hoặc người được chỉ định sẽ đảm bảo rằng nhà trường tuân thủ tất cả các điều luật và quy định của liên bang và tiểu bang, 
và các yêu cầu của chương trình, đối với tài trợ chương trình ELD, bao gồm các báo cáo bắt buộc ở hình thức theo quy định của 
tiểu bang.[7] 

CEO hoặc người được chỉ định, cùng với các bên liên quan thích hợp, sẽ phát triển các quy định hành chính về LIEP và cung 
cấp các dịch vụ cho học sinh EL. 
 
Các quy định 
Xác Định và Xếp Lớp cho Học Sinh EL 
Nhà trường sẽ lập ra các thủ tục để xác định và đánh giá nhu cầu của học sinh nào có ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh. Để 
xác định học sinh nào có thể là Người Học Tiếng Anh, Khảo Sát về Ngôn Ngữ Sử Dụng Ở Nhà sẽ được điền cho từng học sinh 
sau khi ghi danh vào trường, và sẽ được duy trì như một phần của hồ sơ giáo dục của học sinh.[2][9] 
 
Học sinh EL sẽ được bố trí thích hợp tuân theo LIEP trong vòng ba mươi (30) ngày đầu tiên của năm học, hoặc trong vòng mười 
bốn (14) ngày sau khi ghi danh.[10] 
 
Tiếp Cận Chương Trình 
Học sinh EL sẽ có quyền tiếp cận bình đẳng đối với và được khuyến khích tham gia mọi hoạt động học thuật và ngoại khóa dành 
cho học sinh trong trường.[11] 
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Đánh giá 
Nhà trường hàng năm sẽ tổ chức các bài thi đánh giá bắt buộc cho học sinh EL để đánh giá trình độ thành thạo và tiếng bộ 
Tiếng Anh của học sinh ở các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe/hiểu. Kết quả đánh giá sẽ được lưu trong hồ sơ giáo dục của học 
sinh. Phụ Huynh/Người Giám Hộ không được rút tên của học sinh ra khỏi các bài thi đánh giá trình độ thành thạo tiếng Anh.[7] 
 

Học sinh EL phải tham gia tất cả các bài thi đánh giá bắt buộc hàng năm của tiểu bang hoặc địa phương, với những sự đáp ứng 
khi phù hợp, và đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật và yêu cầu tốt nghiệp đã đặt ra, theo luật pháp, quy định và chính sách của 
Hội Đồng.[5][6][7][12][13][14] [15][16] 
 
 
Ra Khỏi Chương Trình 
Nhà trường sẽ bao gồm các quy định đồng bộ trong LIEP, tuân theo các tiêu chí bắt buộc của tiểu bang, để:[6][7] 
 

1. Tái phân loại học sinh EL là cựu học sinh EL khi các em đạt được trình độ thành thạo tiếng Anh. 
2. Tích cực theo dõi và báo cáo tiến bộ của cựu học sinh EL trong một khoảng thời gian hai (2) năm sau khi tái phân loại và 

ra khỏi chương trình và báo cáo về học sinh cho tiểu bang ở trạng thái theo dõi trong thêm hai (2) năm, để đảm bảo học 
sinh đạt được các tiêu chuẩn học tập. 

3. Tái chỉ định các cựu học sinh EL là học sinh EL hiện tại nếu các em gặp khó khăn trong việc học dựa trên những rào cản 
ngôn ngữ tồn tại lâu. 

Năng Lực của Nhân Viên và Sự Phát Triển Chuyên Môn 
Các nhân viên có chứng nhận, các nhà cung cấp dịch vụ có hợ đồng, và nhân viên hỗ trợ thích hợp, khi cần thiết, sẽ cung cấp 
LIEP. Nhà trường sẽ đảm bảo rằng các giáo viên giảng dạy ELD có chứng nhận thích hợp và có thể chứng minh trình độ thành 
thạo ngôn ngữ học thuật cả bằng tiếng Anh và ngôn ngữ được sử dụng để giảng dạy trong lớp.[6] 
 

Nhân viên không phải ESL sẽ kết hợp ELD vào tất cả các lớp cho học sinh EL, cũng như cung cấp những sự hỗ trợ, điều chỉnh 
và đáp ứng đối với nội dung chương trình học để cho phép học sinh EL đạt được các tiêu chuẩn học thuật. 
 
