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Kính gởi Phụ huynh, Người chăm sóc và Giám hộ ở OUSD,
Chúng tôi vui mừng và tiên liệu là chúng tôi sẽ hoan nghênh quý vị tới 
OUSD cho năm học 2013-14 và cám ơn quý vị đã giao phó chúng tôi giáo 
dục con em quý vị. Là lãnh đạo của cộng đồng này và quản lý trẻ em của 
cộng đồng, trách nhiệm của chúng tôi là làm cho lời hứa lớn của Oakland 
thành sự thật. Để chuẩn bị thế hệ kế tiếp của công dân, phụ huynh, chủ 
nhà,điều hành thương mại và nhân viên, chúng ta phải giáo dục học sinh 
theo một cách mà nó giải quyết cả hai mặt của Oakland—mặt chúng ta cầm 
giữ và mặt chúng ta hy vọng tái tạo được. 
Oakland chỉ có thể đạt được tiềm năng của nó nếu chúng ta cải tiến điều 
kiện cho con trẻ chúng ta và giúp học sinh phát triển những kỹ năng cần 
thiết cho thành công ở trường, thành công ở nghề nghiệp và thành công ở 
đời sống.  Không may thay, hệ thống hiện tại của chúng ta không giải thích 
đúng mức cho những môi trường mà học sinh của chúng ta có, nhu cầu 
của đứa trẻ toàn diện hay là những đòi hỏi di chuyển của chỗ làm thế kỷ 21. 
Để chống lại điều này, OUSD đang mở rộng những tiếp cận cho giáo dục, 
giải quyết những vấn đề rộng lớn hơn trong khi hổ trợ công việc học hành 
và thành tích của học sinh.  
Đáng chú ý trong các chiến lược mà chúng tôi nhấn mạnh là:  
• Cốt lõi thông thường
• Đọc, viết sớm
• Học hành kết nối
• Học hỏi tình cảm và xã hội (SEL)
• STEM (Science, Technology, Engineering and Math) (Khoa học, Kỹ thuật, 
Kỹ sư và Toán)
Cốt lõi thông thường
Bất kể bối cảnh hay nơi chốn, mỗi học sinh ở Mỹ phải tốt nghiệp trung học 
cấp ba với khả năng đọc, viết, làm tính và suy nghĩ phê phán. OUSD đã 
cùng với chín học khu khác ở California thực hành Các Tiêu chuẩn Cốt lõi 
thông thường của Tiểu bang mà nó sẽ giúp bảo đảm tất cả học sinh, không 
cần biết sinh sống ở đâu, sẽ được chú trọng để tốt nghiệp trung học và 
chuẩn bị cho học hành sau trung học và nghề nghiệp. 
Các tiêu chuẩn thông thường sẽ tạo dễ dàng cho việc trò chuyện giữa cha 
mẹ, giáo viên và trẻ về những mục tiêu học hành cấp cao. Bởi vì tiêu chuẩn 
thông thường định nghĩa chính xác những gì học sinh phải biết và có thể 
làm ở mỗi cấp lớp, nên các tiêu chuẩn sẽ giúp phụ huynh bắt trường chịu 
trách nhiệm dạy dỗ học sinh theo những cách để hổ trợ học nội dung và kỹ 
năng quan trọng.  
Việc thực hiện Cốt lõi thông thường của OUSD bao gồm các tiêu chuẩn 
trong môn Anh ngữ-Ngữ văn và Toán, ăn khớp với những đánh giá, tài liệu 
giảng dạy và phát triển nghiệp vụ cho giáo viên. Việc này cung cấp kiến 
thức sâu hơn về những nội dung cần thiết mà học sinh sẽ cần phát triển 
trong đại học và trong lực lượng lao động hiện đại.  
Việc chú trọng học trình được bổ sung bằng sự nhấn mạnh việc quản lý tài 
năng và phát triển, hổ trợ và trao quyền cho những giáo viên giỏi và lãnh 
đạo trường qua việc tuyển chọn được cải tiến, chuẩn bị và hệ thống hổ trợ 
chuyên môn, bao gồm một hệ thống đánh giá giáo viên và hiệu trưởng hữu 
hiệu. 
Chúng tôi cũng đang nhận được kiến thức và nghị lực qua hợp tác với 
thành viên học khu khác trong Văn phòng California để cải cách Giáo dục. 
Chia sẻ và sử dụng kiến thức và kinh nghiệm khắp các học khu sẽ cho 
phép chúng tôi cải tiến nhiều hơn các hệ thống và giảng dạy, đặc biệt là hổ 
trợ những trường đang phấn đấu vươn lên. 

Đọc, Viết Sớm
OUSD cam kết dùng tài nguyên dồi dào vào việc giảng dạy đọc viết hầu 
giảm bớt số học sinh lên lớp mà vẫn không có kỹ năng đọc viết cơ bản. 
Như là một phần của Khung sườn đọc viết và Kế hoạch 5 năm, OUSD đã 
nghiên cứu và thẩm tra những điểm mấu chốt trong trường tiểu học, chú 
trọng phát triển nghiệp vụ cho giáo viên PreK và tiểu học về đọc viết và tạo 
nên một chương trình nhằm gia tăng tập đọc thông thạo cho học sinh trung 

học tới ít nhất là hai cấp lớp cao hơn.  
OUSD dùng the Scholastic Reading Inventory để kiểm tra kỹ năng tập đọc 
ở những điểm chuyển tiếp quan trọng và giúp nhận ra những học sinh nào 
cần can thiệp—trước khi các kỹ năng tập đọc kém này trở thành một trở 
ngại cho việc học xuyên qua học trình. 
Ngoài việc kiểm tra và nhận diện các học sinh có nguy cơ thất bại trong tập 
đọc, chúng tôi còn theo một chiến lược tính trước củng cố giảng dạy đọc 
viết ở những cấp lớp tiểu học thấp hơn. Tất cả giáo viên K-5 của chúng 
tôi đang chú trọng việc thực thi học trình đọc viết, hổ trợ cho việc sử dụng 
ngôn ngữ học hành. OUSD cũg đang mua sắm thêm sách và những vật 
liệu liên quan và  các tài liệu được ưa thích cho tất cả học sinh.
Ở cấp trung học, một số học sinh kém đã ghi danh vô lớp mà chúng tôi gọi 
là “tập đọc chiến lược”. Những lớp này nhằm nâng cao kỹ năng tập đọc lên 
bằng cấp lớp, nhưng một số học sinh được chỉ định trong những lớp này 
có nhiều năm tụt hậu trong kỹ năng tập đọc và cần thêm hổ trợ giảng dạy 
và tình cảm xã hội mạnh mẽ hơn để tăng tốc phát triển đọc viết. Việc này do 
các chuyên gia Đọc Viết trung học phụ trách, được lựa chọn trên khả năng 
văn hóa và thành công thấy được, hiện đang làm việc với học sinh vốn đã 
tụt hậu bốn cấp lớp hay nhiều hơn. 
Trong bối cảnh này, học sinh biết mục tiêu cải tiến của chính mình và dùng 
kỹ thuật để theo dõi tiến bộ của chính mình như là độc giả. Học sinh thực 
tập và hổ trợ các hội thảo việc học lẫn nhau và chu kỳ văn chương. Khi 
một học sinh đã đạt khả năng đọc viết của cấp lớp, thì em đó đã có “lễ tốt 
nghiệp” và ra khỏi chương trình.
Linked Learning (Tiếp cận cải tiến trung học làm cho học hành được vui 
thích và thử thách)
Học khu thống nhất Oakland đã theo Linked Learning như là một tiếp cận 
sáng tạo hầu tăng sự tham gia của học sinh và chuẩn bị những em tốt 
nghiệp vào đại học và nghề nghiệp. Ở trong OUSD, Linked Learning kết 
hợp bốn thành phần cơ bản: Một chú trọng tới cốt lõi học hành, giáo dục 
thực hành và kỹ thuật qua một phân khoa hay con đường nghề nghiệp, kinh 
nghiệm nơi làm việc qua thực tập sinh và tập việc và can thiệp nhằm đáp 
ứng nhu cầu học sinh và cung cấp những dịch vụ xã hội cần thiết. 
Chiến lược kết hợp này tạo nên một móc nối giữa những gì bọn trẻ đang 
học ở trường và nó sẽ ảnh hưởng tương lai các em như thế nào.  Hòa lẫn 
học hành nghiêm túc với việc học hỏi thế giới thực, dựa trên nghề nghiệp 
cung cấp một kinh nghiệm giáo dục cá nhân mà có thể tạo nên nhiều cơ hội 
hơn cho học sinh để khám phá những ước vọng mới và đạt những kỷ năng 
cần thiết hầu thành công trong lãnh vực đã lựa chọn của các em. 
Nghiên cứu cho thấy rằng, so sánh với các trường cổ điển, thì cách tiếp cận 
Linked Learning tạo ra kết quả tỷ lệ giữ học sinh trong trường và tốt nghiệp 
cao hơn.  OUSD có nhiều phân khoa hợp tác được chứng thực nhất trong 
bất cứ học khu nào của California và chúng tôi đang làm việc để tạo ra thêm 
những phân khoa nghề nghiệp và những khóa học cho học sinh trung học 
hầu chuẩn bị các em cho mục tiêu thế kỷ 21 là có 80 phần trăm học sinh 
trung học trong một phân khoa hay khóa học trước năm 2015. 
Học hỏi tình cảm xã hội
Học hỏi tình cảm xã hội (SEL) thì ngay lập tức là một phương pháp cho 
tăng trưởng cá nhân và củng cố cộng đồng, cũng như là khung sườn cho 
cải tiến trường học. SEL dạy những kỷ năng mà tất cả chúng ta đều cần 
hầu xử lý bản thân, mối quan hệ và công việc chúng ta cho hữu hiệu và 
hợp với đạo lý. Những điểm nhấn mạnh bao gồm quản lý xúc cảm, phát 
triển quan tâm đối với người khác, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, làm nên 
những quyết định có trách nhiệm và xử lý những tình huống khó khăn một 
cách xây dựng. 
Các kỷ năng SEL giúp tạo ra và duy trì các môi trường học hành, làm giảm 
những vấn đề kỷ luật như trốn học, bạo lực và bắt nạt trong khi sản sinh ra 
một mối gắn bó trường lớp hơn trong đám học sinh và tỷ lệ làm việc thỏa 
mãn hơn cho nhân viên. Điều này lần lượt sinh ra những kết quả học hành 
tốt hơn, hiểu sâu hơn bộ môn, hợp tác nhiều hơn và gia tăng sự tham gia 
của học sinh. 
Các nhà nghiên cứu tin rằng giải quyết các yếu tố mà ảnh hưởng học hành 
là một bước quan trọng trong việc tăng cường thành tựu học hành. Điều 
này được củng cố bởi các nghiên cứu số lượng cho thấy rằng học hành 



Oakland Unified School District 2013-2014 Cẩm nang Hướng dẫn Quý Phụ huynh 3

Interested in the most current updates about what’s happening inside Ousd schools? Follow us on Facebook or Twitter!
www.tinyurl.com/Ousdfacebook     |     www.twitter.com/Ousdnews

tình cảm xã hội có một tác dụng sâu đậm vào thành tựu như thấy trong các 
điểm số trắc nghiệm và điểm tổng trung bình và giảm thiểu cách cư xử liều 
lĩnh hay bạo động. 
Học hỏi tình cảm xã hội không phải là một sự đi lệnh khỏi nhiệm vụ giáo dục 
hay một chi nhánh của giáo dục. Thay vào đó, nó là một phần giảng dạy 
và học hành của học sinh không thể thiếu; một chiến lược cho thành tựu 
tăng tốc, giải quyết vấn đề nổi bật và phát triển nơi làm việc và kỷ năng đời 
sống. Học hỏi tình cảm xã hội là một đặc tính được ngấm ra khắp hệ thống 
trường học, phản ảnh một loạt các giả thiết chú thích của tổ chức, bày tỏ 
trong các thực hành của thành viên và được thấy trong các kết quả tốt hơn 
cho học sinh.  
Khoa học, Kỹ thuật, Ngành Kỷ sư và Toán (STEM)
Dạy khoa học, ngành kỷ sư, kỹ thuật và toán thì không có gì mới mẽ nhưng 
phá vỡ các tường thành giữa chúng để phát triển một học trình kết hợp mà 
nhấn mạnh tới việc học thực tiển, kỷ năng giải quyết vấn đề và đổi mới của 
thế kỷ 21 thì mới.
Công việc hiện đại đòi hỏi công nhân có khả năng suy nghĩ phê phán cao 
hơn, làm việc như là một thành viên trong đội và làm việc độc lập. Tiếp cận 
của OUSD đối với Giáo dục STEM cố gắng biến đổi lớp học tiêu biểu chủ 
yếu là giáo viên bằng cách khuyến khích khám phá và học hỏi tìm tòi và đòi 
hỏi học sinh tích cực tham gia vào tình huống để tìm ra giải pháp.  
The National Science Foundation (Hội Khoa học Quốc gia) ước tính rằng 
80 phần trăm công việc tạo ra trong thập niên tới sẽ đòi hỏi một số kỷ năng 
khoa học và toán nào đó và OUSD đang nhấn mạnh tới những lãnh vực 
này trong khắp Học khu, nhưng đặc biệt ở những trường trong khu vực vốn 
bị phục vụ chưa đủ trong truyền thống.
Chúng tôi đang phát triển một Hành lang STEM ở phía Tây Oakland làm 
đòn bẩy cho di sản công nghiệp khu vực bằng cách tạo ra một tập hợp học 
hành bắt đầu trong các trường tiểu học trong khu vực, rồi tiến dần tới trung 
học cấp hai và cấp ba, như vậy, tất cả học sinh tốt nghiệp được hưởng lợi 
một nền giáo dục cân đối chuẩn bị cho các em thành những người thành 
công trong xã hội.  
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BìnH đẴng vÀ KHông KỲ THị
Mục tiêu chúng tôi là tạo nên một môi trường học hành nuôi dưỡng và hổ 
trợ trong mỗi trường, nơi đó tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên, hiệu 
trưởng và các nhân viên khác được đối đãi tôn trọng và có phẩm giá.
Chính sách Không kỳ thị
OUSD ngăn cấm việc kỳ thị không hợp pháp đối với nhóm người được 
bảo về nào như nói trong Bộ luật Giáo dục 200 và 220 và Bộ luật Chính 
quyền 11135, Đoạn 504 của Đạo luật Phục hồi, người Mỹ khuyết tật và 
Title IX.
Hội đồng Quản trị mong muốn cung cấp một môi trường học hành an toàn 
cho phép học sinh đạt được đồng đều các cơ hội trong các chương trình 
học hành của Học khu và các chương trình, các dịch vụ và các hoạt động 
hổ trợ giáo dục khác. Hội đồng quản trị ngăn cấm ở bất cứ hoạt động của 
trường hay của Học khu, sự kỳ thị bất hợp pháp, quấy nhiễu, hăm dọa, 
bắt nạt bất cứ học sinh nào dựa trên chủng tộc thật sự của học sinh đó, 
màu da, tổ tiên, nguồn gốc dân tộc, nhóm sắc tộc, công dân, tuổi tác, tôn 
giáo, hôn nhân hoặc tình trạng làm cha mẹ, khuyết tật thân thể hay tâm 
thần, tình trạng y tế, tình trạng cựu chiến binh hay cựu chiến binh thương 
tật, tính dục, khuynh hướng tính dục, giới tính, nhận diện giới tính hay bày 
tỏ giới tính; sự nhận biết một hay nhiều đặc tính như thế; hay kết hợp với 
một người hay nhóm với một hay nhiều đặc tính nhận biết hay thật sự 
này. Mẫu đơn khiếu nại có sẵn ỡ các trường học và ở văn phòng Thanh 
tra. Gabriel Valenzuela là thanh tra của Học khu và người Điều phối Title 
IX và văn phòng của ông nằm tại số 746 Grand Ave., Oakland, CA  94610, 
510-273-3243.
Điều phối viên 504 của Học khu là Barbara Parker, tọa lạc tại 746 Grand 
Ave., Room 15, Oakland CA, 510-273-1510. Xem trang 27 để biết thêm 
chi tiết về Bình đẵng và Không kỳ thị.  BOARD POLICY 0410, 4030, 
5145.3
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KHÁI QuÁT: TRưỜng CỘng đồng, HỌC sInH PHÁT TRIỂn
CHÚng Ta đã Ở đÂu, CHÚng Ta đang Ở đÂu,CHÚng Ta sẼ đI đÂu
Khi chúng tôi cùng nhau bắt đầu công việc tiếp theo sự cai quản học khu Oakland trở lại, thì chúng tôi đã bắt tay vào một nổ lực 4 giai đoạn dài 7 năm 
để cống hiến cho cộng đồng hệ thống trường công lập mà chúng ta đáng có. Khoảng thời gian để cho ra hệ thống bền vững chất lượng, hổ trợ các 
trường công lập chất lượng cao trong mỗi khu vực là tháng 7, 2009 tới tháng 6, 2016. Trong thời gian thay đổi cấu trúc hệ thống, việc học hành và 
giảng dạy học sinh phải ở trung tâm công việc hàng ngày của chúng tôi. Một mối quan hệ học tập có năng xuất giữa học sinh, giáo viên và gia đình là 
cốt lõi của giáo dục chất lượng.   

BIỂu đồ 1: Thời hạn chiến lược của Ousd cho 2009-2016
Trong Giai đoạn 1: Khởi xướng (2009-2010), chúng tôi bắt đầu thiết lập một sự nhận diện tốt OUSD.  OUSD đã để mặc cho một hệ thống trường với 

những lề lối cạnh tranh và độc lập và đã đánh mất một sự nhận diện tập thể như là một hệ trường phục vụ tốt mỗi trẻ ở mỗi khu vực Oakland.  
Lắng nghe người ta nói nhiều chuyện về Oakland, thuật lại các thành công và cảm tưởng về mất mát thúc đẩy chúng tôi.  Chúng tôi nghe tiếng nói từ 
gia đình, lãnh đạo kinh doanh, ban giảng huấn, lãnh đạo cộng đồng và thành viên Hội đồng Giáo dục về một cảm giác chia rời  và mong muốn kết nối 
thật sự trong việc phục vụ trẻ em. Vì vậy chúng tôi làm một khung sườn để đặt trẻ em và trường học vào trung tâm cộng đồng chúng tôi. Vào tháng 6, 
2010, Hội đồng Giáo dục chúng tôi áp dụng viễn cảnh này và ấn định một đường hướng mới và thiết lập một nhận diện rõ ràng cho OUSD: Các trường 
cộng đồng, Học sinh phát triển mạnh. Quý vị có thể tải xuống một bản PDF về Kế hoạch chiến lược ở www.thrivingstudents.org.
Trong Giai đoạn 2: Thiết kế (2010-2011) Biến viễn cảnh thành hiện thực đòi hỏi thực hiện công việc thực. Để giúp tạo hình công việc này, 14 đội Task 
Forces (Lực lượng hành động) đã làm cho cộng đồng và chuyên viên tham gia trong một quy trình thăm hỏi, nghiên cưú, phân tách và khuyến cáo. Các 
nổ lực này thì cần thiết đối với việc làm nên các hệ thống tham gia mới và những quy trình mà nó sẽ hổ trợ các nổ lực dài hạn của chúng tôi để xây 
dựng các hệ thống bền vững hầu sản sinh ra mối quan hệ tin cậy và niềm tin vào khả năng của hệ thống trường công để chăm sóc và giáo dục trẽ em 
ở Oakland. Công việc của Task Force được thiết kế để đòi hỏi mọi người làm việc lối mới mà nó sẽ sinh ra niềm tin mới qua thời gian. Lối mới làm việc 
chung với nhau này đang cho ra một văn hóa có mục đích chia sẻ và trách nhiệm liên đới.
Giai đoạn 3: Thi hành (2011-2014), bắt đầu với điều phối, ăn khớp và dùng đồn bẩy mọi tài nguyên hầu tổ chức tất cả tài sản của cải vật chất, nhân sự, 
tiền tài. Khi OUSD đi tới năm thứ ba thi hành trong năm học 2013-14, chúng tôi sẽ tiếp tục dựa trên tiến bộ đạt được những năm trước mà thành tựu 
các “mục tiêu ba năm”. Với những phương tiện quản lý thành tích phát triển gần đây như khung sườn Phương tiện Quản lý hiệu năng, chúng tôi sẽ 
dùng cấu trúc trách nhiệm mới như là một thước đo thành tích và hướng dẫn cho phát triển chuyên môn và cá nhân. Trong giai đoàn này, chúng tôi làm 
công việc đáng kể đó là làm cho vốn nhân sự tài ba của chúng tôi ăn khớp với nhu cầu và mục tiêu của tổ chức. Cốt lõi của giai đoạn này đã và sẽ tiếp 
tục chú trọng tới học hỏi cách thực hiện tốt và làm việc tốt với nhau.
Trong Giai đoạn 4: Điều chỉnh & Duy trì (2014-2016), chúng tôi sẽ tiến tới từ “các mục tiêu ba năm”. Các mục tiêu năm 1 và năm 3 và chứng cớ về tiến 
bộ và cho thấy đâu là mặt mạnh, đâu là mặt yếu, cơ hội, và các đe dọa thì ở trong  lý thuyết hành động của chúng tôi. Vào lúc này, chúng tôi gần như 
đã xong với các công việc lớn về thiết kế lại hay trang bị lại. Tổ chức sẽ có một cách làm việc thường được phổ biến và thông suốt. Chúng tôi sẽ có 
những xác định được chia sẻ về những gì chúng tôi đang làm và lý do tại sao chúng tôi làm việc đó. Chúng tôi sẽ không bảo vệ chính dự án của chúng 
tôi; thay vào đó, chúng tôi sẽ tạo ra và nới rộng cơ hội theo cách mà tất cả học sinh sẽ hưởng lợi..  
Một trong những mục tiêu 5 năm của chúng tôi là cho ra một kế hoạch 5 năm mới cho Hội đồng giáo dục xem xét để áp dụng trong tháng 6 năm 2016.  
Kế hoạch đó sẽ xây dựng trên công việc của 6 năm trước và bắt đầu chương mới của OUSD.  Sự kiên định có ý nghĩa này sẽ cho phép chúng tôi duy 
trì sự tiếp tục lãnh đạo và cải tiến khả năng của chúng tôi như là một lực ổn định và xúc tác cho tương lai lành mạnh của Oakland. 

Quý vị CÓ THỂ Tìm THẤy THÊm THông TIn về KẾ HOạCH CHIẾn LưỢC CỦa 
Ousd vÀ Công vIệC HIện đang LÀm đỂ THựC HIện KẾ HOạCH Ở 

WWW.THRIvIngsTudEnTs.ORg.



Oakland Unified School District 2013-2014 Cẩm nang Hướng dẫn Quý Phụ huynh 5

Interested in the most current updates about what’s happening inside Ousd schools? Follow us on Facebook or Twitter!
www.tinyurl.com/Ousdfacebook     |     www.twitter.com/Ousdnews

  TRưỜng CỘng đồng — mỘT mẫu mã THay đỔI
Một trường cộng đồng là một phương thức tổ chức các tài nguyên của cộng đồng chung quanh sự thành công của học sinh. Nó vừa 
là một nơi vừa là một tập hợp các đối tác giữa nhà trường và các tài nguyên cộng đồng khác. Chú trọng kết hợp của nó vào học 
hành, dịch vụ, hổ trợ và cơ hội đưa tới việc học hành tiến bộ của  học sinh vững chắc hơn và cộng đồng lành mạnh hơn. Trường 
học trở thành trung tâm của cộng đồng và mở cửa cho mọi người…Các trường cộng đồng này thì dựa trên “một tam giác phát 
triển”, nó đòi hỏi một chương trình giảng dạy mạnh mẽ, cơ hội học hành mở rộng qua trau giồi và các dịch vụ nhằm dẹp bỏ rào cản  
cho việc học và phát triển sức khỏe của học sinh, để các em có thể phát lên về mặt học hành và mặt xã hội. —The Children’s Aid 
Society

Khung sườn hướng dẫn của chúng tôi là phát triển mỗi trường công ở Oakland thành một Trường Cộng đồng có đủ dịch vụ. Chúng tôi đã xây dựng 
trường mẫu của chúng tôi bằng cách nhìn vào “tam giác phát triển” Đoàn thể Giúp đỡ trẻ em để làm nền cho kế hoạch chiến lược học khu trong công 
tác trường cộng đồng quốc gia.  Để bắt đầu, chúng tôi đặt học sinh của chúng tôi ở trung tâm để bảo đảm mọi thứ kết nối trở lại với viễn ảnh đó. Khi 
các Lực lượng hành động và cộng đồng tham gia trang trí bề mặt với các ý tưởng và vấn đề khác nhau, thì chúng tôi thiết kế mặt cạnh của tam giác để 
phản ảnh các chủ đề nổi lên về việc bảo đảm một cốt lõi giảng dạy chất lượng cao, lành mạnh về mặt phát triển xã hội và tình cảm và tạo nên những 
cơ hội bình đẵng cho học hành. Với những “cạnh” của tam giác này vào đúng chỗ, chúng tôi đã phát triển và sắp xếp các lãnh vực mục tiêu chính cùng 
với những chủ đề này – nhấn mạnh tới các ưu tiên của Hội đồng Giáo dục cho trẻ lớn nhỏ (ví dụ: Trường học hổ trợ, lành mạnh và an toàn; giảng dạy 
hữu hiệu và chất lượng cao; và được chuẩn bị để thành công ở đại học và nghề nghiệp) và rồi cộng thêm các ưu tiên trách nhiệm và xây dựng lớn cho 
tổ chức (ví dụ: Xây dựng Một Học khu cộng đồng có đủ dịch vụ, Trách nhiệm cho chất lượng) Nhìn chung, 5 lãnh vực mục tiêu này nói về ý tưởng, vấn 

đề, thắc mắc và kế hoạch cho công việc trước mặt chúng tôi. 

TRưỜng CỘng đồng CÓ đỦ dịCH vụ vÀ HỌC 
KHu CỘng đồng CÓ đỦ dịCH vụ LÀ gì? 
Học khu Thống nhất Oakland đã làm một công việc mà ít học khu 
khác cố làm: Tạo nên một Học khu Cộng đồng Có đủ dịch vụ bao 
gồm các trường cộng đồng có đủ các dịch vụ.   OUSD sẽ tạo ra 
một Học khu Cộng đồng có đủ các dịch vụ, phục vụ đứa trẻ toàn 
diện, giảm bớt bất bình đẵng về giáo dục, xã hội và y tế, và cung 
cấp cho mỗi trẻ một môi trường chăm sóc, hổ trợ việc học hành và 
thành công của học sinh.
Sự hữu hiệu của trường cộng đồng có đủ dịch vụ dựa trên sự kết 
hợp của học hành với các hổ trợ cần thiết và cơ hội. Dùng chiến 
lược này, các thành phố và quận hạt khắp xứ đã phát triển những 
mối quan hệ chặt chẽ với gia đình và những đối tác cộng đồng hầu 
tạo ra các trường cộng đồng hữu hiệu.. 
20 năm qua làm việc chăm chỉ trong một số thành phố và quận hạt 
đã cho bằng chứng dựa trên số liệu rằng học sinh trong trường 
cộng đồng đủ dịch vụ cho thấy thành tích học hành tiến bộ đáng kể, 
nhất là về tập đọc và toán, chuyên cần tiến bộ, tỷ lệ bỏ học và tỷ lệ 
tốt nghiệp, tính tình học sinh tiến bộ, sức khỏe gia đình, phụ huynh 
tham gia và cộng đồng trẻ tham gia. Những học sinh tham gia cũng 

cho thấy những thành tích đạt được trong tài sản tuổi trẻ, kể cả việc đạt tự tin trong cac môn học ở trường và công việc đồng đội.
Trong công việc này chúng tôi được hướng dẫn bởi một tập hợp các nguyên tắc tổng quát:

1. Chúng tôi tin rằng việc học hành xảy ra ở mọi tình huống chứ không đặt ân một môi trường học hành này hơn một môi 
trường khác. 

2.  Chúng tôi tin rằng gia đình và giáo viên có ảnh hưởng chính vào thành công của học sinh và phải được Học khu, trường học 
và cộng đồng hổ trợ trong việc tạo nên cơ hội học hành cho học sinh trong và ngoài giờ học. 

3. Chúng tôi cần tiếp cận học sinh và gia đình theo những nguyên tắc phát triển con người, thanh thiếu niên dựa trên những 
mặt mạnh đã ăn sâu, với niềm tin là mọi học sinh và gia đình đều có khả năng thành công nếu được giúp đỡ đúng mức.  

4. Chúng tôi cần tôn trọng và xây dựng trên sự nhận diện ngôn ngữ và văn hóa của học sinh và gia đình.  
5. Chúng tôi cần tích cực thúc đẩy sự tham gia, sự ăn khớp và sự hợp tác trong các đối tác đa dạng. 
6. Chúng tôi cần sử dụng số liệu có giá trị để nhận ra và ưu tiên cho các nhu cầu và để đo mức thành công.  
7. Chúng tôi cần bảo đảm rằng các dịch vụ hổ trợ thì thân thiện với gia đình và dễ với tới. 

Lãnh đạo trường đã thấy rằng muốn cho các chương trình giảng dạy chất lượng mang lại kết quả trong thành tựu học hành cao, họ phải giải quyết các 
nhu cầu của đứa trẻ toàn diện. Trường cộng đồng có đủ dịch vụ và các đối tác nhận ra rằng trẻ em cần nhiều hổ trợ giảng dạy và học hành phối hợp để 
thành công trong trường, tốt nghiệp và sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. 
Một trường cộng đồng có đủ dịch vụ ở Oakland phục vụ đứa trẻ toàn diện; nó mời cộng đồng tham gia và nới rộng ranh giới vào cộng đồng để thúc đẩy 
thành tựu học hành. Người lớn ở trường và trong cộng đồng hợp tác làm việc để tạo nên một cái nhìn chung cho  trường và dùng số liệu để thường 
xuyên truy cập kết quả của dịch vụ hổ trợ học hành. Nhà trường chia sẻ trách nhiệm cho việc thành công của cộng đồng, gia đình và học sinh. Như 
Biểu đồ 3 ở trang sau đây minh họa, các trường có đủ dịch vụ ở Oakland: 

1. có một hệ thống phối hợp và kết hợp các dịch vụ hổ trợ học hành;   
2. trở thành một trung tâm lành mạnh và an toàn của cộng đồng; 
3. thúc đẩy mối quan hệ và đối tác tin cậy, có chủ tâm; 
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4. xây dựng khả năng của người lớn và học sinh để chia sẻ trách nhiệm cho lãnh đạo và làm ra quyết định; và 
5. làm cho tiếp cận đặc biệt và pha trộn dịch vụ thích ứng được mỗi cộng đồng qua tiến trình hiểu biết và giải quyết các bất 
bình đẳng.

Một trường cộng đồng có đủ dịch vụ là một nơi và một tập hợp đối tác kết nối trường học, gia đình và cộng đồng để hổ trợ sự thành công của học sinh. 
Một trường cộng đồng có đủ dịch vụ có một cốt lõi học hành mạnh mẽ với một tập trung kết hợp vào việc phát triển thanh thiếu niên, hổ trợ gia đình 
tham gia, dịch vụ y tế và xã hội và phát triển cộng đồng.   
Việc này tạo nên các cơ hội học hành mở rộng cho học sinh trước và sau giờ học, trong giở nghỉ ăn trưa và mùa hè; dịch vụ y tế và xã hội toàn diện 
giải quyết rào cản học hành; và sự tham gia của gia đình và cộng đồng làm gia tăng sự gắn bó và đóng góp của phụ huynh để hổ trợ con cái họ ở 
trường và ở nhà. Trường cộng đồng có đủ dịch vụ cũng làm cho cư dân và đối tác cộng đồng tham gia trong đời sống của trường và cống hiến cơ hội 
học hành suốt đời cho gia đình.   
Các đại diện lãnh đạo hợp tác của các nhóm quan tâm tới giáo dục trong trường và cộng đồng –các nhà giáo dục và các nhân viên khác của trường, 
phụ huynh, học sinh, các nhà tài trợ, thành viên cộng đồng, đối tác cộng đồng và các nhà làm chính sách  – là một thành phần cốt cán cho việc tạo ra 
một môi trường dồi dào tài nguyên và vững bền cho học sinh và gia đình.   Lãnh đạo hợp tác trong một khung sườn trường cộng đồng có đủ dịch vụ 
bao gồm một đội lãnh đạo nhiều người quan tâm tới giáo dục ở trường và những đội  khắp học khu và những cơ quan công lập khác, với sự nhấn 
mạnh đặc biệt vào cơ hội lãnh đạo cho phụ huynh và học sinh.  Điều này bao gồm một sự thay đổi văn hóa từ một cấu trúc có thứ bậc hơn và một sự 
hiểu biết mà trong khung sườn trường cộng đồng có đủ dịch vụ, sự phát triển mối quan hệ cộng đồng-trường học là vấn đề sống còn cho việc xây dựng 
một mạng lưới tài nguyên vững bền và mạnh mẽ cho học sinh và gia đình. 
Sự chuyển tiếp qua các trường cộng đồng có đủ dịch vụ và một Học khu cộng đồng có đủ dịch vụ bắt đầu bằng sự xây dựng hiểu biết và tín nhiệm 
trong tiến trình; nó không thể tiến tới nếu không có cộng đồng đầu tư. Những con số chủ chốt khắp thành phố, lãnh đạo trong Học khu và các trường 
học, phụ huynh, những người cung cấp dịch vụ đối tác cộng đồng, và các  thành viên cộng đồng phát triển một sự hiểu biết chung về các thành phần 
cần thiết của phương thức trường cộng đồng có đủ dịch vụ để họ có thể cùng nhau hổ trợ việc thực hiện. 

BIỂu đồ 3: định nghĩa biểu đồ của một Trường và Học khu cộng đồng có đủ dịch vụ
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về Cẩm nang Hướng dẫn PHụ 
HuynH nÀy
Năm nay-và mỗi năm-con quý vị sẽ có cơ hội tốt nhất để học hành 
thành công nếu như có một mối cộng tác chặt chẽ giữa quý vị và nhà 
trường. Trong mọi yếu tố mà ảnh hưởng thành tựu học sinh, nghiên 
cứu cho thấy đòi hỏi và hổ trợ của phụ huynh là trong đám những yếu 
tố ảnh hưởng nhất Cẩm nang Phụ huynh 2013-2014 này được phát 
triển với ý tưởng này để cho quý vị các thông tin và phương tiện giúp 
cho con quý vị thành công. Ở Học khu Oakland, chúng tôi muốn và cần 
phụ huynh hổ trợ việc con cái học hành ở nhà, cộng tác với giáo viên 
và cố vấn về tiến bộ của con cái, có vai trò ý nghĩa trong các quyết định 
của trường và giữ cho chúng tôi cam kết cung cấp một nền giáo dục có 
tầm cỡ cho mỗi trẻ.
Khái quát của Học khu ở đầu trang này cung cấp thông tin tổng quát 
về những mục tiêu và chiến lược của OUSD. Những hướng dẫn phụ 
huynh bắt đầu từ trang 15, nói đủ mọi thứ từ cách thức ghi danh con 
học mẫu giáo tới những khóa học nào cần cho việc thu nhận vào đại 
học. Nó cũng bao gồm những cách để khuyến khích con có những thói 
quen học tập tốt và cách nào để ủng hộ những cải tiến các vấn đề của 
trường hay học khu. Phần cuối cùng của cuốn sách huớng dẫn có một 
danh mục số điện thoại của các văn phòng học khu cũng như từng 
trường.
Suốt cuốn cẩm nang này chử “phụ huynh” nói tới cha mẹ hay người 
gíám hộ.

KHÁI QuÁT về Ousd 
Học khu Oakland quyết tâm đạt được mục tiêu hoàn thành duy nhất: 
chuẩn bị cho mỗi trẻ thành công ở đại học và nghề nghiệp. Chương 
trình thành đạt của chúng tôi đã được quốc gia chú ý - và có lý do. 
Trong hơn 5 năm qua, OUSD đã tiến bộ hơn bất kỳ học khu lớn thành 
thị nào ở California. Kể từ năm 2003, chúng tôi đã tăng gần gấp đôi 
số học sinh trung học có đủ điều kiện để vào University of California/
California State University. Năm nay chúng tôi tiếp tục cải tiến: tuyển mộ 
và hổ trợ hiệu trưởng và giáo viên tốt, cải tiến điều kiện học hành và 
làm việc, nâng cao tiêu chuẩn giảng dạy, chia sẻ các thực hành tốt nhất 
khắp các trường, và mời các bậc phụ huynh như quý vị tham gia làm 
lãnh đạo và người quyết định trong cộng đồng nhà trường.  

vIỄn ẢnH
Tất cả học sinh đều sẽ tốt nghiệp trung học cấp ba. Kết quả là các em 
sẽ trở thành những người biết suy nghĩ phê phán, có khả năng và quan 
tâm, những công dân hiểu biết, tham gia và đóng góp và được chuẩn bị 
để thành công ở đại học và nghề nghiệp. 

nHIệm vụ
Tạo nên một Học khu Cộng đồng có đầy đủ các dịch vụ phục vụ đứa trẻ 
toàn diện, giảm thiểu bất bình đẵng và cung cấp cho mỗi trẻ giáo viên 
giỏi mỗi ngày.

nHững LãnH vựC mụC TIÊu
Mỗi học sinh ở Học khu Thống nhất Oakland sẽ:
• Theo học một TRƯỜNG AN TOÀN, LÀNH MẠNH VÀ HỔ TRỢ, hợp tác 

với các đối tác cộng đồng và thành phố nhằm giảm bớt bạo lực trong 
cộng đồng và trường học, do đó tạo nên được khuôn viên học đường 

an ninh với khung cảnh an bình.
• Học hỏi kiến thức, kỹ năng và khả năng để ĐƯỢC CHUẢN BỊ cho 

THÀNH CÔNG ở ĐẠI HỌC và NGHỀ NGHIỆP khi các em tốt nghiệp 
trung học cấp ba, để bảo đảm rằng các em có thể đọc, viết, nói, suy 
nghĩ phê phán và lý luận theo cách toán học cho thành công sau trung 
học. 

• Nhận sự GIẢNG DẠY HỮU HIỆU và CHẤT LƯỢNG tử giáo viên giỏi 
mỗi ngày trong năm học.

Học khu Thống nhất Oakland sẽ:
• Trở thành một HỌC KHU CỘNG ĐỒNG CÓ ĐẦY ĐỦ DỊCH VỤ, phục vụ 

và hổ trợ đầy đủ sự thành công của các trường cộng đồng và học sinh 
phát triển. 

• Chịu TRÁCH NHIỆM cho CHẤT LƯỢNG CAO của các trường ở học 
khu và công việc của học khu qua tổ chức. 

THÀnH PHẦn HỌC sInH
Trong năm học 2012-2013, 36,273 học sinh đã theo học các trường ở 
OUSD.  OUSD hãnh diện có một trong số những cư dân học sinh đa 
dạng nhất ở California. Đa dạng ngôn ngữ và văn hóa này của cộng 
đồng chúng ta là một trong những tài sản lớn nhất khi chúng ta cố gắng 
chuẩn bị học sinh vào đại học và nghề nghiệp.
Trong dân số học sinh của OUSD, hơn 30 phần trăm là học sinh đang 
học Anh ngữ (ELL), với hơn 40 ngôn ngữ đại diện; Ngoài tiếng Anh 
ra,  những ngôn ngữ chính được nói nhiều nhất là tiếng Tây Ban Nha, 
Quảng Đông, Việt, Khmer, Miên và  Ả rập.

HIệu suẤT HỌC HÀnH
OUSD tiếp tục tiến bộ về Chỉ số Học lực - Academic Performance Index 
(API), một thước đo thành tựu của Học khu dựa trên các kỳ thi tiêu 
chuẩn của California.  Biểu đồ đầu tiên ở trang 8 cho thấy kết quả API 
trong một thập niên. API cơ bản dựa trên các điểm số các kỳ thi từ năm 
trước và sự tăng trưởng API cho thấy Học khu tiến bộ bao nhiêu đối với 
năm trước. 
Biểu đồ ở trang 9 cho thấy sự tăng trưởng API của nhóm học sinh thiểu 
số. Học sinh Mỹ gốc Phi châu và khối Latinh cho thấy có tiến bộ nhỏ 
trong khi hầu hết các nhóm thiểu số cho thấy hơi sút về điểm số trong 
năm qua, Học sinh khuyết tật cho thấy bước nhảy vọt trong thành tích 
học hành. 
Hai biểu đồ thứ hai ở trang 9 cho thấy sự xếp loại thành tích học sinh 
theo các kỳ thi tiêu chuẩn ở California (CST) và Đánh giá có sửa đổi - 
California Modified Assessment (CMA cho học sinh có khuyết tật gì đó) 
trong tám năm qua. Số phần trăm học sinh đạt điểm thông thạo (ở cấp 
lớp) hay đạt Cao cấp (cao hơn cấp lớp) đã gia tăng trong cả hai môn 
Anh ngữ-Ngữ văn (ELA) và Toán, nhưng đã bằng nhau trong những 
năm gần đây.  Hai dảy ở trên tượng trưng cho mức độ thành thạo và 
cao cấp trong khi hai dải dưới tượng trưng cho cấp dưới mức cơ bản 
và xa dưới mức cơ bản.  
Hai biểu đồ kế tiếp ở trang 10 xác định rầng trong khi chúng tôi tiến bộ 
qua thời gian, chúng tôi vẫn phải tiếp tục chú trọng vào mục tiêu chính 
của chúng tôi: thông thạo đọc ở lớp ba và thông thạo đại số ở lớp chín. 
Đường đồ thị tượng trưng cho thông thạo tập đọc lớp ba và lớp bốn, 
như CST đo lường trong thập niên qua. 
Biểu đồ bằng băng dải trên trang 10 cho thấy phần trăm số học sinh lớp 
chín được trắc nghiệm thông thạo trong môn đại số, như CST đo lường 
trong tám năm qua. 
Trong năm 1999, California thông qua luật mới để phát triển kỳ thi ra 
trường trung học ở California (CAHSEE). Tất cả học sinh trường công 
ở California phải đạt yêu cầu đậu kỳ thi CAHSEE, cũng như các yêu 
cầu khác của tiểu bang và địa phương, hầu nhận được bằng tốt nghiệp 
trung học cấp ba. Mục đích của CAHSEE là cải tiến thành tựu của học 
sinh ở trung học và giúp bảo đảm học sinh nào tốt nghiệp trung học 
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cũng có thể bày tỏ khả năng cấp lớp về đọc, viết và toán. Chúng tôi hợp 
tác với Peralta Colleges để hổ trợ học sinh nào cần giúp đỡ thêm để 
đậu kỳ thi CAHSEE. Kỳ thi CAHSEE bao gồm hai phần: Anh ngữ-Ngữ 
văn (ELA) và Toán. Bảng ở dưới trang 10 minh họa thành tích học sinh 
trong năm học 2011-12.
Kết quả của học sinh cho năm học 2012-13 thì chưa có vào thời điểm 
cẩm nang này được in. Mọi biểu đồ đều bao gồm số liệu trong năm 
học2011-12.

TRIỂn vỌng về TÀI CHÁnH
Kể từ năm 2007, California đã trải qua những cắt giảm về tài trợ cho 
trường. Điều này đã ảnh hưởng ngân sách và học hành của học sinh. 
Nhưng mặc cho  những khó khăn lịch sử về quỹ tài trợ đối với những học 
khu ở California, chúng tôi cố gắng dùng tối đa tài nguyên giới hạn để đáp 
ứng những nhu cầu hoạt động, tình cảm, xã hội và giảng dạy của Học khu 
thị thành rộng lớn của chúng tôi. 
Việc ghi danh học của học sinh chúng tôi, số phần trăm chuyên cần trung 
bình hàng ngày (ADA), và thành phần dân số của học sinh, là những phát 

động chính của quỹ tài trợ của Học khu. Việc thông qua State Proposition 
30 (Đề nghi 30 của Tiểu bang) cho chúng tôi một ít hy vọng về tương lai 
tài chánh sáng sủa hơn. Ngân sách của Thống đốc cho 2013-14 được 
tiết lộ vào ngày 10 tháng Giêng, 2013.  Viên Thống đốc đề nghị một kiểu 
mẫu tài chánh mới cho giáo dục K-12 mà nó sẽ gia tăng tài trợ cho mỗi 
học sinh gọi là “Local Control Funding Formula” (LCFF) (Công thức Tài trợ 
Kiểm soát địa phương).  Nếu Đề nghị Mẫu tài trợ mới cho năm học 2013-
14 được các nhà lập pháp và thống đốc chấp thuận trong tháng 6, 2013, 
thì OUSD sẽ ở trong vị trí tài chánh có lợi vì số học sinh học Anh ngữ cao 
và số học sinh đủ điều kiện cho Bữa ăn trưa miễn phí & giá hạ. 
Học khu Thống nhất Oakland ưu tiên tài trợ cho sự thay đổi học hành để 
đáp ứng Các Tiêu chuẩn Cốt lõi thông thường của Tiểu bang, gia tăng 
tỷ lệ tốt nghiệp trung học và giảm sự mất cân đối trong đám học sinh về 
cả học hành lẫn đuổi học. Chúng tôi cam kết cung cấp cho học sinh và 
gia đình một trường chất lượng trong mỗi khu vực cận kề và làm gương 
trong quản lý tốt mọi tài nguyên hầu đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng 
trường chúng ta.
Muốn truy cập các tài liệu về lịch sử tài chánh, xin viếng website của Học 
khu: www.ousd.k12.ca.us/financedocs.

Quý vị CÓ BIẾT CÁI gIÁ đẦy đỦ CỦa vIệC TRốn 
HỌC?
Trốn học là một tội phạm “cửa ngõ” dẫn tới các rắc rối lớn hơn. Nó 
cũng làm các trường ở Oakland tổn phí hàng triệu đô la mỗi năm, 
tước bỏ các chương trình của mọi học sinh - chứ không phải chỉ có 
những học sinh trốn học mới bị thiệt thòi.  
Mối liên hệ giữa chuyên cần và thành tựu thì được chứng minh trong 
nghiên cứu và trong lý lẽ bình thường. Chỉ có 180 ngày đi học trong 
năm và mỗi ngày trong những ngày này đều quan trọng cho thành 
đạt học hành ở trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không biết là 
sự chuyên cần đi học của học sinh có liên quan tới lợi nhuận của 
trường do tiểu bang cấp. Tiền tài trợ của học khu thì  bám chặt sĩ số 
ghi danh nhân với chuyên cần trung bình hàng ngày của học sinh, có 
nghĩa là khi học sinh vắng mặt ở trường thì trường có ít tiền hơn để 
tài trợ các chương trình, mua tiếp liệu và trả lương giáo viên. 
Bất kể học sinh vắng mặt có phép hay không phép, Học khu đều 
không nhận được tài trợ và bản thân người học sinh bỏ qua việc 
giảng dạy quan trọng. Việc học sinh vắng mặt làm cho các trường 
chúng ta tốn hàng triệu đô la. Xin quý vị bảo đảm con mình theo học 
đều đặn.

mỌI ngưỜI TROng CỘng đồng CHÚng Ta đÓng 
mỘT vaI TRÒ nHư THẾ nÀO TROng sự THÀnH 
đạT CỦa HỌC sInH
• Học sinh hiện diện và học hết sức mình mỗi ngày trong trường.
• Phụ huynh giữ yêu cầu cao và hổ trợ con mình học hành tốt nhất 

mỗi ngày và tốt nghiệp chuẩn bị cho đại học.
• Giáo viên chú trọng vào kết quả thành tựu của học sinh, cung cấp 

học trình nghiêm nhặt, dùng những lề lối giảng dạy đã được chứng 
minh là tốt, dạy những liên quan văn hóa,  và liên tục suy nghĩ và 
học hỏi cách cải thiện lề lối giảng dạy của mình. 

• Các hiệu trưởng dùng áp lực và hổ trợ để bảo đảm rằng mỗi lớp 
học đều được chú trọng vào thành tựu và giáo viên có tài nguyên, 
dữ liệu, và ý kiến phản hồi mà họ cần để dùng những phương 
pháp giảng dạy khác nhau hầu đáp ứng nhu cầu của mỗi học sinh.