Nhà trường sẽ cung cấp chương trình huấn luyện thích hợp về ELD cho tất cả nhân viên chuyên môn trong Kế Hoạch Phát Triển 
Chuyên Môn.[5] 
 
Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt 
Học sinh EL có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt khi các em đã được xác định là học sinh có khuyết tật và 
có xác định rằng khuyết tật đó không phải chỉ là do không có sự giảng dạy hay trình độ thành thạo tiếng Anh. 
 
Học sinh tham gia chương trình giảng dạy ELD nào đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ tiếp tục được học ELD, 
theo Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (IEP) ở trình độ thành thạo và trình độ phát triển thích hợp. 
 
Sự Tham Gia và Liên Lạc với Phụ Huynh/Gia Đình 
Sự liên lạc với phụ huynh/người giám hộ sẽ là ở phương thức liên lạc mà phụ huynh/người giám hộ ưu tiên.[1][17] 
 
Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi bắt đầu năm học, hoặc trong vòng mười bốn (14) ngày sau khi ghi danh trong năm học, 
nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh được xác định là EL về quy trình xác định con họ là EL, và 
kết quả của quy trình đó, và sự bố trí chương trình được đề nghị. Nhà trường cũng sẽ cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ 
thông tin chi tiết về LIEP, những lợi ích của hoạt động giảng dạy ELD cho con họ, và giải thích về hiệu quả của chương trình.[4] 
Phụ Huynh/Người Giám Hộ sẽ được thông báo thường xuyên về tiến bộ của con họ, bao gồm việc đạt được các tiêu chuẩn học 
thuật và kết quả đánh giá. 
 
Nhà trường sẽ duy trì một cách thức liên lạc hiệu quả để khuyến khích sự tham gia của phụ huynh trong việc học của con 
họ.[4][5][6] [17] 
 
Quyền Của Phụ Huynh Được Rút Tên khỏi Các Chương Trình và Dịch Vụ ELD 
Phụ Huynh/Người Giám Hộ của học sinh EL có quyền từ chối các chương trình và dịch vụ chuyên biệt hóa có thể là một phần 
của LIEP cho con họ. Quyết định từ chối chương trình hoặc dịch vụ của phụ huynh/người giám hộ phải là có cân nhắc và tự 
nguyên; nhà trường không được gây ảnh hưởng đến quyết định của phụ huynh/người giám hộ dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc 
đưa ra bất kỳ quyết định chương trình hay xếp lớp nào mà không có thông báo cho phụ huynh và cơ hội rút tên học sinh khỏi các 
chương trình và dịch vụ.[1][4] 
 
Nhà trường sẽ cung cấp mẫu đơn từ chối của phụ huynh cho phụ huynh/người giám hộ để rút tên học sinh EL ra khỏi các 
chương trình và dịch vụ ELD. 
 
Nhà trường sẽ ghi nhận tất cả thông báo được gửi cho phụ huynh/người giám hộ về đánh giá và những sự xếp lớp và chương 
trình được đề nghị cho học sinh EL, và đã nhận được mẫu đơn từ chối của phụ huynh hay chưa. Khi không nhận được một mẫu 
đơn từ chối từ phụ huynh/người giám hộ, nhà trường sẽ tiến hành sự xếp lớp đề nghị. 
 
Học sinh EL nào có mẫu đơn từ chối các chương trình và dịch vụ ELD của phụ huynh sẽ được đánh giá trình độ thành thạo tiếng 
Anh một lần mỗi năm và sẽ được cung cấp những sự hỗ trợ và những sự đáp ứng để tham gia các chương trình học bình 
thường và các chương trình ngoại khóa, để đạt được các tiêu chuẩn học thuật và các yêu cầu tốt nghiệp. 
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Phụ Huynh/Người Giám Hộ của học sinh EL nào đã rút tên khỏi các chương trình và dịch vụ ELD sẽ được thông báo về tiến bộ 
của con họ, bao gồm việc đạt được các tiêu chuẩn học thuật và kết quả đánh giá, và sẽ có cơ hội và nhận được mẫu đơn để ghi 
danh con họ trở lại các chương trình và dịch vụ ELD. [18] 
 

Chính Sách về Bắt Nạt và Bắt Nạt Trên Mạng 
Cấm Quấy Rối, Đe Dọa, và Bắt Nạt 
Nhà Trường cam kết đảm bảo một môi trường học tập tích cực và an toàn cho tất cả học sinh, nhân viên, tình nguyện viên và 
phụ huynh, không bị quấy rối, đe dọa hay bắt nạt. Mọi hình thức bắt nạt và bắt nạt trên mạng theo đây đều bị cấm. Bất kỳ ai có 
hành vi bắt nạt hay bắt nạt trên mạng là vi phạm Chính Sách này và sẽ bị kỷ luật thích hợp. 
 