• Cho dù nhân viên Học khu có làm việc trực tiếp với học sinh trong 
lớp học hay hổ trợ bằng cách tạo nên một môi trường học hỏi, 
sạch sẽ an toàn, sự chú trọng nổ lực của mỗi người là bảo đảm 
rằng mỗi học sinh tốt nghiệp trung học đều chuẩn bị cho đại học và 
nghề nghiệp. 
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đẶT TRỌng TÂm vÀO đạI HỌC vÀ ngHề ngHIệP
Ở OUSD chúng tôi cam kết cung cấp giảng dạy, học trình kinh nghiệm và hổ trợ cần thiết để chuẩn bị mỗi trẻ vào đại học và sở làm. Muốn biến 
mục tiêu đó thành hiện thực chúng tôi dùng các chiến lược để bảo đảm học sinh đạt một số thông thạo. Một số các chiến lược này được liệt kê 
dưới đây, cùng với những cách mà quý vị có thể giúp đỡ ở nhà. Muốn tìm ra những bước nào khác mà trường con quý vị áp dụng để học sinh đạt 
những mục tiêu này thì xin hãy nói chuyện với hiệu trưởng, giáo viên hay một nhân viên khác của trường con quý vị. Muốn biết các mô tả về kiến 
thức, kỹ năng và ý niệm mà học sinh mỗi cấp lớp phải nắm, thì xin xem lại các nội dung tiêu chuẩn California ở www.cde.ca.gov/be/st/ss/.

mụC TIÊu CỦa HỌC KHu: HỌC sInH OaKLand sẼ đưỢC CHuẩn Bị CHO 
THÀnH Công Ở đạI HỌC vÀ ngHề ngHIệP.
mỗi học sinh ở Học khu Thống nhất Oakland sẽ học kiến thức, kỹ năng và khả năng để chuẩn bị cho thành công ở đại học và nghề 
nghiệp khi tốt nghiệp trung học để bảo đảm rằng các em có thể đọc,viết, nói, suy nghĩ phê phán và lý luận toán học cho thành công sau 
trung học.

nHững vÍ dụ về vIệC LÀm CỦa Ousd đỂ gIÚP HỌC sInH đạT mụC TIÊu nÀy:
• Xúc tiến một văn cảnh đi học đại học ở mỗi trường, pre-K tới lớp 12, hổ trợ điều mơ ước của mỗi học sinh Oakland là học sinh hướng về đại 

học. 
• Tiếp tục làm cho ăn khớp các khóa học ở trung học với các yêu cầu thu nhận của đại học UC/CSU,bằng cách chứng nhận các khóa học là đáp 

ứng yêu cầu “a-g” trong mọi lãnh vực bộ môn.
• Làm cho ăn khớp mọi khóa học Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp đối với Các Tiêu chuẩn cốt lõi thông thường và tiêu chuẩn chứng nhận “a-g” bất 

cứ khi nào có thể được.
• Tiếp tục củng cố các Phân khoa có chủ đề nghề nghiệp của Linked Learning đang có và phát triển các phân khoa và đường lối mới trong các 

trường trung học ở OUSD. 
•  Cống hiến miễn phí chương trình trên mạng Kuder Career Navigator cho tất cả học sinh trung học cấp hai và cấp ba, để thăm dò các sở thích và 

kỷ năng và kết nối các mục tiêu sau khi tốt nghiệp trung học.  
• Làm việc với các đối tác cộng đồng để cung cấp kế hoạch nghề nghiệp và đại học trong các chương trình ngoại khóa và Sau giờ học.  
• Mở rộng cơ hội thực tập sinh nhất là trong mùa hè,cho học sinh để phát triển các kỷ năng hầu thành công trong thế giới lao động.  
• Trao quyền cho lãnh đạo đồng bạn để chia sẻ “kiến thức đại học” với các cộng đồng trường. 
• Gia tăng số lớp học Xếp chỗ Cao cấp - Advanced Placement (AP) đã có và hổ trợ thêm để gia tăng tỷ lệ chuyển qua AP cho học sinh Mỹ gốc Phi 

châu và học sinh khối La tinh.
• Gia tăng sự tham gia của học sinh và thành tích về các kỳ thi PSAT và SAT, và cho học sinh miễn đóng lệ phí khi lấy các kỳ thi này.  
• Khuyến khích tất cả học sinh lớp 11 hoàn tất Chương trình Đánh giá sớm (EAP).  EAP cung cấp một hước đo rõ ràng về mức độ sẵn sàng học 

đại học của một học sinh, bảo đảm rằng năm lớp 12 được thực sự dùng chuẩn bị học sinh cho việc lấy tín chỉ mà không phải dàn xếp lại ở đại 
học. 

• Hổ trợ việc ghi danh xảy ra đồng thời của học sinh trung học trong các khóa học đại học cộng đồng trong khi các em vẫn còn ở trung học, cho 
mục đích trau giồi hay nâng cao. 

Quý vị CÓ THỂ LÀm gì đỂ gIÚP HỌC sInH đÁP ứng mụC TIÊu nÀy:
• Gặp giáo viên của con quý vị nếu có quan ngại không biết cháu có học hành đúng cấp lớp. Không bao giờ là quá sớm để yêu câu giúp đỡ cháu 

thành công.  
• Liên lạc với giáo viên cố vấn và các đối tác nhà trường khác là những người chú trọng việc hổ trợ sẫn sàng học đại học và vào nghề nghiệp. 

Những người lớn này có thể là những người hướng dẫn quý báu ở trung học cấp hai và cấp ba. 
• Theo dõi sự tiến bộ của con quý vị, ngay cả khi quý vị không biết mọi điều về lãnh vực bộ môn. Hãy nói chuyện với giáo viên nếu quý vị cần hổ 

trợ con quý vị ở nhà.  
• Giúp con quý vị phát triển kỷ năng học hành tốt và việc quản lý thời giờ. Dành một góc học tập cho con mình hoàn tất bài vở ở nhà. Yêu cầu cháu 

trình bài vở và những kỳ thi trong lớp để cập nhật bài vở trong trường. 
• Nếu con quý vị đang học cấp ba thì hãy hỏi về ABI Parent Portal hay phương tiện trên mạng khác để giúp quý vị theo dõi tiến bộ của con mình, 

bao gồm chuyên cần, điểm bài vở và điểm thi. 
• Truyền dẫn thái độ đi học đại học ở học sinh. Ngay cả khi quý vị không học đại học, quý vị cũng có thể giữ những kỳ vọng cao về giáo dục trong 

nhà quý vị. Chia sẻ với con quý vị rằng quý vị trông đợi con mình tốt nghiệp trung học chuẩn bị học đại học và vào nghề nghiệp và quý vị biết 
rằng cháu có thể thành công.

• Làm những chuyến viếng thăm các khuôn viên đại học địa phương trong khu vực. Đưa học sinh mình vào thế giới đại học sớm sủa sẽ giúp em 
thấy bản thân mình như là một phần của khung cảnh đó sau khi tốt nghiệp trung học. 

• Tích cực tham gia các hoạt động của trường và Học khu, nhất là những hoạt động chú trọng vào việc sẵn sàng học đại học và vào nghề nghiệp. 
Dự các hoạt động của trường và học khu dành cho phụ huynh và gia đình khi nào có thể được, hầu hiểu biết hơn về những gì xảy ra trong 
trường con mình và trong OUSD.Suy nghĩ về việc gia nhập Hội phụ huynh hay Hội đồng nhà trường (SSC) ở trường con mình.

• Làm quen với những yêu cầu về điều kiện thu nhận vào đại học (còn gọi là những yêu cầu “a-g” – xem trang 23 để biết danh sách đầy đủ) và so 
sánh chúng với khóa học của con mình ở trung học. Nếu quý vị có quan tâm nào về các khóa học thì hãy nói chuyện với giáo viên của con quý 
vị, giáo viên cố vấn hay là hiệu trưởng. Viếng thăm khóa học ở trường trung học. Viếng thăm trang UC Doorways: www.ucop.edu/doorways/ và 
tìm danh sách các khóa học được chập nhận của trường mình.

• Hãy nói chuyện với con mình về việc tham gia phân khoa hay khóa học có chủ đề nghề nghiệp Linked Learning ở trong trường trung học. Điều 
này sẽ giúp con quý vị tiếp xúc với việc học hỏi thế giới thực sự cùng với các khóa học chuẩn bị đại học. Viếng Linked Learning website ở www.
ousd.k12.ca.us/linkedlearning để biết thêm chi tiết về những chương trình đang có ở các trường trung học trong OUSD.  

• Thăm dò Kuder Career Navigator trên mạng cùng với con mình.  Tìm hiểu về kỷ năng và sở thích của con mình và nói chuyện về những mục tiêu 
cho tương lai. Viếng thăm  www.kudernavigator.com và yêu cầu giáo viên con mình, giáo viên cố vấn hay hiệu trưởng cho biết thêm chi tiết. 

• Liên lạc với Văn phòng OUSD College & Career Readiness để được hổ trợ thêm. Xin viếng thăm website của chúng tôi ở www.ousd.k12.ca.us/
ccro để biết số điện thoại và email liên lạc.
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TIềm LựC CỦa PHụ HuynH
Để bảo đảm con em mình nhận được một nền giáo dục tốt, phụ huynh 
cần biết một số thông tin - như làm sao ghi danh con vào trường thích 
hợp, làm sao giúp đỡ con học tập ngay từ ngày đầu tiên vào Mẫu giáo 
tới ngày cuối cùng của trung học, làm sao tham gia những quyết định 
ở trường ảnh hưởng tới việc học của con, và ngay cả làm sao tạo nên 
những chánh sách và ưu tiên cho học khu. Những trang này chứa đựng 
những phương sách và chiến lược để giúp quý vị ở mỗi bước đi.

gHI danH vÀ đĂng Ký 
Tất cả phụ huynh đều muốn con em mình theo học trường mà chúng sẽ 
phát triển cả về học hành lẫn tư cách. Tuy nhiên, đối với mỗi gia đình, môi 
trường đó có thể hoàn toàn khác hẵn. Để quý vị có thể tìm trường thích 
hợp cho con mình, Học khu Oakland cho phép học sinh nộp đơn vào bất 
cứ trường nào trong học khu. Mục tiêu của lề lối ghi danh tự do này - gọi 
là Chương trình Chọn lựa Trường (School Options Program) - là để bảo 
đảm tất cả gia đình đều có thể bình đẳng theo học những trường có thành 
tích cao trong thành phố.

đÁnH gIÁ sự CHỌn Lựa CỦa mìnH
Có nhiều hướng dẫn giúp quý vị biết và so sánh các trường trong học 
khu, bao gồm Phiếu tính điểm các trường, Báo cáo Trách nhiệm trường 
theo yêu cầu của tiểu bang và liên bang và Website của OUSD (www.
ousd.k12.ca.us). Tham dự buổi tiếp kiến phụ huynh (open house) và 
thăm khuôn viên trường là hai cách hay để biết các cộng đồng học hỏi 
khác nhau. Một danh sách đầy đủ các buổi tiếp kiến phụ huynh sẽ có trên 
website học khu vào tháng 11. Quý vị hãy kiểm tra www.ousd.k12.ca.us/
enroll trong mùa Thu và mùa Đông để biết thông tin về các chuyến đi và 
tiếp kiến phụ huynh khi có lịch trình. Quý vị cũng có thể trực tiếp liên lạc 
các trường để biết ngày giờ cho những hoạt động này (xem Danh mục 
trên trang 46 để biết thông tin liên lạc trường).  

PHIẾu BÁO CÁO TRÁCH nHIệm CỦa 
TRưỜng (sCHOOL aCCOunTaBILITy 
REPORT CaRds)
Mục tiêu của Phiếu Báo cáo Trách nhiệm của Trường theo yêu cầu của 
tiểu bang và liên bang (SARC) là cung cấp cho phụ huynh và cộng đồng 
những thông tin đặc biệt về mỗi trường công lập. Mặc dù thiết kế SARC 
có thay đổi tùy trường, mỗi trường đều bắt đầu bằng một tiểu sử cung cấp 
chi tiết bối cảnh của trường, học sinh của trường, nhiệm vụ trường, mục 
tiêu và thành tựu. Đối với những trường có 15% học sinh hay nhiều hơn 
nói cùng một ngôn ngữ khác Anh ngữ thì phiếu báo cáo SARC này phải 
được dịch ra thứ tiếng đó. Mỗi báo cáo SARC phải có những thứ sau đây:

• số liệu thành phần học sinh
• thông tin về an toàn trường và khung cảnh học hành 
• dữ liệu học hành
• mức độ hoàn thành của trường
• Sĩ số học sinh trong lớp học
• thông tin về nhân viên và giáo viên, bao gồm giáo viên có khả năng cao
• học trình và mô tả giảng dạy
• thông tin về những chuẩn bị sau trung học
• dữ liệu tài khóa và chi tiêu
• tỷ lệ tốt nghiệp (ở mức độ trung học)
• Tình trạng cải thiện Title I/Program
• Tỷ lệ đuổi học cảnh cáo và đuổi học hẵn
• Phần trăm học sinh tốt nghiệp đủ điều kiện theo học hệ đại học UC và 
Cal State

• Số lớp học xếp chỗ cao cấp theo bộ môn 
• Chỉ số học lực (API)
• Thông tin liên lạc cho cơ hội tổ chức để phụ huynh tham gia 
Xin xem SARC để biết các trường OUSD trên mạng ở www.ousd.k12.
ca.us/saRC.
Phụ huynh có thể nhận một bản các Phiếu báo cáo Trách nhiệm trường  
(SARC) ở trường nếu yêu cầu. 

Quyền đưỢC BIẾT CỦa PHụ HuynH
Phụ huynh có quyền yêu cầu được cung cấp những thông tin sau đây liên 
quan tới khả năng bằng cấp của những giáo viên trong lớp của con họ. 
1. Coi thử giáo viên đó có hội đủ các tiêu chuẩn bằng cấp và giấy phép 
của tiểu bang cho cấp lớp giảng dạy và lãnh vực bộ môn mà giáo viên đó 
phụ trách.
2. Coi thử giáo viên có đang dạy trong dạng khẩn cấp hay tình trạng tạm 
thời khác mà qua đó các tiêu chuẩn bằng cấp hay giấy phép được miễn 
trừ. 
3. Môn chính bằng Cử nhân của giáo viên và bất cứ chứng chỉ hay bằng 
cấp tốt nghiệp nào của giáo viên và ngành của chứng chỉ hay bằng cấp.
4. Coi thử trẻ có được cung cấp những dịch vụ bởi các nhà chuyên môn 
và nếu có thì bằng cấp, khả năng của họ. 
Phụ huynh cũng được cung cấp:
1. Thông tin về mức độ thành tựu của đứa trẻ trong mỗi đánh giá học 
hành của Tiểu bang theo 34 Code of Federal Regulations Section 200.2.

TIẾn TRìnH nỘP đơn XIn HỌC
Theo chương trình ghi danh tự do có tên School Options, tất cả trẻ vào 
mẫu giáo, trung học cấp 2 và cấp 3 đều phải nộp đơn xin học trong mùa 
thu ngay cả đó là một trường trong khu vực lân cận. Thời hạn ghi danh 
tự do này bắt đầu trong tháng12 và thường kết thúc vào giữa tháng giêng 
(xin kiểm lại ở www.ousd.k12.ca.us/enroll để biết ngày cụ thể). Các đơn 

đO LưỜng CHẤT LưỢng CỦa TRưỜng BẰng 
CÁC đIỂm số BÀI THI
Các số liệu hiệu suất của trường là một điều nói lên chất lượng 
giảng dạy ở một trường nhưng các điểm số này chưa đủ. Điểm số 
bài thi cung cấp một bức tranh của trường trong một ngày và nhiều 
yếu tố có thể ảnh hưởng tới điểm số. Chúng tôi khuyên quý vị nên 
dùng điểm số bài thi như là một điểm khởi đầu để lập các câu hỏi 
về một trường, rồi viếng thăm các trường, nói chuyện với các phụ 
huynh và nhân viên và đòi xem các dữ liệu bổ sung. 

nHững THÁng CHỦ CHốT
Tháng 8: Đăng ký học của Trung học cấp hai và cấp ba
Tháng 12- tháng 1: Ghi danh tự do
Tháng 3: Thơ báo phân định trường mới
Tháng 4-tháng 5: Đăng ký Mẫu giáo ở các trường học và xác nhận 
xếp chỗ học cho học sinh trung học. 
Kiểm lại với www.ousd.k12.ca.us/enroll để biết ngày cụ thể.
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yêu cầu thuyên chuyển tới trường khác trong học khu trong mùa thu cũng 
được chấp nhận trong thời kỳ ghi danh tự do này. Học sinh nào đã ghi 
danh học một trường thì không cần nộp đơn lại mỗi năm nếu tiếp tục học 
ở đó. 

gHI danH HỌC mẫu gIÁO, TRung HỌC 
CẤP 2 vÀ CẤP 3
Trong thời gian ghi danh tự do, đơn xin học mẫu giáo có thể lấy ở bất cứ 
trường nào trong OUSD hay trong Trung tâm ghi danh và gởi trả lại bất cú 
chỗ nào nói ở trên cùng với tài liệu cần thiết (xem trang 16). Học sinh lớp 
5 và lớp 8 mà theo học trường trong OUSD năm trước sẽ được cho đơn 
cá nhân để chọn lựa trường trung học  cấp hai và cấp ba. Học sinh phải 
gởi đơn đã điền về cho trường đang học. 

gIÁO dụC TuỔI THơ - EaRLy 
CHILdHOOd EduCaTIOn
Ban Giáo dục tuổi thơ OUSD cung cấp các chương trình giáo dục tuổi thơ 
chất lượng cao cho học sinh Vườn trẻ có tuổi từ ba tới năm ở 31 trường 
khác nhau khắp thành phố  Oakland, 15 trong số những trường này nằm 

chung với các trường tiểu học. Ban Giáo dục tuổi thơ cũng cung cấp một 
chương trình Sau giờ học năng động cho trẻ mẫu giáo tới lớp  ba khắp 
thành phố. Ngoài các chương trình Vườn trẻ và Sau giờ học, OUSD đã 
đưa vào cấp lớp Mẫu giáo chuyển tiếp, hiện hoạt động cho trẻ sinh vào 
mùa Thu (Tháng 9 tới tháng 12).
Tất cả những chương trình Giáo dục tuổi thơ của chúng tôi nhằm đáp ứng 
các nhu cầu sức khoêe, y tế, tình cảm, xã hội và giáo dục của mỗi trẻ và 
gia đình mà chúng tôi phục vụ. Hiện tại chúng tôi phục vụ trên 1,500 học 
sinh vườn trẻ ở 31 địa điểm, và  300 trẻ trong độ tuổi đi học trong các 
chương trình Sau giờ học ở 13 địa điểm phụ cận với các trường tiểu học 
của OUSD. 
Mọi chương trình Giáo dục tuổi thơ của OUSD đều nhằm đáp ứng các 
tiêu chuẩn phát triển chất lượng khắp học khu, nâng đỡ thành công học 
hành, sức khỏe, tình cảm, xã hội và giáo dục của mỗi trẻ. 

PREsCHOOL CaRE and EduCaTIOn
Các chương trình Vườn trẻ của Học khu trọn ngày hay nửa 
ngày thì nhằm hổ trợ cho sự học hành và phát triển sớm                                                                                                                               
, tối ưu của mỗi trẻ qua học hỏi kinh nghiệm và thám hiểm ăn khớp với 
các tiêu chuẩn học hành của Vườn trẻ California trong môi trường học 
hành chất lượng cao với các nhân viên giảng dạy Giáo dục tuổi thơ hiểu 
biết và yêu thương. Những trường ở OUSD thì cố ý nhằm cống hiến cho 
học sinh và gia đình một chuyển tiếp liền lạc từ vườn trẻ tới tiểu học bằng 
cách thi hành nghiên cứu hiện tại và học khoa học sớm sủa liên quan tới 
đời sống trẻ những năm đầu tiên. Học trình phát triển tình cảm, xã hội, 
toán và đọc viết của tiền mẫu giáo thì ăn khớp với các tiêu chuẩn tiểu học, 
giảng dạy và tài liệu đánh giá từ TK-12, tất cả những điều này phục vụ để 
cung cấp cho trẻ và gia đình trong học khu một nền tảng vững chắc cho 
việc thành công trong đại học và nghề nghiệp.  
Ban Giáo dục tuổi thơ OUSD cống hiến các chương trình vườn trẻ trọn 
ngày và nửa ngày cho những gia đình có thu nhập thấp. Chúng tôi cũng 
cống hiến chăm sóc sau giờ học quanh năm cho học sinh tiểu học nào mà 
gia đình có thu nhập thấp và có yêu cầu. Xin liên lạc với 273-1590 để biết 
thêm chi tiết. 

TRansITIOnaL KIndERgaRTEn
Mẫu giáo chuyển tiếp (TK) là một cấp lớp mới hứng thú do California 
tạo ra cho trẻ nào lên năm tuổi từ ngày 2 tháng 9 tới ngày 2 tháng 12.  
TK tượng trưng cho một nhịp cầu thực sự giữa vườn trẻ và mẫu giáo 
thường, và là một lớp học trọn ngày có trong hệ thống giáo dục công 
lập K-12. TK được dạy bởi một giáo viên có bằng cấp sư phạm của 
California, dạy được nhiều môn và cống hiến một học trình đã thẫm tra, 
đáp ứng phát triển, nhằm hổ trợ nhu cầu học hành, ý thức, thân thể, tình 
cảm, xã hội của trẻ bốn, năm tuổi. 
Gần đây, California thông qua một luật mới, “The Kindergarten Readiness 
Act” (SB 1381), (Luật sẵn sàng cho mẫu giáo) thay đổi tuổi khi trẻ đủ điều 
kiện vào mẫu giáo. Theo luật mới này, thì tới 2014-15, trẻ em phải lên 
năm vào ngày hay trước ngày 1 tháng 9 để ghi danh vào Mẫu giáo bình 
thường. Trước kia, trẻ có thể vào Mẫu giáo chừng nào các em lên năm 
tuổi tới ngày 2 tháng 12. Yêu cầu mới của tuổi mẫu giáo thực hiện qua hai 
năm kế như sau đây: 
2013-14: vào mẫu giáo phải lên năm tuổi vào ngày hay trước ngày 1 
tháng 10.
2014-15: vào mẫu giáo phải lên năm tuổi vào ngày hay trước ngày 1 
tháng 9
Đối với năm học 2013-14, học sinh nào lên năm tuổi từ ngày 2 tháng 10 
tới ngày 2 tháng 12, 2013 (ngày sinh rơi vào giữa  2 tháng 10 và 2 tháng 
12, 2008) được ưu tiên đăng ký vào Mẫu giáo chuyển tiếp. 
Năm nay, OUSD có chương trình Mẫu giáo chuyển tiếp ở 20 trường tiểu 
học phân phối khắp thành phố. Mẫu giáo chuyển tiếp là một phần của 
trường công ở California và miễn phí cho mọi học sinh và gia đình tham 
dự. 
Xin viếng thăm http://publicportal.ousd.k12.ca.us/transitionalkindergarten 
để biết thêm chi tiết. 

CẦn XEm XÉT đIều gì KHI CHỌn mỘT TRưỜng
• Trường cách xa nhà bao nhiêu và con quý vị tới trường bằng cách 
nào?
• Cở trường đó có thích hợp với con quý vị không?
• Những phân khoa nào và môn nhiệm ý nào có trong trường? Còn 

các môn thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ học sinh hay cơ hội dịch 
vụ cộng đồng thì sao?  

• Học sinh có dễ tiếp cận với thư viện hay các tài nguyên kỹ thuật 
không?

• Nghệ thuật kết hợp với học hành như thế nào?
• Triết lý và thực hành của trường quanh vấn đề kỷ luật là gì?
• Tiến bộ của học sinh được theo dõi và báo cho phụ huynh bằng 

cách nào?
• Trường giúp học sinh bằng cách nào để phấn đấu với học tập hay 

xã hội? Những em chưa giổi tiếng Anh? Những em có nhu cầu đặc 
biệt?  

• Học sinh có vẻ tham gia học tập trong lớp không? Giáo viên xử 
lý lớp học như thế nào? Giáo viên có nhiệt tình và có kiến thức 
không?

• Học sinh cư xử trong hành lang và bên ngoài như thế nào?
• Trường ốc có sạch sẽ, an toàn và đẹp mắt không? Bài vở học sinh 

có được trưng bày trong lớp không?
• Có cơ hội nào cho phụ huynh tham gia trong lớp học Có nhóm phụ 

huynh-giáo chức nào đang hoạt động không? 
• Các thông tin về những hoạt động trong trường thông báo tới phụ 

huynh bằng cách nào? 
• Ở trường tiểu học, chăm sóc trẻ ban ngày có sẵn ở trường không? 

Có chương trình sau giờ học không?  
• Ở trung học cấp hai và cấp ba có chương trình sau giờ học không?
• Ở trung học cấp hai và cấp ba có giáo viên cố vấn để giúp học sinh 

quyết định về lớp học và/hay kế hoạch cho đại học không?  
• trường có thúc đẩy chuẩn bị/ấn định mục tiêu lên đại học không? 
• Trường có gì về các lớp danh dự và xếp chỗ cao cấp không? 
• Học sinh đi đâu sau khi lên lớp/tốt nghiệp? Bao nhiêu học sinh sẽ 

học các đại học 4 năm?
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sCHOOL-agE CaRE and EduCaTIOn
Học sinh độ tuổi đi học của chúng tôi nhận được các kinh nghiệm thực 
tiển, thu hút, trình bày trong một môi trường sau giờ học nuôi dưỡng và 
có tổ chức với ý định thực hiện những giờ cổ điển giảng dạy ngày đi học. 
Chương trình sau giờ học của chúng tôi giúp học sinh có tự tin và cải 
thiện thành công của các em ở trường.Chúng tôi cố gắng gia tăng thành 
tựu học hành bằng những tiêu chuẩn ăn khớp, học trình, giảng dạy và 
đánh giá để đáp ứng các mục tiêu của Học khu cho mọi trẻ để đọc, viết, 
giao tiếp và tính toán bằng cấp lớp vào cuối lớp ba. 
Xin liên lạc với bất kỳ một trường nào để biết thêm chi tiết (xem thông tin 
liên lạc ở trang 49). Quý vị cũng có thể gọi Trung tâm ghi danh của chúng 
tôi số 273-1590 nếu quý vị muốn biết thêm về các chương trình và quy 
trình ghi danh của chúng tôi. 

aFTERsCHOOL CaRE
OUSD cũng có những chương trình phổ thông sau giờ học ở nhiều 
trường tiểu học, trung học cấp hai và cấp ba khắp học khu. Những 
chương trình này được tài trợ bởi các tiền cấp cho sau  giờ học của liên 
bang và tiểu bang, miễn phí hay với giá thấp. Các tổ chức cộng đồng 
địa phương hợp tác với trường để cung cấp giúp đỡ bài vở, dạy kèm, 
các hoạt động trau  giồi, hoạt động thân thể cho tới 6 p.m. mỗi ngày. Mỗi 
chương trình phục vụ một số giới hạn học sinh. Học sinh được chọn lựa 
để tham gia dựa trên các ưu tiên ghi danh nói rõ trong Chính sách ghi 
danh Sau giờ học của trường. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Văn 
phòng Afterschool Programs Office số 273-1550.

HỌC sInH gHI danH mớI vÀ HỌC sInH 
THuyÊn CHuyỂn
Trung tâm ghi danh học sinh (The Student Assignment Center) có thể 
giúp quý vị suốt quy trình ghi danh, cho dù con quý vị có là học sinh mới 
tinh đối với, hay là học sinh quay trở lại OUSD từ một trường bán công, 
trường tư, hay là một trường từ thành phố khác; hay chuyển tiếp từ một 
trường khác trong OUSD. Văn phòng này nằm tại số 746 Grand Avenue. 
Những người chuyên môn xếp chỗ học làm việc từ 8 a.m. tới 2 p.m. Thứ 
Hai tới thứ Sáu, hay là theo hẹn. Ở đây cũng làm công việc trắc nghiệm 
Ngôn ngữ cho học sinh nào có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Muốn 
biết thêm chi tiết hay lấy hẹn. Hãy liên lạc với văn phòng này ở 273-1600 
hay email enroll@ousd.k12.ca.us. 
Phụ huynh những học sinh ghi danh mới hay học sinh từ trường bán 
công, trường tư và trường học khu khác phải mang theo những giấy tờ 
sau đây khi ghi danh học:  
1. Xác nhận nơi cư trú: Học sinh phải có ba trong những giấy tờ sau có 
tên và địa chỉ của phụ huynh, bảo hộ hay người chăm sóc.
• Một giấy tính tiền lợi ích trong vòng 45 ngày: PG&E, EBMUD
• Kết hợp hai giấy, đăng ký xe và bảo hiểm xe. Hai giấy tờ này phải đi 
chung với nhau.
• Chính sách bảo hiểm nhà thuê/nhà mua.
• Hợp đồng thuê nhà với tài liệu của chủ nhân. 
• Văn bản thuế tài sản. Giấy đòi thuế tài sản hiện tại của Văn phòng thu 
thuế Quận hạt Alameda.
• Thư chính thức của một cơ quan chính quyền/dịch vu xã hội trong vòng 
45 ngày.
• Còn đối với gia đình chuyển tiếp: Những gia đình chuyển tiếp cư ngụ 
ở một địa chỉ tạm như khách sạn, nơi trú ẩn, trong xe hay là trong lúc 
chuyển tiếp. Những gia đình chuyển tiếp mà không thể thành lập một nơi 
cư ngụ vĩnh viễn thì có thể tới Chương trình Học sinh và gia đình chuyển 
tiếp ở 746 Grand Avenue, Portable 3, để xác nhận nơi cư trú và giúp đỡ.
2. Tài liệu xác nhận tuổi tác (học sinh mới): Gia đình phải nộp một Giấy 
Khai sinh (ưu tiên hơn), một Hồ sơ sinh ra tại Bịnh viện có thể được chấp 
nhận cho tới khi có giấy khai sinh. 
3. Xác nhận cấp lớp (Các lớp 2-12): Gia đình cần nộp một học bạ 

(transcript), giấy chứng nhận lên lớp hay Phiếu báo điểm gần đây nhất 
của đứa trẻ (report card) để xác nhận cấp lớp.
4. Xác nhận ID: giấy phép lái xe của phụ huynh, giám hộ hay người chăm 
sóc trẻ ở California hay giấy căn cước chính thức của DMV ở California 
hay một Passport, cùng với các giấy tờ Khai sinh, giấy chứng nhận bảo 
hộ hay của Tòa án dùng để xác nhận sự nuôi dưỡng. 
Học khu dành quyền yêu cầu thêm các bằng chứng về nơi cư trú nếu cần 
thiết. 
Di chuyển từ trường này sang trường khác trong Học khu trong năm học 
bị giới hạn bởi giấy tờ về sức khỏe và những quan ngại về an toàn và 
cho những gia đình di chuyển khá xa khỏi nơi phân định chỗ học hiện 
tại. Những yêu cầu về thuyên chuyển trong đơn khiếu nại hay các vấn 
đề ở trường sẽ được xem xét bởi Nhân viên Điều hành Vùng và bởi Ban 
Giám hiệu trường. Ở trung học cấp hai và cấp ba, thuyên chuyển do thay 
đổi địa chỉ thì bị giới hạn nhiều, và chỉ cho phép ở thời gian nghỉ học kỳ. 
EDUCATION CODE SECTIONS 48980 (H), 48980 (I); ADMINISTRATIVE REGULATION 5111.1, 
5116.1; BOARD POLICY 5116.1, BP 5117. XEM MỤC LỤC TRANG 46 ĐỂ BIẾT TRỌN NỘI DUNG 
CÁC CHÍNH SÁCH NÀY.

THuyÊn CHuyỂn gIữa CÁC HỌC KHu
Luật lệ của Tiểu bang đòi trước hết học sinh phải ra khỏi học khu nơi cư 
trú trước khi có thể nộp đơn xin thu nhận vào một học khu của thành phố 
khác. Việc thuyên chuyển này thường được cho phép do việc làm (K–6), 
giữ trẻ (K–6), bắt nạt, hay tiếp tục cùng trường cho dù học sinh đó không 
sống trong thành phố của trường đó (K–12). Gia đình nào muốn ra khỏi 
OUSD để tới một học khu khác phải mang theo giấy tờ chứng minh cho 
yêu cầu của mình (ví dụ, một giấy trả lương cho một yêu cầu dựa trên 
việc làm hay một phiếu báo điểm cho học sinh tiếp tục học) tới Trung tâm 
Ghi danh học sinh. Gia đình nào muốn vào  OUSD phải mang theo giấy 
phép cho chuyển trường từ học khu nơi cư trú cùng với giấy tờ chứng 
minh yêu cầu của họ. Gia đình nào không ở Oakland được thu nhận vào 
các trường Oakland sau khi chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có chỗ 
cho tất cả gia đình ở Oakland của chúng tôi. Các yêu cầu thuyên chuyển 
thường tốn 15 ngày để xem xét và thông báo cho gia đình biết quyết định. 
Quyết định liên quan tới việc làm có thể được xem xét ngay lập tức.

CÁC TRưỜng BÁn Công 
Các trường bán công được thiết lập theo luật California năm 1992 
như là trường công được chọn lựa. So với các trường công khác, 
thì họ được tự trị nhiều hơn trong hoạt động để đánh đổi lại trách 
nhiệm nhiều hơn trong kết quả học tập của họ. Phụ huynh sinh sống 
ở California có thể lựa chọn ghi danh con họ vào bất cứ trường bán 
công nào ở California nếu có chỗ trống hay có thể rút tên ra nếu 
không hài lòng, bất kể họ sống trong thành phố nào. 
Giống như tất cả các trường công lập, các trường bán công có thể 
không tính tiền học phí, dạy học trình tôn giáo, hay vi phạm dân 
quyền của bất cứ ai trong các hoạt động của họ. Mỗi trường bán 
công mà Học khu Oakland cho phép hoạt động có một bản thỏa 
hiệp (hiến chương) với học khu mô tả những cầp lớp nào mà họ có 
dạy, trường sẽ cung cấp cơ hội học tập cho học sinh như thế nào và 
Học khu sẽ đo lường thành công của họ như thế nào. Hiệu trưởng 
trường bán công hay giám đốc làm hầu hết các quyết định hàng 
ngày ở trường, tham khảo với giáo viên và phụ huynh. Nhưng ban 
quản trị của trường bán công thì chịu trách nhiệm tối hậu cho những 
gì xảy ra ở trường.
Trên 10,000 học sinh theo học 33 trường bán công ở Oakland. 
Không có trường nào giống trường nào. Nếu quý vị nghĩ tới cho con 
mình học những trường này thì hãy thử đi viếng thăm một trường khi 
đang học; phỏng vấn lãnh đạo trường, phụ huynh và học sinh ở đó 
và xem các tài liệu trường bán công.  Hãy quyết định coi trường có 
thích hợp cho quý vị và con quý vị hay không. Muốn biết thêm chi tiết 
về những gì thiếu sót của trường bán công, thì xin liên lạc với Văn 
phòng các trường bán công số 336-7572.
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vIệC THu nHận vÀ KHIẾu nạI
Học sinh được thu nhận vào các trường mình chọn nếu còn chỗ trống. 
Nếu có nhiều đơn xin hơn chỗ học thì chúng tôi sẽ dùng một loạt các 
ưu tiên dựa trên chính sách của Hội đồng giáo dục OUSD và luật lệ tiểu 
bang và liên bang để quyết định thu nhận. Hội đồng duyệt lại chính sách 
này hàng năm—xin kiểm tra với www.ousd.k12.ca.us/enroll để biết tiêu 
chuẩn cập nhật. 
Các đơn nộp trễ được cứu xét theo thứ tự nhận được và học sinh được 
phân định trường theo việc cứu xét chỗ trống, anh chị em học chung và 

nơi cư trú. Nếu chúng tôi không thể xếp chỗ cho con quý vị theo lựa chọn 
của phụ huynh hay nếu quý vị không nộp đơn cho con mình thì học sinh 
đó sẽ được phân định tới trường gần nhà nhất mà còn chỗ trống.  Các 
quyết định phân chỗ có thể khiếu nại ở văn phòng SAABTO. Chúng tôi cố 
gắng giải quyết theo ưu tiên và sẽ làm việc với quý vị để tìm chỗ thích hợp 
nhất cho con quý vị trong khẳ năng có được. 
Xin liên lạc với văn phòng SAABTO số 273-1600 nếu quý vị có thắc mắc 
gì về chính sách thu nhận. Văn phòng nằm ở 746 Grand Avenue. CHÁNH 
SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC 5116.1, 5117

đĂng Ký
Quý vị phải đăng ký con mình ở trường đã phân định để giữ chỗ cho 
cháu. Tất cả học sinh phải mang thư phân định chỗ học tới trường đăng 
ký. Học sinh mới cũng phải mang theo một giấy khai sinh, một phiếu báo 
điểm gần đây (cho lớp 2-12) và hồ sơ chủng ngừa. Hầu hết các đăng ký 
mẫu giáo xảy ra trong tháng 4 hay tháng 5. Trung học cấp hai và cấp ba tổ 
chức đăng ký vào tháng 8, tuy nhiên học sinh phải xác nhận chỗ học của 
mình vào tháng tư/năm. Hãy liên hệ trường đã phân định để biết đăng ký 
tổ chức khi nào và ở đâu

CỘng TÁC đỂ THÀnH Công
Nghiên cứu cho thấy rằng học sinh học hành tốt hơn ở trường—và 
trường làm việc nói chung tốt hơn—khi phụ huynh tham gia giáo dục con 
cái. Bằng cách tham gia tích cực, quý vị có thể có một ảnh hưởng tốt trên 
việc học hành của con mình và cũng giúp trường gia tăng thành tựu học 
hành của tất cả học sinh.
Phụ huynh tham gia giáo dục bằng nhiều hình thức, đi từ sự hiểu biết con 

nHững KỸ nĂng Quan TRỌng đỂ Quý vị  
KHuyẾn KHÍCH COn mìnH
Quý vị có thể tạo một nền tảng vững chắc cho sự thành đạt học hành 
bằng cách chia sẻ 6 kỹ năng chủ chốt sau đây: 
1. Quản lý giờ giấc của mình. Hãy mua hay làm một cuốn lịch và giúp 

con mình viết ra những ngày tháng quan trọng của bài vở và kỳ thi. 
Hãy chọn một cuốn lịch nhỏ đủ để bỏ vào ngăn bìa hồ sơ hay làm 
một cuốn lịch từng tháng và giữ nó ở góc học tập hay trên tủ lạnh. 
Khi có các dự án lớn thì hãy giúp con quý vị chia nó ra thành từng 
miếng nhỏ dễ xử lý hơn. 

2. Hãy ngăn nắp. Nhiều học sinh gặp khó khăn khi muốn tìm giấy tờ 
đúng khi các em muốn xem lại các ghi chú bài và bài kiểm trước 
kỳ thi. Lập hồ sơ trường trong một bìa đựng duy nhất theo môn sẽ 
làm cho việc theo dõi chúng được dễ dàng. Các bìa đựng có nhiều 
ngăn thì  dễ lưu giữ các bài thi và bài giáo viên phát ra.  

3. Hãy đọc sách! Đọc sách có thể mở rộng đầu óc mình tới nơi chốn 
mới và các viễn cảnh, dạy về lịch sử và cách thức làm ra những 
thứ mới, xây dựng kỹ năng đánh vần và từ vựng và giải trí. Hãy 
làm nhà mình thành một chỗ mà việc đọc sách là một phần của 
đời sống: Hãy đọc cho con quý vị hay để con quý vị đọc cho mình 
nghe, bằng tiếng Anh hay bằng tiếng mẹ đẻ. Hãy để con quý vị 
thấy quý vị đọc. Hãy ngồi với con khi cháu đọc một mình, trong khi 
quý vị đọc cái gì mà quý vị thích.  

4. Hãy tìm kiếm. Dạy con mình cách tìm ra những gì cháu không 
biết. Hãy có sẵn một cuốn tự điển cho cháu dùng khi đọc hay học. 
Viếng thư viện để dùng một máy vi tính hay sách tham khảo cho 
một bài làm.  

5. Tìm một bạn thân học hành. Hãy yêu cầu giáo viên của con quý 
vị tìm cho con mình một bạn học cùng lớp để học chung như “bạn 
thân học hành”—rồi tìm một học sinh khác để cháu có thể gọi để 
hỏi bài làm ở nhà hay để kiểm tra hiểu bài. Loại thực hành này 
giúp phát triển tính trách nhiệm học hành nơi con trẻ cũng như kỹ 
năng hợp tác. 

6. Kế hoạch cho đại học. Không bao giờ là quá sớm để lên kế hoạch 
học đại học cho dù con quý vị có đang là học sinh Vườn trẻ, tiểu 
học, trung học cấp hai hay cấp ba. Hãy tìm ra các khóa học nào thì 
cần cho tốt nghiệp trung học và thu nhận vào đại học (xem trang 
23). Hãy hỏi giáo viên của con quý vị cách thức hổ trợ con mình ở 
nhà sẫn sàng học đại học.

LỜI KHuyÊn về BÀI LÀm Ở nHÀ 
• Giành cho con một góc học tập yên tĩnh để hoàn tất bài vở mỗi 
ngày.
• Lập một thói quen bằng cách định thời gian cụ thể để làm bài vở 

mỗi ngày. Kiểm tra trong khi cháu học hay làm bài. 
• Yêu cầu một ai đó kiểm tra bài vở với cháu: cha hay mẹ, người lớn 

khác, anh hay chị, v.v… 
• Ghi chú những vấn đề mà con quý vị vật vả để có thể nói chuyện 

với giáo viên và tìm cách giúp đỡ thêm.

TạO Ra nHÀ TRưỜng THÂn THIệnvớI gIa đìnH
Vì nhiều lý do, không phải gia đình nào cũng thấy thoải mái ở 
trường. Nhưng bởi vì sự tham gia của gia đình thì rất quan trọng cho 
sự thành công của học sinh nên nhiều trường đang làm việc để thân 
thiện hơn với gia đình. Họ đã hành động bằng cách cố gắng tạo sự 
cộng tác với mọi phụ huynh - chứ không phải chỉ có những người 
gặp được trong trường - để tất cả học sinh có thể thành đạt với tiềm 
năng cao nhất của mình. 
Điều gì phân biệt một trường thân thiện với gia đình?
• một môi trường chào đón nơi đó mối quan tâm và những đóng góp 
của phụ huynh thì được trân trọng.
• các chương trình và hoạt động để giúp phụ huynh hiểu các tiểu 
chuẩn các cấp lớp
• mối quan hệ hợp tác, tin cậy giữa giáo viên và gia đình
• hội thảo để phát triển sự lãnh đạo và tham gia của phụ huynh
• phát triển chuyên môn cho gia đình và nhân viên về việc tham gia 
của gia đình 
• các chương trình và hoạt động cho phụ huynh để chia sẻ thành 
công và khó khăn của phụ huynh 
• cơ hội cho phụ huynh tổ chức các hoạt động văn hóa cho trẻ em 
Nếu quý vị tin rằng trường quý vị có thể thành thân thiện với gia 
đình hơn, thì hãy ủng hộ sự thay đổi này với hiệu trưởng. Hãy trở 
thành một lãnh đạo phụ huynh, làm việc với các lãnh đạo trường, 
nhân viên phụ trách gia đình, giáo viên và các giáo viên khác để 
làm ra một vài cải tiến. Hãy gọi 273-1562 để biết thêm về. Project 
INSPIRE (Dự án CẢM HỨNG, (www.alameda-coe.k12.ca.us/acoe/
Edservices/Programsandservices/ParentFamily/ProjectInspire 
hay 510-670-7728), và Trung tâm Phụ huynh California (http://parent.
sdsu.edu hay 619-594-4756), cũng cung cấp huấn luyện tốt cho nhân 
viên và gia đình trong lãnh vực này. Muốn biết thêm chi tiết về viếng 
thăm nhà, xin hãy liên lạc với Parent-Teacher Home Visit Project 
(www.pthvp.org hay 916-448-5290).
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mình học cái gì để có thể giúp con ở nhà, tới việc tình nguyện làm việc 
ở trướng, hợp tác với nhân viên trường hay học khu về những cải thiện 
quy mô. Nó có tác dụng lớn nhất trong việc nâng cao thành tựu khi nó 
tập trung vào việc học hành, cho dù những hình thức tham gia khác cũng 
quý báu cho việc tạo ra khung cảnh học đường tốt, văn phòng trường 
hữu hiệu hơn và nhiều lợi ích khác nữa. Rốt cuộc thì  chúng tôi muốn phụ 
huynh và những người chăm sóc trẻ khác cùng làm chủ ngôi trường để 
cùng nhau chúng ta có thể giúp tất cả học sinh trưởng thành trong thành 
đạt và khỏe mạnh.

HỔ TRỢ vIệC HỌC HÀnH CỦa COn CÁI
Tham gia giáo dục bắt đầu với việc biết con mình học cái gì ở trường. Khi 
quý vị đã hiểu nhà trường mong đợi cái gì và khi quý vị đã liên lạc thường 
xuyên với giáo viên thì quý vị có thể giúp theo dõi và hổ trợ sự tiến bộ của 
con mình—và tìm kiếm sự giúp đỡ thêm nếu cần. Quý vị có thể tìm thấy 
những hướng dẫn phụ huynh về các tiêu chuẩn cốt lõi thông thường cho 
cấp mẫu giáo tới lớp tám môn Toán và Anh ngữ, Ngữ văn tại www.ousd.
k12.ca.us/ParentRoadmaps.

THam dự đÊm TRỞ LạI TRưỜng
Mỗi trường đều có ít nhất một Đêm trở lại trường sớm vào đầu năm học 
để phụ huynh gặp gỡ giáo viên và các phụ huynh khác trong lớp con 
mình, học hỏi về học trình và những yêu cầu của lớp học, và nghe nói về 
cách thức mà phụ huynh có thể giúp đỡ. Đây là một cơ hội lớn cho phụ 
huynh viếng thăm trường, biết các thông tin liên lạc với giáo viên và nhận 
thông tin về tiêu chuẩn cấp lớp mà con quý vị phải đạt được trong mỗi 
môn học. 

THam dự HỘI ngHị PHụ HuynH-gIÁO 
vIÊn
Hãy dùng các hội nghị giáo viên-phụ huynh tổ chức thường kỳ trong năm 
học để xem xét bài vở của con mình; thảo luận các thành tựu học hành 
của cháu, các nhu cầu cá nhân, các mục tiêu cá nhân trong năm và hãy 
nói về cách thức hổ trợ việc học của cháu ở nhà. Muốn biết thêm về hội 

nghị giáo viên-phụ huynh, xin xem ô ở trang 21.

Quý vị Hãy nÓI CHuyện vớI gIÁO 
vIÊn THưỞng XuyÊn
Quý vị không phải chờ đợi cho tới khi có hội nghị phụ huynh-giáo viên 

nÓI CHuyện vớI HỘI đồng gIÁO dụC 
The Oakland Board of Education (Hội đồng Giáo dục Oakland), 
bộ phận làm nên chính sách được bầu lên của OUSD, họp hai lần 
một tháng để nghe và chỉ dẫn các vấn đề từ ranh giới chuyên cần 
học đường tới chính sách ẩm thực của Học khu. Các buổi họp mở 
cửa cho công chúng tham dự. Muốn biết lịch trình hay chi tiết khác 
về Hội đồng này, hãy xem Danh mục bắt đầu trang 46 hay viếng 
website của OUSD. Tất cả buổi họp thường lệ của hội đồng đều 
được trực tiếp phát hình trên KDOL của OUSD (Comcast cable kênh 
27, UVerse cable kênh 99) và phát hình lại hai lần một tuần—tiêu 
biểu là thứ Sáu lúc 6 p.m. và chủ nhật lúc 4 p.m. KDOL cũng phát 
hình nhiều chương trình do học sinh làm ra bao gồm ONews, Youth 
Focus, và Muse, cùng với nhiều chương trình giáo dục khác kể cả 
KDOL Spotlight và OUSD Community Bulletin Board (Điểm nổi bật 
KDOL và Bảng tin cộng đồng OUSD) chứa đựng các thông báo quan 
trọng của Học khu, hoạt động và thời hạn dứt điểm. Quý vị có thể 
kiểm lịch trình chương trình cho KDOL trên mạng ở địa chỉ : www.
ousd.k12.ca.us/KdOLschedule.

danH mụC Hướng dẫn CỘng đồng OaKLand 
OUSD làm việc cộng tác với nhiều tổ chức cộng đồng và cơ quan 
dịch vị xã hội đẻ cung cấp cho học sinh và gia đình với những hướng 
dẫn cần có để thành công. Muốn tìm dịch vụ và giúp đỡ cho con 
mình và/hay gia đình, xin truy cập danh bạ hướng dẫn mới trên 
mạng. Có thể tìm trên OUSD website ở mục “For Our Community” tại 
www.ousd.k12.ca.us/communityresourcedirectory.

HỘI ngHị PHụ HuynH-gIÁO CHứC
Thường thường vào khoảng thời gian có phiếu báo điểm, trường lên 
lịch các hội nghị phụ huynh-giáo chức để xem xét việc học tập của học 
sinh và ấn định các mục tiêu cụ thể giúp cho học sinh tiếp tục học tập 
và phát triển kỹ năng. Cũng là chuyện thông thường nếu phụ huynh 
cảm thấy được bảo vệ, tự vệ hay lo âu khi nói chuyện với người có 
thẫm quyền đánh giá hiệu suất của con mình. Quý vị hãy nhớ rằng 
mục đích của hội nghị thì giống nhau cho quý vị và cho giáo viên của 
con quý vị: đó là giúp đỡ con quý vị học hành và thành đạt. Con quý vị 
được phục vụ tốt nhất khi quý vị và giáo viên làm việc như một đội. Quý 
vị hãy trò chuyện với giáo viên với ý định hổ trợ cho việc học tập của 
con em mình và tìm giải pháp cho bất cứ vấn đề nào mà con quý vị có 
thể gặp.  
Trươc thời gian hội nghị, quý vị hãy trò chuyện với con mình về chuyện 
học hành ở trường. Môn học nào cháu học giỏi? Môn nào còn vật vả? 
Có điều gì mà con quý vị muốn quý vị thảo luận với giáo viên không? 
Nhớ rằng con quý vị phải biết là quý vị và giáo viên đang làm việc với 
nhau để giúp cháu thành đạt ở trường.  
Hãy viết ra vài ghi chú về những chuyện quý vị muốn thảo luận ở hội 
nghị để quý vị khỏi quên lúc họp. Quý vị có thể muốn chia sẻ thông tin 
cá nhân về con mình mà có thể giúp giáo viên hiểu được cách học của 
cháu. Quý vị có thể có những câu hỏi về các chương trình của trường, 
kỹ năng và kiến thức gì mà con quý vị phải nắm vững năm học này hay 
là thành tựu và tiến bộ của cháu. 
Sau đây là thí dụ về các câu hỏi mà quý vị có thể hỏi:
• Con tôi giỏi môn gì nhất và dở môn gì nhất?
• Con tôi có tham gia trong lớp không?

• Có vấn đề chuyên cần hay đi học trễ nào mà tôi không biết không?  
• Con tôi có nộp đủ bài giáo viên ra cho làm không?
• Hiệu năng học hành của con tôi được đánh giá như thế nào? Loại test 

nào con tôi phải thi và các test nói gì về việc học hành của con tôi?
• Có những lãnh vực nào mà con tôi cần giúp đỡ thêm?
• Con tôi có học hành đúng khả năng của cháu không??
• Ai là bạn của con tôi? Chúng có ảnh hưởng tốt với nhau không?
• Tôi có thể giúp con tôi ở nhà như thế nào?
Nếu trong hội nghị, quý vị và giáo viên của con quý vị đã có những 
quyết định về một kế hoạch hành động để hổ trợ con mình học hành thì 
quý vị nhớ đồng ý các bước kế tiếp. Cũng như đồng ý liên lạc thường 
xuyên và quyết định khi nào thì sẽ gặp nhau lần tới. 
Nếu hội nghị phụ huynh-giáo chức không hữu hiệu trong việc lập một 
kế hoạch hành động và quý vị cảm thấy tiếp tục có những vấn đề không 
giải quyết thì quý vị liên lạc với hiệu trưởng để xin hổ trợ thêm. 
Nếu hội nghị phụ huynh- giáo chức làm quý vị bực mình, thì liệu việc 
tìm hiểu cách thức đạt kết quả nhất từ các hội nghị có giúp quý vị 
không?. Quý vị muốn biết cách nào để hổ trợ tốt hơn cho việc học của 
con cái hay một người lãnh đạo phụ huynh hữu hiệu hơn? Có lẽ quý vị 
muốn hiểu, biết hơn về những gì con quý vị phải học trong mỗi lớp, hay 
là cách thức con quý vị có thể chuẩn bị cho đại học. Các hướng dẫn 
trên những trang này là một điểm khởi đầu tốt, và hiệu trưởng của con 
quý vị, giáo viên hay nhân viên phụ trách gia đình ở trường cũng có thể 
giúp đỡ. 
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hay cho tới khi nhận được phiếu báo điểm của con mình mới nói chuyện 
với giáo viên. Nếu quý vị liên lạc thường xuyên thì có thể cảnh giác quý vị 
những vấn đề quan trọng trước khi nó phát triển. Bất cứ khi nào thấy điểm 
con mình xuống thấp thì quý vị hãy yêu cầu có buổi họp với giáo viên để 
thảo luận những lý do có thể có và những cách mà quý vị, con quý vị và 
giáo viên có thể làm việc với nhau để nâng điểm lên. Thường thì giáo 
viên cũng có thể giới thiệu sách mà con quý vị ưa thích đọc hay giới thiệu 
những học cụ thêm. 

THam dự TROng CuỘC vIẾng THĂm 
nHÀ mìnH CỦa gIÁO vIÊn 
Ở một số trường học, giáo viên viếng nhà học sinh để phát triển kết nối 
và quan hệ tín cẩn với gia đình. Nếu quý vị thích thì hãy liên lạc với hiệu 
trưởng về việc tham gia chương trình của trường hay tạo  ra một chuơng 
trình.( xem “Tạo ra các trường thân thiện với gia đình” ở trang kế).

nÓI CHuyện vớI COn mìnH THưỜng 
XuyÊn
Cho con mình thấy quý vị quý trọng việc học bằng cách có thói quen nói 
với con về trường cháu học: Hỏi coi cháu làm những gì trong trường, 
cháu học những gì, có gì khó khăn, những gì cháu thích và những gì cháu 
không thích.

vIẾng THĂm TRưỜng
Chúng tôi khuyến khích việc phụ huynh viếng thăm trường để có một ý 
tưởng rõ hơn về kinh nghiệm học hỏi của con mình. Để bảo đảm sự an 
toàn của học sinh, thì tất cả khách thăm viếng - kể cả phụ huynh - trước 
hết phải lấy một giấy phép của khách thăm viếng ở văn phòng hiệu 
trưởng. Chúng tôi hoan nghênh khách thăm viếng chừng nào mà họ 
không quấy rầy môi trường học hành. Hiệu trưởng hay người chỉ định có 
thể dẫn người khách ra khỏi trường và khách không được trở lại trong 
vòng 7 ngày hay lâu hơn nếu như trường thấy là người khách này đã can 
thiệp vào trật tự học hành ở trong trường.

Quý vị Hãy đỌC BẢn TIn CỦa 
TRưỜng
Nhiều trường bây giờ có websites, ngoài bản tin ra, với những thông tin 
của Học khu dùng SchoolMessenger, một hệ thống nhắn tin ghi sẵn bằng 
điện thoại, để liên lạc với gia đình học sinh về những hoạt động trong từng 
cộng đồng trường và toàn học khu.  Khi cần,  SchoolMessenger cũng 
được dùng để cung cấp thông báo đáp ứng khẩn cho phụ huynh và người 
chăm sóc trẻ. 
Thỉnh thoảng trong năm học, quý vị sẽ nhận được những lời nhắn tin  ghi 
sẵn trên điện thoại theo số ghi trong mẫu đơn ghi danh của con quý vị. 
Tùy theo điện thoại, nhắn tin hay dịch vụ trả lời nhận cú gọi, quý vị có thể 
cần bấm số “một” (1) trên máy của quý vị để nghe lời nhắn.  
Xin quý vị lắng tai nghe khi quý vị nhận được những cú gọi như thế này, 
vì nó có những thông tin quan trọng về việc giáo dục con quý vị. Nếu quý 
vị có câu hỏi gì về  SchoolMessenger hay cần thay đổi số điện thoại ghi 
âm, thì xin liên lạc với Troy Flint ở troy.flint@ousd.k12.ca.us.

Quý vị Hãy CậP nHậT HÓa THông TIn 
CỦa Quý vị
Nếu quý vị đổi công ăn việc làm, dọn nhà hay thay đổi số điện thoại, thì 
điều quan trọng đối với sư an toàn và lợi ích của con quý vị là quý vị phải 
cung cấp cho giáo viên và/hay cho văn phòng trường với những thông tin 
mới nhất.  

Ủng HỘ sự CẢI CÁCH CỦa TRưỜng
MỖi trường đều có thể luôn luôn tiến bộ và có nhiều cơ hội cho phụ huynh 
làm việc với giáo viên, nhân viên trường và thành viên cộng đồng trong 
nhiều vấn đề và dự án. Cho dù quý vị có làm việc như là một thành viên 

cộng đồng để cải tiến thành tựu của một nhóm học sinh thiểu số nào hay 
là quý vị đang ủng hộ cải tiến cơ sở, bắt đầu một chương trình Sau giờ 
học mới hay tạo ra một vườn trường, hãy bắt đầu bằng cách nói chuyện 
với hiệu trưởng, hay một lãnh đạo phụ huynh khác liên quan trong PTSA, 
SSC, ELAC hay nhóm khác (xem dưới đây để biết thêm chi tiết).

CÁC Ủy Ban TRưỜng
Việc phụ huynh tham gia rộng rãi các ủy ban, quyết định đường hướng 
và tài trợ của trường thì quan trọng để bảo đảm quyền lợi của tất cả học 
sinh. Sau đây là một vài thí dụ về nhóm ủng hộ và/hay nhóm chịu trách 
nhiệm mà quý vị có thể tham gia ở trường:   
• Hội Phụ huynh-giáo chức (PTa), Hội Phụ huynh-giáo chức-học 

sinh (PTsa), hay nhóm phụ huynh-giáo chức khác: Các hoạt động 
thay đổi tùy nhóm, nhưng ở những trường mà các nhóm này hoạt động, 
họ thường tổ chức những nổ lực tình nguyện và quyên tiền cho những 
dự án lợi ích cho toàn trường. Một số nhóm còn xuất bản bản tin, tổ 
chức những cơ hội giáo dục người lớn, tài trợ những lớp trau giồi ở 
trường và nhiều thứ nữa. Nếu quý vị quan tâm tới việc lập một hội PTA 
ở trường thì xin liên lạc với Peralta District PTA số 670-4109 hay www.
peraltadistrictpta.org. Nó quản lý tất cả PTA và PTSA ở Alameda 
County.

• đội Lãnh đạo Phụ huynh (PLT). Một vài trường có PLT  bao gồm đại 
diện phụ huynh từ mỗi lớp, tập thể những người này nói lên những ưu 
tư và vấn đề của phụ huynh.  Nếu trường quý vị hiện không có một PLT 
và quý vị muốn bắt đầu một PLT mới thì xin nói chuyện với hiệu trưởng.  

• school site Council (ssC). Nhóm này gồm phụ huynh và nhân viên 
trường xem xét và duyệt Kế hoạch của Trường cho Thành tựu học sinh 
(SPSA)—từ chú trọng giảng dạy tới các chiến lược phụ huynh tham 
gia—và quyết định cách thức chi tiêu quỹ tài trợ ở trường. Hãy liên lạc 
với hiệu trưởng để tham gia Hội đồng nhà trường này. 

• English Learner’s advisory Council (ELaC) (Hội đồng tư vấn Học viên 

TôI PHẢI LÀm gì nẾu COn TôI gẶP KHÓ KHĂn 
HỌC HÀnH Ở TRưỜng?
• Hãy nói chuyện với con mình.  Thường thì có lý do tại sao một học 

sinh học hành không tốt ở trường.  Hãy gợi chuyện với con quý vị, 
quan sát cháu ở nhà, và mời những thành viên tín cẩn trong nhà 
và bạn bè để tìm ra nguyên nhân.

• Gặp gỡ giáo viên con mình. Đừng đợi giáo viên gọi quý vị – Hãy 
chủ động định ngày họp để duyệt xét tiến bộ học hành của con 
mình. Hãy hỏi giáo viên xem ưu tiên học hành của con mình là gì 
và để chia sẻ cách giáo viên đối phó vấn đề này trong lớp và qua 
bài làm ở nhà. Hãy hỏi xin lời khuyên về những gì quý vị cần làm ở 
nhà để giúp con quý vị củng cố những kỹ năng học hành đặc biệt.

• Hãy kiểm lại với bác sĩ gia đình. Một cuộc viếng thăm của bác sĩ 
gia đình có thể giúp chế ngự vấn đề sức khỏe làm cho học hành 
sút kém, như nghe, nhìn hay những ưu tư khác.

• Hãy đòi có cuộc họp ban SST. Phụ huynh hay giáo viên có thể yêu 
cầu một cuôc họp mà qua đó học sinh, phụ huynh và giáo viên làm 
việc với nhau để duyệt sự tiến bộ của học sinh và đề nghị những 
cách để cải thiện việc học. Hãy nói chuyện với hiệu trưởng để định 
một cuộc họp như vậy.

• Hãy tìm hiểu nhu cầu giáo dục đặc biệt, kế hoạch Phần 504, giáo 
dục phụ hay các hổ trợ khác. Nếu học sinh có khuyết tật cơ thể 
hay tâm thần làm cản trở khả năng học tập, thì cháu có quyền 
được thử giáo dục đặc biệt và dịch vụ. Một số học sinh sẽ học tốt 
hơn trong một bối cảnh giáo dục phụ với ít học sinh hơn, điều kiện 
học uyển chuyển hơn, theo yêu cầu cá nhân hơn. Hãy gặp giáo 
viên, cố vấn trường hay hiệu trưởng để xin giúp đỡ. Quý vị có thể 
liên lạc với văn phòng Programs for Exceptional Children (Special 
Education) số 879-8223.
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Anh ngữ) ELAC chịu trách nhiệm chủ yếu lả tư vấn cho hiệu trưởng và 
nhân vên về các chương trình giáo dục và tài nguyên cho học sinh đang 
học Anh ngữ (ELL) và cố vấn cho SSC về Kế hoạch cho Thành tựu học 
sinh của trường (SPSA). Muốn biết thêm về ELAC, xem trang 25.

• Phụ huynh của Trẻ gốc Phi châu(PCad). Một vài trường có PCAD, 
nơi đây phụ huynh đuợc tổ chức để làm việc về những vấn đề như bình 
đẳng giáo dục. Nếu trường quý vị hiện không có một PCAD và quý vị 
muốn bắt đầu một PCAD mới thì xin nói chuyện với hiệu trưởng.  

• Ủy ban Tư vấn giáo dục đặc biệt (sPEaC). Một vài trường có SPEAC 
bao gồm phụ huynh, giám hộ và giáo viên cung cấp hổ trợ cho cộng 
đồng giáo dục đặc biệt. Ủy ban này cũng cố vấn cho hội đồng trường về 
những vấn đề giáo dục đặc biệt. Nếu trường quý vị hiện không có một 
SPEAC và quý vị muốn bắt đầu một SPEAC mới thì xin nói chuyện với 
hiệu trưởng.  

• gaTE advisory Committee (gaC). Mỗi trường đều được khuyến khích 
để có một Ủy ban Tư vấn Giáo dục tài năng (GATE) Uỷ ban tư vấn này 
bao gồm phụ huynh, giám hộ, giáo viên, và ban giám hiệu là những người 
hổ trợ cho chương trình GATE ở trường. Ùy ban này cũng cố vấn SSC về 
những liên quan tới GATE. Nếu trường quý vị hiện chưa có một GAC và 
quý vị muốn có thì hãy liên lạc với hiệu trưởng. Muốn biết thêm chi tiết về 
GATE và ủy ban tư vấn GATE của học khu, xin gọi 336-7567.

CÁC Ủy Ban CỦa HỌC KHu
Cũng quan trọng như việc tham gia rộng rãi của phụ huynh trong lãnh 
đạo, Học khu bảo đảm các lợi ích của các cộng đồng trường khác nhau 
được đại diện và ý kiến đóng góp của phụ huynh được bao gồm trong 
các quyết định của Học khu. Cả SSC/SAC lẫn ELAC đều có các ủy ban 
cấp học khu—the District Advisory Council (DAC) (Hội đồng tư vấn nhà 
trường) và the District English Learner Advisory Committee (DELAC) (Ủy 
ban tư vấn Học viên Anh ngữ của Học khu)—làm nên số đại diện từ Ủy 
ban ở trường. Lãnh đạo của phụ huynh cũng ở trong Ủy ban tư vấn GATE 
(Chương trình giáo dục học sinh tài năng) Ủy ban tư vấn và Ủy ban tư 
vấn cộng đồng (CAC) cho Giáo dục đặc biệt. Muốn biết thêm về DAC và 
DELAC, hãy liên lạc với the State and Federal Department số 879-1043. 
Đối với CAC, thì email tới cacoakland@gmail.com hay gọi 874-3700; và 
GATE thì gọi 336-7567. Các buổi họp của DAC thường được tổ chức vào 
ngày thứ Năm của tuần lễ thứ ba của mỗi tháng lúc 6:30 p.m. trong La 
Escuelita Great Room, 1050 Second Ave. Những buổi họp này được tổ 
chức từ tháng Chín tới tháng Sáu. Xin kiểm tra lịch website của Học khu 
mỗi tháng để biết ngày họp cập nhật. Các buổi họp DELAC được tổ chức 
vào ngày thứ Ba của tuần lễ thứ ba mỗi tháng lúc 6:00 p.m. ở Brookfield 
Elementary School, 401 Jones Ave.
Ủy ban tư vấn Dinh dưỡng (NAC) giúp quyết định kế hoạch cải tiến 
chương trình bữa ăn do Dịch vụ dinh dưỡng thực hiện.  Công việc này 
được hướng dẫn bởi Chánh sách Sức khỏe của Học khu. Dịch vụ dinh 
dưỡng mời phụ huynh, học sinh, giáo viên, hiệu trưởng, tổ chức cộng 
đồng và tất cả những ai quan tâm tham gia các buổi họp này. Nếu quan 

tâm, thì xin quý vị liên lạc với Nutrition Services số 879-8345 để biết thêm 
chi tiết.

nHÓm TỔ CHứC CỘng đồng 
Nhiều phụ huynh tham gia tổ chức cộng đồng với các nhóm ngoài Học 
khu, hoạt động cho nhiều vấn đề cải tiến trường học; ví dụ: tài trợ cho 
trường công lập,  sự thích đáng của cơ sở trường học, sự an toàn và chất 
lượng trường trong khu vực lân cận đặc biệt. Một vài nhóm tổ chức giáo 
dục địa phương bao gồm Oakland Community Organizations (Tổ chức 
cộng đồng), Parent Leadership Action Network (Mạng lưới Hành động 
của Lãnh đạo Phụ huynh), East Bay Asian Youth Center (Trung tâm thanh 
thiếu niên Á châu vùng Đông Vịnh), và West Oakland Educational Task 
Force (Lực lượng hành động Giáo dục Tây Oakland). Muốn biết thêm chi 
tiết về làm việc với các nhóm này, hãy liên lạc với  273-1562.

TìnH nguyện
Nhiều người nói rằng giáo dục trẻ con cần cả một làng. Với California hiện 
đang đứng hạng thứ 47 trong quốc gia về chi tiêu cho giáo dục, thì sự 
đóng góp của phụ huynh và thành viên cộng đồng là tối quan trọng trong 
việc hổ trợ thành tựu học hành của học sinh.   Chẳng những người tình 
nguyện giúp đỡ nhân viên trường đáp ứng nhu cầu học sinh tốt hơn và 
hữu hiệu hơn mà sự hiện diện của người tình nguyện còn bảo cho học 
sinh rằng người lớn trong cộng đồng quan tâm tới các em và chất lượng 
kinh nghiệm học hành của các em. Một số công ty cho công nhân thời 
gian nghỉ làm việc có ăn lương để tình nguyện làm việc trong trường học; 
quý vị hãy kiểm tra với Ban nhân sự chủ nhân của quý vị để xem coi công 
ty của quý vị có phúc lợi này không.
Tất cả những người tình nguyện cần nộp một giấy thử lao âm tính và 
người tình nguyện không người giám sát mà sẽ tương tác với học sinh thì 
cần hoàn tất tiến trình cho phép làm việc trước khi tình nguyện (đòi hỏi in 
dấu tay cho cả Bộ Tư Pháp California và Cơ quan FBI). Kết quả của TB 
Test thì có hiệu lực trong 4 năm và kết quả dấu tay thì dùng được cho ba 
năm. 
Quý vị có thể lấy đơn xin tình nguyện ở trường con quý vị hay điền đơn 
tình nguyện trên mạng ở www.oaklandschoolvolunteers.org/yes. Muốn 
biết thêm chi tiết hãy email cho: volunteers@ousd.k12.ca.us hay gọi 253-
1562.

Cơ HỘI LÀm vIệC Ở TRưỜng
Liên lạc với hiệu trưởng hay với PTA về cơ hội tình nguyện trong trường 
con mình như lái xe hay đi theo trông chừng học sinh trong chuyến đi dã 
ngoại, phục vụ trong lớp, giúp văn phòng trường, phục vụ trong nhà ăn 
của trường hay giúp những người quyên tiền hay những dự án đặc biết 
hay hoạt động khác.

Cơ HỘI LÀm vIệC Ở KHắP HỌC KHu
Chúng tôi cần phụ huynh và tình nguyện viên cộng đồng trong nhiều vai 
trò khắp học khu như tình nguyện trong lớp học, dạy kèm đọc viết, làm 
việc trong thư viện và vườn trường, phụ giúp trắc nghiệm và đăng ký, cố 
vấn và diễn giả.  Muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi 273-1562. 

Cố vẤn CÁC CHương TRìnH
Viễn ảnh cho chương trình cộng tác cố vấn là cung cấp cho học sinh 
OUSD những mẫu vai trò người lớn có thể giúp cải tiến thành tích học 
hành của học sinh, thái độ đối với trường và sự liên hệ người đổng trang 
lứa.  
Chương trình cố vấn này cộng tác với các tổ chức để tập trung sự tuyển 
lựa người, sắp xếp và công nhận cố vấn. Người cố vấn hoàn tất một tiến 
trình sàng lọc và huấn luyện qua tổ chức mà họ xin tình nguyện. Các tổ 
chức cộng tác bao gồm Be a Mentor, BUILD, Big Brothers Big Sisters, 
CORO Exploring Leadership Program, EBAYC, Girls Inc., East Bay 
College Fund, Friends for Youth, and Bay Area Mentoring. Quý vị có thể 
tìm thấy một danh sách đầy đủ các chương trình cố vấn mà OUSD cộng 
tác ở www.ousd.k12.ca.us/mentoringpartners. Nếu quý vị muốn tham 
gia như là một cố vấn cho con mình hay một học sinh khác của OUSD thì 

HỌC Hè
OUSD công nhận mùa hè quan trọng như là thời gian để học sinh 
tiếp tục học hỏi, cho dù là liên quan tới chính khóa, thể thao, âm 
nhạc hay là các hoạt động trau giồi. Để giúp hổ trợ học sinh trong 
hè, OUSD cung cấp các Chương trình Hè đa dạng cho học sinh mọi 
lứa tuổi, do nhiều nguồn tài trợ đi từ quỹ trường học tới tiền cho 
bên ngoài và tài trợ của thành phố. Hoạt động hè bao gồm những 
chương trình như Phục hồi học hành ở Trung học cấp ba cho học 
sinh trung học nào cần lấy bù tín chỉ. Các chương trình chuyển tiếp 
cho học sinh vào mẫu giáo, trung học cấp hai và cấp ba, Chương 
trình chuân bị hè cho học sinh có thành tích dưới điểm chuẩn, các 
chương trình trau giồi cũng như Lớp hè Mỹ thuật Oakland tài trợ bởi 
Measure G.
Xin viếng www.ousd.k12.ca.us/summerlearning để thấy các cống 
hiến đặc biệt hay liên lạc với trường của con quý vị để biết thêm 
thông tin. 
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xin gọi 253-1562 hay email volunteers@ousd.k12.ca.us.

PHIẾu BÁO đIỂm, THI TRắC ngHIệm vÀ 
LÊn LớP/TốT ngHIệP 
Khi chúng tôi quyết tâm chuẩn bị học sinh tốt nghiệp trung học với những 
khóa học và điểm số cần phải có để vào đại học, chúng tôi cần bảo đảm 
rằng chúng tôi đang xây dựng một nền tảng trên con đường để giúp các 
em học xong đại học. Phiếu báo điểm và các test và đánh giá theo tiêu 
chuẩn là những thước đo vững chắc cho nền tảng đó. Phần này giải thích 
những kết quả của test và điểm số nào thì cần cho học sinh để tiến lên 
cấp học kế cũng như cần cái gì cho tốt nghiệp trung học và vào được đại 
học. 

PHIẾu BÁO đIỂm
Tất cả học sinh trong OUSD đều nhận được Phiếu báo điểm, đánh giá bài 
vở của các em. Học sinh các cấp lớp K–5 nhận được Phiếu báo điểm dựa 
trên tiêu chuẩn hơn là với điểm số bằng chữ. Học sinh trung học cấp hai 
và cấp ba nhận điểm bằng chữ A, B, C,D,F vào cuối mỗi học kỳ và có sáu 
“kỳ tính điểm” ở khoảng cách đều đặn trong năm. 

PHIẾu BÁO đIỂm TRưỜng TIỂu HỌC
Con của quý vị sẽ nhận được điểm số bằng chữ cho mỗi môn học trong 
trung học cấp hai và cấp ba. Điểm trong ba kỳ tính điểm trong mỗi học kỳ 
quyết định điểm của học kỳ và chỉ có những điểm này trở thành một phần 
của hồ sơ vĩnh viễn của học sinh, gọi là học bạ (transcript). Mỗi phiếu báo 
điểm trong 6 Phiếu báo điểm cũng cho thấy những lần trễ học, vắng mặt 
và những thói quen học tập. Số tín chỉ đạt được trong mỗi môn học cho 
thấy vào cuối mỗi học kỳ và sẽ được ghi vào học bạ của học sinh. 
Con quý vị phải cố gắng đạt một điểm “C” hay cao hơn cho mỗi môn học 

(toán, Anh ngữ, khoa học, khoa học xã hội, ngôn ngữ thế giới, hội họa hay 
nghệ thuật trình diễn), vì điểm này sẽ cho con quý vị một điểm tổng trung 
bình - GPA là 2.0 hay cao hơn và làm cho cháu có đủ điều kiện vào một 
trường đại học của tiểu bang California. Muốn vào University of California 
con quý vị phải có một điểm trung bình GPA là 3.0 trở lên, có nghĩa là hầu 
hết điểm của cháu phải là B hay A. Ngoài ra, cũng phải ghi nhận rằng học 
sinh đạt tín chỉ (credits) ở trung học cấp ba khi hoàn tất một môn học và 
con quý vị phải có khoảng  60 credits mỗi năm để lên tới con số credits 
tốt nghiệp là 230 trong bốn năm học ở trung học cấp ba. Nếu con quý vị 
rớt một môn học hay nhận được điểm “D”, thì chúng tôi khuyên quý vị nên 
liên lạc với giáo viên cố vấn của con mình, hiệu phó hay hiệu trưởng để 
tìm cách giúp cháu bổ khuyết môn học và đi đúng đường để tốt nghiệp. 
Học khu có những khóa hội thảo để giúp phụ huynh hiểu phiếu báo điểm 
và học bạ. Nếu quý vị quan tâm, thì xin hỏi hiệu trưởng để biết thêm chi 
tiết, hãy gọi 253-1562, hay vào www.ousd.k12.ca.us. 

PHIẾu BÁO đIỂm CỦa TRung HỌC CẤP 
HaI vÀ CẤP Ba
Con quý vị sẽ nhận được điểm số bằng chữ cho mỗi môn học trong 
trường trung học. Điểm trong ba kỳ tính điểm trong mỗi học kỳ quyết định 
điểm số của học kỳ và chỉ có những điểm này sẽ trở thành một phần của 
hồ sơ vĩnh viễn của học sinh, gọi là học bạ (transcript). Mỗi phiếu báo 
điểm trong tổng số 6 phiếu cũng cho thấy những lần đi học trễ, vắng mặt 
và thói quen học hành cũng như số tín chỉ (credits) đạt được từ mỗi môn 
học. Con quý vị phải cố đạt một điểm “C” hay cao hơn trong mỗi môn học 
(toán, Anh ngữ khoa học, khoa học xã hội) vì điểm số này sẽ cung cấp 
cho con quý vị một điểm trung bình cộng (GPA) là 2.0 hay cao hơn và làm 
cho em có đủ điều kiện thu nhận vào California State University và/hay 
University of California.  Hơn nữa, điều quan trọng là học sinh đạt tín chỉ 
ở trung học cấp ba khi các em đậu một môn học và con quý vị phải đạt 
khoảng 60 tín chỉ một năm để đạt mức  tổng cộng cần thiết cho tốt nghiệp 
là 230 tín chỉ trong 4 năm học ở cấp ba. Nếu con quý vị không đạt mức độ 
này thì chúng tôi khuyên quý vị liên lạc với giáo viên cố vấn của con quý vị 
hay hiệu trưởng. 
Học khu có những buổi hội thảo để giúp phụ huynh hiểu phiếu báo điểm 
và học bạ. Nếu quý vị quan tâm thì xin hỏi hiệu trưởng để biết thêm thông 
tin, gọi 434-7752, hay kiểm tra qua địa chỉ www.ousd.k12.ca.us. 

CÁC đÁnH gIa TIÊu CHuẩn HÓa
Kết hợp với điểm, các trường học dùng các loại đánh giá khác nhau để 
đo lường việc học hành của học sinh, quyết định xếp lớp Anh ngữ và 
Toán, và làm những quyết định về tốt nghiệp và lên lớp. Tiểu bang cũng 
dùng kết quả các bài thi kiểm tra để quyết định Chỉ số Học lực (API) của 
mỗi trường, chỉ số này là kết quả cộng lại của tất cả học sinh thành một 
điểm số duy nhất. Điển API là một đo lường chất lượng học tập của học 
sinh ở một trường và các điểm số này được dùng rộng rãi để so sánh các 
trường với nhau. Tiểu bang cũng đo lường thành tích của học khu bằng 
cách dùng API cho mọi trường bán công và trường trong học khu. Muốn 
biết điểm API của Oakland xin xem trang 9.

đÁnH gIÁ CỦa HỌC KHu 
Học sinh được học khu đánh giá về môn toán và Anh văn-Ngữ văn vài lần 
trong một năm để  đo lường sự tiến bộ của các em tới mức nắm vững cấp 
lớp. Quý vị hãy làm việc với giáo viên của con mình để duyệt kết quả và 
nhận ra những kỹ năng nào cần ưu tiên cao nhất và ý niệm phải học tập 
với con mình ở  nhà. 

TIỂu Bang đÁnH gIÁ HỌC sInH 
TROng CÁC LớP 2–11
Mỗi xuân về, thì tiểu bang đòi hỏi học sinh từ lớp 2 tới lớp 11 dự kỳ thi 
Tiêu chuẩn California (California Standards Tests - CST) như là một phần 
của chương trình Báo cáo và Thi cử tiêu chẩn (STAR) để dánh giá sự 
thành thạo cấp lớp về toán và môn Anh ngữ-Ngữ văn. Ở một vài cấp lớp, 
học sinh cũng được trắc nghiệm về khoa học, khoa học xã hội, viết lách 

 anH vĂn-ngữ vĂn TOÁn 
 Ngày 23 tháng 7, 2013 Ngày 24 tháng 7, 2013
 Ngày 1, tháng 10, 2013 Ngày 2 tháng 10, 2013
 Ngày 7, tháng 12, 2013 Ngày 14, tháng 12, 2013
 (Saturday administration) (Saturday administration) 

 Ngày 4, tháng 2, 2014 Ngày 5, tháng 2, 2014 
 Ngày 18, tháng 3, 2014 Ngày 19, tháng 3, 2014 
Có câu hỏi về Kỳ thi CaHsEE, thì xin gọi 451-4164, ext. 1113.

nHững ngÀy TỔ CHứC KỲ THI CaHsEE 2013-14

CuỘC nÓI CHuyện về PHIẾu BÁO đIỂm
Sau đây là vài đề nghị về cách đáp ứng tốt các thông tin trong phiếu 
báo điểm của con em quý vị:  
• Hãy xem Phiếu báo điểm một mình trước rồi quyết định xem coi 

nên chú trọng cái gì trước khi nói chuyện với con cái. 
• Khi nói chuyện với con mình, quý vị hãy chú trọng tới cả lãnh vực 

tốt lẫn lãnh vực có vấn đề.
• Hãy để con quý vị nói về những thành công của cháu.
• Lượt qua mọi khó khăn và hỏi cháu chuyện gì xảy ra. 
• Hãy giữ bình tĩnh, ngay cả khi có phiếu báo điểm tệ.
• Nếu phiếu báo điểm tốt đẹp—nhất là khi có tiến bộ lớn so với kỳ 

rồi—thì quý vị hãy ăn mừng với con mình! 
Lời khuyên: Hỏi con mình về sự việc xảy ra thường trong lớp học—
chứ không phải chỉ có lúc có phiếu báo điểm. Quý vị sẽ ít bị ngạc 
nhiên hơn về điểm số và quý vị sẽ  nói với cháu rằng học hành thì 
quan trọng.
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và sức khỏe thân thể. Tất cả học sinh phải dự kỳ thi ngay cả học sinh 
đang học Anh ngữ  và học sinh thuộc Giáo dục đặc biệt. Học sinh có thể 
được khỏi thi CST khi cha mẹ yêu cầu. 
Các bài thi kiểm tra STAR được tổ chức vào tháng 4 hay 5 và hầu hết phụ 
huynh nhận được kết quả (Báo cáo STAR của học sinh) trong thư vào 
tháng 8 hay tháng 9. Báo cáo cho thấy kết quả của kỳ thi CST theo các 
mức độ thành tích: xa dưới mức cơ bản, cơ bản, thành thạo và cao cấp. 
Một sự thay đổi về mức độ từ năm này qua năm khác có thể có ý nghĩa 
hơn là những thay đổi trong cùng một mức độ. Quý vị hãy xem xét các 
điểm số này cùng với bài vở và điểm trong học kỳ của học sinh khi quý vị 
nói chuyện với giáo viên của con quý vị về  những mặt mạnh của cháu và 
những mặt cần cải tiến.
Bản báo cáo STAR cũng bao gồm con số danh sách đọc California của 
con quý vị, mà quý vị có thể dùng để truy cập một danh sách về sách thích 
hợp cho trình độ đọc sách của cháu theo điểm CST quyết định trong môn 
Anh văn-Ngữ văn. Nếu quý vị có gì muốn hỏi thêm về CSTs hay chương 
trình STAR, hãy viếng thăm website của Bộ Giáo dục California ở www.
cde.ca.gov/ta/tg/sr/.
Học sinh Anh ngữ cũng phải lấy kỳ thi California English Language 
Development Test (CELDT) mỗi năm, để đánh giá sự tiến bộ trong việc 
quán triệt tiếng Anh Một điểm số 4 hay 5 cho thấy tinh thông. Điều quan 
trọng là quý vị phải nói chuyện với các giáo viên hay hiệu trưởng nếu 
điểm của con quý vị không tiến bộ từ năm này qua năm khác. 

KỲ THI Ra TRưỜng TRung HỌC CẤP 
Ba CỦa CaLIFORnIa
Luật lệ của tiểu bang đòi hỏi tất cả học sinh lớp 10 phải lấy kỳ thi  ra 
trường trung học cấp ba (California High School Exit Exam-CAHSEE). Kỳ 
thi này đánh giá thành tựu học sinh trong môn Anh văn-Ngữ văn (ELA) và 
Toán.  Tất cả học sinh, kể cả học sinh khuyết tật, đều phải đậu cà hai kỳ 
thi ELA và toán này để được tốt nghiệp trung học cấp ba. Theo kế hoạch 
Giáo dục cá nhân (Individualized Education Plan - IEP) hay kế hoạch 504, 
học sinh khuyết tật sẽ được cung cấp phương tiện hay sửa đổi thích hợp 
tùy theo quyết định của nhóm IEP hay 504.
Phần ELA của các bài thi trắc nghiệm bao gồm nhiều câu hỏi tự lựa chọn 
câu trả lời và một bài văn viết. Nó bao gồm từ vựng, bài đọc về thông tin, 
bài đọc về kiến thức, các chiến lược viết lách, áp dụng viết và các quy 
ước về viết. Phần toán gồm có những câu hỏi có nhiều trả lời để chọn về 
thống kê, phân tách dữ liệu, xác suất, hiểu biết các con số, đo lường, hình 
học, đại số, hàm số và lý luận toán học. Báo cáo gồm điểm số của con 
quý vị, điểm số cần có để đậu và tình trạng đậu/rớt của con quý vị.  Nó 
cũng bao gồm một phân tích hiệu năng của học sinh trong lãnh vực đặc 
biệt của ELA và toán.   
Tất cả học sinh đều có những cơ hội thêm để lấy các tests này trong các 
lớp 11 và 12 nếu như các em không đậu một hoặc cả hai phần bài test 
trong lớp 10. Nếu con quý vị cần thi lại, thì quý vị hãy nói với giáo viên 
cố vấn và giáo viên của con quý vị để hiểu biết những kỹ năng và ý niệm 
mà cháu cần cải tiến nhất để đậu. Hãy kiểm tra với  www.cde.ca.gov/ta/
tg/hs/ để biết thêm thông tin về CAHSEE, bao gồm các câu hỏi bài thi, 

hướng dẫn học hành, hay tham khảo với giaó viên của con quý vị, giáo 
viên cố vấn hay hiệu trưởng.
EDUCATION CODE SECTIONS 48980 (E), 60851; BOARD POLICY 6162.52; ADMINISTRATIVE 
REGULATION 6162.52

đIều KIện LÊn LớP vÀ TốT ngHIệP
Học sinh ở Oakland được lên lớp khi các em chứng tỏ đã nắm vững các 
bộ môn ở mỗi cấp lớp. Điều quan trọng là học sinh đến lớp mỗi ngày để 
có thể tiếp thu càng nhiều giảng dạy càng tốt. Học sinh nào không đậu 
bốn môn căn bản ở trung học cấp hai thì sẽ không được dự lễ tốt nghiệp, 
nhưng sẽ vẫn được lên trung học cấp ba.
Hãy kiểm www.ousd.k12.ca.us để biết chánh sách cập nhật của Hội 
đồng giáo dục về các điều kiện lên lớp và ở lại lớp của học sinh tiểu học 
và trung học cấp hai.

TốT ngHIệP vÀ LÊn LớP CỦa HỌC 
sInH TRung HỌC CẤP Ba
Học sinh trung học cấp ba phải hội đủ 4 điều kiện tối thiểu sau đây để 
được tốt nghiệp: 
• 230 tín chỉ (credits ) trong các môn bắt buộc 

(khóa học lục cá nguyệt = 5 credits, khóa học cả năm = 10 credits) 
• Một điểm tổng trung bình (GPA) là 2.0
• hoàn tất dự án lớp 12
• đậu kỳ thi ra trường California High School Exit Exam (CAHSEE) trong 

cả hai môn Toán và Anh-Ngữ văn
Một biểu đồ cho thấy các khóa học mà tốt nghiệp trung học đòi hỏi thì ở 
dưới đây. 
Học sinh nào rớt các môn chính thì phải theo học các chương trình Sau 
giờ học, lớp hè, hay một giải pháp thay thế để lấy bù tín chỉ các khóa học 
(giới hạn 2 khóa học hay 10 tín chỉ cho mỗi lớp hè). Không có việc học 
sinh trung học cấp ba bị chính thức lưu ban. Mà học sinh nào đạt điểm 
rớt (F) trong một khóa học thì sẽ không có tín chỉ cho khóa học đó và sẽ 
được giới thiệu tới chương trình phục hồi tín chỉ bắt buộc. Mặc dù các học 
sinh thiếu tín chỉ vẫn được lên lớp hàng năm, các em đó sẽ không được 
tốt nghiệp cho tới khi đáp ứng được mọi yêu cầu về tốt nghiệp. 
Học sinh có thể ghi danh vào các lớp xếp hạng cao cấp (AP) và tham gia 
kỳ thi AP quốcgia. Học  sinh nào đạt một điểm 3, 4, hay 5 trong kỳ thi thì 
có thể hưởng tín chỉ cần cho đại học.
EDUCATION CODE SECTIONS 48980 (K), 52244; BOARD POLICY 6141.5, ADMINISTRATIVE 
REGULATION 6141.5

EDUCATION CODE SECTIONS 51229, 48980(L); BOARD POLICIES 6143, 6146.1; 
ADMINISTRATIVE REGULATION 6146.1

TRang WEB Hướng dẫn về đIều KIện THu nHận CỦa unIvERsITy OF CaLIFORnIa (uC) vÀ CaLIFORnIa 
sTaTE unIvERsITy (Csu) 
— http://tinyurl.com/agcertifiedcourses 

Quý vị có thể tìm trường của con quý vị  và trang này liệt kê tất cả những khóa học của OUSD mà đã được chứng nhận là hội đủ một trong 
những yêu cầu về “a-g”.

— http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/requirements/index.html 
Đây là công việc chỉ cần một trạm dừng” cho mọi thứ quý vị cần biết về các điều kiện thu nhận UC cho sinh viên mới vào năm thứ nhất. 

— http://www.calstate.edu/admission/ 
Trang này cung cấp tất cả các điều kiện thu nhận vào CSU cho sinh viên mới vào năm thứ nhất.

— http://www.csumentor.edu/planning/high_school/ 
CSU Mentor là một website trên mạng nhằm giúp học sinh có kế hoạch học đại học trong khi còn ở trung học. 
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HỔ TRỢ đỂ gIÚP đỡ HỌC sInH TốT ngHIệP
Chứng chỉ GED (tương đương với trung học) là một thay thế cho văn bằng trung học cho học sinh nào quá thiếu credits ở trung học cấp ba. Các 
lớp học thì có ở các địa điểm khác nhau khắp Oakland. Các chương trình chuẩn bị cho GED thì nằm tại trường Dewey và Rudsdale. Các dịch vụ 
trắc nghiệm và đánh giá GED được cung cấp ở McClymonds High. Muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi 273-2310.
Phục hồi tín chỉ trung học hè thì thường dành cho học sinh nhận được điểm “D” hay “F” trong một môn chính. Những khóa học này có thể được 
dùng để lấy tín chỉ giúp học sinh tốt nghiệp đúng thời gian. Cần nộp đơn để cứu xét thu nhận, và không bảo đảm ghi danh. Đơn có thể lấy trên 
mạng ở  www.ousd.k12.ca.us/SummerRecovery. Muốn biết thêm chi tiết hãy gọi College and Career Readiness Office số 273-2360.
Học tập độc lập là một giải pháp giáo dục do tình nguyện trong đó học sinh lớp 7 tới lớp 12 học hành độc lập dưới sự giám sát tổng quát của một 
giáo viên có sư phạm. Trong khi học sinh học độc lập theo học trình của Học khu và hội đủ các yêu cầu về tốt nghiệp của Học khu, học hành độc 
lập cho phép sự uyển chuyển để đáp ứng quyền lợi cá nhân và kiểu cách học hành. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Sojourner Truth Independent 
Study số 879-2980.
Cyber High là một chương trình điện toán cho phép học sinh lấy credits để tốt nghiệp bằng cách nhận sự giảng dạy và dự các kỳ thi qua Internet ở 
trường. Xin nói chuyện với hiệu trưởng hay giáo viên cố vấn ở trường trung học để biết thêm chi tiết vì   Cyber High thì có sẵn ở mọi trường trung 
học cấp ba.
Các trường thay thế lựa chọn là những chương trình tình nguyện áp dụng các chương trình giáo dục sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu cá nhân 
của học sinh. Các trường thay thế này cung cấp phương tiện cho những phương pháp giảng dạy mới và cách học mới trong xã hội thay đổi của 
chúng ta. Xem Phụ lục F.  
• Trường MetWest High School cống hiến một chương trình chuẩn bị đại học khắt khe bằng việc học hỏi dựa trên dự án và thực tập sinh. Học sinh 

cũng lây lớp ở đại học Laney College. Muốn biết thêm chi tiết hãy gọi 451-5902.• MetWest High School cống hiến một chương trình  học hành 
nghiệm nhặt có đặc điểm học tập dựa trên dự án và thực tập nội trú. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 879-0235.

• Emiliano Zapata Street Academy cống hiến một chương trình chuẩn bị đại học được cá nhân hóa đặc biệt nhắm mục tiêu học sinh nào trước kia 
không học tốt trong trường. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 874-3632.

• Oakland International High School cung cấp một chương trình học Anh ngữ có tiếng mẹ đẻ yễm trợ dành cho học sinh di dân và tỵ nạn. Muốn 
biết thêm chi tiết xin gọi 597-4287. 

Continuation Education programs (chương trình Giáo dục Tiếp tục) nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh 17-19 tuổi đang có nguy cơ không được 
tốt nghiệp. Các trường tiếp tục này cho học sinh cơ hội lấy bằng tốt nghiệp trung học và/hay chuẩn bị cho các em học đại học cộng đồng và theo 
nghề nghiệp.
• Dewey High School, 874-3660
• Rudsdale High School, 636-7992
• Ralph J. Bunche High School, 874-3300
Community Day Schools (Trường cộng đồng ban ngày) phục vụ những học sinh bị đuổi học và ra tòa hay trong thời gian quản chế, cũng như học 
sinh có nguy cơ bị đuổi học. Chương trình này có đặc điểm là lớp ít học sinh, có dịch vụ theo dõi hồ sơ và tư vấn, và  những cấu trúc sửa đổi tính 
tình. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 531-6800.
Barack Obama Academy là một chương trình của trường cộng đồng ban ngày phục vụ học sinh lớp 7 ,8 có nguy cơ bị đuổi học. Chương trình này 
cống hiến chương trình giáo dục tư vấn với các dịch vụ sức khỏe tâm thần của Seneca Center. Muốn biết thêm chi tiết hãy gọi 729-7713.
Cửa ngõ dẫn tới đại học ở Đại học Laney (Gateway to College at Laney College) là một chương trình trong khuôn viên Laney College giúp đỡ học 
sinh 16-20 tuổi mà đã bỏ học ở trung học. Chương trình này cung cấp giúp đỡ ghi danh đôi cho học sinh nào muốn theo đuổi trung học trong khi 
đồng thời học lấy bằng AA. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi 986-6941.
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Quyền LỢI vÀ TRÁCH nHIệm
Học khu cam kết tạo và duy trì cộng đồng học hỏi tốt, an toàn, nuôi dưỡng 
và gây cảm hứng cho mỗi trẻ để hoàn tất xuất sắc học hành. Để bảo đảm 
rằng cả người lớn lẫn trẻ em đều được đối xử tôn trọng và có phẩm giá, 
chúng ta có những luật lệ để giúp chúng ta làm việc với nhau. Sau đây là 
một số các luật lệ đó. Nơi nào mà luật pháp yêu cầu thì các phần đặc biệt 
của luật Giáo dục tiểu bang, chính sách ban Quản trị Giáo dục Oakland 
hay luật lệ chính quyền khác thì được kể ra hay in ra đầy đủ. 
Trong suốt cuốn “Cẩm nang phụ huynh” này, chữ “phụ huynh” ngụ ý nói 
cả phụ huynh lẫn giám hộ.

CHuyÊn CẦn, vắng mẶT THưỜng 
XuyÊn vÀ TRốn HỌC
Học sinh nào mà cảnh giác và sẵn sàng học hành trong trường mỗi ngày 
thì tận dụng được hầu hết cơ hội học hành. Chuyên cần đều đặn thì quan 
trọng cho thành công của học sinh ở trường và ở ngoài trường. 
Chuyên cần của học sinh cũng góp phần cho tài nguyên của trường, bởi 
vì ngân sách của mỗi trường thì dựa trên sự chuyên cần trung bình hàng 
ngày từ năm trước.  
Vắng mặt thường xuyên mà không có lý do chánh đáng là khi một học 
sinh vắng 10% số ngày đi học hay nhiều hơn trong một năm học. Vắng 
mặt thường xuyên bao gồm có phép lẫn không phép. Mục tiêu chuyên cần 
của chúng tôi như là một Học khu Cộng đồng có đầy đủ dịch vụ là như 
sau: 
1. Giảm vắng mặt thường xuyên tới 5% học sinh ở một trường. 
2. 85%  học sinh trong OUSD sẽ đi học tới 95% của tổng số ngày học 
hàng năm.
3. Các trường đạt tới một tỷ lệ Chuyên cần trung bình hàng ngày (ADA) là 
98%.
Một học sinh được xem như là trốn học nếu em đó có 3 ngày vắng mặt 
không phép hay nhiều hơn và/hay 3 ngày đi học trễ hơn 30 phút. 

TRÁCH nHIệm PHÁP Lý CỦa CHa mẹ 
về CHuyÊn CẦn CỦa COn mìnH
Phụ huynh chịu trách nhiệm pháp lý để bảo đảm rằng mỗi trẻ từ 6 and 18 
tuổi đi học trong suốt năm học. Bất cứ ai tuổi 16 hay 17 đều có thể ghi 
danh vào lớp học  continuation classes (xem trang 21 để biết danh sách 
các Alternative Education programs.) Phụ huynh của trẻ trốn học có thể 
phải chịu trách nhiệm dân sự và tội phạm cho việc trốn học của con em 
mình. EDUCATION CODE SECTION 48200

THông BÁO về CHuyÊn CẦn
Khi một đứa trẻ vắng mặt ở trường, phụ huynh phải gọi trường mỗi ngày 
để xác nhận sự vắng mặt. Ngoài ra, vào lúc khai giảng hay trong thời gian 
đăng ký ở trường trung học cấp hai hay cấp ba, phụ huynh nào chưa ghi 
danh vô hệ thống báo gọi tự động thì phải chọn một con số nhận diện gọi 
là PIN, để cho phép phụ huynh tới được hệ thống. Mỗi tối, hệ thống gọi 
phụ huynh của học sinh vắng mặt ngày hôm đó. Phụ huynh cho vào thông 
tin học sinh cho phù hợp sự an toàn, nghe một danh sách lý do vắng mặt 
rồi bấm số thích hợp. Các lời nhắn tin thì có bằng tiếng Anh, Tây Ban 
Nha, Quảng đông, Việt, Á Rập và Khmer. Phụ huynh phải trả lời trước 3 

giờ chiều để người ta xóa sự vắng mặt không phép của con mình. 

vắng mẶT 
Vắng mặt ở trường chỉ được phép trong trường hợp đau yếu, cách ly, 
hẹn gặp bác sĩ, tang tế người thân trong gia đình, nhiệm vụ thẩm xét 
đoàn, cần thời giờ ở với một thành viên gia đình đang phục vụ trong quân 
ngũ và một vài lý do cá nhân chính đáng khác. Muốn biết trọn văn bản 
chánh sách vắng mặt trong EDUCATION CODE SECTION 48205, kể cả quyền lợi 
học bù, làm bù bài vở, thi cử, xem Phụ lục 6.
 Học sinh các lớp 7–12 có thể được phép vắng mặt ở trường để nhận dịch 
vụ y tế giữ kín mà không cần phụ huynh đồng ý. EDUCATION CODE SECTION 
46010.1

Vắng mặt không phép có thể ảnh hưởng tới vị thế học hành của học sinh 
và có thể không đạt được credit cho khóa học trong trường trung học cấp 
hai hay cấp ba. EDUCATION CODE SECTION 49067

HỌC sInH đI TRỄ
Học sinh đến lớp sau khi chuông đã reo được xem là trễ học. Học sinh 
trễ học, nhất là cấp trung học,  có thể phải học chương trình sau giờ học 
hay bị cấm túc cuối tuần. Học sinh nào trễ 30 phút không có lý do chánh 
đáng 3 lần hay nhiều hơn sẽ được xem là trốn học. Học sinh nào thường 
đến lớp trễ có thể bị loại ra khỏi các hoạt động ngoại khóa, bao gồm buổi 
khiêu vũ, thể thao và lễ tốt nghiệp. Phụ huynh cũng sẽ nhận được một thư 
thông báo trốn học (NOT) qua thư từ Học khu báo cho biết con họ trốn 
học. 

Hậu QuẢ CỦa vIệC TRốn HỌC
Học sinh nào nhận được thư báo trốn học thì cũng có thể bị gọi tới buổi 
họp Xét duyệt Chuyên cần (Student Attendance Review Team - SART), 
sẽ được tổ chức tại trường với nhân viên nhà trường. Ở buổi họp này 
sẽ có một hợp đồng chuyên cần được ký. Nếu sau đó hợp đồng này bị 
vi phạm, thì trường có thể giới thiệu học sinh này tới Hội đồng Xét duyệt 
chuyên cần của học sinh (School Attendance Review Board - SARB) để 
xét xử.  Nếu sau đó sự chuyên cần vẫn chưa tiến bộ thì SARB có thể giới 
thiệu học sinh này và/hay cha, mẹ tới viên chưởng lý học khu và/hay là 
ban quản chế hay tới tòa án để truy tố và/hay là sắp xếp vấn đề. EDUCATION 
CODE SECTIONS 48263, 48263.5

PHụC HồI TRốn HỌC

Học sinh nào ở ngoài trường trong giờ học mà không có giấy phép hợp 
lệ có thể bị cảnh sát chở tới trường của mình. Những học sinh đó nếu bị 
chở lần thứ hai sẽ phải ra Hội đồng xét xử chuyên cần trường (SARB) để 
nghe xử. Nếu học sinh này vẫn không tiến bộ trong chuyên cần thì SARB 
có thể giới thiệu em này tới Tóa án thiếu niên hay chưởng lý học khu. 
Trốn học là một vi phạm nghiêm trọng và  có thể đưa tới việc phụ huynh bị 
thưa là đã phạm tội vì không tuân theo yêu cầu chuyên cần của tiểu bang. 
EDUCATION CODE SECTIONS 48260, BOARD POLICY 5113.1 

THỜI KHÓa BIỂu đI HỌC HÀng ngÀy
Mỗi trường có một thời khóa biểu học riêng. Hãy kiểm tra với giáo viên 
con mình hay văn phòng trường để biết thời khóa biểu khi nào trường vào 
học và khi nào tan trường. 

ngÀy HỌC ngắn
Vào những ngày học ngắn, học sinh được ra về khoảng một giờ trước giờ 
thường lệ để giáo viên có thể cùng nhau lên kế hoạch hay tổ chức họp với 
phụ huynh. Ngày học ngắn thường xảy ra vào thứ tư nhưng ngày giờ thay 
đổi tùy theo trường. Xin nhớ tìm hiểu lịch trình những ngày học ngắn ở 

Tiền bị mất khi học sinh vắng mặt. Lợi nhuận của trường tùy 
thuộc vào sự chuyên cần trung bình hàng ngày của học sinh đi 
học năm trước. Khi một học sinh vắng mặt có phép, học sinh 
đó sẽ không bị bất lợi về học hành vì vắng mặt, nhưng trường 
vẫn sẽ bị mất tiền.