“Bắt nạt” có nghĩa là hành vi bằng lời, văn bản hoặc thân thể không được mong muốn, nhắm đến một học sinh/phụ huynh/nhân 
viên bởi một học sinh/phụ huynh khác khi hành vi cố tình đó: 
 

• Gây tổn hại thân thể cho một học sinh hoặc làm hư hỏng tài sản của học sinh; 
• Có tác động cản trở đáng kể đến việc học của học sinh; 
• Khiến cho một người khác lo sợ bị tổn hại thân thể, tình cảm hoặc tinh thần; 
• Mang tính nghiêm trọng, kéo dài hoặc phổ biến, tạo ra một môi trường giáo dục gây lo sợ hoặc đe dọa; hoặc  
• Có tác động làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động có trật tự của nhà trường 

 
“Bắt nạt trên mạng” bao gồm, nhưng không giới hạn ở các trường hợp lạm dụng công nghệ sau đây: quấy rối, chọc ghẹo, dọa 
dẫm, đe dọa hay khủng bố một học sinh khác/phụ huynh/nhân viên bằng cách sử dụng bất kỳ công cụ công nghệ nào, chẳng 
hạn như gửi email, tin nhắn tức thời, tin nhắn văn bản, hình ảnh hoặc bài đăng trang web không thích hợp hoặc xúc phạm, bao 
gồm blog, khi hành vi cố ý đó gây tổn hại thân thể, tình cảm hoặc tinh thần cho một học sinh/phụ huynh/nhân viên: 
 

• Làm cản trở đáng kể việc học của học sinh; 
• Khiến cho học sinh/phụ huynh/nhân viên có lý do lo sợ bị tổn hại thân thể, tình cảm hoặc tinh thần; 
• Mang tính nghiêm trọng, kéo dài hoặc phổ biến đến mức nó tạo ra một môi trường giáo dục gây lo sợ hoặc đe dọa; hoặc 
• Có tác động làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động có trật tự của nhà trường? 

 
Không nội dung nào trong chính sách này yêu cầu học sinh/phụ huynh/nhân viên bị ảnh hưởng phải có một đặc điểm là cơ sở 
được nhận thấy đối với hành vi quấy rối, hoặc bắt nạt hoặc một đặc điểm phân biệt khác. 
 
Tất cả các hình thức bắt nạt đều là không chấp nhận được và khi các hành động gây ảnh hưởng đến quy trình giáo dục của học 
sinh Insight PA. Người vi phạm sẽ bị nhân viên can thiệp thích hợp, có thể dẫn đến kỷ luật hoặc biện pháp hành chính. 
 
Quấy rối, đe dọa, hoặc bắt nạt có thể có nhiều dạng bao gồm gièm pha, tin đồn, và nói đùa, ám chỉ, nhận xét xúc phạm, vẽ biếm 
họa, chơi khăm, cử chỉ, tấn công thân thể, đe dọa hoặc các hành động khác bằng văn bản, bằng lời hoặc thân thể. “Các hành vi 
cố ý” là dựa chọn của người đó trong việc có hành vi đó chứ không phải là tác động cuối cùng của (các) hành động. 
 
Chính sách này không nhằm cấm việc bày tỏ quan điểm tôn giáo, triết học hay chính trị miễn là sự bày tỏ không làm ảnh hưởng 
đáng kể đến môi trường giáo dục. Nhiều hành vi không đến mức quấy rối, đe dọa hay bắt nạt vẫn có bị các chính sách khác của 
Nhà Trường hoặc các quy định của cơ sở, lớp học hoặc chương trình cấm. Tư vấn, kỷ luật khắc phục và/hoặc báo cáo cho cơ 
quan thực thi pháp luật sẽ được sử dụng để thay đổi hành vi của thủ phạm và khắc phục tác động đối với nạn nhân. Điều này 
bao gồm (các) biện pháp can thiệp thích hợp, phục hồi một môi trường tích cực và hỗ trợ cho nạn nhân và những người khác bị 
ảnh hưởng bởi hành vi vi phạm. Báo cáo ngụy tạo định hướng phát triển và triển khai các thủ tục giải quyết các yếu tố của chính 
sách này, phù hợp với khiếu nại và điều tra. 
 
Bảng Thuật Ngữ 
Bắt nạt có nghĩa là có hành vi ngăn hoặc cản trở một học sinh khác thực thi quyền giáo dục của mình. Đây là một hành vi cố ý 
gây tổn hại, được thực hiện lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian, trong một mối quan hệ có đặc điểm là sự mất cân bằng 
quyền lực (về giới tính, sức mạnh thể chất hoặc tinh thần, sự chấp nhận xã hội). 
Hành vi bị cấm như thế gồm có sử dụng đe dọa, cưỡng ép, quấy rối lặp đi lặp lại, ngược đãi, đàn áp, dọa dẫm đối với học sinh, 
nhân viên nhà trường hoặc khách tham quan của nhà trường hoặc loại trừ bất kỳ ai về mặt thể chất, tâm lý hoặc tình dục. 
 
Bắt Nạt Trên Mạng có nghĩa là bắt nạt diễn ra bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử thông qua email, tin nhắn tức thời, tin nhắn 
văn bản, blog, chủ đề thảo luận, điện thoại di động, tin nhắn chat, máy nhắn tin và trang web. 
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Đạo Luật McKinney-Vento, Giáo Dục Thanh Thiếu Niên Vô Gia Cư 
Đạo Luật McKinney-Vento được thiết kế để đảm bảo trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư được cung cấp một Dịch Vụ Giáo Dục 
Công Cộng Thích Hợp và Miễn Phí trên cơ sở bình đẳng với tất cả các trẻ em khác trong tiểu bang. Các mục tiêu và hoạt động 
của chương trình nhằm loại bỏ và/hoặc giảm các rào cản đối với sự ghi danh và thành công trong giáo dục đối với trẻ em vô  
gia cư. 
 
Theo Kế Hoạch của Tiểu Bang về Chương Trình Giáo Dục Dành Cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên Vô Gia Cư của Pennsylvania 
(Pennsylvania’s Education for Children and Youth Experiencing Homelessness Program State Plan), trẻ em vô gia cư được định 
nghĩa là: Trẻ em sống với cha mẹ trong một nơi tạm trú dành cho nạn nhân bạo hành gia đình; trẻ em bỏ nhà; trẻ em và thanh 
thiếu niên đã bị bỏ rơi hoặc bị cha mẹ hoặc người chăm sóc buộc ra khỏi nhà; và cha mẹ trong độ tuổi của học khu sống trong 
các căn nhà dành cho cha mẹ trong độ tuổi của học khu nếu họ không có chỗ ở khả dụng khác. 
 
Thanh thiếu niên vô gia cư có quyền được ghi danh ngay lập tức và gia đình các em không phải chứng minh nơi cư trú liên quan 
đến việc ghi danh trong học khu. Những học sinh này sẽ được ghi danh vào Insight PA ngay lập tức. 
 
Trách nhiệm của Insight PA/hoặc Liên Lạc Viên Được Chỉ Định Phụ Trách Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên Vô Gia Cư 

1. Xác định trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư với sự hỗ trợ của nhân sự nhà trường và bằng các hoạt động điều phối 
với các tổ chức và cơ quan khác. 

2. Thông tin cho phụ huynh hoặc người giám hộ về các quyền giáo dục và các cơ hội liên quan dành cho con họ, bao gồm 
các chương trình Bắt Đầu Trước (Head Start) (bao gồm các chương trình Bắt Đầu Trước Sớm (Early Head Start)), dịch 
vụ can thiệp sớm theo Phần C của IDEA, các chương trình nhà trẻ khác được LEA quản lý, và cung cấp cho họ những 
cơ hội có ý nghĩa để tham gia việc giáo dục của con họ. 