Oakland Unified School District 2013-2014 Cẩm nang Hướng dẫn Quý Phụ huynh 27

Interested in the most current updates about what’s happening inside Ousd schools? Follow us on Facebook or Twitter!
www.tinyurl.com/Ousdfacebook     |     www.twitter.com/Ousdnews

trường con mình. Đặc biệt quan trọng là cho phụ huynh học sinh tiểu học 
để sắp xếp đón các cháu sớm. Nhân viên nhà trường không có sẵn để 
trông nom học sinh sau tan học. BOARD POLICY 6111

KHuôn vIÊn TRưỜng đÓng vÀ mỞ 
TROng gIỜ Ăn TRưa
Những trường trung học cấp ba sau đây đóng cửa khuôn viên trường 
trong giờ ăn trưa, nghĩa là học sinh ở lại trong trường để ăn trưa: 
Castlemont, Fremont,McClymonds, Dewey, Bunche, Oakland High, 
Oakland International, Life, CCPA, Skyline, và Rudsdale.
Oakland Tech và MetWest cho phép học sinh rời sân trường trong giờ 
ăn trưa. Tất cả học sinh rời trường phải trở lại vào cuối giờ ăn trưa. Học 
khu cũng như nhân viên của Học khu không chịu trách nhiệm cho hành vi 
hay sự an toàn của học sinh rời trường trong giờ ăn trưa. Xin liên lạc với 
trường trung học của con quý vị để biết chánh sách ăn trưa của trường 
và/hay www.ousd.k12.ca.us để biết chính sách cập nhật của Hội đồng 
Giáo dục EDUCATION CODE SECTION 44808.5

sự BìnH đẴng vÀ KHông KỲ THị
Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên một môi trường học hỏi hổ trợ và nuôi 
dưỡng trong mỗi trường, nơi mà tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên, 
hiệu trưởng và các nhân viên khác được đối xử tôn trọng và có phẩm giá.  

CHÍnH sÁCH CHống KỲ THị/QuẤy 
nHIỄu vÀ CHuyỂn gIớI TÍnH
OUSD ngăn cấm kỳ thị không hợp pháp đối với các nhóm được bảo 
vệ theo EDUCATION CODE 200 AND 220 AND GOVERNMENT 
CODE 11135, SECTION 504 OF THE REHABILITATION ACT, THE 
AMERICANS WITH DISABILITIES ACT, VÀ TITLE IX.
Hội đồng quản trị giáo dục mong muốn cung cấp một môi trường học 
hành an toàn cho phép mọi học sinh hưởng cơ hội đồng đều trong các 
hoạt động, dịch vụ học hành và chương trình hổ trợ giáo dục khác. Hội 
đồng ngăn cấm ở mọi hoạt động của trường và học khu,kỳ thị bất hợp 
pháp, quấy nhiễu, hăm dọa và bắt nạt học sinh dựa trên giống người của 
học sinh đó, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia nhóm chủng tộc, công 
dân, tuổi tác, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, làm cha mẹ, khuyết tật thân 
thể hay tâm thần, tình trạng y khoa, tình trạng cựu chiến binh hay chiến 
binh khuyết tật, tính dục, khuynh hướng tính dục, giới tính, nhận diện giới 
tính hay bày tỏ giới tính, sự nhận biết một hay nhiều đặc tính như thế hay 
liên đới một người hay nhóm người với một hay nhiều hơn các đặc tính 
thực sự hay nhận biết này. 
Hội đồng quản trị công nhận rằng Học khu chịu trách nhiệm bảo đảm rằng 
Hội đồng tuân hành theo luật lệ  của liên bang và tiểu bang chi phối các 
chương trình giáo dục. Ngoài ra, Hội đồng phải bảo đảm cơ hội đồng đều 
cho mọi học sinh được thu nhận và hưởng mọi khóa học, mọi chương 
trình cố vấn và hướng dẫn, chương trình thể thao, thủ tục trắc nghiệm, 
giáo dục hướng nghiệp và các hoạt động khác. 

CHÍnH sÁCH về CHuyỂn gIớI TÍnH
Luật California ngăn cấm kỳ thị giới tính trong các trường công lập. 
Bộ luật điều lệ California định nghĩa “giới tính” là: “giới tính thực sự hay 
nhận thấy của một người và bao gồm nét nhận thấy của một người, vẻ bề 
ngoài hay cách xử sự cho dù nét đó hay vẻ bề ngoài, hay cách cư xử đó 
có khác với những điều truyền thống liên hệ tới giới tính của một người 
lúc sinh ra.” 
Chính sách này nhằm khuyên các nhân viên trường và ban giám hiệu về 
việc quan ngại của học sinh về chuyển giới tính và không phù hợp giới 
tính hầu tạo ra một môi trường học hành an toàn cho tất cả học sinh và để 
bảo đảm rằng mỗi học sinh hưởng đồng đều mọi phần của chương trình 
giáo dục Học khu..
Các trường học phải thi hành chính sách này như sau: 
• Tên/Đại từ Học sinh có quyền được gọi bằng tên và đại từ tương xứng 

với nhận diện giới tính, điều này được khẳng định kiên trì và đặc quyền 

ở trường. 
• Hồ sơ chính thức Học khu sẽ thay đổi hồ sơ chính thức của một học 

sinh để phản ảnh một sự thay đổi tên trong pháp lý hay giới tính khi Học 
khu nhận được tài liệu nói về một sự thay đổi giới tính hay danh tánh 
như vậy chiếu theo những yêu cầu pháp lý của California.

• Quyền tới được Phòng Vệ sinh Học sinh sẽ có quyền tới được phòng vệ 
sinh tương xứng với nhận diện giới tính đặc quyền và kiên trì ở trường. 

• Quyền tới được Phòng có tủ khóa Học sinh chuyển giới sẽ không bị 
buộc phải dùng phòng có tủ khóa tương xứng với giới tính lúc sinh ra.  

• Thể thao và Lớp Thể dục Học sinh chuyển giới sẽ không bị từ chối cơ 
hội tham gia thể dục thể thao. 

• Điều lệ về Ăn mặc Học sinh được quyền ăn mặc theo nhận diện giới tính 
của mình và điều này được khẳng định kiên trì và đặc quyền ở trường, 
trong giới hạn các điều lệ ăn mặc áp dụng ở trường của mình.

• Phân chia giới tính trong các lãnh vực khác Nói chung, trong những 
trường hợp khác khi mà học sinh phải chia tách theo giới tính ở các 
hoạt động, học sinh sẽ được phép tham gia theo nhận diện giới tính của 
mình được khẳng định đặc quyền và kiên trì ở trường. 

Mẫu đơn khiếu nại có sẵn ở các trường và ở Văn phòng Thanh tra, nằm 
tại khuôn viên Lakeview, Phòng Cafeteria, 746 Grand Avenue, Oakland, 
CA 94610. Muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi 874-3750. Chuyên viên của 
Học khu về EEO/Reasonable Accommodations & Leaves là Michael 
McGrath, tọa lạc tại phòng Human Resources Services & Support (HRSS), 
Khuôn viên Cole, 1011 Union Street, Oakland, CA 94608, (510) 273-3299. 
BOARD POLICIES 0410, 4030, 5145.3

Tư dO PHÁT BIỂu
Tất cả học sinh đều có quyền tự do phát biểu và báo chí trong khuôn viên 

HỌC sInH OaKLand Ăn Rau QuẢ TươI TROng 
vưỜn (OaKLand EaTs gaRdEn FREsH)
Nutrition Services (Dịch vụ ẩm thực) chú tâm tới việc tăng gia số 
lượng rau traí tươi phục vụ và tiêu thụ trong phòng ăn của trường. 
Một phần của nổ lực này là Chương trình Oakland Eats Garden 
Fresh, là một dự án chung của OUSD Nutrition Services và Ban 
Y tế Công cộng Quận hạt Alameda, kết nối lớp học với phòng ăn, 
giáo dục ẩm thực với sản phẩm phục vụ ở trường để tối đa hóa ảnh 
hưởng. Muốn biết thêm xin viếng chúng tôi ở www.ousd.k12.ca.us/
gardenfresh.

OaKLand FREsH
Oakland Fresh là một mạng lưới 21 chợ sản phẩm trường học 
khắp Học khu Thống nhất Oakland (OUSD) bán trái cây, rau cải, 
trứng, các loại hạt, mật ong và các thức ăn lành mạnh khác ở 
trường công lập. Những sản phẩm này thì tươi, được trồng hầu 
hết tại địa phương và không dùng thuốc trừ sâu. Các sản phẩm 
này mua từ các nông gia gia đình tại địa phương và từ những nhà 
phân phối sản phẩm, và do phụ huynh và học sinh phụ trách bán 
trong những giờ sau khi tan học mỗi tuần ở mỗi trường. Chợ sản 
phẩm tươi của trường ở Oakland mở cửa cho phụ huynh, học 
sinh, nhân viên và cư dân cộng đồng và nhiều chợ cũng nhận thẻ 
thực phẩm EBT. Mọi chợ sản phẩm trường đều có những buổi 
trình diễn nấu ăn và nếm món ăn hàng tháng, một chương trình 
Student Buyer Card và một Market-to-Classroom Lesson Toolkit 
cho giáo viên.  Xin viếng thăm www.ousd.k12.ca.us/markets để 
biết thêm chi tiết về các địa điểm riêng biệt. 
Nếu quý vị muốn làm việc tình nguyện ở một chợ trường học, thì 
xin email cho alexandra.emmott@ousd.k12.ca.us.

THựC đơn Bữa Ăn CỦa HỌC sInH
Thực đơn bữa ăn của tất cả các trường có sẵn trên mạng ở www.
ousd.k12.ca.us/mealmenus. Thực đơn được cập nhật hóa 
hàng tháng. Muốn biết thêm chi tiết xin email cho địa chỉ rebecca.
hopkins@ousd.k12.ca.us.



28 2013-2014 Cẩm nang Hướng dẫn Quý Phụ huynh Oakland Unified School District

Interested in the most current updates about what’s happening inside Ousd schools? Follow us on Facebook or Twitter!
www.tinyurl.com/Ousdfacebook     |     www.twitter.com/Ousdnews

trường, kể cả nhưng không giới hạn việc dùng bảng dán tin tức,phân 
phát các tài liệu in ấn và đơn xin, mang bảng tên, huy hiệu, biểu tượng 
và  quyền phát biểu trong các ấn bản, dù cho những ấn bản này có được 
trường tài trợ hay trường sử dụng hay không. Chỉ cấm phát biểu những 
gì tục tĩu, phỉ báng, hay những gì kích động học sinh phạm hành động trái 
luật trên cơ sở của trường hay vi phạm điều lệ hợp pháp của trường, bao 
gồm các chính sách không kỳ thị, hay cơ bản quậy phá hoạt động trật tự 
của trường. EDUCATION CODE SECTION 48907

QuẤy RốI TìnH dụC 
Luật tiểu bang, liên bang và chính sách học khu ngăn cấm việc quấy rối 
tình dục. Quấy rối tình dục nghĩa là những tấn công tình dục mà người 
kia không muốn, những yêu cầu để được ân huệ tình dục, hay sự liên 
hệ cơ thể hay bằng lời nói có bản chất tình dục được thực hiện làm cho 
điều kiện học hành hay sự việc can thiệp nghiêm trọng vào khả năng học 
hành của một học sinh hay tạo nên một môi trường học hành hay làm 
việc bị đe dọa, thù hằn, xúc phạm. Học sinh nào cảm thấy bị quấy rối tình 
dục bởi học sinh hay nhân viên học khu phải báo cáo sự việc lên hiệu 
trưởng hay người lớn có thẩm quyền khác. Phụ huynh phải báo cáo sự 
việc lên hiệu trưởng hay nhân viên điều hành được chỉ định trong trường. 
Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại các trường và tại văn phòng điều giải viên. 
Học sinh nào bị bắt gặp quấy nhiễu tình dục một học sinh khác hay nhân 
viên có thể bị tạm đuổi học và/hay đuổi khỏi trường. BOARD POLICY 5145.7, 
ADMINISTRATIVE REGULATION 5145.7, EDUCATION CODE SECTIONS 231.5, 49880 (G). Xin 
đọc Phụ lục để biết trọn văn bản hai chính sách đầu tiên. Về chính sách 
nói đến quấy rối tình dục của nhân viên, xem BOARD POLICIES 4119.11, 4219.11, 
4319.11; VÀ ADMINISTRATIVE REGULATIONS 4119.11, 4219.11, 4319.11.

CHÍnH sÁCH đÒI TIền HỌC sInH CHO 
CÁC Bữa Ăn
Hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8, 2002, chính sách được Hội đồng giáo dục 
chấp nhận thì như sau:
1. Học sinh nào mua bữa ăn sẽ không được nợ (không trả hay trả sau) 

quá 3 bữa ăn.
2. Vào ngày mắc nợ lần đầu, Dịch vụ Ẩm thực sẽ gởi thư về nhà cho 

phụ huynh đòi tiền với một mẫu đơn cho biết chi tiết là học sinh nợ bao 
nhiêu tiền.

3. Sau 3 lần đòi nợ, học sinh mua bữa ăn sẽ không được dọn ăn cho tới 
khi bắt đầu trả tiền. Nhân viên Dịch vụ Ẩm thực sẽ gởi thư đòi nợ về 
nhà cho phụ huynh cùng với mẫu đơn.

4. Học sinh nào mua bữa ăn với giá hạ thì vẫn được ăn.
5. Mỗi thứ Sáu, nhân viên Ẩm thực sẽ gởi thư về nhà cho phụ huynh học 

sinh mua bữa ăn với giá hạ đòi nợ, cho biết chi tiết học sinh này nợ bao 
nhiêu tiền.

Nếu quý vị có thắc mắc gì về chính sách tính tiền này, xin liên lạc với 
Nutrition Services (Dịch vụ Ẩm thực) số 879-8344.

Bữa Ăn mIỄn PHÍ / vớI gIÁ Hạ
Học sinh nào thuộc gia đình có lợi tức bằng hay thấp hơn mức quy định 
bởi Luật đủ điều kiện của California thì được có các bữa ăn miễn phí 
hay với giá hạ. Điều kiện và đơn xin thì có sẵn ở mọi trường học. Muốn 
biết thêm chi tiết xin gọi Nutrition Services số 879-8344. EDUCATION CODE 
SECTIONS 49510–49520, BOARD POLICY 3553, ADMINISTRATIVE REGULATION 3553

Đơn xin cấp bữa ăn thì quan trọng cho trường học và gia đình vì qua tiến 
trình đơn xin: 
1.  Học sinh có thể có đủ điều kiện được các bữa ăn dinh dưỡng miễn phí 

hay với giá hạ.
2.  Học sinh có thể được giảm giá cho kỳ thi AP (Advanced Placement) và 

SAT.
3.  Học sinh có thể theo học miễn phí chương trình sau giờ học.
4. Giáo viên có thể được miễn nợ thời còn sinh viên khi họ làm việc trong 

một trường có học sinh nhận các bữa ăn miễn phí hay với giá hạ. 
5. Học khu và các trường có đủ điều kiện được cấp hàng triệu đôla tài trợ 

như Title I và  eRate, củng cố kinh nghiệm giáo dục cho học sinh. 
Phụ huynh không cần phải có số an sinh xã hội để nộp đơn và các thông 

tin cung cấp trong đơn thì được giữ kín. Phụ huynh cũng có thể nộp đơn 
trên mạng ở địa chỉ: www.ousd.k12.ca.us/free-reducedmeals.

CẤm THu PHÍ TỔn Ở TRưỜng HỌC
Luật pháp gần đây nói rõ rằng trường học bị cấm đòi hỏi học sinh trả học 
phí,  ký quỹ, hay tiền gì phải trả khác để tham gia các hoạt động giáo dục 
trừ phi được luật pháp cho phép đặc biệt. Việc xin quà tặng tình nguyện 
vẫn có thể cho phép. Khiếu nại về lệ phí học sinh có thể nộp cho Văn 
phòng thanh tra qua quy trình Khiếu nại đồng nhất. 

CHương TRìnH TuỔI TRẻ CÓ CHa mẹ 
nuôI 
Học khu có dịch vụ cho thiếu niên con nuôi (bao gồm trẻ được giám thị 
bởi cơ quan quản chế quận hạt) những giúp đỡ như ghi danh học, thuyên 
chuyển và hổ trợ giáo dục. Những dịch vụ này được cung cấp bởi các 
chuyên viên Transitional Students and Families. Học sinh ở trong hệ thống 
cha me nuôi chăm sóc có thể nhận được dạy kèm, theo dõi hồ sơ, kết 
nối với các cơ quan quận hạt và các tài liệu giáo dục bổ sung. Muốn nói 
chuyện với  một chuyên viên xin hãy gọi Foster Youth Program số 273-
1659. Văn phòng này là một bộ phận của Transitional Students & Families 
Unit ở số 746 Grand Avenue.EDUCATION CODE SECTION 42920, BOARD POLICY 
6173.1

CHương TRìnH HỌC sInH vÀ gIa 
đìnH vô gIa Cư/mCKInnEy-vEnTO 
(mCKInnEy-vEnTO/HOmELEss 
sTudEnTs and FamILIEs PROgRam)
Chương trình McKinney-Vento, vốn là một phần của Khối Transitional 
Students & Families Unit, hổ trợ sự chuyển tiếp và thành công của học 

THỜI Hạn CHO HỌC 
sInH HỌC anH ngữ
Khi vào học ở học khu, bất cứ 
học sinh nào ghi ngôn ngữ nói 
ở nhà không phải Anh ngữ sẽ 
phải qua 2 đánh giá để quyết 
định trình độ Anh ngữ của em: 
1 test sơ khởi gọi là California 
English Language Development 
Test (CELDT) và 1 test về tiếng 
mẹ đẻ. Những đánh giá này sẽ 
được thực hiện trong vòng 30 
ngày kể từ ngày học sinh đến 
trường lần đầu, test tại trường 
hay tại Student Assignment and 
Bilingual Testing Office.
Dựa vào kết quả, học khu sẽ gởi 
thư về nhà một thơ thông báo 
phụ huynh (PNL) đề nghị phụ 
huynh chấp nhận một trong các 
chương trình sau:
• chương trình học Anh ngữ có 
yễm trợ bằng tiếng mẹ đẻ (SEI)
• chương trình giảng dạy Anh 
ngữ chính khóa
• chương trình giảng dạy song 
ngữ
Học sinh nào đã được phân 
loại là Học viên Anh ngữ (ELL) 
sẽ lấy test CELDT mỗi năm ở 

trường giữa ngày khai giảng và 
30 tháng 10 để được đánh giá 
lại. Phụ huynh sẽ nhận thư PNL 
cập nhật vào tháng 4 hay tháng 
5 cho năm học sau. 
Để được phân loại lại là Thông 
thạo Anh ngữ học sinh phải hội 
đủ tiêu chuẩn sau đây:
• Điểm CELDT: 4 toàn diện, 3 

hay cao hơn trong mỗi phần
• California Standards Test 

(CST) kết quả trong môn Anh-
Ngữ văn: 324 hay cao hơn

• Điểm học: C- hay cao hơn 
trong các môn chính (Anh 
ngữ, toán, khoa học, khoa học 
xã hội)

Hồ sơ học sinh được duyệt để 
tái phân loại 1 năm 2 lần – một 
lần vào tháng 10 và một lần vào 
tháng 2. Phụ huynh có học sinh 
tái phân loại là thông thạo Anh 
ngữ sẽ được thông báo bằng 
thư trong tháng 10-11 và/hay 
là tháng 2-3. Muốn biết thêm 
chi tiết xin liên lạc với  Student 
Assignment and Bilingual 
Testing Office số 434-7752. 
Văn phòng này ở số 2111 
International Boulevard.
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sinh nào trong Học khu mà không có nhà cửa ổn định. Học khu có những 
dịch vụ ủy thác qua luật McKinney-Vento Law đối với học sinh (tuổi từ 
3-22) là những học sinh mà không có nơi cư ngụ qua đêm thích hợp, 
thường xuyên, ổn định. Những người này có thể là đang tạm thời ở chung 
nhà với nhiều gia đình vì lý do bị đuổi nhà hay khó khăn kinh tế, sống 
trong nơi trú ngụ khẩn cấp hay chuyển tiếp, khách sạn hay nhà trọ, công 
viên xe kéo, bãi cắm trại hay những nơi không phải để ngủ như gara, gác 
mái, xe hơi hay công viên,v.v. Luật McKinney-Vento cũng bao gồm những 
trẻ không có người lớn đi theo, vốn là những em không thuộc sự chăm 
sóc của cha mẹ hay giám hộ. Các dịch vụ có sẵn có thể bao gồm kèm 
cặp, giúp di chuyển, dụng cụ học tập, giúp ghi danh và giới thiệu tới các 
chương trình cộng đồng và các cuộc hội thảo của phụ huynh/học sinh. 
Muốn biết thêm chi tiết xin nói chuyện với một chuyên gia của Transitional 
Students and Families số 273-1662. Văn phòng này tọa lạc tại 2111 
International Boulevard. ADMINISTRATIVE REGULATION 5111.13

gIÁO dụC CHO HỌC sInH dIện dI dÂn
Chương trình Giáo dục di dân, vốn là một phần của the Transitional 
Students & Families Unit, hổ trợ sự chuyển tiếp và thành công của học 
sinh di dân ở OUSD. Chương trình này cung cấp các dịch vụ hổ trợ bổ 
sung cho trẻ di dân hợp lệ tuổi từ  3- 21 mà chưa tốt nghiệp trung học 
và có cha mẹ làm nghề tạm hay theo mùa, kể cả công việc trong ngành 
nông (hái, cắt, đóng gói), đánh cá, chế biến thực phẩm (nhà máy đóng 
hộp, chế biến thịt, bơ sữa), hay các công nghiệp liên quan. Dịch vụ có 
trong chương trình học sinh di dân này có thể bao gồm giúp đỡ ghi danh, 
sách vở, hổ trợ học hành, dạy đọc viết cho gia đình, quản lý hồ sơ, và giới 
thiệu tới các chương trình cộng đồng và chương trình hè. Giáo dục di dân 
cũng cung cấp dịch vụ phụ cho Nhà trẻ, tiểu học, trung học và những trẻ ở 
ngoài trường cũng như giáo dục phụ huynh. Muốn biết thêm chi tiết, hãy 
liên lạc hay viếng chuyên gia Transitional Students & Families Specialist, 
ở 273-1658. Văn phòng chúng tôi nằm tại 746 Grand Avenue.

CHương TRìnH gIÚP đỡ HỌC sInH 
Tỵ nạn vÀ TRÚ ẩn
Chương trình Trợ giúp Học sinh Tỵ ạn và ẩn náu của OUSD- OUSD 
Refugee & Asylee Student Assistance Program- là một phần của Đơn vị 
Học sinh và Gia đình chuyển tiếp -Transitional Students & Families Unit 
, hổ trợ việc chuyển tiếp và thành công của học sinh tỵ nạn và ẩn náu 
vào OUSD. Chương trình cung cấp các chương trình giáo dục bổ sung, 
các dịch vụ (lớp hè, hội thảo phụ huynh, chương trình Sau giờ học và 
các chương trình giải trí); giúp đỡ ghi danh và định hướng vào hệ thống 
trường học Mỹ và tư vấn, hổ trợ giáo dục cho học sinh tỵ nạn, ẩn náu, gia 
đình các em và giáo viên của các em. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 842-
6592 hay viếng thăm Transitional Students & Families Unit ở 746 Grand 
Avenue.

HỌC sInH CÓ THaI vÀ HỌC LÀm CHa 
mẹ
Học sinh có thai có thể chọn lựa ở lại với trường đang học hay chuyển 
qua một chương trình học độc lập của học khu hay chương trình Cal-
SAFE của hạt Alameda, có những lớp học làm cha mẹ ngoài học trình 
bình thường. Muốn biết thêm chi tiết về việc chuyển tới những chương 
trình này, xin gọi Betty McGee số 273-1621.

PRysm (CHương TRìnH vÀ Cơ sỞ 
Hướng dẫn CHO THIỂu số TÍnH dụC 
TRẻ) (PROgRams and REsOuRCEs 
FOR yOung sEXuaL mInORITIEs)
Học khu cam kết sự an toàn cho tất cả học sinh và công nhận rằng giới 
đồng tính, chuyển giống, lưỡng tính và học sinh có vấn đề (LGBTQ) 
là chủ đề bị quấy nhiễu bất thường ở trường. OUSD BOARD POLICY 
5171 được phát triển để hổ trợ những học sinh đó và một môi trường an 
toàn cho tất cả mọi người. Muốn biết thêm chi tiết về PRYSM hay những 
chương trình khác phục vụ học sinh LGBTQ và gia đình, kể cả những học 

viên Anh ngữ, hãy gọi 879-2861. Về giúp đỡ khủng hoảng 24 tiếng đồng 
hồ, hãy gọi  415-333-HELP (4357).

XIn PHÉP KHỏI mỔ Xẻ THÚ vậT  
Một học sinh phản đối vì đạo đức  việc mổ xẻ hay làm hại hay giết hại 
súc vật giờ học trong lớp có thể được phép miễn làm với điều kiện là việc 
phản đối này được chứng minh bằng một thư ngắn của phụ huynh. Giáo 
viên có thể làm việc với học sinh đó để triển khai và đồng ý làm một dự án 
thay thế. Học sinh đó sẽ không bị kỳ thị vì quyết định đó. EDUCATION CODE 
SECTIONS 32255-32255.6, BOARD POLICY 5145.8, ADMINISTRATIVE REGULATION 5145.8 

THông BÁO CHO PHụ HuynH về TITLE 
III (LEP)
Trong vòng 30 ngày kể từ khai giảng mỗi năm, phụ huynh được thông báo 
về đánh giá học sinh là Kém Anh ngữ (Limited English Proficient-LEP) có 
những lý do cho việc đánh giá đó, phương pháp giảng dạy sẽ dùng, làm 
sao mà phương pháp này sẽ giúp đứa trẻ học Anh ngữ và đáp ứng được 
tiêu chuẩn học hành, thủ tục để thoát khỏi chương trình, tốc độ chuyển 
tiếp qua Anh ngữ của học sinh và tốc độ trông đợi của học sinh này về 
tốt nghiệp trung học cấp 3. Nếu có thể được thì tất cả thông báo sẽ được 
cung cấp bằng thứ ngôn ngữ mà phụ huynh hiểu được. BOARD POLICY 6174. 
Một số học viên học Anh ngữ (ELL) được chỉ định là LEP.

gIÁO dụC CHO HỌC vIÊn anH ngữ
dịCH THuậT  
Khi có 15% hay nhiều học sinh hơn trong bất cứ trường nào nói cùng một 
thứ tiếng khác tiếng Anh thì tất cả tài liệu gởi cho phụ huynh các em đó 
phải được viết ra bằng tiếng Anh và bằng một thứ ngôn ngữ mà họ hiểu. 
EDUCATION CODE SECTION 48985

CHương TRìnH ngôn ngữ vÀ THông TIn
Học khu cống hiến cho học sinh thuộc diện Học viên Anh ngữ (ELL) sự 
phát triển và giảng dạy Anh ngữ để cung cấp cho các em cơ hội đồng 
đều hưởng được học trình cốt lõi, theo Kế hoạch chính của các trường 
Oakland dành cho học viên Anh ngữ, điều lệ tiểu bang và liên bang và ủy 
thác pháp lý. Phụ huynh sẽ được thông báo bằng Anh ngữ và tiếng mẹ 
đẻ các điểm số bài thi của các học sinh và những giải pháp giảng dạy, 
kể cả quyền của phụ huynh tham gia các hội đồng cố vấn trường và yêu 
cầu miễn trừ cho con họ khỏi theo chương trình nếu họ muốn. Phụ huynh 
có thể yêu cầu giảng dạy bằng tiếng mẹ đẻ cho con mình. Muốn biết 
thêm chi tiết hay giúp đỡ, hãy liên lạc hiệu trưởng hay văn phòng Student 
Assignment and Bilingual Testing, nằm tại 2111 International Boulevard, 
điện thoại số 434-7752. 

Ủy Ban Cố vẤn HỌC vIÊn anH ngữ 
(ELaC) Ủy Ban Cố vẤn HỌC vIÊn anH 
ngữ CỦa HỌC KHu (dELaC)
Những trường nào có 21 học sinh hay nhiều hơn được nhận diện là học 
viên Anh ngữ (ELL) theo học, bất kể ngôn ngữ nào thì phải duy trì một ủy 
ban tư vấn Học viên Anh ngữ (ELAC). ELAC chịu trách nhiệm chủ yếu 
cho tư vấn hiệu trưởng và nhân viên về các chương trình và dịch vụ giáo 
dục cho học sinh ELL và cũng cố vấn cho Hội đồng nhà trường (SSC) 
về Kế hoạch cho Thành tựu học sinh của trường. Các thông báo về họp 
phải dịch và thông dịch viên phải có trong những buổi họp ELAC. Một đại 
diện phụ huynh phải được bầu để phục vụ cho Ủy ban tư vấn Học viên 
Anh ngữ Học khu (DELAC), ủy ban này phục vụ như là một ủy ban tư vấn 
phụ huynh cho Học khu.  DELAC họp vào ngày thứ Ba của tuần lễ thứ 
ba hàng tháng lúc 6 p.m.  tại Brookfield Elementary, 401 Jones Avenue.  
ELAC và DELAC cố vấn cho Học khu về việc chi tiêu các quỹ tài trợ cho 
Trợ giúp Ảnh hưởng Kinh tế-Chương trình giúp tinh thông Anh ngữ (EIA-
LEP) cũng như quỹ Title III của liên bang.  ELAC có thể giao trách nhiệm 
của mình cho SSC để tránh trùng lặp những việc làm. Trong khi chỉ có 
những ai được bầu chính thức vào ELAC và DELAC mới có thể bỏ phiếu, 
các buổi họp thì mở cửa cho mọi người. Muốn biết thêm chi tiết, hãy liên 
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lạc với hiệu trưởng hay Department of State and Federal Programs số 
879-1029.

THỦ TụC KHIẾu nạI đồng nHẤT 
(unIFORm COmPLaInT PROCEduREs)
Học khu khuyến khích giải quyết không chính thức, sớm sủa các khiếu nại 
ở cấp trường học khi nào có thể được. Xin liên lạc với hiệu trưởng hay 
Nhân viên Điều hành nếu quý vị có quan tâm. 
Học khu sẽ dùng các Thủ tục Khiếu nại đồng nhất (UCP)  để giải quyết 
các khiếu nại được cho là kỳ thị bất hợp pháp, quấy nhiễu, hăm dọa hay 
bắt nạt trong các chương trình và hoạt động ở Học khu dựa trên các 
đặc tính thực sự hay nhận thấy về sắc dân hay chủng tộc, màu da, tổ 
tiên, quốc tịch, nguồn gốc dân tộc, nhận diện nhóm chủng tộc, tuổi tác, 
tôn giáo, hôn nhân hay tình trạng làm cha mẹ, khuyết tật thân thể hay 
tâm thần, tính dục, khuynh hướng tính dục, giới tính, nhận diện giới tính, 
bày tỏ giới tính hay thông tin về gien hay các đặc tính nào khác ghi trong 
EDUCATION CODE 200 OR 220, PENAL CODE 422.55, HAY GOVERNMENT CODE 11135, hay 
dựa trên sự liên hệ tới một người hay nhóm người với một hay nhiều đặc 
tính thực sự hay nhận thấy này.
Một học sinh, phụ huynh hay giám hộ có thể nộp một đơn khiếu nại về bắt 
nạt bằng miệng hay bằng văn bản cho hiệu trưởng, đại diện hiệu trưởng 
hay thanh tra Học khu. 
Thủ tục khiếu nại đồng nhất cũng được dùng để giải quyết các khiếu nại 
được cho là thất bại của học khu trong việc thi hành việc cấm chỉ đòi hỏi 
học sinh trả học phí, ký quỹ hay chi trả nào khác cho việc tham gia các 
hoạt động giáo dục và bất cứ khiếu nại nào cho rằng thất bại trong việc thi 
hành luật tiểu bang và liên bang trong các yêu cầu phát triển và áp dụng 
kế hoạch an toàn trường, và luật của tiểu bang và/hay của liên bang trong 
Giáo dục tráng niên, Chương trình trợ giúp theo loại xin ngân sách, Giáo 
dục di dân, Giáo dục kỹ thuật và Kỹ thuật nghề nghiệp, Chăm sóc trẻ và 
các chương trình phát triển, chương trình Dinh dưỡng trẻ và các Chương 
trình Giáo dục đặc biệt.  
Học khu ngăn cấm bất cứ hình thức trả thù nào chống lại người khiếu 
nại trong quy trình khiếu nại. Việc tham gia quy trình khiếu nại thì không 
có ảnh hưởng cách nào vào tình trạng, điểm số hay việc làm của người 
khiếu nại. 
Gabriel Valenzuela, Thanh tra và Điều phối viên cua Title IX, chịu trách 
nhiệm nhận và theo dõi tất cả khiếu nại chính thức của Học khu. Ngoái ra, 
thanh tra còn sẽ điều tra các khiếu nại về kỳ thị, về chương trình cho Học 
viên Anh ngữ (ELL), và trả thù hay can thiệp vào việc ủng hộ chương trình 
ELL.
Nếu người khiếu nại không thể viết đơn khiếu nại do không biệt đọc viết 
hay khuyết tật nào khác thì nhân viên Học khu sẽ giúp người đó làm đơn 
khiếu nại. Một bản thủ tục khiếu nại đồng nhất sẽ có sẵn và miễn phí. 
Chính sách về khiếu nại đồng nhất của Học khu và điều lệ hành chánh 
sẽ được niêm yết trong mọi trường học của Học khu và văn phòng, kể cả 
phòng nghỉ của nhân viôn và phòng họp của học sinh. Nếu có 15 phần 
trăm học sinh hay nhiều hơn ghi danh trong một trường nào mà nói cùng 
một ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh thì mọi chính sách của Học 
khu, điều lệ, đơn từ và thông báo liên quan tới thủ tục khiếu nại đồng nhất 
phải được dịch ra ngôn ngữ đó (EDUCATION CODE 234.1, 48985)

Các khiếu nại được cho là kỳ thị, quấy nhiễu, hăm dọa hay bắt nạt phải 
nộp trong vòng sáu tháng kể từ ngày được xem như có xảy ra kỳ thị, quấy 
nhiễu, hăm dọa hay bắt nạt hay là ngày mà người khiếu nại lần đầu tiên 
biết các sự kiện được cho là kỳ thị, quấy nhiễu, hăm dọa hay bắt nạt trừ 
phi thời gian nộp đơn được gia hạn bởi Giám đốc Học khu hay đại diện. 
Các khiếu nại sẽ được điều tra và một quyết định bằng văn bản hay 
tường trình sẽ được gởi tới người khiếu nại trong vòng 60 ngày trên lịch 
kể từ ngây nhận được khiếu nại 60 ngày này có thể gia hạn bâng một 
thỏa hiệp viết bởi người khiếu nại. Người của Học khu mà chịu trách 
nhiệm điều tra khiếu nại sẽ tiến hành và hoàn tất điều tra theo 5 CCR 
4680-4687 và theo các thủ tục địa phương áp dụng đạo luật 5 CCR 4621.
Nếu không bằng lòng với quyết định của Học khu, người khiếu nại có thể 
nộp đơn kháng cáo cho Bộ Giáo dục California  (CDE). Người khiếu nại 

phải nộp đơn kháng cáo của mình trong vòng 15 ngày trên lịch kể từ ngày 
nhận được quyết định của Học khu và đơn sẽ nói cụ thể cơ nguyên của 
kháng cáo và coi thử các sự kiện có sai và/hay luật đã không áp dụng 
đúng. Đơn kháng cáo phải đính kèm một bản sao đơn khiếu nại ở Học 
khu và một bản quyết định của Học khu. 
Người khiếu nại có thể theo đuổi các biện pháp luật dân sự ngoài thủ tục 
khiếu nại của Học khu. Người khiếu nại có thể tìm giúp đỡ từ các Trung 
tâm hòa giải hay luật sư công/tư. Các biện pháp luật dân sự có thể áp đặt 
bởi một tòa án bao gồm, nhưng không giới hạn tới lệnh buộc của tòa hay 
lệnh cách ly của tòa. Ngoài ra, bất cứ quyết định nào liên quan tới khiếu 
nại kỳ thị dựa trên luật tiểu bang sẽ bao gồm một thông báo mà người 
khiếu nại phải đợi cho tới khi 60 ngày trên lịch đã trôi qua từ ngày nộp 
đơn kháng cáo với Bộ Giáo dục California trước khi theo đuổi các biện 
pháp dân sự. 
Bộ Giáo dục California có thể can thiệp trực tiếp đơn khiếu nại mà không 
đợi hành động của Học khu khi một điều kiện ghi trong  5 CCR 4650 hiện 
hữu, bao gồm những trường hợp mà Học khu không hành động trong 
vòng 60 ngày trên lịch kể từ ngày đơn khiếu nại được nộp ở Học khu. 
Văn phòng Thanh tra nằm tại Khuôn viên Lakeview, phòng Cafeteria, 746 
Grand Avenue, Oakland, CA 94610.
Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 273-3243 hay fax số 273-3252. Thông tin 
về Thủ tục Khiếu nại đồng nhất có thể tìm thấy ở  website của chúng tôi 
www.ousd.k12.ca.us/UCP. BOARD POLICY 1312.3

THỦ TụC KHIẾu nạI đồng nHẤT 
WILLIams [WILLIams unIFORm 
COmPLaInT PROCEduREs
Học khu sẽ theo Thủ tục khiếu nại đồng nhất đối với khiếu nại liên quan 
tới việc thiếu sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy; tình trạng cơ sở khẩn 
cấp đe dọa sức khỏe hay an toàn của học sinh hay nhân viên; phòng vệ 
sinh dơ bẩn, không bảo trì và/hay không mở cửa trong giờ học; thiếu giáo 
viên hay phân công giáo viên sai. Thủ tục khiếu nại này cũng được tuân 
theo cho những khiếu nại liên quan tới học sinh nào không đậu kỳ thi 
CAHSEE vào cuối lớp 12, mà không được cung cấp cơ hội nhận giảng 
dạy chuyên sâu chiếu theo EDUCATION CODE 37253 (D) (4) và (5) sau khi học hết 
lớp 12.
Thủ tục Khiếu nại đồng nhất Williams - Williams Uniform Complaint 
Procedure (UCP), thì có sẵn ở www.ousd.k12.ca.us và được niêm yết 
tại văn phòng chính của mỗi trường học. Ngoài ra, Thông báo về Quyền 
khiếu nại của Phụ huynh/Giám hộ/học sinh và Giáo viên phải được niêm 
yết trong mỗi lớp học của trường. Hãy liên lạc với Văn phòng Thanh tra, 
nằm tại Lakeview Campus, phòng Cafeteria, tầng một, 746 Grand Avenue, 
Oakland, CA 94606; điện thoại 273-3243, fax 273-3251. ADMINISTRATIVE 
REGULATION 1312.4

THỦ TụC KHIẾu nạI Ban CẢnH sÁT 
TRưỜng HỌC OaKLand (OsPd) 
Thủ tục khiếu nại Oakland School Police Department (OSPD) có thể được 
dùng để khiếu nại các trường hợp mà một người tin rằng một nhân viên 
cảnh sát không đối xử thích hợp người khiếu nại hay một ai khác. Mẫu 
khiếu nại có sẵn tại văn phòng các trường, văn phòng thanh tra (Lakeview 
Campus, phòng Cafeteria, tầng một, 746 Grand Avenue, Oakland, CA 
94610), và trên mạng ở www.ousd.k12.ca.us/ospdcomplaint.

HỌC sInH Bị KHuyẾT TậT Cơ THỂ Hay 
TÂm THẦn
CÁ nHÂn Bị KHuyẾT TậT
OUSD ngăn cấm  kỳ thị và quấy nhiễu trong bất kỳ chương trình hay 
hoạt động nào dựa trên khuyết tật thể xác hay tâm thần. Phụ huynh hay 
học sinh có thắc mắc hay khiếu nại về điều kiện, thay đổi chương trình 
hay tiện nghi cho cá nhân bị khuyết tật trên nên liên lạc với ban giám 
hiệu trường trẻ học, chương trình cho trẻ đặc biệt (Special Education) số 
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879-8223. BOARD POLICY 6164.6, BOARD POLICY 6159.1 PROCEDURAL SAFEGUARDS & 
COMPLAINTS FOR SPECIAL EDUCATION

TIện ÍCH HỢP Lý/dịCH vụ sECTIOn 504
Đoạn 504 là một luật nhân quyền đòi hỏi Học khu cung cấp cho học sinh 
khuyết tật các cơ hội học hành bằng nhau. Muốn hội đủ các tiêu chuẩn 
cho việc bảo vệ Section 504, một đứa trẻ phải:
• có một suy yếu về thân thể hay tâm thần mà rõ ràng giới hạn một hay 

nhiều hoạt động chính của đời sống; 
• có một hồ sơ về sự suy yếu đó; hay là 
• được xem như có suy yếu như vậy.
Theo Section 504, một kế hoạch phải được triển khai để giúp học sinh 
khuyết tật nào cần những sửa đổi hầu hưởng được chương trình giáo 
dục phổ thông. 
Những câu thường hỏi về Section 504
Làm sao tôi yêu cầu sửa đổi cho con tôi?

Bất cứ học sinh nào cũng có thể được giới thiệu bởi một phụ huynh/giám 
hộ, giáo viên hay nhân viên khác của trường, đội giúp học sinh thành công 
ở trường hay cơ quan cộng đồng để xem xét việc đủ điều kiện như là một 
học sinh khuyết  tật theo Section 504. Việc giới thiệu này có thể nộp cho 
hiệu trưởng hay người điều hợp  504. Khi nhận được giới thiệu coi có đủ 
điều kiện không thì hiệu trưởng hay người điều hợp 504 sẽ xem xét việc 
giới thiệu đó và quyết định coi có nên có một đánh giá. 
Ai quyết định coi một học sinh có đủ tiêu chuẩn theo Section 504 của Đạo 
luật Phục hồi 1973?  
Nhóm Section 504 của trường tiến hành một đánh giá để quyết định coi 
học sinh đó có đủ tiêu  chuẩn là bị khuyết tật theo luật liên bang. Đội quyết 
định coi khuyết tật hay suy yếu vật chất hay tâm thần của em đó có giới 
hạn đáng kể một hoạt động chính trong đời sống của em không. 
“Một hoạt động chính trong đời sống?” là gì?
Những hoạt động chính trong đời sống bao gồm nhưng không giới hạn tới 
đi bộ, nhìn, nghe, nói, thở, học hành, làm việc, tự chăm sóc và làm những 
việc tay chân khác.
Một vài ví dụ về khuyết tật mà có thể giới hạn đáng kể một hoạt động lớn 
của đời sống là gì? 
• Rối loạn về chú ý
• Ung thư
• Suyễn kinh niên
• Xơ nang
• Tiểu đường
• Khuyết tật thân thể
• Rối loạn lên cơn
• Dị ứng nặng
• Thiếu hồng huyết cầu
• Khuyết tật tạm thời
Những kế hoạch trợ giúp có trong Kế hoạch Section 504 là gì?
• Ngồi học ở các dãy bàn trước của lớp
• Tạo nên một kế hoạch hổ trợ tính tình
• Có những sửa đổi phù hợp cho thi cử
• Hình thức khuôn khổ thay đổi cho các tài liệu lớp học 
• Cho thêm thời gian làm bài vở ở nhà
Phụ huynh/giám hộ có quyền gì theo Section 504 của Đạo luật phục hồi? 
Phụ huynh/Giám hộ có quyền đối với:
• Văn bản thông báo quyết định gì liên quan tới việc nhận ra, đánh giá và/

hay sửa đổi cho phù hợp;
• Thông tin cần thiết để kháng cáo các quyết định đó; 
• Xem xét các hồ sơ liên quan
• Nộp đơn khiếu nại với Học khu
• được nghe xử công bằng với cơ hội tham gia của phụ huynh/giám hộ
• có một thủ tục xem xét lại
Làm sao để khiếu nại trong Section 504?
Chúng tôi khuyến khích giải quyết tại cơ sở trường tại địa phương. Tuy 
nhiên, nếu đơn khiếu nại không thể giải quyết, thì đơn có thể gởi tới  
Người điều hợp Section 504 của Học khu hay Thanh tra Học khu. Xin ghi 
nhận rằng các khiếu nại về quấy nhiễu/phân biệt đối xử thường phải nộp 
cho Viên Thanh tra trong vòng 6 tháng kể từ ngày có chuyện xảy ra. Mẫu 
đơn khiếu nại có sẵn ở các trường học, ở trang webpage dưới đề mục 
các ban ngành, Văn phòng thanh tra học khu. Văn phòng thanh tra này 
nằm tại 746 Grand Avenue, Cafeteria, Oakland, CA 94610. Số điện thoại 
là (510) 273-3243, fax (510) 273-3251, và quý vị có thể email cho viên 
thanh tra ở: gabriel.valenzuela@ousd.k12.ca.us.
Tôi có thể lấy thêm thông tin hay trợ giúp ở đâu? 
Quý vị hãy hỏi thêm thông tin ở trường của con quý vị, hay liên lạc với 
Barbara Parker, Điều hợp viên Dịch vụ Y tế/Điều hợp viên Section 504  
của Học khu, 746 Grand Avenue, Room 15, Oakland, CA 94610. Email: 
504@ousd.k12.ca.us, điện thoại 273-1510.

gIÁO dụC đẶC BIệT (sPECIaL EduCaTIOn)
Học khu cung cấp giáo dục công lập thích hợp và miễn phí cho trẻ nào đủ 

CHỦng ngỪa y TẾ
Luật tiểu bang yêu cầu mọi học sinh có chủng ngừa sau đây để 
được ghi danh vào học. Hãy trình danh sách này cho người chăm 
sóc y tế trẻ để bảo đảm con mình có đủ chích ngừa cần thiết. Muốn 
biết thêm chi tiết về phòng y tế miễn phí, thì xin gọi Alameda County 
Immunization Project số 267-3230.
Học sinh nhà trẻ
• Polio - 3 mũi
• DTP - 4 mũi
• Measles, Mumps, Rubella (MMR) - 1 mũi thực hiện vào ngày hay 

sau ngày sinh nhật thứ nhất của trẻ
• Haemophilus influenzae loại B (Hib) - 1 mũi thực hiện vào ngày hay 

sau ngày sinh nhật thứ nhất của trẻ
• Hepatitis B - 3 mũi
• Varicella (chicken pox) - 1 mũi hay giấy tờ đã bị bịnh varicella do 

người chăm sóc y tế cung cấp
Học sinh mẫu giáo – Lớp 12
• Polio
- 4 mũi theo yêu cầu hay là
- 3 mũi cho trẻ tuổi 4 – 6 nếu ít nhất 1 mũi chích vào ngày hay sau 

ngày sinh nhật thứ 4 của trẻ hay là 
- 3 mũi đủ yêu cầu cho trẻ 7 – 17 tuổi nếu có 1 mũi chích vào ngày 

hay sau ngày sinh nhật thứ 2.
• Diptheria, Pertussis, and Tetanus (DPT)
- 5 mũi là đủ yêu cầu hay là
- 4 mũi đủ yêu cầu cho trẻ tuổi 4 – 6 nếu ít nhất 1 mũi chích vào ngày 

hay sau ngày sinh nhật thứ 4 của trẻ hay là
- 3 mũi đủ yêu cầu cho trẻ 7 – 17 tuổi nếu có 1 mũi chích vào ngày 

hay sau ngày sinh nhật thứ 2.
- Pertussis (Tdap) (Ho gà): 1 mũi chích sau sinh nhật thứ 7 thì cần 

thiết cho học sinh từ lớp 7 tới lớp 12. • Measles, Mumps, Rubella 
(MMR)

- 2 mũi đủ yêu cầu, cả 2 mũi này phải chích vào ngày hay sau ngày 
sinh nhật thứ nhất (1 mũi có thể là measles vaccine thôi, 1 mũi 
phải là MMR)

• Hepatitis B
- 3 mũi là đủ yêu cầu hay là
- 2 mũi của công thức 2-mũi đạt yêu cầu cho  trẻ 11-15 tuổi (phải có 

giấy tờ  chứng minh là công thức 2-mũi của Hepatitis B vaccine)
• Varicella (chicken pox)
- 1 mũi  cần cho mẫu giáo cho tới lớp 6 (năm học 2010–2011) hay 

cho học sinh dưới 13 tuổi vào học trường ở California lần đầu tiên 
hay là

- không cần mũi chích nào nếu bác sĩ có giấy chứng nhận trên thẻ 
chích ngừa của trẻ là “có bệnh”.

HEALTH AND SAFETY CODES 120325-120380; EDUCATION CODE SECTIONS 48216, 
49403; BOARD POLICY 5141.31
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điều kiện hưởng Giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên hệ. 

TIẾn TRìnH nHận dIện
Học sinh có đủ điều kiện cho Special Education khi testing cho thấy học 
sinh có khuyết tật làm ảnh hưởng xấu tới học hành và không thể sửa sai 
nếu không có special education hay dịch vụ liên hệ. Học sinh đó có thể 
được giới thiệu tới những nhóm sau đây tùy theo tuổi tác để trắc nghiệm 
bởi một phụ huynh, giáo viên hay nhân viên khác của trường hay nhân 
viên một cơ quan trung gian:
• Mới sanh tới 5 tuổi—Infant/Preschool Assessment Team, 729-7762 
• học sinh tuổi đi học đang theo học các trường công lập Oakland—

Chuyên gia Kềm cặp (Resource Specialist) ở trường theo học
Các đánh giá Giáo dục đặc biệt được tiến hành bởi nhân viên có năng lực 
của Học khu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý 
của phụ huynh cho một kế hoạch đánh giá chính thức. Một bản báo cáo 
kết quả được chia sẻ với phụ huynh trong buổi họp IEP.  Đánh giá phải 
nhận ra khuyết tật, ảnh hưởng xấu tới thành tích của học sinh (như học 
tập kém) và những lãnh vực nhu cầu. Dùng thông tin này, nhóm IEP quyết 
định việc đủ điều kiện, mục tiêu và chủ đích cho chương trình giáo dục và 
một chương trình và dịch vụ giáo dục đặc biệt thích hợp cho trẻ.