3. Phổ biến thông báo công khai về các quyền giáo dục của học sinh vô gia cư trong đó trẻ em và thanh thiếu niên nhận 
được các dịch vụ theo Đạo Luật McKinney-Vento (chẳng hạn như các trường học, cơ sở tạm trú dành cho gia đình và 
các bếp ăn từ thiện). 

4. Hòa giải những bất đồng trong ghi danh theo phần Bất Đồng Trong Ghi Danh. 
5. Thông tin cho phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ em, thanh thiếu niên vô gia cư và bất kỳ thanh thiếu niên nào 

không có người lớn đi kèm, về tất cả các lựa chọn giao thông, bao gồm đến trường ban đầu, và hỗ trợ tiếp cận các dịch 
vụ đưa đón này. 

6. Đảm bảo rằng thanh thiếu niên không có người lớn đi kèm được ghi danh ngay lập tức vào trường học, chờ giải quyết 
các bất đồng có thể phát sinh về ghi danh hoặc xếp lớp. 

7. Hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên nào không có giấy tờ tiêm chủng hoặc hồ sơ y tế nhận được những mũi tiêm chủng 
cần thiết hoặc giấy tờ y tế cần thiết. 

8. Hiểu được sự hướng dẫn ban hành bởi Sở Giáo Dục Pennsylvania (PDE) đối với sự giáo dục của học sinh vô gia cư và 
sẵn sàng giải thích BEC liên quan đến giáo dục cho học sinh vô gia cư cho nhân viên học khu. 

9. Tìm hiểu các tài nguyên tốt nhất trong cộng đồng của họ để hỗ trợ các gia đình với giấy giới thiệu chẳng hạn như đến 
cơ sở tạm trú, dịch vụ tư vấn, thực phẩm và vận chuyển. 

10. Phổ biến thông tin về chủ đề học sinh vô gia cư và bố trí các hội thảo và thuyết trình phát triển nhân viên cho nhân sự 
nhà trường, bao gồm nhân viên văn phòng. 

11. Cung cấp các mẫu đơn tiêu chuẩn và thông tin về các thủ tục ghi danh và các chương trình quan trọng của nhà trường 
cho từng cơ sở tạm trú trong học khu của họ. 

12. Làm quen với các tài liệu khác nhau của chương trình khả dụng từ PDE. 
13. Đảm bảo rằng thông báo công khai về các quyền giáo dục của học sinh vô gia cư được phổ biến ở những địa điểm hay 

lui tới của phụ huynh và người giám hộ của những trẻ và thanh thiếu niên đó, và thanh thiếu niên không có người lớn đi 
kèm, bao gồm các trường học, cơ sở tạm trú, thư viện công cộng, và bếp ăn từ thiện, theo cách và ở dạng dễ hiểu đối 
với phụ huynh và người giám hộ và thanh thiếu niên không có người lớn đi kèm. 

14. Hợp tác với chương trình giáo dục đặc biệt của một học khu để đảm bảo rằng học sinh vô gia cư nào cần dịch vụ giáo 
dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan được tìm, xác định và đánh giá. Đây là một yêu cầu theo Đạo Luật Giáo Dục 
Người Khuyết Tật (IDEA), bắt buộc rằng trẻ em khuyết tật di chuyển nhiều, bao gồm trẻ vô gia cư, phải được xác định 
và phục vụ. 

15. Đảm bảo rằng thanh thiếu niên vô gia cư nào có hoặc có thể có khuyết tật sẽ có phụ huynh hoặc cha mẹ đại diện đưa 
ra các quyết định về giáo dục đặc biệt hoặc can thiệp sớm. Trong trường hợp thanh thiếu niên vô gia cư không có 
người lớn đi kèm, nếu học sinh có khuyết tật hoặc có thể có khuyết tật và thanh thiếu niên không có một người được ủy 
quyền đưa ra các quyết định giáo dục đặc biệt, Nhà Trường sẽ làm việc với những người sau đây như cha mẹ đại diện 
tạm thời: nhân viên trong các cơ sở tạm trú khẩn cấp; các cơ sở tạm trú chuyển tiếp; các chương trình sinh sống độc 
lập; các chương trình tiếp xúc đường phố; và cơ quan giáo dục của tiểu bang, địa phương hoặc nhân viên cơ quan 
phúc lợi trẻ em tham gia việc giáo dục hoặc chăm sóc cho trẻ. Quy định này chỉ áp dụng cho thanh thiếu niên vô gia cư 
không có người lớn đi kèm. 