CÁC CHương TRìnH vÀ dịCH vụ
Mỗi trường công ở Oakland có một chương trình Resource Specialist 
Program (RSP). Một resource specialist là 1 người lo hồ sơ để giới thiệu 
và cung cấp dịch vụ cho học sinh nào cần hổ trợ special education ít hơn 
nửa ngày. Đối với học sinh cần giáo dục thật chuyên môn (bị điếc, mắt 
kém, tự kỷ…)  thì học khu có Special Day Class (SDC) và  Emotionally 
Disturbed Programs (SED) ở mọi cấp lớp khắp học khu. Nhiều học sinh 
special education cần các dịch vụ liên hệ trong một hay nhiều lãnh vực 
để hưởng chương trình Special education.  Một số các dịch vụ này là nói 
và ngôn ngữ, định hướng và giáo dục di động, chữa trị vật lý và nghề 
nghiệp, kỹ thuật trợ giúp thể dục thích ứng và đọc chữ braille cho người 
mù. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi  Exceptional Children at 879-8223. 
Văn phòng nằm trong tòa nhà Marcus Foster, 2850 West Street. EDUCATION 
CODE SECTIONS 56000, 56030–56050, 56301, 56325; BOARD POLICY 6164.4

THẻ đI XE BuýT mIỄn PHÍ (Bus PassEs)
Học khu cấp bus passes và/hay dịch vụ chuyên chở cho học sinh special 
education nào hưởng được dịch vụ chuyên chở như một phần của 
chương trình IEP. Hãy gọi  Programs for Exceptional Children số 879-
8526 để biết thêm chi tiết.

sứC KHỏE & an TOÀn
Giúp đỡ học sinh cho các em luôn được khỏe mạnh thì rất quan trọng cho 
khả năng học hành tốt ở trường. Học khu cống hiến cho học sinh và gia 
đình các dịch vụ về sức khỏe, giáo dục y tế và sự an toàn.  Một vài trường 
trong học khu có dịch vụ y tá và bịnh xá trong khuôn viên trường phục 
vụ học sinh. Liên lạc với hiệu trưởng để biết các dịch vụ có hay sắp có ở 
trường con quý vị học.

CHÍnH sÁCH về KHỏE mạnH 
(WELLnEss POLICy)
Chánh sách Mạnh giỏi của OUSD nhận ra vài lãnh vực sức khỏe, đóng 
góp vào thành công của học sinh, cả trong và ngoài lớp học, bao gồm: 
hưởng được một giáo dục dinh dưỡng và thực phẩm lành mạnh, giáo dục 
và hoạt động thân thể, vườn trường phẩm chất không khí trong nhà và 
ngăn ngừa suyễn, hưởng được các dịch vụ y tế và sự mạnh giỏi của nhân 
viên và học sinh. Có nhiều chương trình và hoạt động ở cấp trường, học 
khu và cộng đồng, cung cấp các cơ hội cho việc hổ trợ và tham gia. Muốn 
biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Quản lý chương trình Coordinated School 
Health số 273-1676. Xin xem cuốn chỉ dẫn OUSD Health and Wellness 
Information Guide để biết thêm các hướng dẫn. BOARD POLICY 5030

Bữa Ăn CHO HỌC sInH CÓ nHu CẦu 
đẶC BIệT
Người ta yêu cầu tất cả những người bảo trợ chương trình dinh dưỡng 
trẻ phải có những bữa ăn cho trẻ khuyết tật và trẻ có nhu cầu thực đơn 
đặc biệt trong các bữa ăn.

TRẻ KHuyẾT TậT CẦn Bữa Ăn đẶC 
BIệT
Bất cứ khi nào mà trẻ khuyết tật không thể ăn hay uống một phần nào của 
bữa ăn thì chúng ta phải có một văn bản xác nhận có y sĩ ký tên. 
Một văn bản y tế phải bao gồm những điều sau:
•  Khuyết tật và lý do mà khuyết tật này giới hạn thức ăn của trẻ.
•  Hoạt động chính trong đời sống mà bị ảnh hưởng bởi khuyết tật.  
•  Thức ăn hay sự lựa chọn thức ăn mà phải bỏ đi hay phải thay thế.   

TRẻ vớI nHu CẦu THứC Ăn đẶC BIệT
Đối với những trẻ bị dị ứng thức ăn hay không chấp nhận một thức ăn 
nào mà có văn bản xác nhận bởi một giới chức y tế có thẩm quyền thì 
chúng tôi sẽ thay thế các thức ăn khác. 
Đối với những trẻ không bị khuyết tật, thì văn bản xác nhận phải gồm có: 
•  Một chứng nhận nhu cầu ăn uống đặc biệt hay y tế làm giới hạn thực 

đơn của trẻ.  
•  Thức ăn phải lấy ra khỏi thực đơn của trẻ và thức ăn nào có thể thay 

thế. 
Những mẫu đơn theo yêu cầu thì có sẵn ở Nutrition Services Office hay 
trên mạng ở www.ousd.k12.ca.us/specialmealsform.
Hãy gởi văn bản xác nhận y tế đã điền và ký tên tới Amy Glodde, người lo 

nHững LỜI KHuyÊn CHO Bữa Ăn nHẹ vÀ Ăn 
mỪng
Chính sách Wellness (Khỏe Mạnh) của Học khu kêu gọi tuân theo 
hướng dẫn lành mạnh cho mọi thực phẩm ở trường, kể cả thực 
phẩm dùng ăn mừng trong lớp, các hoạt động và người gây quỹ. Xin 
báo cho nhân viên trường nếu con quý vị có dị ứng về đậu phộng 
hay thức ăn khác. Sau đây là vài gợi ý cho snack lành mạnh để 
mang tới trường ăn mừng và trong các hoạt động ở trường:

Sau đây là những thức ăn dặm phổ biến nhưng không lành mạnh 
nên tránh dùng ở khuôn viên trường: 

• Water or 100% fruit or 
vegetable juice (NO SODA)

• Fresh fruit or vegetables 
• Pita bread and hummus
• Whole grain crackers or 

pretzels with peanut butter or 
cheese

• Veggie pizza with whole grain 
crusts

• Dried fruits/fruit leather
• Low sugar yogurt products 

• Low sodium jerky
• Mixed nuts and seeds or trail 

mix
• Salads/coleslaw
• Sandwiches with whole grain 

bread 
• Corn tortillas/sopas
• Fruit smoothies
• Hominy
• Rice or soba noodles

 • bánh cookies, doughnuts, 
bánh ngọt và các loại bánh 
kẹo khác

 • kẹo (như chocolate, kẹo que, 
gummy bears/ worms, gum 
ngọt)

 • chips, Cheetos, Doritos, pork 
rinds và nachos

 • nước ngọt, nước trái cây, cà 
phê và trà ngọt 
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kế hoạch thực đơn ở Nutrition Services Office số 900 High St., Oakland, 
CA  94601.  Thực đơn theo yêu cầu kê toa của trẻ và/hay những sửa đổi 
cần thiết sẽ được triển khai. Nhân viên dịch vụ dinh dưỡng sẽ được huấn 
luyện cách chuẩn bị các thức ăn đặc biệt. 
Để tiện lợi cho quý vị, Nutrition Services cũng có phát triển Allergen Tool 
mà quý vị có thể truy cập ở địa chỉ www.ousd.k12.ca.us/allergentool. 
Phương tiện này sẽ giúp quyết định những chất gây dị ứng trong các món 
ăn trong thực đơn. Thông tin này có thể thay đổi và được cập nhật  định 
kỳ.

THẻ gHI nHững THông TIn KHẩn 
CẤP
Thẻ này  có những thông tin quan trọng nếu chúng tôi cần liên lạc với quý 
vị trong lúc khẩn cấp hay tai họa. Vào lúc khai giảng năm học mỗi mùa 
thu, phụ huynh được luật pháp yêu cầu điền vào thẻ này. Xin nhớ cập 
nhật hóa thông tin trong suốt năm học nếu nơi làm việc, số điện thoại hay 
địa chỉ nhà của quý vị thay đổi. Quý vị có thể lấy thẻ này ở văn phòng 
trường.

KHÁm sứC KHOẻ
Bằng chứng đã kiểm tra sức khoể thì cần có cho việc ghi danh học Mẫu 
giáo và Lớp một. Việc khám sức khỏe này phải được hoàn tất 12 tháng 
hay ít hơn trước khi vào Mẫu giáo. Học sinh vào lớp một phải có khám 
sức khoể không sớm hơn 18 tháng trước khi vào lớp một và không trễ 
hơn 90 ngày sau khi vào. Mẫu tường trình Khám sức khoẻ để vào học 

thì có sẵn ở mọi trường tiểu học. Nó ở trong tập hồ sơ đăng ký mẫu giáo. 
Nếu phụ huynh muốn con mình được miễn khám sức khoẻ thì họ phải 
ký tên vào một đơn xin miễn trừ. Muốn có thông tin về cách thức hưởng 
khám sức khỏe miễn phí để đi học thì xin gọi Alameda County Public 
Health Department’s Clearinghouse số 888-604-4636. CALIFORNIA HEALTH 
AND SAFETY CODES 124085, 124040; EDUCATION CODE SECTION 49451; BOARD POLICY 
5141.3

KHÁm RĂng
Khám răng với nha sĩ thì cần phải có 12 tháng hay ít hơn trước khi vào 
mẫu giáo hay lớp 1 hay trước ngày 31 tháng 5 năm đầu tiên đi học, dùng 
mẫu đơn do trường cung cấp. Muốn tìm một nha sĩ chấp nhận Medi-Cal/
Denti-Cal insurance, hãy gọi 800-322-6384; đối với Healthy Families, hãy 
gọi 800-880-5305.Nếu con quý vị không có bảo hiểm, hãy gọi Alameda 
County Public Health Department Clearinghouse số 888-604-4636. 
EDUCATION CODE SECTION 49452.8

THẩm TRa
 Khám mắt và tai được tiến hành khi vào học lần đầu trường ở California 
và mỗi 3 năm sau cho tới khi trẻ học xong lớp 10. EDUCATION CODE 
SECTIONS 49452, 49455 Khám độ cong một bên của xương sống  
(scoliosis) cho tất cả nữ sinh lớp 7 và cho nam sinh lớp 8. EDUCATION CODE 
SECTION 49452.5

THuốC mEn
Nếu con quý vị cần thuốc men trong giờ học, như do bác sĩ kê toa thì 
nhân viên trường có thể giúp em nếu như phụ huynh có nộp giấy tờ cho 
phép có chữ ký với nhà trường. Thuốc men phải ở trong chai lọ nguyên 
thủy. Phụ huynh nào muốn con em mình mang theo thuốc suyễn tự mình 
hay Epi-pen thì phải có giấy phép mang và dùng và lệnh cho dùng thuốc. 
Lệnh cho dùng thuốc phải làm lại mỗi năm và mỗi khi có thay đổi lệnh 
dùng thuốc. Những mẫu đơn cho phép dùng thuốc này có thể tìm thấy 
trên mạng ở www.ousd.k12.ca.us/healthforms, hay ở mỗi trường. Phụ 
huynh học sinh nào có chế độ thuốc men tiếp tục phải cung cấp thông tin 
này trong thẻ điền chi tiết khẩn cấp và báo cho y tá  trường hay nhân viên 
chỉ định của trường về thuốc dùng, liều lượng dùng và tên của bác sĩ của 
em học sinh đó. EDUCATION CODE SECTIONS 49423, 49480; BOARD POLICY 5141.21

HỌC sInH CÓ vẤn đề sứC KHỏE KInH 
nIÊn
Phụ huynh của học sinh mà có bịnh kinh niên nên báo cho nhà trường 
biết. Một kế hoạch chăm sóc sức khỏe sẽ được y tá hay người chỉ định 
triển khai kết hợp với gia đình và bác sĩ của em học sinh. 
Để giúp chúng tôi hổ trợ tốt hơn con em quý vị, xin quý vị cung cấp chi tiết 
cập nhật y tế bằng văn bản của  con quý vị cho trường liên quan tới tình 
trạng sức khỏe, thuốc men con quý vị uống và thông tin liên lạc của bác 
sĩ nhi khoa. Chúng tôi khuyến khích quý vị báo cho trường biết bất cứ 
khi nào quý vị thay đổi địa chỉ, số điện thoại hay người liên lạc khẩn cấp. 
Ngoài ra, chúng tôi đề nghị những việc sau đây lúc có khẩn cấp: 
• Cung cấp một lượng thuốc dùng ba ngày cho trường như bác sĩ kê toa 

dùng mẫu Cho phép dùng thuốc (có sẵn ở mỗi trường). 
• Cung cấp một lượng thiết bị ý khoa cho tiến trình y khoa của con quý vị 

(thiết bị nebulizer, ống thông catherization, ống cho ăn GT ).
• Cung cấp một lượng ba ngày thức ăn theo thực đơn đặc biệt cho con 

quý vị.
Xin gởi tới văn phòng trường mệnh lệng dùng thuốc, thuốc men, tiếp liệu 
và/hay thực phẩm trong vòng một tuần. Nếu có câu hỏi gì liên quan tới 
biện pháp chuẩn bị cho khẩn cấp của con quý vị thì xin liên lạc với nhà 
trường. 

đồng ý về CÁC dịCH vụ y TẾ 
Luật của tiểu bang California cho phép học sinh dùng các dịch vụ y tế sau 
đây dù phụ huynh có đồng ý hay không:
• chẩn đoán và chữa trị các bịnh lây lan về tình dục hay nhiễm trùng, bịnh 

TRung TÂm y TẾ TạI 
TRưỜng Ở Ousd
Quý vị có biết có 15 Trung tâm y 
tế trường trong các khuôn viên 
trường ở Oakland không?
Các Trung tâm y tế trường mở 
cửa cho mọi học sinh trong 
trường. Các dịch vụ y tế không 
tính tiền học sinh. Một vài trung 
tâm còn phục vụ gia đình thành 
viên học sinh hay các học sinh 
khác sống trong cộng đồng lân 
cận nhưng học ở những trường 
khác. Các trung tâm y tế này 
cung cấp những dịch vụ y tế cơ 
bản, cố vấn và nhiều dịch vụ 
quan trọng khác. Giữ cho học 
sinh khỏe mạnh và sẵn sàng học 
hành. 
Những trường hiện đang có 
Trung tâm y tế:
• Calvin Simmons Campus phục 

vụ United for Success và Life 
Academy (436-3009)

• Castlemont High School (428-
3556)

• Elmhurst Campus phục vụ 
Elmhurst Community Prep và 
Alliance Academy (639-3287 
và 639-1479)

• Fremont High School (879-
1600)

• Frick Middle School (639-3386)
• Havenscourt Campus 

phục vụ Coliseum College 

Prep Academy và ROOTS 
International Academy (632-
1675)

• La Escuelita Education Center 
phục vụ Dewey Academy, 
MetWest High School, La 
Escuelita Elementary, Yuk 
Yau Child Development 
Center, và Centro Infantil Child 
Development Center (879-
1568)

• Madison Middle School (636-
4210)

• McClymonds High School 
(835-1393)

• Oakland High School (879-
1868)

• Oakland Technical High 
School phục vụ Oakland Tech, 
Oakland International High 
School, và Street Academy 
(450-5421)

• Roosevelt Middle School (535-
2893)

• Skyline High School (531-5016)
• Urban Promise Academy 

Middle School (535-6440)
• West Oakland Middle School 

(874-7272)
Muốn biết thêm chi tiết về Trung 
tâm y tế trường, xin liên lạc với 
Mara Larsen-Fleming, Program 
Manager của các Trung tâm y tế 
trường ở mara.larsen-fleming@
ousd.k12.ca.us hay 684-6549.
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hay lây hay dễ lây mà cần báo cáo cho nhân viên y tế địa phương.(12 
tuổi hay lớn hơn)  

• thử thai, ngừa thai, và giới thiệu cố vấn vấn đề thai nghén và chăm sóc 
thai (trẻ vị thành niên mọi lứa tuổi)

• cố vấn sức khỏe tâm thần và lạm dụng thuốc (12 tuổi hay lớn hơn có thể 
đồng ý nhưng phụ huynh phải được thông báo trong hầu hết các trường 
hợp) 

• cố vấn về rượu và lạm dụng thuốc, chẩn đoán và chữa trị (12 tuổi hay 
lớn hơn)

CALIFORNIA FAMILY CODES 6920-6929

Trẻ vị thành niên dùng bịnh xá của trường trong học khu  hay văn phòng 
y tá sẽ có những dịch vụ giữ kín như luật tiểu bang cho phép. Trong khi 
chúng tôi thích có cha mẹ tham gia hơn, thì sự lựa chọn của trẻ được tôn 
trọng trừ những trường hợp sau đây:  
• trường hợp khẩn cấp khi nguy cơ về tính mạng sắp xảy ra
• dọa tự tử
• dọa giết chóc
• các vấn đề về lạm dụng cơ thể, tình dục, tình cảm hay lạm dụng trẻ khác  

BẢO HIỂm y TẾ mIỄn PHÍ vÀ gIÁ Hạ 
Cùng CÁC PHÚC LỢI Công CỘng 
KHÁC
Tất cả những gia đình trong Học khu thống nhất Oakland mà làm ít hơn 
300% của mức độ nghèo đói của Liên bang hay khoảng $69,000 một năm 
cho một hộ bốn người, thì có thể ghi danh xin bảo hiểm y tế hoàn toàn 
miễn phí hay với giá rất hạ. Bảo hiểm y tế này được cung cấp bởi Medi-
Cal, HealthPAC và Kaiser Child Plan, và bao gồm nhiều nhu cầu y tế như:
• Viếng bác sĩ thường kỳ
• Khám chữa răng
• Chăm sóc mắt
• Ra toa thuốc
• Viếng thăm khẩn cấp
Ngoài ra các gia đình còn xem xét coi có được CalFresh, một chương 
trình trợ giúp thực phẩm. CalFresh, cũng còn được gọi là SNAP, cung cấp 
cho các gia đình Thẻ Electronic Benefit Transfer (EBT) mà gia đình có thể 
dùng nó ở hầu hất các chợ nông dân và tiệm thực phẩm để mua thức ăn. 
Muốn biết thêm về chương trình này, hãy viếng www.ousd.k12.ca.us/
healthinsurance. Quý vị cũng có thể gọi 510-273-1516, hay yêu cầu 
trường cho một tờ thông tin. Chúng tôi hoan nghênh các gia đình ghé 
qua văn phòng chúng tôi ở Family Resource Center, 746 Grand Ave, 
Oakland, CA 94610. Chúng tôi ở bên kia của bãi đậu xe đối diện  Student 
Assignment Center.
Để giúp các gia đình duy trì bảo hiểm y tế và các chương trình phúc lợi 

khác, Alameda Social Services Agency có thể chia sẽ một số thông tin với 
OUSD, như là ngày tháng gia hạn.  OUSD có thể liên lạc với các gia đình 
có nguy cơ mất bảo biểm hầu giúp họ trong quy trình gia hạn. 

CHÍ TRÊn đẦu
Học sinh sẽ không bị loại khỏi trường nếu có trứng chí hay chí trên đầu 
vì chí không phải là một bệnh và không mang mầm bịnh nào, học sinh 
có chí cũng không phải ở nhà. Vắng mặt không cần thiết chỉ có thể ảnh 
hưởng xấu tới khả năng học hành và thành công của học sinh ở trường. 
Tuy nhiên chí thì truyền nhiễm và vì chúng dễ dàng lan truyền qua tiếp xúc 
đầu cụng đầu, học sinh nên tránh tiếp xúc như làm việc hay chơi đùa theo 
nhóm. Trường học không phải là nơi thông thường để chí lây lan vì chí 
không bay được, không nhảy hay bơi lội được. Người ta không thấy nón 
chuyền chí hay trứng chí và thường chúng cũng không lan truyền do dùng 
chung lược hay những phụ tùng về tóc.
Nghiên cứu cho thấy kiểm tra chí trong trường không làm giảm việc có 
chí trên đầu, vì vậy OUSD không còn làm việc kiểm tra chí nữa. Nếu một 
phụ huynh hay nhân viên trường  tin rằng một học sinh có chí thì phải liên 
lạc với Health Services. Một học sinh có chí hay trứng chí sẽ được gởi 
về nhà cuối ngày với thông tin cho phụ huynh về cách trị chí và giới thiệu 
cho người chăm sóc y tế để giúp đỡ.Nhân viên sẽ giữ kín việc học sinh có 
chí. Muốn biết thêm chi tiết về chí hay cách chữa trị, xin liên lạc với văn 
phòng trường hay gọi Health Services số 879-8816. BOARD POLICY 5141.33, 
ADMINISTRATIVE REGULATION 5141.33

CHO về nHÀ vì BịnH
Học sinh có thể được cho về nhà nếu thấy có bệnh nhiễm trùng hay 
truyền nhiễm. Phụ huynh, người giám hộ hay người chỉ định sẽ được 
liên lạc để đem học sinh bịnh về nhà. HEALTH & SAFETY CODE SECTIONS 120335, 
120365; EDUCATION CODE SECTION 49451

LOạI Ra KHỏI TRưỜng
Giám đốc học khu có thể không cho học sinh  theo học trẻ nào không 
chích ngừa đúng mức, hay bị bịnh truyền nhiểm hay nhiễm trùng và/hay 
những học sinh nào  tạo nên mối nguy hiểm rõ ràng về đời sống, an toàn 
hay sức khỏe cho một học sinh hay nhân viên của trường. ADMINISTRATIVE 
REGULATION 5112.2

gIẢng dạy TạI nHÀ CHO TRẻ Tạn 
THỜI Bị mẤT KHẢ nĂng
Một khi y sĩ đã chứng nhận một học sinh không có khả năng theo học 
bình thường hay học lớp thay thế vì mất khả năng tạm thời, thì phụ huynh 
có thể  yêu cầu cháu được dạy tại nhà hay bịnh viện bằng cách nộp một 
đơn cho hiệu trưởng. Muốn biết thêm chi tiết, gọi 879-2140. EDUCATION 
CODE SECTION 48206.3  ADMINISTRATIVE REGULATION 6183. Nếu con quý vị nằm 

TÊn THuốC sÁT TRùng. . . . . . . . .THÀnH PHẦn HOạT TÍnH
ACTIVE GRANULAR ANT BAIT FRM. 1 . . . . . . .ABAMECTIN B1
BORID  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ORTHOBORIC ACID
DELTADUST INSECTICIDE  . . . . . . . . . . . . . . .DELTAMETHRIN
EMPO 20 WP POWER PAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . CYFLUTHRIN
GOPHER GETTER TYPE I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRYCHNINE
MAXFORCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HYDRAMETHYLNON
PRECOR 2000 PREMISE SPRAY II   . . . . . . . . .METHOPRENE/ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERMETHRIN
ROUND UP  . . . . . . . . .GLYHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT
STINGER WASP . . . . . . . . . . . . . PYRENTHERINS/PIPERONYL
BUTOXIDE/CARBARYL
TALSAR CA GRANULAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIFENTHRIN
TEMPO 20 WP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYFLUTHRIN
TÊn HÓa HỌC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LớP HÓa HỌC
BIO-WEED CORN GLUTEN MEAL . . . . . . . . . . . . . . KHÔNG CÓ
DẦU CASTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DẦU THỰC VẬT
DẦU LÁ TUYẾT TÙNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TINH DẦU
QUẾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
DẦU QUẾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TINH DẦU
ACID CITRIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KHÔNG CÓ
DẦU ĐINH HƯƠNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TINH DẦU

ĐINH HƯƠNG, NGHIỀN NÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
CORN GLUTEN MEAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DẦU THỰC VẬT
DẦU BẮP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DẦU THỰC VẬT
DẦU HẠT BÔNG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DẦU THỰC VẬT
DRAX ANT KILL GEL BORIC ACID. . . . . . . . . . . . . . KHÔNG CÓ
MÁU KHÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LẤY TỪ ĐỘNG VẬT
EUGENOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
TỎI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
GERANIOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
CÂY MÈ ĐẤT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
LAURYL SULFATE SALTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XÀ PHÒNG
DẦU LINSEED, ĐUN SÔI. . . . . . . . . . . . . . . . . . DẦU THỤC VẬT
MALIC ACID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KHÔNG PHÂN LOẠI
DƯỢC THẢO BẠC HÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
MOSQUITO DUNKS BACILLUS THURINGIENSIS. . . . . . . KHÔNG CÓ
NEU 1165M SLUG AND SNAIL BAIT IRON PHOSPHATE. . . . . .
KHÔNG CÓ
DẦU GỖ TUYẾT TÙNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
DẦU SẢ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TINH DẦU
DẦU GERANIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TINH DẦU
DẦU CỎ CHANH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TINH DẦU

DẦU LINSEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DẦU THỰC VẬT
DẦU BẠC HÀ CAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TINH DẦU
DẦU CÂY HƯƠNG THẢO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TINH DẦU
DẦU HÚNG TÂY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TINH DẦU
OILS, CEDARWOOD, TEXAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
BẠC HÀ CAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
PHENYLETHYL PROPIONATE. . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
POTASSIUM LAURYL SULFATE  . . . . . . . . . . . . . . . XÀ PHÒNG
POTASSIUM SORBATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KHÔNG CÓ
PUTRESCENT WHOLE EGG SOLIDS . . . . LẤY TỪ ĐỘNG VẬT
RED CEDAR CHIPS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KHÔNG CÓ
HƯƠNG THẢO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
DẦU MÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DẦU THỰC VẬT
SODIUM CHLORIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VÔ CƠ
SODIUM LAURYL SULFATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . XÀ PHÒNG
DẦU ĐẬU NÀNH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DẦU THỰC VẬT
SUNCIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHIẾT RA TỪ CAM
HÚNG TÂY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
TIÊU TRẮNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THỰC VẬT
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bịnh viện ngoài Oakland và quý vị là cư dân Oakland thì cháu có quyền 
hưởng giáo dục công lập từ học khu mà có bịnh viện đó. EDUCATION CODE 
SECTION 48207, ADMINISTRATIVE REGULATION 6183. Nếu đây là trường hợp đó thì 
phụ huynh có trách nhiệm  thông báo và yêu cầu dịch vụ từ học khu mà 
có bịnh viện đó hay một cơ sở chữa trị khác.  EDUCATION CODE SECTION 48208, 
ADMINISTRATIVE REGULATION 6183

HỌC KHu KHông CÓ THuốC LÁ
Tất cả sản phẩm thuốc lá đều bị cấm chỉ trên tài sản hay xe cộ học khu. 
Việc cấm đoán này áp dụng cho mọi nhân viên, học sinh, khách thăm 
viếng và những người khác trong bất cứ hoạt động nào của trường trên 
tài sản do học khu làm chủ, thuê hay mướn. 

amIĂng TROng TRưỜng
Học khu triển khai kế hoạch Operations and management để giảm thiểu 
amiăng có hại cho học sinh, giáo viên, công nhân khác và khách đến 
trường. Quý vị có thể duyệt kế hoạch Operations and Management của 
một trường, có ở văn phòng hiệu trưởng, trong giờ học bình thường. Hãy 
gọi Risk management Office số 535-2750 nếu quý vị có câu hỏi nào thêm. 

THông BÁO về vIệC dùng THuốC 
TRỪ sÂu HÀng nĂm
Học khu đã áp dụng một chính sách Integrated Pest Management (IPM) 
(Quản lý sâu bọ Kết hợp), Board Policy No. 3511.2, giới hạn nghiêm nhặt 
hơn về việc sử dụng thuốc sát trùng. Chính sách này bao gồm việc thông 
báo phụ huynh/giám hộ và nhân viên việc sử dụng thuốc sát trùng. Trong 
năm học, có thể cần phun xịt thuốc sát trùng ở nhiều trường, kể cả trường 
con quý vị đang học. Nhân viên sẽ không xịt thiốc trong giờ học. Việc 
phun thuốc sẽ hoàn tất trong những ngày nghỉ lễ hay nghỉ học kỳ trong 
năm. 
Sẽ có những bảng hiệu dán lên 72 giờ trước khi phun thuốc sát trùng ở 
mỗi trường phải xịt thuốc. Phụ huynh/giám hộ hay nhân viên cũng có thể 
yêu cầu thông báo trước cho mỗi lần phun thuốc ở trường. Những người 
có tên trong sổ đăng ký trường sẽ được thông báo ít nhất 72 giờ trước 
khi phun thuốc. Ngay cả nếu quý vị có đăng ký tên năm trước, thì cũng xin 
điền vào Yêu cần thông báo từng lần phun thuốc nằm ở mặt sau hướng 
dẫn này hay trên mạng ở www.ousd.k12.ca.us/pesticideform. Mẫu đã điền 
phải nộp cho văn phòng trường nếu quý vị muốn được thông báo khi có 
phun thuốc sát trùng ở trường quý vị. 
Trên một trang trước là danh sách các thuốc sát trùng đã được chấp 
thuận để có thể dùng ở các trường trong Học khu năm học này. Quý vị 
có thể tìm thêm thông tin liên quan tới thuốc sát trùng và dùng thuốc ở 
California Department of Pesticide Regulation’s Website tại www.cdpr.
ca.gov.

KHẢO sÁT TRẻ KHỏE mạnH Ở 
CaLIFORnIa 
(CaLIFORnIa HEaLTHy KIds suRvEy)
Khảo sát Trẻ khỏe mạnh ở California - California Healthy Kids Survey 
(CHKS), cùng với Khảo sát Phụ huynh và Khảo sát Nhân viên trường ở 
California là những khảo sát hàng năm của OUSD về sức khỏe và sự 
mạnh giỏi của học sinh và trường học. Cùng nhau, ba loại khảo sát này 
giúp trường và Học khu nhận ra các mặt mạnh và mặt yếu của học sinh 
và trường học. Kết quả cuộc khảo sát hướng dẫm cải thiện khung cảnh 
trường học và hổ trợ học hành cũng như sự tham gia của phụ huynh và 
học sinh. Chúng giúp cải tiến chất lượng y tế và sức khỏe, ngăn ngừa và 
các chương trình phát triển thanh thiếu niên trong các trường cộng đồng 
có đủ dịch vụ mới nổi này.  
Như đã nói trong CHKS website:
Trung tăm của CHKS là một tầm rộng lớn các biểu hiện liên quan tới sức 
khỏe và học hành, dùng để thu thập dữ liệu của học sinh về tái độ, tính 
tình và kinh nghiệm liên quan tới trường và học hành. Kết nối trường, cơ 
hội và hổ trợ phát triển, sự an toàn, bạo lực và quấy nhiễu, sử dụng ma 

túy và sức khỏe thân thể và tâm thần là một vài lãnh vực chủ chốt mà 
khảo sát đánh giá.  
Tất cả học sinh trong các lớp 5, 7, 9 và 11, cũng như tất cả học sinh trong 
trường Continuation School students, đều tham dự California Healthy Kids 
Survey trong tháng hai. Học sinh dưới tuổi 12 cần có giấy phép của phụ 
huynh. Trước khi đưa ra khảo sát, phụ huynh nhận được thông báo kèm 
với các câu hỏi trong khảo sát để phụ huynh xét duyệt.
Phụ huynh sẽ tham dự khảo sát California School Parent Survey còn hiệu 
trưởng, giáo viên và nhân viên khác của trường sẽ tham dự khảo sát 
California School Climate Survey. Các khảo sát này thay thế các khảo sát 
có tên là Use Your Voice surveys trong quá khứ và chúng ăn khớp hơn 
với Viễn ảnh Trường cộng đồng, học sinh phát triển mạnh của Học khu. 

KHẢO sÁT PHụ HuynH TRưỜng Ờ 
CaLIFORnIa (CaLIFORnIa sCHOOL 
PaREnT suRvEy)
Khảo sát phụ huynh của trường ở California thu thập thông tin trực tiếp từ 
phụ huynh mà sẽ được dùng để thúc đẩy môi trường học hành tốt đẹp, 
cũng như thành tựu của học sinh, sức khỏe và hạnh phúc. Khảo sát ngắn 
34 mục này ăn khớp với nội dung của khảo sát nhân viên và học sinh khi 
so sánh.   
Cuốn Cẩm nang Phụ huynh này có trong nhiều thứ ngôn ngữ: Anh 
ngữ, Tây Ban Nha, Tagalog, Việt ngữ, Hoa ngữ, Á Rập, Hmong, Khmer 
(Cambốt), Lào, Nga, Ukrainian, Farsi (Persian) Đức ngữ, Do thái, Ấn 
độ, Đại hàn, Nhật, Punjabi, Samoan, Somali, Urdu, Tây Armenian, Đông 
Armenian, Bồ Đào Nha, và tiếng Bồ Đào Nha của Ba Tây.
Chúng tôi hy vọng rằng tất cả phụ huynh các trường công lâp Oakland sẽ 
nói lên tiếng nói của mình bằng cách tham gia khảo sát này và ảnh hưởng 
tới các chương trình của học khu và trường học, chính sách và lề lối bằng 
cách chia sẻ những quan sát và kinh nghiệm của mình. 
Muốn biết thêm chi tiết về những khảo sát này, xin gọi 273-1592 hay viếng 
www.ousd.k12.ca.us/chksurvey
hay
http://chks.wested.org/    (học sinh) 
http://csps.wested.org/    (phụ huynh) 
http://cscs.wested.org/    (nhân viên trường)

gIÁO dụC sứC KHỏE
gIÁO dụC về ma TÚy
Theo luật của tiểu bang, tất cả học sinh ở tiểu học và trung học đều được 
giảng dạy về kỹ năng từ chối thuốc, cũng như tác dụng của việc dùng 
thuốc lá, rượu, ma túy, thuốc nguy hiểm và các chất gây hại khác, thích 
hợp với độ tuổi của các em. EDUCATION CODE SECTION 51260 OUSD đã áp 
dụng học trình được tiểu bang đồng ý  Too Good for Drugs, dạy trong lớp 
bốn. Project Alert dạy trong lớp bảy, và Project Towards No Drug Abuse 
dạy ở trung học cấp ba. Học sinh trung học cũng có những trình bày 
trong lớp từ Các Đội giáo dục học sinh đồng bạn và từ các Intervention 
Counselors. Hãy gọi 482-7125 để biết thêm chi tiết hay viếng thăm www.
ousd.k12.ca.us/drugeducation. 

CHương TRìnH g.R.E.a.T. 
Mục tiêu của chương trình G.R.E.A.T. (Gang Resistance Education And 
Training - Giáo dục và huấn luyện chống băng đảng) là giúp đỡ thanh 
thiếu niên phát triển kỹ năng đời sống tốt đẹp và giúp các em tránh dính 
dáng tới băng đảng và hành vi bạo lực. G.R.E.A.T. dùng tiếp cận cộng 
đồng để chống lại các yếu tố liều lĩnh liên quan tới việc tham gia băng 
đảng và có hành vị liên quan băng đảng. Các học trình được phát triển 
qua nổ lực hợp tác của các giới chức thừa hành pháp luật và chuyên gia 
về tội phạm, tâm lý, giáo dục, y tế và thiết kế học trình và nhằm củng cố 
lẫn nhau.. Ba học trình khác nhau nhằm vào các thính giả khác nhau và 
hữu hiệu nhất khi  trẻ được dạy nhiều hơn một học trình. Các bài học có 
trong học trình thì tác động với nhau và nhằm cho phép học sinh thực 
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hành  cư xử tốt và việc này sẽ tồn tại với các em trong những năm phát 
triển còn lại. Nếu quý vị có câu hỏi gì về việc ngăn ngừa hay dính dáng 
tới băng đảng trong chương trình G.R.E.A.T., thì xin email cho Lieutenant 
Steven Fajardo ở địa chỉ: steven.fajardo@ousd.k12.ca.us. Chỗ trống cho 
học sinh trong chương trình này thì giới hạn.

gIÁO dụC sứC KHỏE TÍnH dụC/ngĂn ngỪa 
HIv/aIds 
Khi phụ huynh có yêu cầu bằng văn bản thì học sinh có thể khỏi học bất 
cứ phần nào của việc giảng dạy giáo dục tình dục hay giáo dục sức khỏe 
mà trái với tôn giáo hay niềm tin. Phụ huynh được thông báo bằng văn 
bản cho biết nhân viên Học khu hay cố vấn bện ngoài sẽ phụ trách giảng 
dạy và có thể yêu cầu một bản của EDUCATION CODE CHAPTER 5.6 
(BỘ LUẬT GIÁO DỤC CHƯƠNG 5.6), giải thích quyền của phụ huynh 
theo luật. Phụ huynh sẽ có cơ hội để xem xét các tài liệu giảng dạy. Phụ 
huynh có thể yêu cầu bằng văn bản là con họ sẽ không tham dự lớp học 
này. Những yêu cầu như vầy có thể rút lại bất cứ lúc nào.EDUCATION CODE 
SECTIONS 51938, 51939, 51240; BOARD POLICY 6142.1; ADMINISTRATIVE REGULATION 6142.1

Tất cả học sinh trong Lớp 7 Khoa học đời sống và các lớp Sinh vật của 
trung học cấp ba  đều được giảng dạy ngăn ngừa HIV/AIDS thích hợp 
với cấp lớp, trừ  phi có thư yêu cầu của phụ huynh cho con miễn học. 
EDUCATION CODE SECTION 51934, BOARD POLICY 6141.2, 6142.1, ADMINISTRATIVE 
REGULATION 6141.2, 6142.1

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với hiệu trưởng hay giáo viên khoa học. 

an TOÀn
PHụ HuynH CÓ TRÁCH nHIệm đưa đÓn COn 
Ở TRưỜng
Phụ huynh chịu trách nhiệm vể sự an toàn của con mình khi đưa rước 
con ở trường. Phụ huynh chịu trách nhiệm cho việc sắp xếp chăm sóc 
con trong chương trình trước và sau giờ học. Thả con ở trường trước 
khi có nhân viên trường giám thị hay để con ở trường sau khi ngày học 
chấm dứt có thể bị xem như bỏ bê con mình và có thể bị mang tới Child 
Protective Services (Dịch vụ bảo vệ trẻ) hay Sở Cảnh sát Oakland. Hãy 
xem Danh mục trường học với các chương trình chăm sóc trẻ. 

LÊnH CỦa TÒa nuôI dưỡng TRẻ/LệnH 
CÁCH Ly
Nhân viên Học khu sẽ tuân hành việc giữ trẻ và lệnh cách ly chừng nào 
mà những lệnh này không xung đột với các yêu cầu Bộ luật giáo dục của 
liên bang hay tiểu bang và các nhiệm vụ luật pháp quy định khác. Xin nộp 
hay gởi bằng thư các bản sao đầy đủ các lệnh tới trường và/hay  trung 
tâm chăm sóc trẻ của mỗi trẻ ghi trong lệnh tòa và Học khu Oakland, Vân 
phòng  General Counsel, 746 Grand Avenue, Portable 6. Phụ huynh phải 
xác nhận nhân viên đã nhận lệnh bằng cách gặp giáo viên của con mình 
hay hiệu trưởng. 

TaI nạn, THương TÍCH, dịCH vụ BịnH vIện 
vÀ y TẾ, BẢO HIỂm
Nếu có một tai nạn xảy ra ở trường thì học sinh sẽ được sơ cứu vết 
thương nhẹ và phụ huynh sẽ được thông báo. Trường hợp cần xe cứu 
thương, thì nhà trường trước hết phải cố gắng liên lạc với phụ huynh 
có tên trong Phiếu ghi thông tin khẩn cấp. Học khu không có cung cấp 
dịch vụ y tế hay bịnh viện cho học sinh bị tai nạn hay thương tích trong 
trường hay trong chuyến đi dã ngoại hay hoạt động của trường. Chúng tôi 
khuyến khích phụ huynh nên mua bảo hiểm cho học sinh. Đơn có thể lấy 
trên mạng ở www.studentinsuranceusa.com. Xin liên lạc với OUSD Risk 
Management số 879-1612 nếu quý vị muốn biết thêm thông tin. EDUCATION 
CODE SECTION 49472, BOARD POLICY 5143

KẾ HOạCH PHÒng TaI HỌa
Nếu có tai họa xảy ra ở trường thì trường sẽ không cho học sinh về nếu 
không được giám đốc học khu hay người đại diện chấp thuận. Học sinh 
sẽ ở lại trường dưới sự giám sát của giới chức thẩm quyền trường cho 

tới khi giao cho phụ huynh hay người được phụ huynh chỉ định trước.
Hãy kiểm lại với hiệu trưởng để biết chi tiết về kế hoạch chống tai họa của 
trường. Xin giữ cập nhật và chính xác thẻ ghi thông tin khẩn cấp/Mẫu đối 
phó tai họa ở trường. Xin nhớ cập nhật mọi thông tin trong suốt năm học 
nếu nơi làm việc, số điện thoại hay địa chỉ nhà thay đổi. Quý vị có thể lấy 
thẻ ở trong văn phòng trường.  

an TOÀn Hỏa HOạn vÀ đỘng đẤT
Hệ thống điện thoại nhanh chóng trở thành quá tải trong trường hợp 
có khẩn cấp, vì vậy xin quý vị đừng cố gọi điện thoại cho trường trong 
tình trạng khẩn cấp. Thay vào đó, hãy tới trường hay yêu cầu người chỉ 
định trong thẻ thông tin khẩn cấp tới rước con. Hãy kiểm lại với radio địa 
phương và đài TV để biết thông tin tai họa ở địa phương và tình trạng 
khẩn cấp. Thực tập về hỏa hoạn và động đất được thực tập thường 
xuyên trong tất cả các trường.  Xin quý vị khuyến khích con mình thực tập 
với tinh thần trách nhiệm và tuân theo tiến trình do nhân viên nhà trường 
yêu cầu.

HỌC sInH CÓ nHu CẦu đẶC BIệT
Học sinh có nhu cầu đặc biệt phải có dự phòng thuốc men, thiết bị quan 
trọng với mình hay ở trường mình. Những học sinh đó và giáo viên các 
em phải chuẩn bị mang thêm thuốc men hay thiết bị nếu có lệnh di tản 
khỏi trường. Học sinh phải giữ trong mình một Thẻ ghi thông tin khẩn cá 
nhân mô tả những nhu cầu đặc biệt của các em. Thẻ phải có những thông 
tin như: khuyết tật, thuốc men và liều lượng dùng, giới hạn di động, cần 
người đi theo, dị ứng và y sĩ chính. 
Học sinh mù hay mắt kém phải có thêm một cây gậy ở trường ngay cả khi 
các em đã có chó dẫn đường. 

THông BÁO về ngưỜI vI PHạm TìnH dụC
Phụ huynh có thể xác định những người vi phạm tính dục đã đăng ký 
bằng cách viếng http://www.meganslaw.ca.gov để tìm những vùng mà 
chúng hoạt động hay liên lạc trực tiếp với các cơ quan thừa hành pháp 
luật địa phương mình để biết thêm thông tin. Phụ huynh cũng có thể gọi 
District’s Police Services (Dịch vụ Cảnh sát Học khu) ở  số 874-7777.

THông TIn & sự RIÊng Tư 
Mở xem thông tin cá nhân, quyền của phương tiện truyền thông đại chúng 
và trách nhiệm, và học sinh dùng internet thì lệ thuộc vào các điều lệ sau:

Quyền CỦa PHụ HuynH LIÊn Quan 
TớI Hồ sơ HỌC sInH
Đạo luật Family Educational Rights and Privacy Act of 1974 (20 USC 
SECTION 1232G) và California Education Code Section 49063 yêu cầu học 
khu báo cho phụ huynh rằng phụ huynh và những người có thẩm quyền 
khác có quyền xem xét bất cứ hồ sơ chính thức nào và dữ liệu của học 
sinh. Học khu không cho người không thẩm quyền xem hồ sơ. Xin xem 
ADMINISTRATIVE REGULATIONS 5125, 5125.1 để biết thêm chi tiết. 
• Phụ huynh có quyền xem xét bất cứ hồ sơ trường nào hay dữ liệu liên 

quan tới con vị thành niên của mình. Trường sẽ chuẩn bị cho sự xem 
xét này không quá 5 ngày đi học kể từ ngày yêu cầu. EDUCATION CODE 
SECTION 49069

• Phụ huynh có thể nhận tới 2 bản học bạ (transcript) của con mình miễn 
phí. EDUCATION CODE SECTION 49065

• Phụ huynh có phận sự nuôi giữ con theo pháp lý có thể đồng ý bằng văn 
bản sự tiết lộ hồ sơ con mình cho bất cứ ai hay cơ quan. EDUCATION CODE 
SECTION 49061

TIẾT LỘ THông TIn CÁ nHÂn
OUSD dùng nhà thầu, cố vấn, người tình nguyện… làm như người trung 
gian cung cấp một số dịch vụ tổ chức và chức năng. Về hướng đó, chúng 
tôi đôi khi tiết lộ hồ sơ giáo dục cho những người cung cấp dịch vụ bên 
ngoài (Thông báo FERPA)
Theo luật liên bang của đạo luật No Child Left Behind Act, học khu được 
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yêu cầu tiết lộ cho Military Recruitment Office  tên, địa chỉ, số điện thoại 
của học sinh tuổi 16 hay lớn hơn. Phụ huynh có thể chọn khỏi bị yêu cầu 
này bằng cách điền một thẻ ghi thông tin khẩn cấp ở văn phòng trường.
Các thông tin danh mục  cũng có thể được cung cấp cho nhân viên, người 
tuyển lựa đại học, ủy ban trong trường về phụ huynh-giáo chức-học 
sinh, trừ phi phụ huynh phản đối bằng văn bản cho hiệu trưởng. Xin xem 
ADMINISTRATIVE REGULATION 5125.1 để thêm chi tiết. EDUCATION CODE SECTIONS 
49061, 49073

Để giúp các gia đình duy trì bảo hiểm y tế và các chương trình phúc lợi 
khác, Alameda Social Services Agency có thể chia sẽ một số thông tin với 
OUSD, như là ngày tháng gia hạn.  OUSD có thể liên lạc với các gia đình 
có nguy cơ mất bảo biểm hầu giúp họ trong quy trình gia hạn.

TRắC ngHIệm về TÍn ngưỡng CÁ 
nHÂn
Học sinh sẽ không bị hỏi trong khảo sát hay kỳ thi về tín ngưỡng của cha 
mẹ hay lế lối về tính dục, đời sống gia đình, đạo đức hay tôn giáo, trừ phi 
phụ huynh được thông báo trước bằng văn bản và cho phép học sinh 
bằng văn bản để trả lời những câu hỏi đó. EDUCATION CODE SECTION 51513 

sử dụng InTERnET
Tất cả phụ huynh và học sinh phải đọc và ký tên trang Chính sách sử 
dụng Internet. Mẫu ký tên này được phân phát lúc đăng ký học và phải 
được điền vào và nộp cho trường. Quý vị có thể xem mẫu trên mạng qua 
cái link cung cấp ở www.ousd.k12.ca.us/internetAUP. OUSD có thể cung 
cấp tài khoản email để bổ sung các chương trình học hành.  
Internet và các tài nguyên trên mạng khác, bao gồm tài khoản email của 
học sinh, do học khu cung cấp là những đặc ân có thể bị hủy bỏ, nhằm 
hổ  trợ chương trình giảng dạy và học tập của học sinh tốt hơn. Học sinh 
không được truy cập, dán, nộp, xuất bản hay trình bày những vấn đề có 
hại hay tài liệu mà có tính cách đe dọa, tục tiểu, quậy hay phơi bày tính 
dục hay có thể giải thích như quấy nhiễu hay gièm pha kẻ khác như bị 
cấm chỉ bởi chính sách không kỳ thị của Học khu. Bắt nạt kể cả bắt nạt 
qua mạng (“cyberbullying”), sẽ không được dung tha và là cơ sở cho hành 
động kỷ luật bao gồm tạm đuổi và đuổi hẵn. 
Những sự việc có hại bao gồm  những điều mà người bình thường mô tả 
là hành vi tính dục xúc phạm và thiếu tính văn vẻ nghiêm túc, nghệ thuật, 
giá trị chính trị hay khoa học cho trẻ vị thành niên. Hiệu trưởng sẽ quyết 
định xem coi người sử dụng internet có vi phạm một điều kiện nào không. 
Hiệu trưởng có thể hủy bỏ hay ngưng cho học sinh mở internet ở trường 
bất cứ khi nào. Quyết định của hiệu trưởng hay đại diện sẽ là chung cuộc. 
BOARD POLICY 6163.4

Quyền CỦa BÁO CHÍ
Là một chính sách, Học khu cố gắng tạo dễ dàng cho các yêu cầu của 
báo chí đối với các hoạt động của trường mà không làm hại tới tiến trình 
học hành hay sự riêng tư của học sinh và nhân viên. Tất cả mọi yêu cầu 
của giới truyền thông phải được điều phối qua Văn phòng liên lạc hay nhà 
trường và ký giả, nhiếp ảnh viên và tất cả khách thăm viếng khác phải 
ký tên ở văn phòng khi vào một trường sở. Luật pháp không đòi hỏi phụ 
huynh cho phép ký giả phỏng vấn hay chụp hình học sinh, nhưng phụ 
huynh có thể điền vào một mẫu miễn giới truyền thông nếu họ muốn con 
họ không bị chụp hình hay quay phim. Mẫu miễn trừ giới truyền thông có 
ở mặt sau của tập hướng dẫn này cũng có trên mạng ở www.ousd.k12.
ca.us/mediaoptoutform. Bất cứ khi nào có thể được, giáo viên và hiệu 
trưởng sẽ báo cho phụ huynh biết trước lịch trình phỏng vấn. BOARD POLICY 
1112

PHÂn PHÁT TÀI LIệu Ở TRưỜng HỌC
Việc phân phát các thông báo cầm tay hay tài liệu khác cho học sinh hay 
nhân viên trường thì trước hết phải được chấp thuận bởi Communications 
Office (Văn phòng Liên lạc). Theo chính sách phân phát của Học khu thì 
tất cả những tài liệu như vậy phải nhằm hổ trợ giáo dục của học sinh và 
không có tính chất thương mại, chính trị hay tôn giáo. Tài liệu được chấp 

thuận sẽ có một đóng dấu ám chỉ nó đã đáp ứng các yêu cầu của chính 
sách học khu. Muốn biết thêm chi tiết hãy gọi 473-5832 hay tới www.
ousd.k12.ca.us/flyerdistribution. Những tài liệu xuất bản của các tổ 
chức chính thức của phụ huynh-giáo chức thì được miễn chính sách này.  

CHụP HìnH Ở TRưỜng
Hiệu trưởng trường của con quý vị chịu trách nhiệm sắp xếp viễc chụp 
ảnh chuyên môn cho lớp học của con quý vị cũng như hình cá nhân mỗi 
học sinh. Xin liên lạc với hiệu trưởng để biết thêm chi tiết.  

yÊu CẦu XEm Hồ sơ HỌC KHu 
Công chúng có thể yêu cầu xem các hồ sơ không bảo mật của Học khu. 
Yêu cầu có thể được làm bằng văn bản và email, hay gởi bằng thư hay 
fax hay trao tay cho Communications Department, nằm tại KDOL studio 
số 1050 Second Avenue, Oakland, CA 94606. Ưu tiên cho những yêu 
cầu gởi bằng email. Xin email các yêu cầu cho rebecca.hopkins@ousd.
k12.ca.us.  Nếu quý vị gởi hồ sơ qua những phương tiện khác thì xin xác 
nhận đã gởi với Rebecca Hopkins ở rebecca.hopkins@ousd.k12.ca.us. 
Học khu sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 10 làm việc nói là đã nhận 
được yêu cầu của quý vị, sẽ đòi thêm việc nói rõ nếu cần và cho quý vị 
một thời gian để đưa ra thông tin nếu hiện chưa có thông tin. Quý vị sẽ 
được yêu cầu trả chi phí làm bản sao hồ sơ. Trước khi yêu cầu, trước hết 
xin kiểm tra trên website của Học khu ở www.ousd.k12.ca.us hay là gọi 
Communications Department số 473-5832 để xem coi thông tin đã sẵn 
sàng chưa. 

vẻ Bề ngOÀI Ăn mẶC vÀ TÀI sẢn 
Phù hợp với mục tiêu của học khu là cung cấp các cộng đồng trường học 
an toàn và tôn trọng, học sinh phải ăn mặc và cư xử cách nào mà bày tỏ 
được sự nghiêm túc thích hợp cho môi trường học hành.

Ăn mẶC vÀ CHẢI CHuốT
Theo BOARD POLICY 5132, học sinh OUSD phải theo hướng dẫn về ăn mặc 
và chải chuốt ở tất cả hoạt động thường kỳ của trường. Hướng dẫn hiện 
tại áp dụng cho giày dép, chữ viết, hình và phù hiệu trên tất cả vật dụng 
cá nhân, nón và vật che đầu. Xin kiểm lại www.ousd.k12.ca.us để biết 
có thay đổi nào cho chính sách này. Đối với chánh sách trường về đồng 
phục và/hay giới hạn về áo quần liên quan tới băng đảng, hãy nói chuyện 
với hiệu trưởng.

TÀI sẢn CÁ nHÂn
Học sinh không được khuyến khích mặc áo quần hay đeo nữ trang đắt 
tiền và mang vật dụng cá nhân đắt tiền vô trường. Học khu không chịu 
trách nhiệm về việc học sinh mất tài sản cá nhân.

CELL đIện THOạIs vÀ nHững THIẾT 
Bị đIện Tử KHÁC
Việc dùng cell Điện thoại, máy nhắn tin hay thiết bị điện tử khác thì bị cấm 
trong giờ học.  Thiết bị bị cấm có thể bị tịch thu và giữ tới cuối tiết học, 
cuối ngày hay cuối hoạt động. BOARD POLICY 5131

KHung CẢnH HỌC đưỜng vÀ KỶ 
LuậT
Mỗi học sinh đều có quyền học hành trong một môi trường học tập an 
ninh và an toàn. Hiệu trưởng hay người đại diện có quyần pháp lý quyết 
định xem một người nào đó có can thiệp vào trật tự hay diễn tiến êm ả 
của trường và có thể yêu cầu các hậu quả kể cả cảnh sát bắt giữ, nếu 
thích hợp. Bản sao chính sách và thủ tục cho hạnh kiểm và kỷ luật học 
sinh thì có ở www.ousd.k12.ca.us/discipline. BOARD POLICIES 5144, 5144.1; 
ADMINISTRATIVE REGULATIONS 5144, 5144.1, 5144.2.

Khiếu nại về việc thi hành của các chính sách kỷ luật của Học khu có thể 
thực hiện ở Văn phòng thanh tra, nằm tại Lakeview Campus, Cafeteria, 
tầng một, 746 Grand Avenue, Oakland, CA 94610, điện thoại: 273-3243, 
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fax: 273-3252.

KẾ HOạCH gIẢI QuyẾT TìnH nguyện gIữa 
HỌC KHu vÀ vĂn PHÒng dÂn Quyền (OCR)
Ngày thứ Năm, 27 tháng 9, 2012, Hội đồng giáo dục Oakland đã thông 
qua một Kế hoạch giải quyết tình nguyện (VRP) với Bộ Giáo dục, Văn 
phòng Dân quyền (OCR), để giải quyết kỷ luật không cân đối của học sinh 
Mỹ gốc Phi châu của OUSD. OCR đá khởi xướng một cuộc xét duyệt về 
tuân thủ tìm hiểu xem coi Học khu có kỷ luật học sinh gốc Phi châu khắt 
khe hơn học sinh da trắng. Kết quả là một thỏa hiệp hai giai đoạn bao 
gồm những năm từ 2012-13 tới 2016-17.
Quyết định này làm ra để công nhận sáng kiên của Học khu hầu ưu tiên 
các kết quả tiến bộ cho nam sinh da đen kể từ năm 2010, khi mà OUSD 
tạo ra Văn phòng Office of African-American Male Achievement (AAMA). 
Cụ thể là, AAMA và Các sáng kiến của Học khu nhằm giải quyết vấn đề 
mất cân đối bao gồm: 
• phát triển các trường cộng đồng có đủ các dịch vụ mà ngoài học hành 

chất lượng cao còn cung cấp các dịch vụ và chú trọng trọn gói cho nhu 
cầu tình cảm, xã hội của học sinh.  

• xem xét và thúc đẩy những thực hành quốc gia tốt nhất để giảm bớt 
những vụ đuổi học thiếu cân đối về chủng tộc.

• chú trọng về giảm thiểu “ương ngạnh” như là một nền tảng cho việc đuổi 
học

• từ khước các chiến lược không khoan dung như là chống lại kết quả tốt.
• áp dụng các nguyên tắc Công lý Phục hồi mà thay đổi tiếp cận từ kỷ luật 

phạt tới các thực hành phục hồi, nhấn mạnh cái hại gây ra và hổ trợ 
người vi phạm trong việc cung cấp sửa chữa cho nạn nhân. 

• đưa vào Can thiệp tính tình khẳng định và các chiến lược hổ trợ để dạy 
và củng cố các yêu cầu về cư xử của trường, công bằng và áp dụng 
đồng đều cho tất cả học sinh trong mọi tình huống.

• dạy thí điểm các lớp Phát triển thời trưởng thành để giúp cho nam sinh 
da đen quản lý được mối quan hệ người lớn và đồng bạn, sản sinh 
được một ảnh hưởng khẳng định về tỷ lệ chuyên cần, kỷ luật và điểm 
Tổng trung bình - GPA trong đám những người tham dự chương trình. 

Muốn biết thêm về những tìm thấy và những bước mà Học khu đang làm 
để giải quyết kỷ luật thiếu cân đối, hãy viếng: www.thrivingstudents.org/47/
voluntary-resolution-agreement-address-suspensions-black-males.

HỌC HỏI TìnH CẢm Xã HỘI (sEL)
Học hỏi tình cảm xã hội (SEL) dạy những kỷ năng mà tất cả chúng ta cần 
để tự xử lý, xử lý các mối quan hệ, xử lý công việc của chúng ta cho hữu 
hiệu và hợp đạo lý. Các điểm nhấn mạnh của SEL bao gồm quản lý xúc 
cảm, phát triển quan tâm tới người khác, thiết lập mối quan hệ khẳng 
định, Lảm nên những quyết định có trách nhiệm và xử lý những tình 
huống khó khăn một cách xây dựng. Những nét này cho phép trẻ bình 
thản trở lại khi tức giận, giải quyết xung đột một cách tôn trọng, giải quyết 
các vấn đề và làm những sự chọn lựa an toàn và hợp đạo lý. 
SEL không chỉ là một phương pháp cho sự tăng trưởng cá nhân và củng 
cố cộng đồng, mà nó cũng là một khung sườn cho cài tiến trường học. Kỷ 
năng SEL giúp tạo nên và duy trì các môi trường học hành làm giảm các 
vấn đề kỷ luật như trốn học, bạo lực và bắt nạt trong khi cho ra một sự thu 
hút lớn hơn của trường đối với học sinh và tỷ lệ thỏa mãn việc làm cao 
hơn đối với nhăn viên. Điều này đến lượt nó, sinh ra kết quả học hành cao 
hơn, hiểu sâu hơn vè bộ môn, hợp tác nhiều hơn và học sinh tham gia gia 
tăng. 
Những nhà nghiên cứu tin rằng giải quyết các yếu tố ảnh hưởng tới học 
hành là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy thành tựu học hành.Điều 
này được tăng cường bởi các nghiên cứu số lượng cho thấy rằng SEL có 
một ảnh hưởng sâu đậm trên thành tựu như các điểm số các kỳ thi tiêu 
chuẩn và điểm tổng trung bình và một phạm vi giảm bớt các cư xử bạo 
lực hay liều lĩnh.  
Các chiến lược lợi ích nhất của SEL được củng cố  trong lớp học, trong 
các hoạt động ngoài trường, ở nhà và qua phạm vi học hành từ Vườn trẻ 
tới lớp 12. Học hỏi tình cảm xã hội không phải là một sự đi lệch hướng 
khỏi nhiệm vụ giáo dục hay một phần phụ của nó. Thay vào đó, nó là một 
phần giảng dạy và học hành của học sinh không thể thiếu, một chiến lược 

cho thành tựu gia tăng, củng cố giải quyết vấn đề và phát triển nơi làm 
việc và kỷ năng đời sống.
Muốn biết thêm chi tiết về SEL trong OUSD, xin liên lạc với kristina.
crestetto@ousd.k12.ca.us.

KHung CẢnH HỌC đưỜng TốT vÀ 
CHÍnH sÁCH CHống BắT nạT
Chính sách Khung cảnh học đường tốt thúc đẩy một cộng đồng quan 
tâm qua việc phát triển một mối quan hệ tôn trọng hổ tương, kỳ vọng cao 
cho tất cả học sinh và cơ hội tham gia có ý nghĩa. Một khung cảnh học 
đường tốt giúp xây dựng học sinh gắn bó với trường mà các nghiên cứu 
kết nối với thành công học hành, giảm cư xử liều lĩnh và gia tăng làm ra 
quyết định lành mạnh. OUSD cam kết phát triển các phương cách quản 
lý lớp học và kỷ luật làm thúc đẩy sự phát triển của thiếu niên, bình đẵng 
và trách nhiệm cá nhân và xã hội. Cyberbullying bao gồm sự chuyển giao 
những thông tin quấy nhiễu, đe dọa trực tiếp, hay những văn bản, âm 
thanh, hình ảnh có hại trên Internet, phương tiện truyền thông xã hội hay 
các kỹ thuật khác dùng điện thoại, vi tính hay máy móc thông tin vô tuyến 
nào. Cyberbullying cũng bao gồm vào tài khoản điện tử của người khác 
và lấy thông tin của người đó nhằm làm hại thanh danh người đó. Bất 
cứ học sinh nào làm chuyện bắt nạt, kể cả bắt nạt trên mạng, trên cơ sở 
trường hay ngoài khuôn viên trường mà gây ra hay có thể gây ra một sự 
gián đoạn đáng kể hoạt động của trường hay chuyên cần của trường thì 
có thể bị kỷ luật. Chính sách về bắt nạt học sinh định nghĩa hành vi bắt 
nạt và hướng dẫn việc ngăn ngừa và can thiệp. Nếu quý vị tin rằng con 
quý vị có thể là mục tiêu của quấy nhiễu hay bắt nạt kể cả bắt nạt trên 
mạng, thì chúng tôi khuyên quý vị báo cáo quan tâm của mình trực tiếp 
cho một người trong ban giám hiệu hay nhân viên ở trường con quý vị. 
Muốn biết thêm chi tiết về chính sách Khung cảnh học đường tốt và Chính 
sách chống bắt nạt, xin gọi 434-7752. BOARD POLICIES 5137, 5170

BắT nạT ẢnH HưỞng TớI mỌI TRẻ - CHO dù TRẻ LÀ nạn nHÂn, 
ngưỜI BắT nạT Hay KHÁCH BÀng Quang:
Bộ luật giáo dục định nghĩa bắt nạt là các hành động thân thể, bằng lời 
hay điện tử mà nó trầm trọng hay tràn khắp và gây ra một trong những tác 
dụng sau đây vào một học sinh biết lẽ phải:(1) sợ làm hại tới một người 
hay tài sản; (2) một ảnh hưởng thiệt hại đáng kể về sức khỏe thân thể hay 
tâm thần; hay là; (3) can dự đáng kể vào việc học hành hay khả năng để 
tham gia các hoạt động trong trường. EDUCATION CODE SECTION 48900(R).

Cyberbullying bao gồm việc truyền các thông tin quyấy nhiễu, những đe 
dọa trực tiếp hay những văn bản, âm thanh, hình ảnh có hại trên Internet, 
truyền thông xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn tới Facebook và 
MySpace), hay các kỹ thuật khác dùng điện thoại, máy vi tính hay máy liên 
lạc vô tuyến nào.  Cyberbullying cũng bao gồm xâm nhập một trương mục 
điện tử của một người khác và lấy danh xưng người đó để làm hại thanh 
danh người đó. 
Học sinh nào tham gia bắt nạt hay cyberbullying, trong khuôn viên trường 
hay ngoài khuôn viên mà có tính cách gây ra hay có thể gây ra gián đoạn 
đáng kể hoạt động của trường hay chuyên cần của trường có thể bị kỷ 
luật. 
Chính sách về Bắt nạt học sinh ở trường định nghĩa đầy đủ hơn các cư 
xử bắt nạt và có những hướng dẫn để ngăn ngừa và can thiệp. Nếu quý 
vị tin rằng con quý vị có thể là mục tiêu của quấy nhiễu hay bắt nạt, kể 
cả bắt nạt trên mạng, thì chúng tôi khuyên quý vị báo cáo quan ngại của 
mình trực tiếp cho một nhân viên quản lý hay một nhân viên ở trường của 
con quý vị. Nếu quý vị tin rằng quý vị bị bắt nạt hay chứng kiên vụ  bắt nạt 
hay một ai đó đã báo cáo cho quý vị là họ bị bắt nạt thì xin quý vị điền vào 
mẫu tường trình sự việc bắt nạt của OUSD, mẫu này có thể lấy bằng cách 
email cho chen.kong-wick@ousd.k12.ca.us hay gọi 273-1538.  Nộp đơn 
đã điền cho văn phòng trường của quý vị hay cho Behavioral Health Unit 
(Family, School and Community Partnerships Department) nằm tại 746 
Grand Avenue. Xin đừng gởi bằng thư mẫu này. Muốn biết thêm về các 
chương trình ngăn ngừa bắt nạt ở OUSD thì xin liên lạc với  Chen Kong-
Wick, Program Manager for Violence Prevention, ở chen.kong-wick@
ousd.k12.ca.us hay gọi 273-1538. BOARD POLICIES 5137.2.

Phụ huynh có thể giúp bảo vệ con cái khỏi bắt nạt bằng cách nói chuyện 
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về vấn đề này. Hãy bắt đầu bằng cách hỏi, công việc học hành ra sao ở 
trường, và con nghĩ gì về những trẻ khác ở trong lớp. Chỉ việc hỏi con 
mình thử có ai bị chọc ghẹo hay bắt nạt ở trường là có thể giúp bảo vệ 
con cái. 
Hãy gọi 639-3340 để biết thêm chi tiết. BOARD POLICIES 5137, 5170, & 
ADMINISTRATIVE REGULATION 5170.

CHương TRìnH Công Lý PHụC HồI 
(RJ) đồng Bạn/gIẢI QuyẾT Xung đỘT
Ở nhiều trường của OUSD, các Lãnh đạo tuổi trẻ Công lý phục hồi học 
sinh được chọn lựa và huấn luyện để giải quyết các xung đột không thuộc 
về thân thể trong đám đồng bạn. Chương trình giải quyết xung đột của 
OUSD cung cấp một cơ hội cho một nhóm đại diện học sinh dùng kỷ năng 
giao tiếp để quản lý và giải quyết những xung đột giữa người này người 
nọ qua hòa giải và/hay các lề lối công lý phục hồi. Chương trình này làm 
cho học sinh, phụ huynh và nhân viên tham gia vào quy trình tạo hòa bình 
để giải quyết xung đột mà nếu không thì có thể gây ra tai hại và phá rối sự 
học trong suốt ngày học. Chương trình giải quết xung đột có trong nhiều 
trường cấp hai, chương trình hòa giải đồng bạn thì đang thi hành  gia tăng 
ở nhiều trường cấp ba. Muốn biết thêm chi tiết về học trình hay thiết lập 
một Chương trình Giải quyết xung đột, hãy liên lạc với Program Manager 
for Restorative Justice ở david.yusem@ousd.k12.ca.us, hay viếng thăm 
www.ousd.k12.ca.us/violenceprevention. BOARD POLICIES 5138.

Công Lý PHụC HồI
Công lý phục hồi là một loạt các nguyên tắc và lề lối được dùng trong Học 
khu thống nhất Oakland để xây dựng cộng đồng và đáp ứng hạnh kiểm 
xấu của học sinh, với mục tiêu là sửa chữa cái hại và phục hồi quan hệ 
giữa những người bị ảnh hưởng.  Các lề lối phục hồi được dùng trong 
lớp để giúp tạo nên một môi trường hổ trợ và chăm sóc, chú trọng tới xây 
dựng quan hệ. Công lý phục hồi cũng được dùng để cho học sinh vào 
lại trường sau khi tạm đuổi, đuổi luôn hay tống giam. Hãy tìm hiểu hơn 
về chương trình Công lý Phục hồi của chúng tôi bằng cách liên lạc với 
Program Manager for Restorative Justice ở david.yusem@ousd.k12.ca.us 
hay viếng www.ousd.k12.ca.us/violenceprevention.

Cơ sỞ đỂ ÁP dụng HÀnH đỘng KỸ 
LuậT
Những hành động sau đây—cho dù xảy ra trong sân trường, trong giờ ăn 

hay ngoài khuôn viên trường, trong khi đi tới trường hay từ trường về, 
ở một chức năng của trường hay ngoài trường nếu nó chắc hẵn gây ra 
một sự gián đoạn đáng kể hoạt động của trường—có thể đưa tới hành 
động kỷ luật: 

• gây ra, toan gây ra, hay đe dọa gây thương tích cơ thể cho 1 người khác
• cố tình dùng vũ lực hay bạo lực lên người khác trừ tự vệ
• sở hữu, bán hay nói cách khác cung cấp bất cứ súng ống, dao, chất nổ 

hay vật dụng nguy hiểm khác
• sở hữu bất hợp pháp, dùng, bán, hay nói cách khác cung cấp hay bị ảnh 

hưởng bởi bất cứ chất nào bị kiểm soát, thức uống có cồn hay chất làm 
say bất cứ loại nào

• cho 1 cách bất hợp pháp, sắp xếp hay thương thảo bán chất nào bị kiểm 
soát, rượu hay chất nào làm say, và rồi bán, giao hàng hay cung cấp 
chất đó cho người khác hoặc bán, giao, hay là cung cấp cho một người 
một chất khác hay tài liệu và miêu tả nó như một chất cấm, thức uống 
có cồn hay làm say.

• phạm tội hay toan phạm tội cướp bóc hay tống tiền
• gây ra hay toan gây ra thiệt hại cho tài sản trường hay tư nhân
• ăn cắp hay toan ăn cắp tài sản trường hay tư nhân
• sở hữu hay dùng thuốc lá, sản phẩm nicôtin, kể cả nhưng không giới 

hạn thuốc lá, xì gà, xì gà nhỏ, thuốc lá đinh hương, thuốc lá không khói, 
thuốc lá bột, thuốc nhai và trầu trừ phi có toa. 

• phạm một hành động tục tỉu hay thường dùng ngôn ngữ tục tỉu
• sở hữu bất hợp pháp hay cho, sắp xếp hay thương thảo để bán bất cứ 

vật liệu linh tinh nào về ma túy
• quậy phá hoạt động của trường hay cố tình chống thẩm quyền của giám 

thị, giáo viên, ban giám hiệu, nhân viên trường hay nhân viên khác lúc 

họ thi hành phận sự
• biết mà vẫn nhận tài sản trường hay tư nhân bị ăn cắp
• sở hữu một súng giả (một vật mà làm cho một người bình thường kết 

luận rằng súng giả đó là súng thật)
• phạm tội hay toan phạm tội tấn công tình dục hay bạo hành tình dục
• quấy nhiễu hay đe dọa một học sinh vốn là chứng nhân của khiếu nại 

trong tiến trình kỹ luật học sinh mục đích là ngăn học sinh này làm 
chứng, trả thù học sinh vì làm chứng hay cả hai tội

• đối với học sinh lớp 4 tới 12, phạm tội quấy nhiễu tình dục
• đối với học sinh lớp 4 tới 12, tham gia, gây ra, toan gây ra hay đe dọa 

gây ra bạo hành thù ghét
• đối với học sinh lớp 4 tới 12, cố tình tham gia quấy nhiễu, đe dọa học 

sinh khác hay nhân viên nghiêm trọng tới mức phá rối việc học của học 
sinh khác, tạo ra mất trật tự đáng kể hay xâm phạm quyền lợi của một 
hay nhiều học sinh bằng cách tạo ra một môi trường giáo dục thù địch 
hay bị đe dọa

• tham gia vào hay toan tính việc ăn hiếp
• tham gia vào hành động bắt nạt, kể cà trên mạng.
• làm những đe dọa khủng bố đối với nhân viên trường hay tài sản trường
• cho một cách bất hợp pháp, sắp xếp bán, thương lượng bán hay đã bán 

toa thuốc Soma
• giúp đỡ, xúi giục như đoạn 31 Penal Code định nghĩa, gây ra hay toan 

gây ra thương tích cơ thể cho một người khác.
• tham gia việc bắt nạt, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc bắt nạt qua 

mạng như định nghĩa trong tiểu phần (f) và (g) của Đoạn 32261 nhắm 
đặc biệt vào một học sinh hay nhân viên trường.

EDUCATION CODE SECTIONS 48900, 48900.2–48900.4, 48900.7, 48915

Quyền đưỢC đốI Xử Công BẰng
Mọi nhân viên phải đối xử học sinh một cách công bằng, bình đẳng, thích 
hợp và bảo đảm thủ tục đúng cho mọi học sinh. Cha mẹ và học sinh có 
quyền:
• được thông báo về chính sách và luật lệ chi phối hạnh kiểm học sinh và 

kỷ luật
• được thông báo về những buộc tội vì hạnh kiểm xấu và chứng cớ cho 

những cáo buộc
• trình bày sự kiện phía mình và chứng cớ hay lời khai cho một người 

trong ban giám hiệu liên quan trước khi có hành động kỹ luật trừ phi 
người trong ban giám hiệu cho rằng đó là một trường hợp khẩn cấp

• có một cuộc họp với nhân viên trường
• được thông báo trước về buổi họp kỷ luật
• nhân chứng ra hầu tòa, hiện diện và được đại diện trong phiên họp kỷ 

luật
• khiếu nại quyết định bị đuổi học tới Alameda County Board of Education 

trong vòng 30 ngày

HÀnH đỘng KỶ LuậT
Học sinh bị tìm thấy vi phạm bất cứ hành động nào ghi trong Cơ sở 
cho hành động kỷ luật (nói trên) có thể bị ngưng học, chuyển ngoài ý 
muốn qua một trường cơ hội hay tiếp tục (xem chương trình Alternative 
Education trong Danh mục) hay đuổi khỏi trường sau buổi họp kỷ luật. 
Điều này bao gồm học sinh ghi danh vào chương trình special education 
hay nhận dịch vụ giáo dục theo Section 504. 
Năm hành động sẽ đưa tới ngưng học và đề nghị đuổi nếu một học sinh 
phạm bất cứ tội danh nào ở trường hay hoạt động ở trường:
1. sở hữu, bán hay nói một cách khác cung cấp súng
2. khua dao vào một người khác
3. bán một chất thuốc bị kiểm soát
4. phạm hay toan phạm tấn công tình dục hay bạo hành tình dục
5. sở hữu chất nổ
EDUCATION CODE SECTION 48915

Đối với những hành động khác, OUSD hổ trợ những thay thế cho việc 
ngưng học hay đuổi học. Những giải pháp như vậy có thể giải quyết 
những lý do có thể có về tính tình, kể cả những mục tiêu sai và nhu cầu 
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không đáp ứng được về phía học sinh. Trong vài trường hợp, những thay 
thế này có thể bao gồm sự hoàn trả lại những gì bị ảnh hưởng hay hủy 
hoại bởi hành vi đó. Một vài giải pháp thay thế  mà OUSD sử dụng bao 
gồm sau đây:
• thực hành công lý phục hồi như phạm vi hổ trợ và trách nhiệm
• trường học ngày thứ bảy
• cơ hội thuyên chuyển
• hệ thống trách nhiệm đồng bạn như McCullum Youth Court
• chương trình giải quyết xung đột
• hoạt động dịch vụ cộng đồng
• hợp đồng về tính tình
• viếng thăm tư gia hay/và họp thành viên gia đình
• ngưng không cho vào khuôn viên trường
• mất đặc ân (như giờ ra chơi)
• thay đổi lịch trình
Nếu quý vị có thắc mắc gì  về kỷ luật, xin liên lạc với trường hay văn 
phòng Ban kỷ luật học sinh (Pupil Discipline Hearing Panel) số 879-2702. 
BOARD POLICIES 5142, 5144.1, 5145.12

KỶ LuậT BỞI gIÁO vIÊn
Nếu những phương cách sửa chữa nào khác không dùng được cho hành 
kiểm xấu của học sinh như ghi ở trên, thì một giáo viên có thể:
• cho học sinh nghỉ học ngày hôm đó và ngày kế tiếp - điều này không tạo 

nên việc đuổi học khỏi trường
• giữ học sinh ở lại trường sau giờ học không quá 1 tiếng đồng hồ vào 

cuối ngày học
• gởi học sinh lên ban giám hiệu
• yêu cầu bằng văn bản phụ huynh học sinh đó tới họp với giáo viên về vụ 

đuổi học
EDUCATION CODE SECTION 48910

Việc xử dụng hình phạt về hành hạ thể xác bị cấm chỉ trong mọi trường 
học công lập ở Oakland.

KHÁng Cự
Học sinh nào quậy phá hoạt động của trường hay là kháng cự thẩm 
quyền của giám thị, giáo viên, giám hiệu, nhân viên trường hay một nhân 
viên khác trong trường khi họ thi hành nhiệm vụ thì sẽ bị biện pháp kỷ 
luật. Bất cứ khi nào có thể, hình phạt thay thế đuổi học sẽ được áp dụng 
với học sinh kháng cự người lớn  hay quậy phá hoạt động của trường. 
Nếu những hình phạt thay thế này không áp dụng được để sửa đổi hành 
vi thì học sinh có thể bị đuổi cảnh cáo tùy theo mức nghiêm trọng của 
hành vị. 

CẢnH sÁT PHỏng vẤn HỌC sInH
Nhân viên cảnh sát có thể hỏi cung một học sinh ở trường khi có liên 
quan tới chuyện trường hay một sự việc nghi ngờ hành hạ hay dụ dỗ trẻ 
hay một tình trạng khẩn cấp  Nhân viên trường sẽ gọi học sinh đến văn 
phòng để phỏng vấn. BOARD POLICY 5145.11

Tạm đuỔI HỌC
Một học sinh có thể không được tham dự các hoạt động thường kỳ của 
trường tới 5 ngày một lần và không quá 20 ngày đi học trong một năm 
học.  Nếu một học sinh ghi danh hay bị chuyển qua một trường phổ thông 
khác, một trường Opportunity hay một trường hay lớp continuation, thì 
học sinh đó không bị ra khỏi trường quá 30 ngày trong 1 năm học. Phụ 
huynh phải được thông báo bằng văn bản trong thứ ngôn ngữ mẹ đẻ về lý 
do đuổi học. EDUCATION CODE SECTION 48903 

Học sinh bị tạm đuổi có thể không được hiện diện trong khuôn viên 
trường và tham gia bất cứ hoạt động nào dù ở cơ sở công hay tư trong 
suốt thời gian bị đuổi. Học sinh phải hoàn tất mọi bài vở và bài thi bị mất 
trong thời gian bị đuổi. Trừ trường hợp khẩn cấp, trước khi học sinh bị 
đuổi  các em sẽ gặp hiệu trưởng để thảo luận hạnh kiểm xấu và trình bày 
phía mình chuyện xảy ra và chứng cớ để bào chữa. Tạm đuổi dài hay 
ngắn là do từng vụ việc với hiệu trưởng áp đặt đuổi học có xem xét tới 
trường hợp làm giảm hay tăng tội thêm.

THuyÊn CHuyỂn ngOÀI ý muốn
Nếu một học sinh đã bị quyết định phạm một hành vi xấu theo “Cơ sở 
cho hành động kỷ luật” nói trên trong BOARD POLICY 5144.1 (xem Phụ lục) hay 
học sinh đó thường trốn học hay học không đều, thì học sinh đó có thể bị 
thuyên chuyển ngoài ý muốn tới một trường phổ thông khác hay trường 
opportunity, hay continuation. (Xem thông tin về Alternative Education 
Programs trang 16)  EDUCATION CODE SECTION 48432.5

đề ngHị đuỔI HỌC BắT BuỘC
Hiệu  trưởng hay Giám đốc học khu  sẽ đề nghị đuổi học một học sinh vi 
phạm EDUCATION CODE SECTIONS 48900 (A)–(E), trừ phi các vị này thấy rằng, và 
báo bằng văn bản cho Hội đồng kỷ luật học sinh (PDHP) rằng đuổi học thì 
không thích hợp do trường hợp đặc biệt của vấn đề.  Một khi học sinh đã 
bị ra hội đồng kỷ luật thì hội đồng sẽ họp xử và quyết định có nên đề nghị 
giám đốc đuổi học không. Học sinh và phụ huynh được thông báo quyền 
hưởng thủ tục công bằng. Những bằng chứng và đề nghị của PDHP 
được nộp cho giám đốc để có quyết định chung cuộc.  Bất cứ học sinh 
nào bị đuổi đều có quyền hưởng giáo dục và có thể giới thiệu tới Alameda 
County Office of Education cho dịch vụ đó.

đuỔI HỌC BắT BuỘC
Trong trường hợp  hiệu trưởng hay giám đốc quyết định là một học sinh 
đã phạm một trong những hành động sau đây trên sân trường hay hoạt 
động của trường ngoài sân trường, thì học sinh đó bị ngưng học và đề 
nghị đuổi học: (1) sở hữu, bán hay cung cấp súng; (2)  khua dao hay một 
vũ khí nào vào một người khác; (3) bán bất hợp pháp một chất bị kiểm 
soát; (4) phạm tội hay toan phạm tội tấn công tình dục hay bạo hành tình 
dục như định nghĩa trong EDUCATION CODE SECTION 48900 (N); hay (5) sở hữu 
chất nổ.

TRÁCH nHIệm về THIệT HạI vÀ mẤT 
mÁT
Phụ huynh hay giám hộ của học sinh phạm tội phải chịu trách nhiệm lên 
tới $10,000 cho thiệt hại gây ra bởi hành vi xấu cố tình của học sinh, bao 
gồm tử vong hay thương tích cho người hay thiệt hại tài sản. Phụ huynh 
cũng có thể chịu trách nhiệm cho một phần thưởng lên tới $10,000 niêm 
yết bởi Học khu cho việc cám ơn người đã truy tố thành công học sinh 
phạm tội. 
Phụ huynh hay giám hộ của học sinh phải chịu trách nhiệm cho tất cả 
sách giáo khoa, dụng cụ âm nhạc hay tài sản nào khác của trường cho 
học sinh mượn mà không hoàn trả theo yêu cầu. 
Học khu có thể giữ lại điểm, bằng cấp hay học bạ của học sinh cho tới khi 
các thiệt hại đã được trả những khi mà học sinh đó đã cố tình gây ra thiệt 
hại tài sản hay cố tình từ chối trả lại tài sản nhà trường sau khi học sinh 
được cho quyền xét xử công bình. Một chương trình làm việc tình nguyện 
có thể được sắp xếp thay cho việc thanh toán các thiệt hại bằng tiền. 
EDUCATION CODE SECTION 48904
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PHụ LụC
Trong những bài sau đây, chữ 
“Board” và “Governing Board” là đề 
cập tới Oakland Board of Education 
(Hội đồng giáo dục). Tất cả chính 
sách của Hội đồng giáo dục và 
điều lệ hành chánh có thể xem trên 
mạng ở www.ousd.k12.ca.us.
GHI DANH & ĐĂNG KÝ (Xem trang 15). Các 
Phụ lục A–D

Phụ lục A: Điều lệ Hành chánh 5111.1 — Cư 
trú trong học khu

Tiêu chuẩn về cư trú

Trước khi được thu nhận vào các trường ở 
Học khu, học sinh phải cung cấp bằng chứng 
cư trú.

(cf. 5111 –Việc thu nhận)

Một học sinh được xem như tuân theo yêu 
cầu về cư trú nếu em ấy hội đủ các tiêu chuẩn 
sau đây:

1. Phụ huynh/Giám hộ của em cư trú trong 
phạm vi học khu (Education Code 48200)

(cf. 5111.13 – Cư trú cho trẻ vô gia cư)

2. Một học sinh vốn là con nuôi mà vẫn còn ở 
trong trường hay có nguồn gốc theo tiểu điều 
khoản (d) và € của đoạn 48853.5.

3. Học sinh mà được xếp chỗ trong phạm vi 
học khu trong một viện nuôi giữ trẻ có giấy 
phép, trong một gia đình nuôi dưỡng có giấy 
phép hay gia đình theo lệnh tòa hay sắp đặt 
của tòa (Education Code 48204)

4. Học sinh mà đã được nhận vào chương 
trình theo học liên học khu (Education Code 
48204)

(cf. 5117 - Interdistrict Attendance-Theo học 
trong học khu) 

5. Học sinh là vị thành niên đã được tự do cư 
ngụ trong phạm vi học khu (Education Code 
48204)

6. Học sinh mà sống với sự chăm sóc của 
người lớn trong phạm vi Học khu  (Education 
Code 48204)

(cf. 5111.11 - Residency of Students with 
Caregiver-Học sinh cư trú với người chăm 
sóc)

7. Học sinh mà sống trong một bịnh viện tiểu 
bang nằm trong phạm vi học khu (Education 
Code 48204)

8. Học sinh mà bị lưu giữ trong một bịnh viện 
hay cơ sở y tế khác trong phạm vi học khu để 
chữa trị khuyết tật tạm thời  (Education Code 
48207)

(cf. 6183 - Home and Hospital Instruction-
Giảng dạy tại nhà và tại bịnh viện)

Cư trú trong học khu thì không cần cho ghi 
danh vào một trung tâm nghề nghiệp vùng hay 
chương trình nếu có chương trình hay lớp mở 
ra  (Education Code 52317)

Bằng chứng về cư trú

Giám đốc học khu hay đai diện sẽ giữ một bản 
tài liệu hay  giấy viết xác nhận như là bằng 
chứng cư trú. Ngoài ra, Giám đốc học khu hay 
đai diện hàng năm sẽ xác nhận sự cư trú của 
học sinh và giữ một bản tài liệu hay  văn bản 
xác nhận.  (5 CCR 432)

Khi được trình bày với một địa chỉ thay thế 
chỉ định bởi Bộ trưởng ngoại giao cho các 
nạn nhân bạo hành gia đình hay quấy nhiễu 
đe dọa mà cư ngụ trong phạm vi học khu thì 
giám đốc hay đại diện sẽ chấp nhận và dùng 
địa chỉ thay thế cho mọi sự liên lạc và thư từ 
tương lai và trong tất cả hồ sơ công cộng.  
(Government Code 6207)

(cf. 3580 - District Records-Hồ sơ học khu)

(cf. 5125 - Student Records-Hồ sơ học sinh)

Nếu một nhân viên học khu nào có lý do tin 
rằng phụ huynh/giám hộ của một học sih đã 
cung cấp chứng cớ sai hay không tin cậy về 
cư trú thì Giám đốc học khu hay đại diện sẽ nổ 
lực quyết định coi học sinh đó có hội đủ các 
yêu cầu pháp lý về cư trú không.

Tham khảo pháp lý:

BỘ LUẬT GIÁO DỤC

35351 Phân định học sinh tới trường nào

48050-48053 Những người không phải cư dân

48200-48204 Những người bao gổm (luật giáo 
dục bắt buộc)

48204.6 Bằng chứng cư trú

48206.3-48208 Học sinh với khuyết tật tạm 
thời

48980 Thông báo của phụ huynh/Giám hộ

52317 Thu nhận người gồm người ngoài cư 
trú trong lãnh vực theo học

BỘ LUẬT GIA ĐÌNH

6550-6552 Người chăm sóc

BỘ LUẬT CHÍNH QUYỀN

6205-6211 Sự bảo mật nơi cư trú cho nạn 
nhân bạo hành gia đình  

ĐIỀU LỆ. DANH XƯNG

432 Nhiều hồ sơ khác nhau của học sinh

ĐIỀU LỆ, TITLE 22

87001 Định nghĩa

Quản lý tài nguyên:

CDE TƯ VẤN PHÁP LÝ

0303.95 Xác nhận cư trú, LO: 1-95

1115.88 Đơn xin điều kiện cư trú cho trẻ nhỏ 
và thiếu niên vô gia cư, LO:5-88

BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO

Thư tham khảo: Thực hiện Chương trình địa 
chỉ bảo mật California (SB 489)

WEB SITES

California Secretary of State:  www.ss.ca.gov

7/14/04

Phụ lục B: Điều lệ hành chánh 5116.1 — Ghi 
danh tự do trong học khu

AR 5116.1 – Ghi danh tự do trong học khu

Ghi danh theo đạo luật không trẻ nào bị bỏ 
quên.

Ghi danh tự do trong học khu cho phép mọi 
học sinh trong cải tiến chương trình, hành 
động sửa chữa hay trường tái cấu trúc một cơ 
hội chuyển qua một trường khác ở học khu.  
Đơn xin Ghi danh tự do trong học khu  cho 
phép nêu lên điều khoản này. 

Sân bãi trường mà trở thành nguy hiểm cho 
một học sinh. 

Trong một thời gian hợp lý, không quá 10 
ngày sau khi thông báo rằng một học sinh trở 
thành một nạn nhân của tội phạm trong  khi ở 
trong trường thì phụ huynh/giám hộ của em ấy 
sẽ được cho lựa chọn di chuyển em tới một 
trường có đủ điều kiện bởi Giám đốc hay đại 
diện chỉ định. Giám đốc hay đại diện sẽ xem 
xét nhu cầu của học sinh đó và ý thích của 
phụ huynh/giám hộ trong khi phân định chỗ 
học. Nếu phụ huynh/giám hộ chọn việc thuyên 
chuyển học sinh thì việc thuyên chuyển sẽ 
được thực hiện sớm như có thể được. 

Sau khi hay biết một trường được chỉ định 
là “nguy hiểm dai dẳng ”, thì trong một thời 
hạn hợp lý, giám đốc Học khu hay đại diện sẽ 
thông báo phụ huynh/giám hộ về trường đã 
chỉ định và quyền thuyên chuyển của họ.

(cf. 0450 - Comprehensive Safety Plan-Kế 
hoạch an toàn toàn diện)

Giám đốc Học khu hay đại diện sẽ xem xét các 
nhu cầu và ưu tiên của học sinh và phụ huynh/
giám hộ trước khi phân định trường nhưng 
không bị bắt buộc chấp nhận ưu tiên của phụ 
huynh/giám hộ nếu không thể phân định vì lý 
do chỗ có giới hạn và những xem xét khác. 
Khi đã phân định chỗ thì thuyên chuyển sẽ 
hoàn tất càng sớm càng tốt. Nếu phụ huynh/
giám hộ từ chối trường được phân định thì 
học sinh có thể phải ở lại trường hiện tại.   

Việc thuyên chuyển tạm thời này vẫn còn hiệu 
lực chừng nào mà trường của học sinh đó 
được nhận diện là “nguy hiểm dai dẳng” 

Anh chị em

Theo chính sách Học khu, tất cả anh chị em 
được  ưu tiên theo học trường mà có anh, chị, 
em đang học để cho tiện gia đình chung với 
nhau. Gia đình các học sinh lớp Pre-K, lớp 5 
và lớp 8 phải tham gia Quy trình Ghi danh tự 
do trong học khu cho năm sau bằng cách hoàn 
tất một đơn xin học trường khu lân cận trong 
thời gian ghi danh tự do mở cửa.Khi được 
phân định, họ phải xác nhận việc ghi danh ở 
trường trước ngày phải xác nhận trong tháng 
5, nếu không thì sẽ mất chỗ đã phân định. Ưu 
tiên hàng đầu là cho học sinh đã có anh, chị, 
em theo học ở trường chỉ định. Ưu tiên thứ hai 
là cho cư dân khu lân cận. Trường nào còn 
chỗ sau khi giải quyết các ưu tiên này thì có 
thể nhận thêm học sinh ngoài khu vực qua quy 
trình ghi danh mở trong học khu. Ưu tiên ghi 
danh mở trong học khu có thể được cứu xét 
sau anh chị em của học sinh hiện học trong 
trường, cư dân không có anh chi em sống 
trong khu lân cận và cư dân sống trong phạm 
vi trường tiểu học như định nghĩa bởi chính 
sách Hội đồng đã được chỉ đạo lại từ trường 
lân cận có quá đông học sinh.

Ghi danh mở khác trong học khu

Để thi hành Ghi danh mở trong học khu theo 
Education Code 35160.5:

1. Học sinh/gia đình lớp Pre-K, lớp 5, lớp 8 
mà muốn đổi trường thì hoàn tất đơn xin trong 
thời gian Ghi danh mở trong Học khu. Quy 
trình chúng tôi nhấn mạnh tới anh chi em học 
chung trước. 

2. Giám đốc hay đại diện sẽ nhận diện những 
trường đó có thể có chỗ trống cho thêm học 
sinh năm sau. Một  danh sách những trường 
này và đơn xin ghi danh tự do sẽ có sẵn trên 
mạng và có ở Trung tâm ghi danh học sinh 
trong thời gian Ghi danh tự do trong học khu.

3. Những học sinh đã nộp đơn cho học khu sẽ 
được  cứu xét thu nhận vào trường đã chọn 
năm học sau theo chính sách ghi danh tự do 
của học khu.  

4. Nếu số đơn xin vượt quá số chỗ có thì sẽ 
rút thăm từ trường đó để quyết định ghi danh 
trong trường chọn lựa. Việc rút thăm sẽ ưu 
tiên cho anh chị em học chung trong khu lân 
cận hay ngoài khu lân cận trước, kế đến là 
học sinh khu lân cận không có anh chị em, học 
sinh cư ngụ trong phạm vi trường tiểu học như 
định nghĩa bởi cihính sách Học khu mà đã tái 
chỉ đạo từ trường khu lân cận đã có quá đông 
học sinh, tình trạng PI (Chương trình cải tiến) 
của trường lân cận của học sinh và rút thăm 
cho những đơn xin còn lại. 

5. Giám đốc Học khu hay đại diện sẽ thông 
báo người nộp đơn bằng thư những phân 
định do rút thăm. Trung tâm ghi danh học sinh 
sẽ giải quyết các đơn kháng cáo. Học sinh có 
thể có tên trong danh sách chờ đợi bằng cách 
kháng cáo sau rút thăm.  Học sinh chỉ có thể 
có tên trong danh sách chờ đợi nếu em sống 
trong khu lân cận, hay có anh chị em ở trường 
hay có trường hợp chiếu cố khác mà sẽ được 
cứu xét từng trường hợp một. Những ai kháng 
cáo sẽ được thông báo sự chấp thuận, từ 
chối hay ở trong danh sách chờ trong vòng 
ba tuần. Sau khi xác nhận ghi danh xảy ra 
trong tháng 5, thì học sinh trong danh sách 

chờ sẽ được ghi vào trường muốn học khi có 
chỗ trống. 

6. Đơn nộp trễ kể cả yêu cầu thuyên chuyển 
sau thời hạn ghi danh tự do cho năm học sau 
sẽ được xử lý theo quy trình kháng cáo. Các 
yêu cầu thuyên chuyển mà có giấy tờ về lý do 
an toàn, gia đình thay chỗ ở hay tình trạng PI 
trong năm học sẽ được xử lý bởi Văn phòng 
ghi danh và trắc nghiệm song ngữ theo chính 
sách Hội đồng giáo dục. Mọi yêu cầu thuyên 
chuyển khác sẽ được nhân viên Điều hành 
mạng lưới của trường quyết định. 

7. Học sinh đã phân định trường phải xác 
nhận ghi danh bằng cách đăng ký ở trường 
mới trong thời hạn tháng 5 đã lên lịch. Nếu 
không làm thì sẽ mất chỗ và sẽ nhường chỗ 
cho những học sinh đang đợi trong danh sách 
chờ đợi.  

Một khi đã ghi danh, học sinh không phải nộp 
đơn xin thu nhận lại. Khiếu nại liên quan tới 
quy trình chọn lựa sẽ nộp cho giám đốc học 
khu hay đại diện. 

(cf. 1312 - Complaints Concerning the 
Schools-Các khiếu nại liên quan tới trường)

12/6/07; 12/19/07A; 6/25/08A

Phụ lục C: Chính sách của Hội đồng giáo dục 
5116.1 — Ghi danh tự do trong Học khu

BP 5116.1

Học sinh

Ghi danh tự do trong Học khu 

Hội đồng quản trị mong muốn cung cấp các 
giải pháp ghi danh mà đáp ứng các nhu cầu và 
sở thích đa dạng của học sinh trong học khu 
trong phạm vi khả năng của trường. Giám đốc 
học khu hay đại diện sẽ thiết lập thủ tục cho 
việc lựa chọn và thuyên chuyển học sinh trong 
các trường ở Học khu theo luật, chính sách 
Hội đồng và điều lệ hành chánh.

(cf. 5117 - Interdistrict Attendance-Theo học 
trong học khu)

Phụ huynh/giám hộ của học sinh sống trong 
phạm vi học khu có thể nộp đơn ghi danh con 
mình trong bất cứ trường nào ở học khu, bất 
kể nơi chốn nào trong học khu.  

(Education Code 35160.5)

(cf. 5111.1 - District Residency-Cư trú trong 
học khu)

(cf. 5111.12 - Residency Based on Parent/
Guardian Employment-Cư trú theo việc làm 
của Phụ huynh/Giám hộ)

(cf. 5111.13 - Residency for Homeless 
Children-Cư trú cho trẻ vô gia cư)

Hội đồng sẽ xem xét chính sách này hàng 
năm. (Education Code 35160.5, 48980)

Các ưu tiên về ghi danh

Ưu tiên cho theo học ở ngoài khu vực theo 
học của học sinh sẽ là như sau:

1.  Trong việc tuân hành mục tiêu chính sách 
đã nêu của Hội đồng quản trị là giữ gia đình 
và anh chị em với nhau, anh chị em của người 
học sinh mà đã ghi danh vào trường và sẽ ghi 
danh vào cùng trường đồng thời với người 
anh chị em mình trong năm sau, thì sẽ có ưu 
tiên thứ nhất. (Education Code 35160.5)

2.  Học sinh tiểu học mà không thể theo học 
trường tiểu học vì trường lân cận quá đông 
học sinh, sẽ có ưu tiên theo học một trường 
tiểu học nằm trong phạm vi của trường trung 
học cấp hai như nói trong Chính sách Hội 
đồng  Board Policy 5116 – School Attendance 
Boundaries (Phạm vi theo học)

Học sinh trung học cấp hai và ba mà không 
theo học được trường trong phạm vi theo học 
của mình vì trường lân cận quá đông thì sẽ 
có ưu tiên theo học trường kế cận tiếp đó nếu 
có chỗ.  

3.  Nếu một trường trong học khu nhận quỹ tài 
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trợ Title I có chương trình cải tiến (Program 
Improvement), hay hành động sửa chữa hay 
tái cấu trúc thì tất cả học sinh được quyền lựa 
chọn thuyên chuyển tới một trường khác trong 
học khu hay trường bán công. (20 USC 6316)

(cf. 0420.4 - Charter Schools-Trường bán 
công)

(cf. 0520.2 - Title I Program Improvement 
Schools-Trường có chương trình cải tiến)

(cf. 6171 - Title I Programs-Chương trình 
Title I)

4.  Bắt đầu từ năm học 2003-04, nếu trong 
khi ở trong trường mà học sinh trở thành nạn 
nhân của một tội phạm như định nghĩa bởi 
Hội đồng giáo dục tiểu bang hay theo học một 
trường mà ban giáo dục California chỉ định là 
nguy hiểm dai dẳng thì học sinh đó được lựa 
chọn thuyên chuyển qua một trường khác của 
học khu hay trường bán công. (20 USC 7912; 
5 CCR 11992)

(cf. 0450 - Comprehensive Safety Plan-Kế 
hoạch an toàn toàn diện)

5.  Giám đốc học khu hay đại diện có thể chấp 
thuận việc thuyên chuyển của một học sinh 
qua một trường khác ở học khu mà có khả 
năng đóng cửa đối với thuyên chuyển khi tìm 
thấy ở những trường hợp đặc biệt có thể bị 
hại hay nguy hiểm cho người học sinh trong 
khu vực theo học, bao gồm nhưng không giới 
hạn đe dọa hại tới thân thể hay đe dọa tính ổn 
định tình cảm của học sinh.  