16. Xác định trẻ em vô gia cư ở độ tuổi mẫu giáo bằng cách hợp tác chặt chẽ với các cơ sở tạm trú và các cơ quan dịch vụ 
xã hội trong khu vực của họ. Ngoài ra, liên lạc viên sẽ hỏi, tại thời điểm họ ghi danh cho trẻ em và thanh thiếu niên vô 
gia cư vào trường, cho dù gia đình có trẻ ở độ tuổi nhà trẻ hay không. 

17. Xác định thanh thiếu niên vô gia cư không có người lớn đi kèm đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và nhân phẩm của 
các em bằng cách cung cấp sự liên lạc cụ thể đến các khu vực ở đó học sinh hội đủ điều kiện, không đi học, có thể 
tập trung. 

18. Đảm bảo rằng thanh thiếu niên không có người lớn đi kèm có cơ hội đạt được các tiêu chuẩn học thuật của tiểu bang 
như tiểu bang đặt ra cho trẻ em và thanh thiếu niên khác. 
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Chính Sách Hoàn Tiền Cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet của Học 
Sinh/Gia Đình 

Mục đích 
Khả năng truy cập Internet nhất quán là trách nhiệm của mỗi gia đình ISPA và là cần thiết để đảm bảo sự 
thành công tại Insight PA Cyber School. Do đó, Insight PA cung cấp một khoản hoàn tiền internet cho mỗi gia 
đình như mô tả bên dưới. 
 
Các gia đình nào nhận được “kết nối thiết bị truy cập không dây” từ Insight PA không hội đủ điều kiện được 
Hoàn Tiền Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet cho Học Sinh/Gia Đình. 

Các yêu cầu 

• Nhà Trường sẽ hoàn tiền $35 mỗi tháng cho gia đình tính vào chi phí liên quan đến truy cập internet của 
(các) con họ. Đây là khoản hoàn tiền mỗi gia đình dựa trên địa chỉ của hộ gia đình. 

• Các gia đình sẽ được hoàn tiền vào tháng 1 đối với các tháng 9, 10, 11, và 12.  
• Các gia đình sẽ được hoàn tiền vào tháng 7 đối với các tháng 1, 2, 3, 4, 5, và 6. 
• Các gia đình sẽ được Insight PA yêu cầu xác minh địa chỉ nhận thư của họ trước khi séc hoàn tiền 

được cấp. Séc của một gia đình sẽ không được cấp cho đến khi gia đình xác minh địa chỉ của mình. 
• Các gia đình phải có sự hợp tác tốt và hoàn toàn tuân thủ quy định của nhà trường. Ví dụ về không tuân 

thủ gồm có: 

o Địa chỉ nhà chưa được xác minh 
o Mẫu đơn ghi danh trường đặc cách không hoàn chỉnh hoặc còn thiếu (bản gốc hoặc chỉnh sửa đối 

với thay đổi địa chỉ) 
o Không trả lại laptop hoặc công nghệ hay tài liệu khác (ví dụ như có khiếm khuyết hoặc từ một trẻ đã 

ghi danh trước đây) 
o Các trường hợp giữ lại liên quan đến tốt nghiệp 
o Mẫu đơn và giấy tờ sức khỏe của học sinh không hoàn chỉnh hoặc còn thiếu 
o Bất kỳ sự không tuân thủ nào khác, miễn là gia đình đã được thông báo trước rằng việc không tuân 

thủ yêu cầu của nhà trường có thể dẫn đến giữ lại vì không tuân thủ. 
• Học sinh phải đang được ghi danh tại thời điểm phát hành séc để đủ điều kiện được hoàn tiền. Các gia 

đình của học sinh đã rút tên không đủ điều kiện được hoàn tiền. 

o Trường hợp ngoại lệ – Khi một gia đình không tái ghi danh cho năm học tới, nhưng học sinh đã 
hoàn thành năm họ hiện tại. (ví dụ khoản thanh toán vào tháng 7 cho Tháng Giêng – Tháng Sáu) 
Trong những tình huống này, gia đình vẫn hội đủ điều kiện. 

• Hoàn tiền sẽ không được chia theo tỉ lệ để phản ánh các ngày ghi danh không bao gồm toàn bộ năm học. 