Để quy ưu tiên cho những trường hợp này, 
giám đốc hay đại diện phải nhận được một 
trong những thứ này:  (Education Code 
35160.5)

a. Một văn bản từ người đại diện của tiểu bang 
thích hợp hay cơ quan địa phương, bao gồm 
nhưng không giới hạn nhân viên thi hành luật 
pháp hay an sinh xã hội, hay một nhà chuyên 
môn có giấy phép bao gồm nhưng không giới 
hạn, một bác sĩ bịnh tâm thần, nhà tâm lý học 
hay người chữa trị hôn nhân và gia đình. 

b. Một lệnh của tòa, bao gồm lệnh cách ly tạm 
thời hay lệnh cấm của tòa. 

6.  Ưu tiên sẽ dành cho học sinh có cha mẹ/
giám hộ được phân định vào trường đó vì 
việc làm.

Đối với những đơn ghi danh ngoài lãnh vực 
theo học của trường, giám đốc hay đại diện sẽ 
dùng quy trình chọn lựa bất kỳ, không thiên vị 
để quyết định ai sẽ được thu nhận bất cứ khi 
nào một trường nhận các yêu cầu thu nhận 
mà quá khả năng của trường. 

(Education Code 35160.5)

Các quyết định ghi danh sẽ không dựa trên 
thành tích học tập hay thể thao của học sinh, 
trừ tiêu chuẩn thu vào hiện có của các trường 
hay chương trình đặc biệt có thể được dùng 
miễn là các tiêu chuẩn đó được áp dụng đồng 
nhất với mọi học sinh. Thành tích học tập có 
thể được dùng để quyết định tính hợp lệ hay 
xếp chỗ trong các chương trình dành cho học 
sinh tài năng. (Education Code 35160.5)

(cf. 6172 - Gifted and Talented Student 
Program- Chương trình dành cho học sinh 
tài năng)

Không học sinh nào hiện đang cư ngụ trong 
phạm vi trường theo học bị dời chỗ bởi một 
học sinh khác thuyên chuyển từ bên ngoài 
khu vực trường theo học trừ ấn định đặc biệt 
trong Board Policy 5116 – School Attendance 
Boundaries.

(Education Code 35160.5)

(cf. 5116 - School Attendance Boundaries-
Phạm vi theo học)

Trừ phi được yêu cầu trong 20 USC 6316, cho 
thuyên chuyển ra khỏi trường có chương trình 
cải tiến Title I, Học khu sẽ không bị bó buộc 
phải cung cấp di chuyển cho học sinh theo học 
trường ngoài khu vực theo học. 

Tuy nhiên khi có yêu cầu, giám đốc hay đại 
diện có thể cho phép di chuyển tùy thuộc vào 
chỗ trống và tiền bạc. Ưu tiên cho di chuyển 
nào mà dựa vào nhu cầu tài chính. 

(cf. 3250 - Transportation Fees-Lệ phí di 
chuyển)

(cf. 3540 – Transportation-Di chuyển)

Tham khảo pháp lý:

BỘ LUẬT GIÁO DỤC

35160.5 Chính sách học khu; luật và điều lệ

35291 Luật lệ

35351 Phân định học sinh tới trường đặc biệt 

48980 Thông báo ở đầu quý

BỘ LUẬT ĐIỀU LỆ, TITLE 5

11992-11994 Định nghĩa các trường có nguy 
hiểm dai dẳng

BỘ LUẬT HOA KỲ, TITLE 20

6316 Thuyên chuyển từ các trường có 
chương trình cải tiến

7912 Thuyên chuyển khỏi những trường có 
nguy hiểm dai dẳng

BỘ LUẬT ĐIỀU LỆ LIÊN BANG, TITLE 34

200.36 Phổ biến các thông tin

200.37 Thông báo tình trạng chương trình 
cải tiến

200.39 Chương trình cải tiến, giải pháp thuyên 
chuyển

200.42 Hành động sửa chữa, giải pháp thuyên 
chuyển

200.43 Tái cấu trúc, giải pháp thuyên chuyển

200.44 Lựa chọn trường công, các trường có 
chương trình cải tiến

200.48 Tài trợ di chuyển cho việc lựa chọn 
trường công 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA

Crawford v. Huntington Beach Union High 
School District, (2002) 98 Cal.App.4th 1275

Ý KIẾN CỦA VIÊN CHƯỞNG LÝ

85 Ops.Cal.Atty.Gen. 95 (2002)

Quản lý tài nguyên:

HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GIÁO DỤC HOA KỲ

Chọn lựa trường công, ngày 4 tháng 12, 2002

Giải pháp chọn lựa trường không an toàn,  
ngày 23 tháng 7, 2002

WEB SITES

CSBA: www.csba.org

CDE: www.cde.ca.gov

U.S. Department of Education: www.ed.gov

7/14/04; 8/9/06A; 6/25/08A

Phụ lục D: Board Policy 5117 — Interdistrict 
Attendance – Theo học trong học khu

Hội đồng quản trị công nhận rằng học sinh cư 
ngụ trong một học khu có thể chọn theo học 
trường trong học khu khác vì một số lý do. Hội 
đồng mong muốn liên lạc với phụ huynh/giám 
hộ của học sinh về các chương trình và dịch 
vụ giáo dục hiện hữu. 

(cf. 5116.1 - Intradistrict Open Enrollment-Ghi 
danh tự do trong học khu)

(cf. 5117.1 - Interdistrict Attendance 
Agreements-Thỏa hiệp theo học trong học 
khu)

(cf. 5117.2 - Alternative Interdistrict Attendance 
Program-Chương trình theo học thay thế trong 
học khu)

(cf. 5145.6 - Parental Notifications-Thông báo 
phụ huynh)

Tham khảo pháp lý:

BỘ LUẬT GIÁO DỤC

46600-46611  Thỏa hiệp theo học trong học 
khu

48204  Yêu cầu về cư trú cho việc theo học

48209-48209.17  Những thay thế cho việc 
theo học của học sinh

48915  Tạm đuổi học; trường hợp đặc biệt

48915.1  Cá nhân bị đuổi: ghi danh ở một học 
khu khác

48918  Luật chi phối thủ tục tạm đuổi học 

48980  Thông báo ở đầu quý

52317  Thu nhận những người bao gồm người 
không phải sư dân đối với khu vực theo học; 
thù lao công nhân cho học sinh  

(3/93 10/93)  2/95

07/28/04

HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG (Xem trang 
18-21). Phụ lục E

Phụ lục E

Tham gia của phụ huynh

PHẦN I. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG

Học khu sẽ thi hành những yêu cầu pháp định 
sau đây:  

• Học khu sẽ cho hoạt động các chương trình, 
hoạt động và thủ tục để cho phụ huynh tham 
gia với trường có chương trình Title I, Part A, 
phù hợp với đoạn 1118 của Đạo luật Giáo dục 
Tiểu và Trung học (ESEA).  Những chương 
trình, hoạt động và thủ tục này sẽ được lên 
kế hoạch và hoạt động với sự tham khảo phụ 
huynh có con em đi học. 

• Phù hợp với đoạn 1118, học khu sẽ làm việc 
với các trường để bảo đảm các chính sách 
phụ huynh tham gia trường đáp ứng yêu cầu 
của đoạn 1118(b) của ESEA, và mỗi yêu cầu 
bao gồm, như là một thành phần, một hợp 
đồng giữa phụ huynh-giáo chức phù hợp với 
đoạn 1118(d) của ESEA.

• Học khu sẽ kết hợp chính sách tham gia của 
phụ huynh khắp học khu này với Kế hoạch 
LEA triển khai theo đoạn 1112 của ESEA. 

• Trong khi thực hiện Title I, Part A những yêu 
cầu phụ huynh tham gia, tới mức độ có thể 
được, học khu và các trường sẽ cung cấp đầy 
đủ cơ hội cho việc tham gia của phụ huynh 
không rành Anh ngữ, phụ huynh khuyết tật và 
phụ huynh của học sinh di động kể cả thông 
tin và báo cáo trường do đoạn 1111 của ESEA 
yêu cầu trong một hình thức đồng nhất và 
hiểu được bao gồm khuôn khổ yêu cầu và tới 
mức có thể được, trong một ngôn ngữ mà phụ 
huynh hiểu được.

• Nếu Kế hoạch LEA cho Title I, Part A, phát 
triển theo đoạn 1112 của ESEA, mà không 
thỏa mãn với phụ huynh có trẻ đi  học thì 
học khu sẽ nộp ý kiến của phụ huynh với kế 
hoạch khi họ nộp kế hoạch lên Bộ Giáo dục 
tiểu bang. 

• Học khu sẽ làm cho phụ huynh tham gia ,của 
những trẻ được phục vụ trong  Title I, Part A 
về những quyết định về cách chi tiêu 1 phần 
trăm củaTitle I, Part A dành cho phụ huynh 
tham gia, và sẽ bảo đảm không ít hơn  95 
phần trăm của một phần trăm dành riêng đi 
thẳng tới các trường. 

• Học khu sẽ bị chi phối bởi định nghĩa phụ 
huynh tham gia và trông chờ các trường có 
chương trình Title I sẽ thực hiện các chương 
trình, hoạt động và thủ tục phù hợp với định 
nghĩa này: 

Phụ huynh tham gia có nghĩa là tham gia liên 
lạc có ý nghĩa, hai chiều, thường kỳ về học 
hành của học sinh và các hoạt động khác của 
trường, bao gồm bảo đảm:

(A) rằng phụ huynh được trân trọng có vai 

trò không thể thiếu trong việc giúp đỡ con cái 
học hành; 

(B) rằng phụ huynh được khuyến khích tham 
gia tích cực vào giáo dục con mình ở trường; 

(C) rằng phụ huynh là những người hợp tác 
trọn vẹn trong giáo dục con cái và bao gồm 
khi thích hợp vào việc làm ra các quyết định 
và vào các ủy ban tư vấn để giúp giáo dục 
con mình; 

(D) thực hiện các hoạt động khác như đã mô 
tả trong đoạn 1118 của ESEA.

PHẦN II. MÔ TẢ CÁCH HỌC KHU SẼ THI 
HÀNH CÁC PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH PHỤ 
HUYNH THAM GIA KHẮP HỌC KHU 

1. Học khu sẽ hành động để cho phụ huynh 
tham gia vào việc phát triển chung Kế hoạch 
tham gia của phụ huynh trên toàn học khu 
theo đoạn 1112 của ESEA: 

• Cho phụ huynh tham gia Hội đồng tư vấn 
Học khu trong đánh giá kế hoạch tham gia của 
phụ huynh khắp học khu và xem xét nếu cần 
hay thêm bớt vào kế hoạch. 

• Tham gia với phụ huynh trong Ủy ban tư 
vấn Học viên Anh ngữ của Học khu trong việc 
đánh giá kế hoạch tham gia của phụ huynh và 
xem xét hay thêm bớt vào kế hoạch. 

• Tham gia cùng với phụ huynh vào các buổi 
họp ở trường tổ chức bởi hiệu trưởng, điều 
phối Family Engagement , Hội đồng nhà 
trường, Ủy ban tư vấn Học viên Anh ngữ, hội 
PTA, Đội Lãnh đạo Phụ huynh, trung tâm gia 
đình và các lãnh đạo phụ huynh khác. 

• Tham gia với lãnh đạo phụ huynh của cộng 
đồng dựa trên tổ chức mà có phụ huynh là 
cử tri.

2. Học khu sẽ hành động để phụ huynh tham 
gia vào quá trình xem xét và cải tiến trường 
theo đoạn 1116 của ESEA: 

• Tích cực tuyển mộ và hổ trợ phụ huynh tham 
gia chân chính các hội đồng nhà trường và 
các ủy ban tư vấn học viên Anh ngữ. 

• Hổ trợ Hội phụ huynh PTA và các nhóm phụ 
huynh khác để phụ huynh tham gia thúc đẩy 
thành tựu học hành.  

• Cung cấp cơ hội cho phụ huynh học hỏi xây 
dựng hiểu biết và khả năng phụ huynh tham 
gia vào quy trình xét duyệt và cải tiến trường. 

• Tiến hành họp SSC để hổ trợ thêm cho các 
SSC của trường có chương trình cải tiến với 
sự tham gia của phụ huynh trong việc xét 
duyệt và cải tiến trường. 

• Chia sẻ thông tin về tiến bộ mỗi trường trong 
việc đáp ứng mọi phạm vi trách nhiệm.

• Cung cấp cơ hội phát triển lãnh đạo cho phụ 
huynh. 

• Dùng phương tiện liên lạc của học khu (ví 
dụ: OUSD website) để công bố thông tin về  
NCLB, những thông báo cần thiết và phụ lục 
của LEA.

3.Học khu sẽ cung cấp sự phối hợp cần thiết 
sau đây, phụ giúp kỹ thuật và các hổ trợ khác 
để giúp đỡ việc lên kế hoạch các trường có 
Title I, Part A và thi hành các hoạt động phụ 
huynh tham gia hữu hiệu để cải tiến thành 
tựu học hành của học sinh và thành tích của 
trường:

• Khảo sát Phụ huynh sẽ giúp nhận ra những 
nhu cầu đặc biệt để hể trợ việc lên kế hoạch 
và thi hành những hoạt động phụ huynh tham 
gia hữu hiệu để cải tiến thành tựu học sinh.  

• SSC và ELAC của học khu sẽ cung cấp các 
phản hồi thêm về nhu cầu tham gia của phụ 
huynh ở các trường. 

• Cung cấp huấn luyện cho thành viên  SSC, 
ELAC, DAC, và DELAC.

• Cung cấp cơ hội cho học hành và phát triển 
chuyên môn cho nhân viên family engagement 
của trường về kế hoạch và thực  hiện những 
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hoạt động phụ huynh tham gia để cải tiến 
thành tựu học sinh.  

• Phát triển một cộng đồng học hỏi cho nhân 
viên family engagement của trường, thúc đẩy 
hợp tác và phối hợp. 

• Cung cấp huấn luyện cho ban giám hiệu các 
trường.  

• Phát triển tài liệu và tài nguyên để hổ trợ 
trường. 

• Hổ trợ trường trong phát triển các trung tâm 
phụ huynh bằng cách phát triển trung tâm gia 
đình toàn diện và bằng cách ấp ủ  một mạng 
lưới các trung tâm gia đình vệ tinh.

4 Học khu sẽ phối hợp và kết hợp các chiến 
lược phụ huynh tham gia và các hoạt động 
trong Part A với các chiến lược phụ huynh 
tham gia theo các chương trình dưới đây: 

• Đọc sớm trước

• Đọc trước

5. Học khu sẽ hành động để tiến hành, cùng 
với sự tham gia của phụ huynh một đánh giá 
hàng năm về nội dung và tính hữu hiệu của 
chính sách tham gia của phụ huynh trong việc 
cải tiến chất lượng của các trường Title I, Part 
A. Đánh giá sẽ bao gồm nhận diện các rào 
cản cho việc phụ huynh tham gia nhiều hơn 
vào các hoạt động  (với sự chú y đặc biệt đối 
với phụ huynh có kinh tế bất lợi, bị khuyết tật, 
không rành tiếng Anh, ít kiến thức hay là có 
bối cảnh thiểu số sắc tộc).  Học khu sẽ dùng 
những điều tìm ra trong đánh giá về chính 
sách phụ huynh tham gia và hoạt động để làm 
ra những chiến lược cho phụ huynh tham gia 
hữu hiệu hơn và xem xét lại nếu cần  (có phụ 
huynh tham gia) các chính sách Phụ huynh 
tham gia. 

• Xem lại những dữ liệu liên quan từ Khảo sát 
toàn học khu, kiểm tra quản lý trường, các 
đánh giá đang làm và đánh giá các hoạt động 
thực hiện, các phần family engagement của kế 
hoạch trường, v.v.

• Tham gia với phụ huynh về tính hữu hiệu 
của các lề lối family engagement và hoạt động 
trong trường, ở các buổi họp tổ chức bởi hiệu 
trưởng, người phối hợp Family Engagement, 
Hội đồng nhà trường, các ủy ban tư vấn học 
viên Anh ngữ, hội phụ huynh, Đội Lãnh đạo 
Phụ huynh, các trung tâm gia đình,v.v. Cung 
cấp dịch thuật như thích hợp ở các buổi họp 
phụ huynh/cộng đồng. 

• Tham gia Đánh giá hàng năm Chính sách 
Phụ huynh tham gia của Học khu, phối hợp 
việc thu thập và báo cáo mọi đánh giá của 
nhóm tư vấn học khu do Hội đồng tư vấn Học 
khu (DAC) cho các chương trình giáo dục 
đền bù.

• Tham gia xem lại Chính sách phụ huynh 
tham gia của Học khu như cần thiết, tùy theo 
kết quả đánh giá. 

• Tiến hành xem xét chương trình của DAC 
trong đơn xin ngân sách với ý kiến đóng góp 
cho việc xem xét ngân sách.

6.  Học khu sẽ xây dựng khả năng của phụ 
huynh và của trường trong việc tham gia mạnh 
mẽ của phụ huynh, hầu bảo đảm việc tham 
gia được hữu hiệu và hổ trợ hợp tác trong nhà 
trường, phụ huynh và cộng đồng để cải tiến 
thành tựu học hành qua các hoạt động mô tả 
sau đây: 

A.  Với sự giúp đỡ của các trường có Title 
I, Part A, Học khu sẽ giúp phụ huynh có con 
học trong học khu hay trường, như thích hợp, 
trong việc hiểu các đề tài như tiêu chuẩn nội 
dung học hành của Tiểu bang, 

• tiêu chuẩn thành tựu học hành của học sinh 
của tiểu bang, 

• đánh giá học hành của địa phương và tiểu 
bang bao gồm các đánh giá dự khuyết, 

• các yêu cầu của Part A,

• cách theo dõi tiến bộ của con cái, và  

• cách làm việc với các nhà giáo dục bằng 
cách thực hiện các hoạt động: 

• Hội nghị Lãnh đạo Phụ huynh khắp học khu, 
bao gồm thông tin liên quan tới Title I

• Hội thảo cho gia đình như:  Hiểu Phiếu điểm 
đanh giá trường, Hiểu những thăm hỏi qua 
kết quả. Hiểu Phiếu báo điểm dựa trên tiêu 
chuẩn, học hỏi cách đọc được học bạ của con 
mình,v.v.

• Giúp phụ huynh hiểu nội dung tiêu chuẩn 
của tiểu bang, phát triển và tổ chức hội thảo 
tiêu chuẩn cho phụ huynh (K-12), học trình 
và tài liệu.

B.  Với sự giúp đỡ của các trường, học khu 
sẽ cung cấp tài liệu và huấn luyện để giúp phụ 
huynh làm việc với con mình để cải tiến thành 
tựu học hành như huấn luyện đọc viết và dùng 
kỹ thuật, như thích hợp để nuôi dưỡng sự 
tham gia của phụ huynh, bằng cách: 

• Có những lớp học qua Giáo dục Nghề 
nghiệp và người lớn ở Oakland, giúp phụ 
huynh làm việc với con mình để cải tiến thành 
tựu học hành

• Phát triển và có những chương trình như 
Family Math Nights, Reading Nights, Family 
Literacy Programs, v.v.

• Cung cấp cho gia đình thông tin và tài liệu 
về cách làm việc với con cái để cải tiến thành 
tích học hành ở những hoạt động như  Back to 
School Nights and Open Houses (Đêm trở lại 
trường và Buổi tiếp phụ huynh của trường)

• Cung cấp tài liệu và huấn luyện để giúp phụ 
huynh làm việc với con cái trong việc ấn định 
mục tiêu của học sinh. 

C.  Với sự giúp đỡ của các trường và phụ 
huynh, Học khu sẽ giáo dục giáo viên, nhân 
viên phục vụ học sinh, hiệu trưởng và các 
nhân viên khác, về cách với tới, liên lạc và làm 
việc với phụ huynh như là đối tác bình đẳng, 
trong giá trị và lợi ích của sự đóng góp của 
phụ huynh và trong cách thi hành và phối hợp 
các chương trình phụ huynh và xây dựng các 
mối ràng buộc giữa phụ huynh và nhà trường, 
bằng cách: 

• Phát triển một học trình và huấn luyện nhân 
viên trường và học khu về cách làm cho phụ 
huynh tham gia để gia tăng thành tựu học 
hành 

• Đưa ra và phổ biến tài liệu học hành về 
family engagement cho nhân viên

• Bình thường hóa family engagement như là 
một phần của thuyết trình về cải tiến thành tựu 
học hành ở trường 

• Công nhận và cho in ấn các thành công của 
OUSD family engagement và ảnh hưởng của 
nó vào thành tựu của học sinh

• Giúp đỡ phụ huynh trong việc hổ trợ các hoạt 
động đọc viết ở nhà, ví dụ: hiểu các chương 
trình của học khu như  Open Court Reading.

D.  Học khu sẽ hành động để bảo đảm rằng 
thông tin liên quan tới phụ huynh và trường – 
chương trình, hội họp và các hoạt động khác 
được gởi tới phụ huynh có con em học trong 
một khuôn mẫu đồng nhất và hiểu được kể 
cả những mẫu mã thay thế khi có yêu cầu và 
nếu có thể, thì trong ngôn ngữ mà phụ huynh 
có thể hiểu:  

• Trung tâm dịch thuật

• Giáo viên BCLAD có tài liệu chứng minh 
phục vụ 10 giờ ở trường

• 15% học sinh hay nhiều hơn là học viên 
Anh ngữ

PHẦN III. CÁC PHẦN CỦA CHÍNH SÁCH PHỤ 
HUYNH THAM GIA KHẮP HỌC KHU THEO 
Ý MÌNH

Học khu công nhận rằng trong văn cảnh đa 
dạng của thành phố chúng ta, gia đình từ mọi 
sắc dân, chủng tộc, văn hóa, kinh tế và bối 
cảnh giáo dục chia sẻ một nền tảng chung là 

tham gia việc học của con cái và muốn chúng 
thành công trong trường và ngoài đời. Gia 
đình có thể và có ảnh hưởng thành tựu bằng 
cách bắt trường và học khu chịu trách nhiệm 
cho thành tích cao. Muốn đạt thành công học 
hành cho tất cả học sinh, chúng ta phải lấy 
sức mạnh của gia đình. 

1. Học khu và các trường trong học khu sẽ 
cung cấp cho gia đình các cấp lớp, từ preK tới 
lớp 12, với nhiều cơ hội tham gia, bao gồm vai 
trò hổ trợ, vai trò lãnh đạo và trong học hành. 

• Hổ trợ:  Gia đình tham gia chia sẻ kinh 
nghiệm thúc đẩy học hành và giải quyết các 
vấn đề liên quan tới

1. Giáo dục cá nhân đứa trẻ

2. Thành công học hành cho mọi trẻ trong 
trường 

• Lãnh đạo:  phụ huynh và người chăm sóc 
thúc đẩy và hổ trợ những người khác làm việc 
tập thể để mang lại tiến bộ cho trường, kể cả 
quản lý trường, lãnh đạo người thường và làm 
ra những quyết định chung. 

• Học hành:  học hành cho toàn gia đình, trao 
quyền cho phụ huynh và người chăm sóc để 
thúc đẩy thành tựu học sinh 

1. Học hành định hướng hành động của người 
lớn:  phụ huynh và người chăm sóc tích cực 
học tập để trở thành những người ủng hộ và 
lãnh đạo hữu hiệu  

2. Học hành của học sinh:  phụ huynh và 
người chăm sóc tham gia với học sinh trong 
các hoạt động và thực hành ở nhà thúc đẩy 
học tập học sinh suốt những năm đi học 

• Những người tham gia trong cộng đồng 
trường: Các gia đình tham gia các hoạt động 
của trường và giúp một tay 

2. Mỗi trường sẽ giải quyết Family 
Engagement và đặt tên các lề lối chiến lược 
đặc biệt trong Kế hoạch trường cho Thành tựu 
học sinh (SPSA), sơ lược các chương trình 
bền vững, kỷ càng và toàn diện. 

• Toàn diện

1. Có kết nối rõ ràng với các mục tiêu kế 
hoạch học hành 

2. Bao gồm nhiều hoạt động và lề lối tham gia

3. Đến với các gia đình đa dạng; dịch các tài 
liệu, buổi họp và các thông tin khác ra ngôn 
ngữ mẹ đẻ 

• Lên kế hoạch kỷ càng

1. Nhận ra các mục tiêu vừa sức đặc biệt mà 
đang được theo dõi 

2. Thông báo và hướng dẫn bởi chu kỳ thăm 
hỏi 

3. Dựa vào nghiên cứu và dữ liệu trường xác 
đáng  

• Bền lâu

1. Tạo nên những cấu trúc vĩnh viễn để hổ 
trợ tham gia  

2. Ăn khớp với cam kết dài hạn và viễn cảnh 
cho family engagement

3. Duy trì lãnh đạo phụ huynh hiện hữu và xây 
dựng lãnh đạo phụ huynh mới  

3. Hội đồng giáo dục công nhận tính quan 
trọng của lãnh đạo hành chánh trong việc ắn 
định các yêu cầu và tạo nên một khung cảnh 
có lợi cho family engagement.  Học khu và các 
trường trong học khu sẽ cố gắng  tạo ra, phát 
triển và duy trì một văn hóa quan hệ chú trọng 
học hành với một viễn ảnh chung về thành 
công học hành cho mỗi học sinh và một cam 
kết trong phụ huynh và người chăm sóc, nhân 
viên trường và thành viên cộng đồng hầu chia 
sẻ trách nhiệm và buộc mỗi người chịu trách 
nhiệm đạt viễn ảnh đó. 

• Chúng tôi sẽ cố gắng tạo nên mối quan hệ 
hợp tác, tín nhiệm trong trường. Tôn trọng phụ 
huynh và người chăm sóc, nhà trường sẽ:  

1. mời và hoan nghênh họ

2. tôn trọng quan tâm của họ

3. vinh danh các đóng góp của họ

• Chúng tôi sẽ công nhận, tôn trọng và giải 
quyết: 

1. Nhu cầu của gia đình và cộng đồng 

2. Những khác biệt trong tầng lớp kinh tế xã 
hội và sự năng động xã hội và không cân đối 
quyền hành mà những khác biệt này tạo ra.

3. Những khác biệt trong sắc dân/chủng tộc/
quốc tịch/văn hóa/ngôn ngữ và năng động xã 
hội và quyền hành không cân đối mà những 
khác biệt này tạo ra  

• Chúng tôi sẽ chia sẻ quyền hành và trách 
nhiệm với gia đình 

4.  Học khu sẽ cung cấp cơ hội phát triển 
chuyên môn cho nhân viên và giúp đỡ kỹ thuật 
cho trường để củng cố hiểu biết và hữu hiệu 
của các lề lối family engagement.

5.  Học khu và các trường trong học khu sẽ 
được hướng dẫn bởi Kế hoạch cộng đồng 
cho trách nhiệm ở trường  (ComPAS) Tiêu 
chuẩn trong kế hoạch, thực hiện và đánh giá 
các chương trình Family Engagement và các 
hoạt động. 

Các Tiêu chuẩn ComPAS

1. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mỗi học sinh có 
cơ hội học hành, thúc đẩy đáp ứng văn hóa 
và an ninh 

2. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mỗi học sinh và 
gia đình được thông báo và có thể chọn lựa 
các chương trình giáo dục hợp  với nhu cầu 
của mình.

3. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mỗi học sinh và 
gia đình hưởng đúng lúc các số liệu về thành 
tích và thỏa mãn và cung cấp ý kiến cho các 
ưu tiên chính của học khu và trường học và 
những quyết định dùng để cải tiến trong cộng 
đồng trường. 

4. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng học sinh tham 
gia tích cực các cộng đồng học hỏi đa thế hệ 
và có trong đời những người lớn theo đuổi 
phát triển cá nhân và cơ hội học tập tiếp diễn. 

5. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mỗi học sinh 
đều có kinh nghiệm học hành cá nhân hóa, 
đầy đủ và nghiêm túc. 

6. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mỗi học sinh 
học trong một môi trường xây dựng  sức bật 
trong đó có yêu cầu cao. Điều kiện hổ trợ và 
chăm sóc và cơ hội cho mọi người tham gia.  

7. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng có một sự liên 
lạc đúng lúc, trực tiếp, rõ ràng và không gian 
cho thành viên cộng đồng trường để tham gia 
đối thoại có ý nghĩa và phong phú.  

8. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mỗi học sinh 
đều hưởng được các bữa ăn dinh dưỡng, 
môi trường học hành sạch sẽ, hổ trợ sức 
khỏe thân thể và tâm thần, giáo dục thể dục 
và người lớn hổ trợ cuộc sống lành mạnh và 
bền vững. 

9. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mỗi học sinh 
được an toàn trong trường, đi lại trường an ổn 
và trong khu vực lân cận trường. 

Cuối cùng, viễn ảnh của chúng tôi là mỗi phụ 
huynh và người chăm sóc ở Oakland có một 
tiếng nói và quyền làm ra quyết định trong giáo 
dục con cái họ; rằng gia đình và giáo viên làm 
việc với nhau cho thành tựu học sinh; rằng gia 
đình hiểu con cái phải chịu trách nhiệm cái gì 
và khi nào; và rằng chúng tôi bắt gia đình chịu 
trách nhiệm cho vai trò của mình cũng như gia 
đình bắt chúng tôi chịu trách nhiệm phía chúng 
tôi. Cuối cùng thì chúng tôi muốn phụ huynh và 
người chăm sóc  cùng chung coi trường là của 
mình làm chủ để cùng nhau họ có thể giúp trẻ 
trưởng thành trong thành công và lành mạnh. 

PHẦN IV. ÁP DỤNG 

Chính sách phụ huynh tham gia giáo dục của 
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Học khu đã được phát triển chung và đồng ý 
bởi phụ huynh có con đi học trong các chương 
trình Title I, Part A như có ghi trong:

• Các buổi họp Hội đồng tư vấn, ngày 17 tháng 
5, 2007 và ngày 7 tháng 6, 2007.

• Trình bày và thảo luận ở trường – các buổi 
họp Hội đồng nhà trường, các buổi họp Ủy 
ban tư vấn Học viên Anh ngữ, họp hội phụ 
huynh, họp Lãnh đạo phụ huynh, họp phụ 
huynh giáo dục đặc biệt,v.v. – tháng Ba, 2007 
tới tháng Tư, 2007

• Buổi họp của Ủy ban tư vấn Học viên Anh 
ngữ, ngày 15 tháng 5, 2007

Tham khảo pháp lý:

BỘ LUẬT GIÁO DỤC

11500-11506 Chương trình khuyến khích phụ 
huynh tham gia 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

230.8  Giờ nghỉ để viếng trường con quý vị  

Quản lý tài nguyên:

CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH CDE

0928.90  Hướng dẫn cho sự phát triển các 
chính sách về phụ huynh tham gia, SPB:  
90/91-3

CÁC CHÍNH SÁCH SBE

Phụ huynh tham gia giáo dục con cái họ, 1994

7/14/04; 6/14/06A; 6/27/07A

Hổ trợ để giúp đỡ học sinh tốt nghiệp (Xem 
trang 25). Phụ lục F.

Phụ lục  F

Thông báo của những trường thay thế

Luật California cho phép mọi học khu cung cấp 
các trường thay thế. Đoạn 58500 của Đạo luật 
giáo dục định nghĩa trường thay thế là một 
trường hay một nhóm lớp riêng biệt trong một 
trường hoạt động theo cách nhằm:  

(a) Tối đa hóa cơ hội cho học sinh để phát 
triển các giá trị tốt về tự cường, sáng kiến, tính 
tự phát, lòng tốt, tháo vát, can đảm, sáng tạo, 
trách nhiệm và vui vẻ. 

(b) Công nhận rằng học hành tốt nhất là khi 
học sinh học vì muốn học. 

(c) Duy trì một tình huống học tập tối đa hóa 
sự tự thúc đẩy của học sinh và khuyến khích 
học sinh theo đuổi sở thích của mình trong  
giờ rãnh của mình. Sở thích này có thể có do 
tự học sinh tìm ra và độc lập hay là sinh ra một 
phần hay toàn bộ từ một sự trình bày bởi gíáo 
viên dự án học hành của các em.

(d) Tối đa hóa cơ hội cho giáo viên, phụ huynh 
và học sinh để phát triển hợp tác quá trình 
học và bộ môn. Cơ hội này sẽ là một quy trình 
vĩnh viễn liên tục.  

(e) Tối đa hóa cơ hội cho học sinh, giáo viên 
và phụ huynh để phản ứng liên tục với thế giới 
thay đổi, bao gồm nhưng không  giới hạn tới 
cộng đồng trong đó nhà trường tọa lạc.  

Trường hợp giáo viên, phụ huynh và học sinh  
muốn thêm thông tin về trường thay thế, thì 
giám đốc các trường, văn phòng hành chánh 
học khu và văn phòng hiệu trưởng trong 
mỗi khu vực theo học đều có các bản luật lệ 
cho thông tin củ. Luật này đặc biệt cho phép 
những người quan tâm yêu cầu Hội đồng 
quản trị thiết lập các chương trình  trường thay 
thế trong mỗi khu vực. 

CHUYÊN CẦN, VẮNG MẶT THƯỜNG 
XUYÊN VÀ TRỐN HỌC:

Phụ lục G (Xem trang 26)

Phụ lục G: Bộ luật giáo dục đoạn 48205 — 
Vắng mặt có phép

BỘ LUẬT GIÁO DỤC CALIFORNIA ĐOẠN 
48205

48205.  (a) Không kể đoạn 48200, một học 

sinh được cho phép vắng mặt khi sự vắng 
mặt này là: 

(1) Do bịnh

(2) Do cách ly theo chỉ dẫn của quận hạt hay 
nhân viên y tế thành phố 

(3) Cho mục đích khám bịnh, làm răng, khám 
mắt hay bác sĩ thoa bóp.  

(4) Cho mục đích tham dự đám tang của 
người thân trong gia đình, nếu vắng mặt đó 
không quá một ngày nếu ở California và không 
quá ba ngày nếu ở ngoài California.

(5) Cho mục đích thẩm xét đoàn theo luật định. 

(6) Do đau yếu hay hẹn bác sĩ trong giờ học 
của một trẻ mà người học trò là người phụ 
trách giữ em đó. 

(7) Cho những lý do cá nhân có thể xác minh 
bao gồm nhưng không giới hạn tới sự có mặt 
tại tòa, tham dự đám tang, tuân theo ngày 
nghỉ của tôn giáo mình, tham gia sinh hoạt tôn 
giáo, tham gia hội nghị việc làm hay tham gia 
hội nghị giáo dục trong một quy trình pháp lý 
hay luật pháp do một tổ chứa không vụ lợi khi 
sự vắng mặt của học sinh thì được yêu cầu 
bằng văn bản bởi phụ huynh hay giám hộ và 
được hiệu trưởng hay đại diện chấp thuận 
theo tiêu chuẩn đồng nhất thiết lập bởi hội 
đồng quản trị.

(8) Cho mục đích phục vụ như là một thành 
viên hội đồng tuyển cử cho một cuộc bầu cử 
theo đoạn 12302 của Bộ luật bầu cử.

(9) Cho mục đích ở với thành viên của người 
thân trong gia đình đứa trẻ mà đang hoạt động 
trong quân ngũ như định nghĩa trong đoạn 
49701, và được gọi làm nhiệm vụ hay đang rời 
hay trở lại ngay mặt trận hay vị trí hổ trợ chiến 
đấu. Những sự vắng mặt cho phép trong đoạn 
này được cho trong một thời gian do quyền 
quyết định của giám đốc học khu. 

(b) Một học sinh vắng mặt theo đoạn này sẽ 
được phép hoàn tất mọi bài vở mất trong khi 
vắng mặt mà có thể cung cấp hợp lý và khi 
hoàn tất thỏa đáng trong thời gian hợp lý thôi 
sẽ được cho trọn tín chỉ. Giáo viên của lớp mà 
có học sinh vắng mặt này sẽ quyết định coi 
bài thi bài làm nào tương xứng hợp lý nhưng 
không cần thiết phải giống hệt bài thi bài làm 
mà học sinh này thiếu trong khi vắng mặt. 

(c) Đối với những mục đích trong đoạn này, 
việc tham dự các sinh hoạt tôn giáo sẽ không 
vượt quá bốn giờ mỗi học kỳ. 

(d) Các vắng mặt trong đoạn này được xem 
như vắng mặt trong tính toán chuyên cần trung 
bình hàng ngày và không  phát sinh các thanh 
toán từng phần của tiểu bang. 

(e) “Gia đình người thân trực hệ,” như 
dùng trong đoạn này, có cùng ý nghĩa nói 
trong đoạn 45194, trừ việc chữ tham khảo 
“employee” sẽ được xem như chữ “pupil.”

BÌNH ĐẲNG & KHÔNG KỲ THỊ (Xem trang 
27). Các phụ lục H, I

Phụ lục H: Chính sách Hội đồng 5145.7 — 
Quấy nhiễu tình dục

Chính sách sau đây nói về quấy nhiễu của 
và/hay do học sinh. Còn chính sách quấy 
nhiễu tình dục đối với nhân viên thì hãy xem 
BP/AR 4119.11/4219.11/4319.11 - Sexual 
Harassment. 

Hội đồng quản trị cam kết duy trì một môi 
trường giáo dục không có quấy nhiễu. Hội 
đồng ngăn cấm học sinh quấy rối tình dục học 
sinh khác hay quấy rối giữa các nhân viên hay 
những người khác trong các hoạt động của 
trường hay do trường bảo trợ. Hội đồng cũng 
cấm cư xử hay hành động trả thù người đã 
khiếu nại, khai, giúp đỡ hay tham gia vào quy 
trình khiếu nại thiết lập bởi chính sách này và 
điều lệ hành chánh. 

Định nghĩa

Quấy nhiễu tình dục là hành vi có tính chất 
tính dục không được bằng lòng làm cho học 

sinh không hưởng được lợi ích hay cơ hội học 
hành mà Học khu cung cấp và/hay là có mục 
đích hay tác dụng tạo nên một môi trường học 
hành thù địch. 

Giảng dạy/Thông tin

Giám đốc học khu hay đại diện sẽ cố gắng 
cung cấp cho học sinh trong học khu sự giảng 
dạy và thông tin hợp với tuổi tác về sự quấy 
nhiễu tình dục. Sự giảng dạy và thông tin đó 
sẽ bao gồm: 

1. Hành động và cách cư xử nào làm nên sự 
quấy nhiễu tình dục, bao gồm sự việc rằng 
quấy nhiễu tình dục  có thể xảy ra giữa những 
người cùng phái; 

2. Một nhắn tin rõ ràng là học sinh không được 
trông đợi là chịu đựng quấy nhiễu tình dục;  

3. Khuyến khích báo cáo các tình huống quấy 
nhiễu tình dục  được quan sát, ngay cả khi 
nạn nhân quấy nhiễu tình dục  không kêu 
ca; và 

4. Thông tin về người mà báo cáo quấy nhiễu 
tình dục phải được làm.  

(cf. 5137 - Positive School Climate-Khung 
cảnh trường khẳng định)

(cf. 5141.41 - Child Abuse Prevention-Ngăn 
ngừa lạm dụng trẻ)

(cf. 5145.3 - Nondiscrimination/Harassment-
Không kỳ thị/Quấy nhiễu tình dục)

(cf. 6142.1 - Family Life/Sex Education-Đời 
sống gia đình/Giáo dục tình dục)

Quy trình khiếu nại

Học sinh nào mà cảm thấy mình bị hay là đối 
tượng của quấy nhiễu tình dục thì phải ngay 
lập tức liên lạc với giáo viên của mình, hiệu 
trưởng, giáo viên cố vấn hay bất cứ một nhân 
viên nào khác. Một nhân viên trường mà nhận 
được khiếu nại thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ 
sau khi nhận khiếu nại, báo cáo khiếu nại này 
cho hiệu trưởng hay đại diện. 

Nhân viên trường nào mà quan sát thấy một 
vụ quấy nhiễu tình dục liên quan tới một học 
sinh thì phải ngay lập tức báo cáo việc quan 
sát này cho hiệu trưởng hay người đại diện 
cho dù nạn nhân có nộp khiếu nại hay không.  

Trong bất kỳ trường hợp quấy nhiễu tình dục 
nào mà liên quan tới hiệu trưởng hay nhân 
viên Học khu nào khác là người mà khiếu nại 
quấy nhiễu tình dục hay nộp, thì nhân viên 
nhận được báo cáo của học sinh hay người 
quan sát được vụ quấy nhiễu tình dục phải 
ngay lập tức báo cáo cho người điều phối 
viên không kỳ thị hay Giám đốc Học khu hay 
đại diện.  

(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 - Sexual 
Harassment- Quấy nhiễu tình dục)

(cf. 5141.4 - Child Abuse Reporting 
Procedures-Thủ tục báo cáo Lạm dụng trẻ)

(cf. 5145.3 - Nondiscrimination/Harassment-
Không kỳ thị/ Quấy nhiễu)

Hiệu trưởng hay đại diện mà nhận được khiếu 
nại quấy nhiễu tình dục sẽ ngay lập tức điều 
tra sự việc theo Điều lệ hành chánh 5145.7.  
Khi hiệu trưởng hay đại diện tìm thấy có quấy 
nhiễu tình dục thì vị này sẽ hành động nhanh 
chóng, thích hợp để chấm dứt sự quấy nhiễu 
và giải quyết các hậu quả tác dụng vào nạn 
nhân, Hiệu trưởng hay đại diện cũng phải 
khuyên nạn nhân về bất cứ phương sách nào 
có được. Hiệu trưởng hay đại diện sẽ nộp 
một báo cáo cho Giám đốc học khu hay đại 
diện và báo cho nhà chức trách sự việc khi 
có yêu cầu.  

(cf. 1312.1 - Complaints Concerning District 
Employees-Khiếu nại liên quan tới nhân viên 
Học khu)

Các Biện pháp Kỷ luật

Học sinh nào quấy nhiễu tình dục  một người 
nào trong trường hay ở một hoạt động của 

trường hay do trường bảo trợ thì đã vi phạm 
chính sách này và sẽ phải chịu kỷ luật. Đối với 
học sinh lớp 4 tới lớp 12, hình thức kỷ luật có 
thể bao gồm tạm đuổi và/hay đuổi hẵn, miễn 
là lúc áp đặt kỷ luật này mọi tình huống của sự 
việc đều được xem xét.  Chiếu theo Bộ luật 
giáo dục 48915(c), giám đốc Học khu hay đại 
diện sẽ đề nghị đuổi học bất cứ học sinh nào, 
bất kể cấp lớp, mà đã phạm tội tấn công tình 
dục hay bạo hành tình dục như định nghĩa 
trong Luật Hình sự. Xem AR 5144.1.

Lưu giữ hồ sơ

Giám đốc Học khu hay đại diện sẽ giữ một hồ 
sơ của mọi quấy nhiễu tình dục để giúp Học 
khu theo dõi, giải quyết và ngăn ngừa hành vi 
quấy nhiễu lập lại trong trường. 

Mọi khiếu nại hay sự việc được cho là quấy 
nhiễu tình dục sẽ được giữ kín trừ phi cần 
thiết để thi hành việc điều tra hay có hành 
động cần thiết khác sau đó.  (5 CCR 4964)

(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Unauthorized 
Release of Confidential/Privileged Information-
Tiết lộ không được phép về thông tin bảo mật/
Ưu đãi)

Tham khảo pháp lý:

BỘ LUẬT GIÁO DỤC

200-262.4  Cấm kỳ thị về giới tính 

48900.2  Thêm các cơ sở cho việc tạm đuổi 
hay đuổi hẵn. Quấy nhiễu tình dục 

48904  Trách nhiệm của phụ huynh/giám hộ 
cho hành vi xấu cố tình của học sinh

48980  Thông báo vào đầu quý

LUẬT DÂN SỰ

51.9  Trách nhiệm về quấy nhiễu tình dục; 
quan hệ chuyên môn, dịch vụ và thương mại  

1714.1  Trách nhiệm của phụ huynh/giám hộ 
cho hành vi xấu cố tình của học sinh vị thành 
niên

BỘ LUẬT VỀ ĐIỀU LỆ, DANH XƯNG 

4900-4965  Không kỳ thị trong các chương 
trình giáo dục tiểu học và trung học mà có 
nhận trợ giúp tài chính của tiểu bang

BỘ LUẬT HOA KỲ, TITLE 20

1681-1688  Title IX, Kỳ thị

BỘ LUẬT HOA KỲ, TITLE 42

2000d-2000d-7  Title VI, Đạo luật Quyền dân 
sự năm 1964 

BỘ LUẬT HOA KỲ, TITLE 42

2000e-2000e-17  Title VII, Đạo luật Quyền dân 
sự năm 1964 đã tu chỉnh

BỘ LUẬT ĐIỀU LỆ LIÊN BANG, TITLE 34

106.1-106.71 Không kỳ thị về giới tính trong 
các chương trình giáo dục 
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Bảo vệ học sinh khỏi quấy nhiễu và tội ác: Một 
hướng dẫn cho trường học, tháng Giêng 1999

ẤN BẢN CỦA VĂN PHÒNG DÂN QUYỀN 

Hướng dẫn duyệt lại về quấy nhiễu tình dục, 
tháng Giêng 2001

Hướng dẫn về quấy nhiễu tình dục, tháng 
Ba 1997
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Phụ lục I: Điều lệ hành chánh 5145.7 — Quấy 
nhiễu tình dục

Quấy nhiễu tình dục là hành vi không được 
hoan nghênh về tính dục làm cho học sinh 
không hưởng được các lợi ích giáo dục hay 
cơ hội cung cấp bởi Học khu và/hay là có mục 
đích hay tác dụng tạo nên một môi trường 
học hành thù địch. Quấy nhiễu tình dục bị 
ngăn cấm bao gồm, nhưng không giới hạn tới 
những tấn công tình dục không được hoan 
nghênh, những yêu cầu không muốn cho ân 
huệ tình dục hay các hành vi không muốn 
khác bằng lời, bằng mắt hay tay chân đối với 
người khác cùng phái hay khác phái, trong bối 
cảnh giáo dục, khi:   (Education Code 212.5; 
5 CCR 4916)

1. Phục tùng hành vi lộ liễu hay ám chỉ, làm 
theo điều kiện cho tình trạng học hành hay tiến 
bộ của học sinh; 

2. Phục tùng hay từ khước hành vi bởi học 
sinh được dùng làm cơ bản cho các quyết 
định học hành ảnh hưởng tới học sinh;  

3. Hành vi có mục đích hay tác dụng ảnh 
hưởng xấu vào thành tích học hành hay tạo 
nên một môi trường giáo dục thương tổn, thù 
địch, đe dọa; và 

4. Phục tùng hay từ khước hành vi bởi học 
sinh được dùng làm cơ bản cho các quyết 
định nào ảnh hưởng tới học sinh về lợi ích và 
dịch vụ, danh dự, chương trình hay hoạt động 
có sẫn hay trong chương trình hay hoạt động 
của học khu. 

Đối với các mục đích tạm đuổi hay đuổi hẵn, 
hành vi tạo nên sự quấy nhiễu khi mà từ góc 
độ của một người bình thường cùng phái là 
nạn nhân, thì nó được xem như trầm trọng 
đủ hay lan tràn để có một ảnh hưởng xấu lên 
thành tích học hành của nạn nhân hay tạo nên 
một môi trường học hành tổn thương, thù địch 
hay đe dọa. (Education Code 48900.2)  Xem 
AR 5144.1 - Suspension and Expulsion/Due 
Process. (Tạm đuổi và Đuổi hẵn/Quy trình xét 
xử công bằng)

Những ví dụ về hành vi bị cấm ở học khu và 
nó có thể tạo nên sự quấy nhiễu tình dục bao 
gồm nhưng không giới hạn tới: 

1. Đề nghị hay tán tỉnh, liếc mắt đưa tình mà 
không được hoan nghênh

2. Bôi bẩn tính dục, gọi tên, đe dọa, lạm dụng 
lời nói, ý kiến xúc phạm hay mô tả làm mất 
danh giá 

3. Ý kiến về thân hình một cá nhân nào hay trò 
chuyện quá riêng tư

4. Khôi hài, ghi chú, câu chuyện, hình vẽ, hình 
ảnh hay cử chỉ vể tình dục

5. Loan truyền tin đồn tính dục 

6. Chọc ghẹo hay có nhận xét tình dục về 
những học sinh ghi danh trong một lớp mà 

phần đông là con trai hay con gái 

7. Xoa bóp, nắm, mơn trớn, vỗ về hay chạm 
qua thân hình

8. Đụng, sờ vào thân hình hay áo quần người 
nào một cách dâm đảng 

9. Cố tình dồn ai vào góc hay ngăn cản những 
di chuyển bình thường 

10. Phơi bày những vật kích dục 

Các thông báo

Một bản chính sách quấy nhiễu tình dục và 
điều lệ của Học khu sẽ: 

1. Được bao gồm trong các thông báo gởi 
tới phụ huynh/giám hộ vào đầu mỗi năm học 
(Education Code 48980; 5 CCR 4917)

2. Được niêm yết ở địa điểm rõ ràng trong 
tòa nhà hành chính hay ở những nơi mà 
các thông báo luật  lệ, điều lệ, thủ tục và tiêu 
chuẩn hành vi của học khu được niêm yết 
(Education Code 231.5)  

3. Được cung cấp như một phần của chương 
trình định hướng tiến hành cho học sinh mới 
vào đầu mỗi quý, học kỳ hay hè  (Education 
Code 231.5) 

4. Xuất hiện trong bất cứ ấn bản nào của 
trường hay học khu mà có nói về luật, lệ, thủ 
tục và tiêu chuẩn hành vi (Education Code 
231.5)

5. Được cung cấp cho nhân viên và các tổ 
chức nhân viên

Điều tra các khiếu nại ở trường 

1. Hiệu trưởng hay đại diện sẽ nhanh chóng 
điều tra mọi khiếu nại về quấy nhiễu tình dục. 
Khi điều tra, vị này sẽ nói chuyện từng cá 
nhân với: 

a. Người học sinh được coi như bị quấy nhiễu 

b. Người bị cáo buộc là đã quấy nhiễu

c. Người nào đã chứng kiến hành vi khiếu nại

d.Người nào được đề cập là có thông tin liên 
quan  

2. Người học sinh được coi như bị quấy nhiễu 
sẽ có cơ hội mô tả sự việc, trình bày nhân 
chứng và chứng cớ khác và viết đơn khiếu 
nại.  