Khuôn Khổ và Thủ Tục của Hệ Thống Hỗ Trợ Nhiều Cấp 
(MTSS) 

MTSS là gì? 
 
Hệ Thống Hỗ Trợ Nhiều Cấp (Multi-Tiered System of Support (MTSS)) là một nỗ lực tăng cường phương pháp 
thực hành toàn trường để đảm bảo sự thành công cao nhất có thể cho tất cả học sinh. Khuôn khổ MTSS giúp các 
trường áp dụng một phương pháp chủ động và tích cực. Nó cũng khuyến khích chúng tôi tại Insight PA cung cấp 
các dịch vụ can thiệp sớm để giúp phòng ngừa những khó khăn trong học tập, xã hội-tình cảm, và/hoặc hành vi. 
Quy trình giải quyết vấn đề này có cấu trúc để xác định học sinh nào gặp khó khăn với việc học hoặc hành vi 
cũng như học sinh nào vượt trình độ cấp lớp hiện tại của mình. 
 

Thông Tin Nhanh: 
• Tất cả nhân viên và học sinh đều nằm trong khuôn khổ MTSS 
• MTSS gồm có những sự hỗ trợ học tập và hành vi 
• Các biện pháp can thiệp được triển khai và theo dõi 
• Tất cả học sinh đều có thể tiếp cận tất cả các lớp hỗ trợ giảng dạy 
• Phụ huynh được khuyến khích tham gia tất cả các bước trong quy trình 
• Tăng cường sự hợp tác và chia sẻ trách nhiệm đối với việc học của học sinh 
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Quy Trình MTSS có 3 mục đích: 
1. Xem xét hành vi theo trình độ cấp lớp và dữ liệu học tập để đánh giá hiệu quả của các chương trình cốt lõi. 
2. Sàng lọc và xác định các học sinh cần thêm sự hỗ trợ về học tập và/hoặc hành vi, trước khi thất bại. 
3. Áp dụng một quy trình có 4 bước: Xác định vấn đề (học tập hay hành vi), xác định lý do “vấn đề” xảy 

ra, thiết kế hoạch kế hoạch, triển khai và điều chỉnh các biện pháp can thiệp dựa trên sự thành công 
đối với các học sinh này, Tùy vào “sự phản ứng can thiệp” của từng học sinh, có thể dẫn đến giấy giới 
thiệu chính thức để đánh giá giáo dục đặc biệt. 

 
 
 
 

Quy Trình MTSS – Cách Hoạt Động Của Nó 
 

Các mục tiêu của một Hệ Thống MTSS gồm có: 
• Để nhà trường và nhân viên cung cấp hoạt động giảng dạy hiệu quả phù hợp với nhu cầu của từng  

học sinh. 
• Để nhà trường và nhân viên đảm bảo môi trường lớp học là tốt nhất cho thể cho mọi học sinh. 
• Để giúp tất cả học sinh đạt được các tiêu chuẩn theo trình độ cấp lớp. 
• Để sử dụng dữ liệu của học sinh nhằm xác định học sinh nào có thể đang gặp khó khăn. 
• Để “thêm vào” hoạt động giảng dạy bình thường, không “thay thế” bằng một thứ khác. 
• Để cung cấp các biện pháp can thiệp (“giúp đỡ”) như một phần tự nhiên, liên tục của giáo dục, không 

chờ đến khi học sinh gặp khó khăn. 
 

Giảng Dạy Theo Cấp 
 
Cấp 1: Giảng Dạy Trong Lớp Cốt Lõi 
 
Giảng Dạy Cấp 1 là chương trình học và giảng dạy trong lớp cốt lõi dựa trên nghiên cứu cho tất cả người học, tập 
trung vào các yếu tố thiết yếu của một môn học. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của đại đa số học sinh, Cấp 1 
cung cấp nền tảng cho hoạt động giảng dạy mà tất cả các biện pháp can thiệp được lập dựa trên đó. Dữ liệu 
đánh giá trước khóa học thúc đẩy các quyết định giảng dạy có phân hóa dựa trên bằng chứng về trình độ thành 
thạo hoặc bằng chứng về sự khó khăn. Các học sinh đã xác định có khả năng cao trong một môn hoặc nội dung 
cụ thể được nhóm lại thành một lớp (nhóm cụm, nhiều độ tuổi, độc lập) để nhận dược một chương trình học cốt 
lõi nâng cao hơn với nội dung giảng dạy tăng tốc và sâu hơn. Dữ liệu đánh giá trước khóa học được sử dụng để 
phát hiện thêm các học sinh nào cần được giảng dạy nâng cao. 
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Cấp 2: Giảng Dạy Mục Tiêu 
 