3. Hiệu trưởng hay đại diện sẽ thảo luận vụ 
khiếu nại chỉ với những người nói trên. Khi 
cần phải điều tra hay vì lý do chính đáng nào 
khác hợp cho sự việc thì vị này có thể thảo 
luận vụ khiếu nại với những người sau đây:

a. Giám đốc Học khu hay đại diện

b. Phụ huynh/giám hộ của học sinh khiếu nại

c. Nếu người được coi là phạm quấy nhiễu, thì 
phụ huynh/giám hộ của học sinh đó 

d. Một giáo viên hay nhân viên biết nhiều về 
những học sinh liên quan mà có thể giúp quyết 
định ai nói thật ai không  

e. Cơ quan bảo vệ trẻ chịu trách nhiệm điều 
tra những báo cáo lạm dụng trẻ

f. Cố vấn pháp lý cho Học khu

4. Khi người học sinh được cho là bị quấy 
nhiễu và người được cho là đã quấy nhiễu 
đồng ý, thì hiệu trưởng hay đại diện có thể 
sắp xếp cho hai người giải quyết khiếu nại một 
cách không chính thức với sự giúp đỡ của cố 
vấn, giáo viên, giám hiệu hay người hòa giải 
có huấn luyện. Học sinh được xem như bị 
quấy nhiễu không bao giờ được yêu cầu giải 
quyết vấn đề trực tiếp với người bị cáo buộc 
trừ phi có sự giúp đỡ ở trên và hai bên đồng ý. 

5. Khi tiến tới một quyết định về khiếu nại, hiệu 
trưởng hay đại diện có thể xem xét:

a. Các phát biểu của những người nói trên 

b. Chi tiết và sự kiên định của ý kiến mỗi 
người  

c. Bằng chứng về cách thức học sinh bị coi là 
nạn nhân phản ứng với sự việc  

d. Bằng chứng về quá khứ quấy nhiễu của 
người bị coi là đã quấy nhiễu 

e. Bằng chứng về quấy nhiễu trong các khiếu 
nại ở quá khứ mà người ta thấy không đúng 
sự thật

6. Để xét đoán tính nghiêm trọng của quyấy 
nhiễu, hiệu trưởng hay đại diện có thể xem 
xét: 

a. Hành vi xấu này ảnh hưởng thế nào tới giáo 
dục của một học sinh hay nhiều học sinh

b. Loại, tính thường xuyên và thời gian bao lâu 
của hành vi xấu 

c. Số người có liên quan tới sự việc

d. Tuổi và giới tính của người bị cáo quấy 
nhiễu 

e. Chủ đề của quấy nhiễu

f. Nơi chốn và tình huống khi sự việc xảy ra 

g. Các chuyện khác ở trường, bao gồm sự 
việc quấy nhiễu mà không liên quan tới giới 
tính 

7. Hiệu trưởng hay đại diện sẽ thông báo cả 
nạn nhân lẫn người phạm tội về những điều 
mình tìm thấy, quyết định và lý do của các 
quyết định đó. Nếu có thể thì những điều tìm 
thấy, những quyết định và những lý do sẽ 
được cung cấp trong thời hạn một tuần kể từ 
lúc nhận đơn khiếu nại đầu tiên.  

8. Hiệu trưởng hay đại diện sẽ đưa cho giám 
đốc Học khu hay đại diện một bản báo cáo 
về khiếu nại và điều tra. Nếu có thể đươđc 
thì báo cáo này phải cung cấp trong vòng hai 
tuần kể từ khiếu nại. Nếu hiệu trưởng hay đại 
diện xác nhận có quấy nhiễu tình dục thì báo 
cáo sẽ  mô tả những hành động để chấm dứt 
quấy nhiễu, giải quyết các hậu quả gây ra cho 
nạn nhân và ngăn ngừa sự trả thù và quấy 
nhiễu thêm.  

9. Trong vòng hai tuần sau khi nhận khiếu nại, 
hiệu trưởng hay đại diện sẽ quyết định coi học 
sinh đó có bị quấy nhiễu thêm không. Hiệu 
trưởng hay đại diện  sẽ giữ một hồ sơ của 
thông tin này và sẽ tiếp tục những việc cần 
làm tiếp theo như cần thiết.

Thi hành luật

Hiệu trưởng hay đại diện sẽ hành động để 
củng cố chính sách chống quấy nhiễu tình dục 
của Học khu. Như cần thiết, những hành động 
này có thể bao gồm những điều sau:

1. Thông báo các dịch vụ bảo vệ trẻ. 

2. Thông báo cho phụ huynh/giám hộ về 
những biện pháp đã thực hiện.

3. Cung cấp giảng dạy nhân viên tại chức và 
học sinh hay cố vấn  

4. Có những hành động kỷ luật thích hợp. 
Ngoài ra, hiệu trưởng hay đại diện có thể dùng 
biện pháp kỷ luật đối với người nào mà người 
ta thấy là đã khiếu nại quấy nhiễu tình dục mà 
không đúng sự thật.

5. Dẹp bỏ những chữ viết bậy xúc phạm hay 
thô bỉ. 

8/25/04
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danH mụC
Phần này có thông tin về những người làm nên chính sách của OUSD 
cũng như thông tin liên lạc cho các thành viên Hội đồng giáo dục trường, 
văn phòng học khu và các trường. Bản đồ cho thấy tất cả các trường 
công K-12 trong học khu thì nằm trên trang 52-55.  

LãnH đạO Ousd 
HỘI đồng gIÁO dụC
Hội đồng Giáo dục là một bộ phận làm ra chính sách được bầu lên của 
Học khu Thống nhất Oakland. Trách nhiệm chính của Hội đồng là bảo 
đảm rằng mỗi học sinh mà Học khu phục vụ được giáo dục tốt và có thành 
tích học hành cao.
Các buổi họp của Hội đồng giáo dục thường diễn ra vào ngày thú Tư của 
tuần lễ thứ hai và cuối cùng của mỗi tháng. Các buổi họp mở cửa cho 
công chúng theo Đạo luật Brown Act, và các quyết định thì nằm trong hồ 
sơ công cộng. Quý vị có thể lấy thông tin về địa điểm buổi họp, một tờ 
chương trình trước buổi họp, cũng như các biên bản của những buổi họp 
trước, trên website của Học khu www.ousd.k12.ca.us/boardmeetings. Mọi 
buổi họp thường kỳ đều phát hình trên KDOL Kênh 27 hai lần một tuần, 
cụ thể là các thứ Sáu lúc 6 p.m. và các Chủ nhật lúc 4 p.m., ngoài việc 
truyền hình trực tiếp.

CÁC gIÁm đốC
Những thành viên được bầu lên của Hội đồng Giáo dục đại diện cho cùng 
bảy khu vực như Hội đồng thành phố Oakland. Quý vị có thể liên lạc với 
họ bằng email (địa chỉ ghi dưới đây) hay bằng điện thoại số 879-8199.
Khu vực 1: Jody London, giám đốc 
e-mail: jody.london@ousd.k12.ca.us 
Các trường: Chabot Elementary, Claremont Middle, Emerson Elementary, 
Hillcrest Elementary, Kaiser Elementary, Oakland Technical High, Peralta 
Elementary, Piedmont Avenue Elementary, Sankofa Academy, TAP 
Center
Khu vực 2: david Kakishiba, Chủ tịch 
e-mail: david.kakishiba@ousd.k12.ca.us 
Các trường: Bella Vista Elementary, Cleveland Elementary, Crocker 
Highlands Elementary, Dewey Academy, Franklin Elementary, Garfield 
Elementary, La Escuelita Elementary, Life Academy, Lincoln Elementary, 
MetWest High, Oakland High, Roosevelt Middle
Khu vực 3: Jumoke Hinton Hodge, Phó Chủ tịch 
e-mail: jumoke.hodge@ousd.k12.ca.us 
Các trường: Bunche Continuation, Hoover Elementary, McClymonds High 
School, Martin Luther King, Jr. Elementary, Lafayette Elementary, PLACE, 
Street Academy, Westlake Middle, West Oakland Middle
Khu vực 4: Còn trống vào thời điểm in bản này 
Các trường: Allendale Elementary, Bret Harte Middle, Fruitvale 
Elementary, Horace Mann Elementary, Joaquin Miller Elementary, Laurel 
Elementary, Montera Middle, Montclair Elementary, Redwood Heights 
Elementary, Sequoia Elementary, Thornhill Elementary
Khu vực 5: Roseann Torres, giám đốc 

e-mail: roseann.torres@ousd.k12.ca.us 
Các trường: Edna Brewer Middle, Fremont High School, Glenview 
Elementary, Global Family, International Community, Manzanita 
Community, Manzanita SEED, Think College Now, United for Success 
Middle, Urban Promise Academy 
Khu vực 6: Chris dobbins, giám đốc 
e-mail: chris.dobbins@ousd.k12.ca.us 
Các trường: Burckhalter Elementary, Carl Munck Elementary, Coliseum 
College Prep Academy (CCPA), Community Day, Community United 
Elementary, East Oakland Pride Elementary, Frick Middle, Futures 
Elementary, Greenleaf Elementary, Markham Elementary, Melrose 
Leadership Academy, Parker Elementary, Roots International Middle, 
Skyline High
Khu vực 7: James Harris, giám đốc 
e-mail: james.harris@ousd.k12.ca.us 
Các trường: Acorn Woodland Elementary, Alliance Academy, Barack 
Obama Academy, Brookfield Elementary, Castlemont High School, 
Elmhurst Community Prep, EnCompass Academy, Esperanza Elementary, 
Fred T. Korematsu Discovery Academy, Grass Valley Elementary, Howard 
Elementary, Madison Middle, New Highland Academy, Reach Academy, 
Rise Community, Rudsdale Continuation, Sobrante Park Elementary, 
Sojourner Truth Independent Study

gIÁm đốC HỌC KHu dR. anTHOny 
smITH
Sau bốn năm phục vụ, Tony Smith từ chức Giám đốc các trường công 
lập ở Oakland trong mùa Xuân 2013, hiệu lực vào ngày 30 tháng 6, 2013. 
Vào thời điểm mà cuốn Cẩm nang Phụ huynh này được in ra, thì việc 
tìm kiếm một tân giám đốc vẫn đang diễn tiến. Chủ tịch Hội đồng Giáo 
dục David Kakishiba đã tái khẳng định cam kết của Hội đồng đối với Kế 
hoạch Chiến lược Học khu Cộng đồng có đủ các dịch vụ và kế hoạch 
chiến lược sẽ có ảnh hưởng trong việc bầu một tân giám đốc. Muôn biết 
thông tin hiện tại về giám đốc Học khu xin viếng www.ousd.k12.ca.us/
superintendent.

aCTIng 
suPERInTEndEnT 
dR. gaRy yEE
Gary Yee, một cư dân suốt đời ở Oakland, đã 
về hưu từ Peralta Community Colleges với 
chức vụ Hiệu phó danh dự cho Phục vụ Giáo 
dục trong thấng 9, 2008, sau khi phục vụ các 
phần việc như là giám đốc nghiên cứu, phụ 
tá hiệu phó về kế hoạch và chủ nhiệm khoa 
giảng dạy ở Merritt College.  Ông vẫn làm việc 

để cải tiến việc hưởng các chương trình giảng dạy chất lượng cao bằng 
cách tham khảo với Career Ladders Project, do Foundation for California 
Community Colleges tài trợ.
Yee đã làm việc như là một nhà giáo dục trong hơn 30 năm, bắt đầu sự 
nghiệp trong giáo dục công lập trong năm 1973 như là một giáo viên lớp 
ba ở Cleveland Elementary School, hướng dẫn chương trình Học sinh 
Tài năng của Học khu (1983-85), phục vụ như là hiệu phó ở Franklin Year 
Round School và hiệu trưởng ở Hillcrest School (1985-90), và phụ tá 
Giám đốc Học khu (1992-1995).  Từ năm 1995 tới năm 2005, ông đã phục 
vụ toàn thời gian trong vai trò ban giảng huấn và giám hiệu ở  Boston 
College, St. Mary’s College of California, và Holy Names University, chuẩn 
bị giám đốc, hiệu trưởng và giáo viên. 
Yee tốt nghiệp trung học Castlemont High School, the University of 
California ở Berkeley (B.A.), California State University ở Hayward (Bầng 
Sư phạm và Masters về Quản lý Công cộng), và Stanford University 
(Ed.D.).
Yee đã được bầu lại chức chủ tịch Hội đồng giáo dục OUSD cho nhiệm 
kỳ một nâm thứ hai bởi các đồng nghiệp vào ngày 3 tháng giêng 2011. 
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Trước đây Yee đã phục vụ như Chủ tịch Hội đồng (2005), Phó  chủ 
tích (2005 và 2009), và chủ tịch Teaching and Learning Committee 
(2009).  Yee cũng phục vụ trong các hội đồng của East Bay Asian Youth 
Center, Youth Alive!, Oakland Ready to Learn, California Association for 
Supervision and Curriculum Development, Faith Network of the East Bay, 
và Fruitvale Presbyterian Church. Vào tháng Tư 2013 Hội đồng giáo dục 
OUSD đã bổ nhiệm Yee làm Quyền Giám đốc cho năm học 2013-14.
Yee có vợ là một hiệu trưởng ở Oakland (đã về hưu) và con gái của ông 
hiện điều khiển một bịnh xá trường học ở Oakland. Con trai ông là một 
họa sĩ tạo hình. Cả gia đình đều tốt nghiệp từ các trường công lập ở 
Oakland. 

Ủy vIÊn QuẢn TRị CỦa TIỂu Bang
OUSD được Bộ Giáo dục Bang California cai quản trong 6 năm, bắt đầu 
trong năm 2003 khi mà khó khăn nghiêm trọng về tài chánh đã buộc Học 
khu chịu sụ quản lý của tiểu bang để đổi lấy một nợ lớn tiểu bang cho 
mượn. Trong tháng 7, 2008, sau khi có những bước dài về phục hồi tài 
chánh và hoạt động, OUSD bắt đầu hoạt động với hai hội đồng cai quản 
chịu trách nhiệm về chính sách—Bộ Giáo dục tiểu bang và Hội đồng giáo 
dục Oakland do địa phương bầu lên. Ngưòi được ủy thác của tiểu bang, 
Carlene Naylor, là đại diện của tiểu bang tượng trưng cho mối quan tâm 
về tài chánh của tiểu bang trong OUSD. Ủy thác viên này không đóng vai 
trò trong các hoạt động mỗi ngày của học khu nhưng có quyền phủ quyết 
trong những quyết định tài chánh mà có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định 
của OUSD.   OUSD phải có sự hiện diện của ủy thác viên này cho tới khi 
trả hết món nợ vay, hay khi Bộ Giáo dục California quyết định là không 
cần thiết nữa. Muốn biết thêm chi tiết về Ủy thác viên tiểu bang của chúng 
tôi, xin viếng  www.ousd.k12.ca.us/statetrustee, hay liên lạc với Carlene 
Naylor ở 434-7790 hay carlene.naylor@ousd.k12.ca.us.

số đIện THOạI CHỦ CHốT CỦa HỌC 
KHu
Giám đốc Học khu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7790
Hội đồng Giáo dục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-8199
Phó giám đốc Giảng dạy, Lãnh đạo và Thi hành Bình đẳng . . . . 434-7790 
Phó giám đốc Thương mại & Hoạt động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7790  
Các văn phòng vùng

Vùng 1 ở Westlake Middle School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-3480
Vùng 2 ở Bret Harte Middle School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482-7247
Vùng 3 ở Frick Middle School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729-7736

Nhân viên Điều hành Vùng, Trường Trung học cấp ba . . . . . . . . 273-0436
Đường dây giúp đỡ Tội nặc danh/An toàn  . . . . . . . . . . . . . . . . . 874-7777
Giáo dục Thay thế  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597-4294
Cơ sở & Sân bãi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535-2717
Các trường bán công . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336-7572
Sẫn sàng cho Đại học & Nghề nghiệp (thực tập sinh, giấy phép 
làm việc, v.v.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-2360
Văn phòng liên lạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473-5832
Khiếu nại/Thanh tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-3243
Hội đồng Tư vấn Học khu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-1043
Ủy ban Tư vấn Học viên Anh ngữ Học khu . . . . . . . . . . . . . . . . . 879-1043
Giáo dục Tuổi thơ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-1616
Giáo dục Đặc biệt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874-3700
Chương trình Công lý Vị thành niên & Nuôi dưỡng. . . . . . . . . . . 273-1569
Các Dịch vụ Y tế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874-3750
Hổ trợ Gia đình vô gia cư. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-1662

Học tập độc lập. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729-4308
Văn phòng pháp lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-3282
Giáo dục cho Học sinh di dân. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-1615
Các Dịch vụ dinh dưỡng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-3335
Cảnh sát (gọi 911 khi khẩn cấp). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874-7777
Chuyên cần và Hổ trợ Kỷ luật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-1530
Chương trình Tỵ nạn & Trú ẩn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-1661
An ninh trường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874-7777
Trung tâm ghi danh / Phân định chỗ học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-1600
Dịch vụ Dịch thuật  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-1665
Muốn giới thiệu tới một văn phòng không có tên trên hay cần 
thông tin khác, gọi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434-7790.
Muốn biết một văn phòng nào không có trên đây hay muốn biết thông tin 
khác, xin gọi số 273-3200.
Quý vị cũng có thể tìm thấy một danh sách các ban chủ chốt của Học khu 
trong phần thương mại của sách điện thoại của quý vị dưới tên Oakland 
Public Schools. Trên website của Học khu cũng có danh mục điện thoại và 
email, www.ousd.k12.ca.us, cùng với nhiều thông tin và hướng dẫn khác 
kể cả dữ liệu trên mạng cho mỗi trường và cơ hội về công ăn việc làm. 

danH mụC CÁC TRưỜng
Các trang sau đây có danh sách thông tin liên lạc của tất cả trường tiểu 
học, trung học cấp hai và trung học cấp ba ở Học khu Oakland. Trường 
bán công và trường phụ thì ở trên các trang 49-50. 

CÁCTRưỜng TIỂu HỌC
aCORn WOOdLand 
1025 81st Avenue, 94621 / Điện thoại: 639-3344 Fax: 639-3346
aLLEndaLE (TK-5) 
3670 Penniman Avenue, 94619 / Điện thoại: 535-2812 Fax: 535-2815
BELLa vIsTa (TK-5) 
1025 East 28th Street, 94610 / Điện thoại: 436-4900 Fax: 436-4925
BRIdgEs aCadEmy @ mELROsE (TK-5) 
1325 53rd Avenue, 94601 / Điện thoại: 535-3876 Fax: 535-3875
BROOKFIELd 
401 Jones Avenue, 94603 / Điện thoại: 639-3310 Fax: 639-3313
BuRCKHaLTER 
3994 Burckhalter Avenue, 94605 / Điện thoại: 729-7700 Fax: 729-7703
CaRL munCK 
11900 Campus Drive, 94619 / Điện thoại: 531-4900 Fax: 531-4920
CHaBOT 
6686 Chabot Road, 94618 / Điện thoại: 654-4884 Fax: 654-4135
CLEvELand 
745 Cleveland Street, 94606 / Điện thoại: 874-3600 Fax: 874-3603
COmmunITy unITEd (TK-5) 
6701 International Boulevard, 94621 / Điện thoại: 639-2850 Fax: 639-
2853

vào thời điểm Cuốn Cẩm nang Phụ huynh này được in ra, 
Ousd vẫn có vài vị trí thay đổi đòi hỏi thay đổi nhiều số điện 
thoại. Công việc thay đổi hệ thống điện thoại này còn tiếp tục 
và số điện thoại trong vài trường và ban ngành của chúng tôi 
thay đổi thường xuyên. Quý vị có thể tìm thấy số điện thoại 
mới nhất trong website của chúng tôi ở www.ousd.k12.ca.us/
phonenumbers.
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CROCKER HIgHLands 
525 Midcrest Road, 94610 / Điện thoại: 451-5900 Fax: 451-5905
EasT OaKLand PRIdE 
8000 Birch Street, 94621 / Điện thoại: 636-8217 Fax: 636-8220
EmERsOn (TK-5) 
4803 Lawton Avenue, 94609 / Điện thoại: 654-7373 Fax: 654-7360
EnCOmPass aCadEmy 
1025 81st Avenue, 94621 / Điện thoại: 639-3350 Fax: 639-3352
EsPERanZa 
10315 E Street, 94603 / Điện thoại: 639-3367 Fax: 639-3370
FRanKLIn 
915 Foothill Boulevard, 94606 / Điện thoại: 874-3354 Fax: 874-3358
FREd T. KOREmaTsu dIsCOvERy aCadEmy 
10315 E Street, 94603 / Điện thoại: 639-3377 Fax: 639-3380
FRuITvaLE 
3200 Boston Avenue, 94602 / Điện thoại: 535-2840 Fax: 535-2843
FuTuREs 
6701 International Boulevard, 94621 / Điện thoại: 636-0520 Fax: 636-
9075
gaRFIELd (TK-5) 
1640 22nd Avenue, 94606 / Điện thoại: 535-2860 Fax: 535-2861
gLEnvIEW 
4215 La Cresta Avenue, 94602 / Điện thoại: 531-6677 Fax: 531-6668
gLOBaL FamILy (TK-5) 
2035 40th Avenue, 94601 / Điện thoại: 879-1280 Fax: 536-4470
gRass vaLLEy (TK-5) 
4720 Dunkirk Avenue, 94605 / Điện thoại: 636-4653 Fax: 636-4655
gREEnLEaF (TK-7) 
6328 East 17th Street, 94621 / Điện thoại: 636-1400 Fax: 636-1411
HILLCREsT (K-8)  
30 Marguerite Drive, 94618 / Điện thoại: 879-1270 Fax: 985-1043
HOOvER (TK-5) 
890 Brockhurst Street, 94608 / Điện thoại: 879-1700 Fax: 654-4816
HORaCE mann (TK-5) 
5222 Ygnacio Avenue, 94601 / Điện thoại: 879-1360 Fax: 535-1355
HOWaRd 
8755 Fontaine Street, 94605 / Điện thoại: 639-3244 Fax: 639-3246
InTERnaTIOnaL COmmunITy 
2825 International Blvd, 94601 / Điện thoại: 532-5400 Fax: 532-5464
JOaQuIn mILLER 
5525 Ascot Drive, 94611 / Điện thoại: 531-6688 Fax: 531-6667
KaIsER 
25 South Hill Court, 94618 / Điện thoại: 549-4900 Fax: 549-4904
La EsCuELITa (TK-5) 
1050 Second Avenue, 94606 / Điện thoại: 874-7762 Fax: 874-7764
LaFayETTE 
1700 Market Street, 94607 / Điện thoại: 874-7774 Fax: 874-7742
LauREL 
3750 Brown Avenue, 94619 / Điện thoại: 531-6868 Fax: 531-6725
LInCOLn 
225 11th Street, 94607 / Điện thoại: 874-3372 Fax: 874-3375
manZanITa COmmunITy sCHOOL 
2409 East 27th Street, 94601 / Điện thoại: 535-2822 Fax: 535-2825
manZanITa sEEd (TK-5) 
2409 East 27th Street, 94601 / Điện thoại: 535-2832 Fax: 535-2834

maRKHam (TK-5) 
7220 Krause Avenue, 94605 / Điện thoại: 639-3202 Fax: 639-3206
maRTIn LuTHER KIng, JR.  
960 10th Street, 94607 / Điện thoại: 874-3381 Fax: 874-3388
mELROsE LEadERsHIP aCadEmy (K-4, 6-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 / Điện thoại 535-3832 Fax: 535-3834
mOnTCLaIR 
1757 Mountain Boulevard, 94611 / Điện thoại 339-6100 Fax: 339-6105
nEW HIgHLand aCadEmy 
8521 A Street, 94621 / Điện thoại: 729-7723 Fax: 729-7725
PaRKER (TK-5) 
7929 Ney Avenue, 94605 / Điện thoại: 879-1440 Fax: 879-1449
PERaLTa 
460 63rd Street, 94609 / Điện thoại: 654-7365 Fax: 654-7452
PIEdmOnT avEnuE 
4314 Piedmont Avenue, 94611 / Điện thoại: 654-7377 Fax: 654-7309
PLaCE @ PREsCOTT (TK-5) 
920 Campbell Street, 94607 / Điện thoại: 874-3333 Fax: 874-3337
REaCH aCadEmy (TK-5) 
9860 Sunnyside Street, 94603 / Điện thoại: 729-7775 Fax: 729-7779
REdWOOd HEIgHTs 
4401 39th Avenue, 94619 / Điện thoại: 531-6644 Fax: 531-6616
RIsE 
8521 A Street, 94621 / Điện thoại: 729-7732 Fax: 729-7734
sanKOFa 
581 61st Street, 94609 / Điện thoại: 654-7787 Fax: 879-1619
sEQuOIa (TK-5) 
3730 Lincoln Avenue, 94602 / Điện thoại: 531-6696 Fax: 531-6611
madIsOn PaRK LOWER CamPus (sOBRanTE PaRK TK-5) 
470 El Paseo Drive, 94603 / Điện thoại: 636-7919 Fax: 636-7920
THInK COLLEgE nOW 
2825 International Boulevard, 94601 / Điện thoại: 532-5500 Fax: 532-
5551
THORnHILL 
5880 Thornhill Drive, 94611 / Điện thoại: 339-6800 Fax: 339-6801

CÁC TRưỜng TRung HỌC CẤP HaI
aLLIanCE aCadEmy 
1800 98th Avenue, 94603 / Điện thoại: 639-2893 Fax: 639-3387
BRET HaRTE 
3700 Coolidge Avenue, 94602 / Điện thoại: 531-6400 Fax: 482-7272
CLaREmOnT 
5750 College Avenue, 94618 Điện thoại: 654-7337 Fax: 654-7341
COLIsEum COLLEgE PREP (6-12)  
1390 66th Avenue, 94621 / Điện thoại: 639-3201 Fax: 639-3214
Edna BREWER 
3748 13th Avenue, 94610 / Điện thoại: 531-6600 Fax: 531-6626
ELmHuRsT COmmunITy PREP 
1800 98th Avenue, 94603 / Điện thoại: 639-2888 Fax: 639-2891
FRICK 
2845 64th Avenue, 94605 / Điện thoại: 729-7736 Fax: 729-7739
gREEnLEaF (TK-7) 
6328 East 17th Street, 94621 / Điện thoại: 636-1400 Fax: 636-1411
HILLCREsT (K-8)  
30 Marguerite Drive, 94618 / Điện thoại: 879-1270 Fax: 985-1043
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LIFE aCadEmy (6-7, 9-12) 
2101 35th Avenue, 94601 / Điện thoại: 534-0282 Fax: 534-0283
madIsOn PaRK uPPER CamPus (madIsOn 6-8, 9) 
400 Capistrano Drive, 94603 / Điện thoại: 636-2701 Fax: 636-2704
mELROsE LEadERsHIP aCadEmy (K-4, 6-8) 
730 Fleming Avenue, 94619 / Điện thoại 535-3832 Fax: 535-3834
mOnTERa 
5555 Ascot Drive, 94611 / Điện thoại: 531-6070 Fax: 531-6354
ROOsEvELT 
1926 19th Avenue, 94606 / Điện thoại: 535-2877 Fax: 535-2883
ROOTs InTERnaTIOnaL 
1390 66th Avenue, 94621 / Điện thoại: 639-3226 Fax: 639-3214
sanKOFa (TK-7) 
581 61st Street, 94609 / Điện thoại: 654-7787 Fax: 879-1619
unITEd FOR suCCEss 
2101 35th Avenue, 94601 / Điện thoại: 535-3880 Fax: 535-7139
uRBan PROmIsE aCadEmy 
3031 East 18th Street, 94601 / Điện thoại: 436-3636 Fax: 436-3638
WEsTLaKE 
2629 Harrison Street, 94612 / Điện thoại: 879-2130 Fax: 835-7170
WEsT OaKLand mIddLE sCHOOL  
991 14th Street, 94607 / Điện thoại: 874-6788 Fax: 874-6790

CÁC TRưỜng TRung HỌC CẤP Ba
CasTLEmOnT HIgH sCHOOL 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 / Điện thoại: 639-1466 Fax: 639-4271
COLIsEum COLLEgE PREP (6-12)  
1390 66th Avenue, 94621 / Điện thoại: 639-3201 Fax: 639-3214
FREmOnT HIgH sCHOOL 
4610 Foothill Boulevard, 94601 / Điện thoại: 434-5257 Fax: 434-2018
LIFE aCadEmy (6-7, 9-12) 
2101 35th Avenue, 94601 / Điện thoại: 534-0282 Fax: 534-0283
madIsOn PaRK uPPER CamPus (madIsOn 6-8, 9) 
400 Capistrano Drive, 94603 / Điện thoại: 636-2701 Fax: 636-2704
mCCLymOnds HIgH sCHOOL 
2607 Myrtle Street, 94607 / Điện thoại: 879-3033 Fax: 874-3796
OaKLand HIgH 
1023 MacArthur Boulevard, 94610 / Điện thoại: 874-3676 Fax: 874-3675
OaKLand TECHnICaL 
4351 Broadway, 94611 / Điện thoại: 450-5400 Fax: 450-5428
sKyLInE 
12250 Skyline Boulevard, 94619 / Điện thoại: 482-7109 Fax: 482-7296

CÁC TRưỜng THay THẾ Lựa CHỌn
mETWEsT 
1100 Third Avenue, 94606 / Điện thoại: 451-5902 Fax: 451-5903
OaKLand InTERnaTIOnaL HIgH 
4521 Webster Street, 94609 / Điện thoại: 597-4287 Fax: 597-4292
sTREET aCadEmy 
417 29th Street, 94609 / Điện thoại: 874-3630 Fax: 874-3633

CÁC TRưỜng BÁn Công HỢP TÁC 
(PaRTnERsHIP CHaRTER sCHOOLs)
100 BLaCK mEn OF THE Bay aREa COmmunITy sCHOOL (K-1, 4-6) 
3400 Malcolm Avenue, 94605 / Điện thoại: 995-7949 Fax: 763-1230

asCEnd (K-8)
3709 East 12th Street, 94601 / Điện thoại: 879-3140 Fax: 534-7377
LEaRnIng WITHOuT LImITs 
2035 40th Avenue, 94601 / Điện thoại: 879-1282 Fax: 536-4470

CÁC TRung TÂm gIÁO dụC TRẻ THơ
aCORn WOOdLand/EnCOmPass 
1025 81st Avenue, 94621 / Điện thoại: 635-1997 Fax: 639-3355
aLLEndaLE 
3670 Penniman Avenue, Room 1, 94619 / Điện thoại: 535-2821 Fax: 
639-4807
aLICE sTREET 
250 17th Street, 94612 / Điện thoại: 874-7753 Fax: 874-7755
aRROyO vIEJO
1895 70th Avenue, 94621 / Điện thoại: TBD Fax: TBD
BELLa vIsTa 
2410 10th Avenue, 94606 / Điện thoại: 535-2808 Fax: 535-2811 
BRIdgEs aCadEmy 
1325 53rd Avenue 94601 / Điện thoại: 535-3876 Fax: 535-3875
BROOKFIELd 
401 Jones Avenue, 94603 / Điện thoại: 639-3325 Fax: 639-3313
BuRBanK 
3550 64th Avenue, 94605 / Điện thoại: 729-7771 Fax: 729-7773
CEnTRO InFanTIL dE La RaZa   
2660 E 16th Street, 94601 / Điện thoại: 535-2802 Fax: 535-2803 
CuEs @ LOCKWOOd   
6701 International Boulevard, 94621 / Điện thoại: 639-2871 Fax: 639-
2853 
EmERsOn 
4801 Lawton Avenue, 94609 / Điện thoại: 654-7760 Fax: 654-7757 
FRuITvaLE 
3200 Boston Avenue, 94602 / Điện thoại: 535-2825 Fax: 535-2843
gaRFIELd 
1640 22nd Avenue, 94606 / Điện thoại: 535-2857 Fax: 535-2861
H.R. TuBman 
800 33rd Street, 94608 / Điện thoại: 654-7890 Fax: 654-7896 
HIgHLand 
1322 86th Avenue, 94621 / Điện thoại: 636-8214 Fax: 636-8216
HInTIL Kuu Ca 
11850 Campus Drive, 94619 / Điện thoại: 531-8400 Fax: 531-8405
HOWaRd 
8755 Fontaine Street, 94605 / Điện thoại: 639-3262 Fax: 639-3262
InTERnaTIOnaL 
2825 International Blvd., 94601 / Điện thoại: 532-7267 Fax: 261-2024
JEFFERsOn 
1975 40th Avenue, 94601 / Điện thoại: 535-3871 Fax: 535-3873 
LauREL 
3825 California Street, 94619 / Điện thoại: 531-6226 Fax: 531-6270
LOCKWOOd   
1125 69th Avenue, 94621 / Điện thoại: 639-2884 Fax: 639-2886
manZanITa 
2618 Grande Vista, 94601 / Điện thoại: 535-2804 Fax: 535-2807
m.L. KIng, JR.  
960A 12th Street, 94607 / Điện thoại: 874-3392 Fax: 874-3391
PIEdmOnT avEnuE 
86 Echo Avenue, 94611 / Điện thoại: 654-7503 Fax: 654-7523
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PLaCE @ PREsCOTT 
920 Campbell Street, 94607 / Điện thoại: 874-3333 Fax: 874-3337
sanKOFa 
581 61st Street, 94609 / Điện thoại: 654-7787 Fax: 654-7715
sEQuOIa   
3730 Lincoln Avenue, 94602 / Điện thoại: 482-7219 Fax: 531-5655
sTOnEHuRsT 
901 105th Avenue, 94603 / Điện thoại: TBD Fax: TBD
WEBsTER aCadEmy 
7980 Plymouth Street, 94621 / Điện thoại: 636-8232 Fax: 636-8533
yuK yau 
291 10th Street, 94607 / Điện thoại: 874-7759 Fax: 874-7761

gIÁO dụC THay THẾ
aLTERnaTIvE EduCaTIOn OFFICE 
4521 Webster, 94609 / Điện thoại: 597-4294 Fax: 597-4296
BaRaCK OBama aCadEmy (6-8) 
9736 Lawlor Street, 94605 / Điện thoại: 729-7713 Fax: 729-7715
BunCHE COnTInuaTIOn sCHOOL (11–12) 
1240 18th Street, 94607 / Điện thoại: 874-3300 Fax: 874-3305
COmmunITy day sCHOOL (6–12) 
4917 Mountain Boulevard, 94619 / Điện thoại: 531-6800  Fax: 482-7144
dEWEy aCadEmy (9–12) 
1111 Second Avenue, 94606 / Điện thoại: 874-3660 Fax: 874-3661
HOmE & HOsPITaL PROgRam 
4521 Webster Street, 94609 • Điện thoại: 597-4294 • Fax: 597-4296
sOJOuRnER TRuTH IndEPEndEnT sTudy (K–12) 
8251 Fontaine Street, 94605 / Điện thoại: 729-4308 Fax: 636-4701
RusdaLE COnTInuaTIOn sCHOOL (9–12) 
1180 70th Avenue, 94621 / Điện thoại: 636-7992 Fax: 636-7996
sTREET aCadEmy (9–12) 
417 29th Street, 94609 / Điện thoại: 874-3630 Fax: 874-3633
TEmPORaRy aLTERnaTIvE PLaCEmEnT (TaP) CEnTER (6–12) 
6097 Racine Street, 94609 / Điện thoại: 597-4900 Fax: 597-4938

CHương TRìnH CHO TRẻ đẶC BIệT 
(gIÁO dụC đẶC BIệT)
sPECIaL EduCaTIOn OFFICE 
2850 West Street, 94608 / Điện thoại: 874-3700  Fax: 874-3707 
PREsCHOOL dIagnOsTIC CEnTER 
2850 West Street, 94608 / Điện thoại: 729-7762 Fax: 729-7766
CaREER TRansITIOn sERvICEs 
2850 West Street, 94608 / Điện thoại: 874-3722 Fax: 874-3725
HILLsIdE aCadEmy (7–12) 
2369 84th Avenue, 94605 / Điện thoại: 879-0131 Fax: 879-0133
BuRBanK 
3550 64th Avenue, 94608 / Điện thoại: 729-7771 Fax: 729-7773

CÁC TRưỜng BÁn Công
aCHIEvE aCadEmy (4-5) 
1700 28th Avenue, 94601 / Điện thoại: 904-6440 Fax: 904-6763
amERICan IndIan PuBLIC CHaRTER sCHOOL (6-8)* 
3637 Magee Avenue, 94619 / Điện thoại: 482-6000 Fax: 482-6002
amERICan IndIan PuBLIC CHaRTER sCHOOL II (K-8)* 
171 12th Street, 94607 / Điện thoại: 893-8701 ext. 7 Fax: 482-6002

amERICan IndIan PuBLIC HIgH sCHOOL (9-12)* 
3626-3628 35th Avenue, 94602 / Điện thoại: 482-6000 Fax: 482-6002 
Second Location: 171 12th Street, 94607
aRIsE HIgH sCHOOL (9-12) 
3301 12th Street, Ste. 205, 94601 / Điện thoại: 436-5487 Fax: 436-5493
Bay aREa TECHnOLOgy sCHOOL (6-12) Relocating for 2012-2013 
8251 Fontaine Street, 94605 / Điện thoại: 645-9932 Fax: 645-9934
asPIRE BERKLEy maynaRd aCadEmy (K-8)  
6200 San Pablo Avenue, 94608 / Điện thoại: 658-2900 Fax: 658-1013
CIvICORPs aCadEmy (12/aduLTs) 
101 Myrtle Street, 94607 / Điện thoại: 992-7855 Fax: 992-7950
COva COnsERvaTORy OF vOCaL/InsTRumEnTaL aRTs (K-8) 
3800 Mountain Boulevard, 94619 / Điện thoại: 285-7511 Fax: 531-9434
EasT OaKLand LEadERsHIP aCadEmy (K-8) 
2614 Seminary Avenue, 94605 / Điện thoại: 562-5238 Fax:562-5239
E.C. REEms aCadEmy OF TECHnOLOgy & aRT (K-8) 
8425 MacArthur Boulevard, 94605 / Điện thoại:729-6635 Fax: 562-9539
asPIRE EREs aCadEmy (K-8) 
1936 Courtland Avenue, 94601 / Điện thoại: 436-9760 Fax: 436-9765 
asPIRE gOLdEn sTaTE COLLEgE PREPaRaTORy aCadEmy (6-
12) 
1009 66th Avenue, 94621 / Điện thoại: 562-8030 Fax: 632-1569
KIPP BRIdgE CHaRTER aCadEmy (5-8) 
991 14th Street, 94607 / Điện thoại: 879-2421 Fax: 879-3182
LIgHTHOusE COmmunITy CHaRTER HIgH sCHOOL (9-12) 
444 Hegenberger Road, 94621 / Điện thoại: 562-8825 Fax: 271-8803
LIgHTHOusE COmmunITy CHaRTER sCHOOL (K-8) 
444 Hegenberger Road, 94621 / Điện thoại: 562-8801 Fax: 271-8803 
asPIRE LIOnEL WILsOn COLLEgE PREPaRaTORy aCadEmy (9-
12) 
400 105th Avenue, 94603 / Điện thoại: 635-7737 Fax: 635-7727 
LPs OaKLand R & d (9th grade only) 
8601 MacArthur Boulevard, 94605 / Điện thoại: 633-0750 Fax: 291-9783 
asPIRE mILLsmOnT aCadEmy (K-5) 
3200 62nd Avenue, 94605 / Điện thoại: 638-9445 Fax: 638-0744 
asPIRE mOnaRCH aCadEmy (K-5) 
1445 101st Avenue, 94603 / Điện thoại: 568-3101 Fax: 568-3521  
nORTH OaKLand COmmunITy CHaRTER sCHOOL (K-8) 
1000 42nd Street, 94608 / Điện thoại: 655-0540 Fax: 655-1222
OaKLand CHaRTER aCadEmy (6-8) 
3001 International Boulevard, 94601 / Điện thoại: 532-6751 Fax: 532-6753 
Second Location: 345 12th Street, 94607
OaKLand CHaRTER HIgH sCHOOL (9-12) 
345 12th Street, 94607 / Điện thoại: 893-8700 ext. 00 Fax: 532-6753
OaKLand mILITaRy InsTITuTE, COLLEgE PREP. aCadEmy (6-12) 
3877 Lusk Street, 94608 / Điện thoại: 594-3900 Fax: 597-9886 
OaKLand sCHOOL FOR THE aRTs (6-12) 
530 18th Street, 94612 / Điện thoại: 873-8800 Fax: 873-8816 
OaKLand unITy HIgH sCHOOL (9-12) 
6038 Brann Street, 94605 / Điện thoại: 635-7170 Fax: 635-3830 
vInCEnT aCadEmy (K-1) 
1911 Union Street, 94607 / Điện thoại: 333-8399 Fax: 452-2101
WORLd aCadEmy (K-3) 
1700 28th Avenue, 94601 / Điện thoại: 904-6400 Fax: 904-6763
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Interested in the most current updates about what’s happening inside Ousd schools? Follow us on Facebook or Twitter!
www.tinyurl.com/Ousdfacebook     |     www.twitter.com/Ousdnews

COunTy-aPPROvEd CHaRTER sCHOOL 
OPERaTIng In OaKLand
asPIRE COLLEgE aCadEmy (K-5) 
8030 Atherton Street, 94605 / Điện thoại: 562-8030
COmmunITy sCHOOL FOR CREaTIvE EduCaTIOn (K-8) 
2111 International Boulevard, 94606 / Điện thoại: 516-2723 
COX aCadEmy EduCaTIOn FOR CHangE (K-5) 
9860 Sunnyside Street, 94611 / Điện thoại: 904-6303
EasT OaKLand LEadERsHIP aCadEmy HIgH (9-12) 
2607 Seminary Avenue, 94605 / Điện thoại: 878-2236 Fax: 878-2366
Chờ quyết định vào ngày 5/14/2013.
EnvIsIOn aCadEmy OF aRTs & TECHnOLOgy (9-12)
1515 Webster Street 94612 / Điện thoại:  596-8901
LaZEaR aCadEmy – EduCaTIOn FOR CHangE (K-8) 
824 29th Avenue 94601 / Điện thoại : 879-1320
uRBan mOnTEssORI (K-8) 
5328 Brann Street, 94619 / Điện thoại: 842-1181 
yu mIng sCHOOL (K-8) 
321 10th Street, 94606 / Điện thoại: 452-2063
* OUSD lên lịch đóng cửa ngày 30 tháng 6, 2013.
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OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT  •   1025  SECOND AVENUE OAKLAND,  CA  94606-2212 

www.ousd .k12 .ca .us  

MẪU ĐƠN XIN KHÔNG THAM GIA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 
(MEDIA OPT-OUT FORM) 

 
Xin ký tên và gởi trả lại mẫu đính kèm chỉ khi nào quý vị KHÔNG muốn con 
quý vị chụp hình hay quay phim bởi các phương tiện truyền thông phát thanh 
phát hình hay tổ chức khác để in ấn, lên TV, phim hay Internet. 
 
Kính gởi Quý vị Phụ huynh hay Giám hộ, 
 
Có nhiều lúc trường chúng tôi có thể là đối tượng của truyền thanh truyền hình. Ký giả 
báo chí, nhiếp ảnh gia và/hay đoàn làm phim của đài radio, TV, báo chí có thể muốn 
phỏng vấn, chụp hình hay quay phim con quý vị khi liên quan tới trường hay học sinh 
chúng tôi. Tên, lớp của con quý vị có thể có trong báo cáo. Lớp học cũng có thể tham 
gia hội nghị video trên Internet. 
 
Trường chúng tôi cũng có thể được viếng thăm bởi các tổ chức cộng đồng và cộng tác 
viên, là những người cung cấp dịch vụ cho học sinh. Những tổ chức và cộng tác viên 
này có thể muốn chụp hình con quý vị và dùng hình đó và/hay tên con quý vị và tên 
trường trong các xuất bản và tài liệu thông tin của họ. 
 
Chúng tôi cố gắng tôn trọng yêu cầu của quý vị. Tuy nhiên, xin quý vị nhớ rằng có 
những trường hợp mà con quý vị bị chụp hình hay quay phim ngoài tầm kiểm soát của 
chúng tôi. Xin quý vị thảo luận ý muốn của quý vị với cháu để cháu biết là quý vị không 
muốn cho cháu chụp hình hay quay phim. 
 
XIN QUÝ VỊ KÝ TÊN VÀ GỞI TRẢ VỀ PHIẾU NÀY CHO TRƯỜNG CỦA CON QUÝ 
VỊ, chỉ khi nào quý vị không muốn con mình bị chụp hình hay quay phim. 
 

� TÔI KHÔNG muốn con tôi bị chụp hình hay quay phim bởi các nhân viên của 
phương tiện truyền thông, tổ chức hay cơ quan ở trường để in ấn ra hay lên Internet, 
làm phim tài liệu, phim, hay video nếu như trường có thể ngăn cản việc này. 
 
Tên học sinh 

 
Tên phụ huynh/Giám hộ viết chữ in 

 
Ngày 

 
Số điện thoại của Phụ huynh/Giám hộ 

TE
AR

 O
FF

✂
✂

Oakland Unified School District  •  2111 International Blvd., Oakland, CA 94606  •  www.ousd.k12.ca.us
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OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT  •   1025  SECOND AVENUE OAKLAND,  CA  94606-2212 

www.ousd .k12 .ca .us  

YÊU CẦU THÔNG BÁO VIỆC DÙNG THUỐC 
DIỆT TRÙNG CÁ NHÂN 

 
 
 
� Tôi muốn đuợc thông báo trước mỗi khi trường sử dụng thuốc diệt trùng. Tôi hiểu 
rằng thông báo này sẽ được gởi về nhà qua email hay qua tay con tôi, hay do một nhân 
viên trường, ít nhất 72 giờ trước khi sử dụng thuốc.   
 
Xin viết chữ in rõ ràng:  
 
Trường 
 
Tên phụ huynh/giám hộ hay nhân viên trườngr: 
 
Tên học sinh và lớp học hay số phòng của học sinh : 
 
 
 
Địa chỉ: 
 
Điện thoại ban ngày:     Điện thoại ban đêm: 
 
Tôi thích được liên lạc bằng Email ở địa chỉ: 
 
Chữ ký:     Ngày: 
 
 
 
Ghi chú cho Giám hiệu trường: Xin lập hồ sơ trong văn phòng trường và tạo nên sổ 
đăng ký chính của mình. Một khi quý vị nhận được thông báo của bất kỳ việc sử dụng 
thuốc diệt trùng nào theo kế hoạch thì quý vị thông báo cho tất cả mọi người trong sổ 
đăng ký của mình ít nhất 72 tiếng đồng hồ trước.  
 
Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về các thuốc diệt trùng này và việc sử dụng thuốc 
ở website của Ban Điều lệ Thuốc diệt trùng California:  www.cdpr.ca.gov. 
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Oakland Unified School District • 2111 International Boulevard, Oakland, CA 94606 • Communications Office Phone: (510) 473-5832

Thời kỳ gởi Phiếu Báo điểm (Ngày kết thúc)
Báo cáo tiến bộ từng cá nhân học sinh được gởi tới phụ huynh trong vòng một tuần của những ngày sau đây:

Trường tiểu học Lần 1 ................................ Ngày 6 tháng 12
 Lần 2 .................................. Ngày 7 tháng 3
 Lần 3 ................................ Ngày 12 tháng 6

Trường trung học, Lần 1 ................................ Ngày 4 tháng 10 
Học kỳ Mùa Thu Lần 2 .............................. Ngày 15 tháng 11
 Lần 3 ..........................Ngày 24 tháng giêng

Trường trung học, Lần 1 .................................. Ngày 7 tháng 3
Học kỳ Mùa Xuân Lần 2 ................................ Ngày 25 tháng 4
 Lần 3 ................................ Ngày 12 tháng 6

Những ngày quan trọng:
Chấm dứt Học kỳ 1: Ngày 24 tháng giêng, 2013
Bắt đầu Học kỳ 2: Ngày 27 tháng giêng, 2013

Ghi chú: Trung tâm Phát triển Trẻ thơ mở cửa 
12 tháng một năm. 
Lịch trình trắc nghiệm sẽ có trong tháng 9.

n  Ngày Lễ Độc Lập 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) .................... Ngày 4 tháng 7

u  Ngày của Học khu 
    (Học sinh nghỉ học) .................................. Ngày 21 tháng 8

u  Ngày Phát triển chuyên môn 
    (Học sinh nghỉ học) .................................. Ngày 22 tháng 8

u  Ngày giáo viên lên kế hoạch 
    (Học sinh nghỉ học) .................................. Ngày 23 tháng 8

Y Ngày khai trường ............................... Ngày 26 tháng 8

n  Ngày Lễ lao động 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) .................... Ngày 2 tháng 9

u  Ngày Phát triển chuyên môn 
    (Học sinh nghỉ học) ................................ Ngày 11 tháng 10

n  Ngày Lễ Cựu chiến binh 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) ................ Ngày 11 tháng 11

u  Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn 
    (Trường đóng cửa) ........................... Ngày 25-27 tháng 11

n  Ngày nghỉ Lễ tạ ơn 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) .......... Ngày 28-29 tháng 11

u  Kỳ nghỉ Mùa Đông 
    (Trường đóng cửa) .............. 23 tháng 12 – 3 tháng giêng

    n  Trường/văn phòng đóng cửa ..............24, 25, 31 tháng 12, 
        Trung tâm Phát triển Trẻ và văn phòng đóng cửa ngày 23  
        tháng 12 – 1 tháng giêng 

n  Ngày nghỉ lễ Năm Mới 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) .............Ngày 1 tháng giêng

n  Ngày Lễ Martin L. King, Jr. 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) ...........Ngày 20 tháng giêng

u  Ngày Phát triển chuyên môn 
    (Học sinh nghỉ học) ...........................Ngày 31 tháng giêng

n  Ngày Lễ Tổng thống 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) .................. Ngày 17 tháng 2

n  Ngày Lễ César Chávez 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) .................. Ngày 31 tháng 3

u  Kỳ nghỉ Mùa Xuân 
    (Trường đóng cửa) ............................. Ngày 14-18 tháng 4

n  Nghỉ bù Ngày Lễ Lincoln 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) .................. Ngày 23 tháng 5

n  Ngày Lễ Chiến sĩ Trận vong 
    (Trường/văn phòng đóng cửa) .................. Ngày 26 tháng 5

Y Ngày học cuối năm ............................ Ngày 12 tháng 6

u  Ngày giáo viên lên kế hoạch ............ Ngày 13 tháng 6
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