Học sinh nào được Universal Screener hoặc dữ liệu khác xác định là có khả năng hoặc đang gặp khó khăn với nội 
dung giảng dạy ở Cấp 1 được xem là cần thêm sự hỗ trợ ở Cấp 2. Giảng Dạy Cấp 2 cung cấp các hoạt động mở 
rộng chiến lược, có mục tiêu bên cạnh chương trình học cốt lõi và nội dung giảng dạy có ở Cấp 1. Dữ liệu từ theo 
dõi tiến bộ liên tục được sử dụng để định hướng cho mức độ, thời lượng, và tần suất giảng dạy và khác nhau tùy 
vào các mục tiêu học tập cá nhân. Đối với học sinh nào đạt thành tích dưới trình độ cấp lớp, Cấp 2 nhằm khắc 
phục những khiếm khuyết và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để thành công ở Cấp 1. Đối với học sinh nào vượt kỳ 
vọng ở cấp cao hơn của nội dung cốt lõi nâng cao dựa trên Universal Screener hoặc dữ liệu khác, Cấp 2 được 
thiết kế để cung cấp những thách thức cao hơn, được phân hóa về tốc độ, nội dung, và tính phức tạp trong môn 
cốt lõi. 
 
Cấp 3: Giảng Dạy Tăng Cường 
 
Giảng Dạy Cấp 3 cung cấp sự can thiệp tăng cường để nhắm đến những nhu cầu cụ thể, cá nhân của học sinh. 
Nó không chỉ giới hạn ở các phương pháp thực hành giảng dạy và phân hóa thường có trong Cấp 1 hoặc Cấp 2. 
Đối với học sinh nào có các nhu cầu quan trọng nhất, điều này đòi hỏi phải có các bài giảng rõ ràng, tăng cường, 
và có thiết kế cụ thể bên cạnh Cấp I và thay cho Cấp 2. Mức giảng dạy tăng cường này sử dụng một sự kết hợp 
các phương pháp thực hành dựa trên nghiên cứu và bằng chứng, một chương trình học mạnh, một môi trường 
học tập tích cực, và các bài thi đánh giá thường xuyên để đảm bảo nhu cầu của tất cả học sinh được đáp ứng. 
Việc không sử dụng các biện pháp can thiệp tăng cường bắt buộc có thể dẫn đến các bước bổ sung đến mức và 
bao gồm báo cáo trốn học. 
 
*Nếu học sinh chưa có tiến bộ đầy đủ sau một khoảng thời gian thích hợp và đã được cung cấp nội dung giảng 
dạy thích hợp, có thể bắt đầu yêu cầu đánh giá giá dục. 
**Đối với học sinh có khả năng cao, Cấp 3 có thể yêu cầu nội dung giảng dạy tăng cường và/hoặc thử thách cá 
nhân hóa cao. Giảng dạy tăng cường được thiết kế để tăng tốc học tập của học sinh ở (các) phạm vi nhu cầu  
cụ thể. 
 

Tôi có thể chờ đợi gì với MTSS? 
 

• Cập nhật thường xuyên về tiến bộ của học sinh 
• Xác định sớm các quan ngại về học tập hoặc hành vi khi có các dấu hiệu ban đầu cho thấy có  

khó khăn 
• Giúp con quý vị tăng hoặc giảm tùy vào nhu cầu của các em. 
• Thông tin và sự tham gia trong việc lập kế hoạch và cung cấp các biện pháp can thiệp để giúp con quý vị. 
• Thông tin về cách con quý vị phản ứng với các biện pháp can thiệp đang được cung cấp. 

 
Nếu có thắc mắc hoặc để biết thêm thông tin về MTSS, vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên MTSS nhóm cấp lớp 

của quý vị:  
Tiểu Học Kelly Quackenbush: kquackenbush@insightpa.org 
Trung Học Cơ Sở Allison Wallace: awallace@insightpa.org  

Trung Học Phổ Thông Nichol Laskey: nlaskey@insightpa.org 
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