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Các gia đình Richland Two thân mến, 
Chào mừng đến với một năm mới của sự phấn đấu để đứng đầu. Đối với 
nhiều người chúng ta, năm 2020 được cho là một năm của tầm nhìn và định 
hướng cho mục tiêu chuẩn bị cho một điều gì đó vĩ đại hơn sẽ tới. Không 
một ai trong chúng ta có thể đoán được chúng ta đã và đang trải qua cho tới 
nay. Đại dịch toàn cầu mà chúng ta đang gặp phải chắc chắn mở mang tầm 
nhìn, giác quan, khối óc của chúng ta và, tôi thực sự hi vọng, cả trái tim của 
chúng ta. Khi chúng ta định hướng cho năm học 2020-2021, trái tim và 
khối óc rộng mở sẽ giúp thúc đẩy thành công của chúng ta. Chúng tôi đang 
bắt tay vào nghiên cứu rất nhiều điều đã biết và chưa biết, và tôi, cũng như 
ban quản trị của Richland Two, muốn mọi người biết rằng đóng góp và ý 
kiến của quý vị trong việc giúp hướng dẫn chúng tôi đi qua hành trình này 
được đánh giá cao.  
Richland Two tự hào là học khu của sự lựa chọn nơi mà mỗi một trường 
đều là một lựa chọn tuyệt vời. Chúng tôi tiếp tục mang tới cho quý vị và gia 
đình những lựa chọn an toàn và chất lượng cao. Năm nay chúng tôi chào 
đón khoảng 28,000 học sinh đến với các lớp học và đội ngũ giáo viên và 
nhân viên hàng đầu. Sứ mệnh của chúng tôi vẫn là chuẩn bị những công 
dân toàn cầu của ngày mai, những người sẵn sàng dẫn đầu và xuất sắc.  

Chúng tôi khuyến khích quý vị biến năm nay thành năm tốt nhất từ trước tới nay bằng cách sử dụng các 
nguồn tài nguyên khác nhau sẵn có để biết về các giáo viên, ban giám hiệu và đội ngũ nhân viên ở trường 
của con quý vị. Hỗ trợ trường của con quý vị bằng cách tham gia vào Hiệp hội Phụ huynh Giáo viên/ PTA, 
Hội đồng cải tiến trường học/SIC, và các tổ chức giáo dục. Quý vị có thể kết nối và nhận được những thông 
tin mới nhất về trường học của con mình bằng cách truy cập vào trang web của trường và học khu, đăng ký 
vào bảng thông tin/thư và các tài khoản mạng xã hội của trường, đồng thời bằng cách tải ứng dụng 
Richland Two vào điện thoại di động của mình.  
Chúng tôi đang mong chờ một năm học mới hiệu quả. “Premier Starts Here” có nghĩa là chất lượng hàng đầu 
bắt đầu từ đây tại Richland Two cùng với chúng tôi làm việc cùng nhau để tạo ra sự khác biệt tích cực cho 
chúng ta và những người khác.  
Trân trọng, 

Superintendent 

         LÃNH ĐẠO CẤP CAO 
Tiến sĩ Marshalynn M. Franklin, Phó tổng giám thị Lãnh đạo và Hành chính 

Tiến sĩ giáo dục James Ann Lynch Sheley, Phó tổng giám thị về Học tập 
Tiến sĩ Harry W. Miley, Giám đốc tài chính cấp cao 

Elizabeth “Libby” Roof, Giám đốc truyền thông cấp cao 
Shawn C. Williams, Giám đốc nhân sự cấp cao 
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MỘT NĂM HỌC KHÁC BIỆT CẦN MỘT CUỐN SỔ TAY KHÁC BIỆT. 
Như những năm học trước, sổ tay này là một nguồn tài liệu nêu bật một số thông tin quan trọng nhất về các 
chính sách của hội đồng quản trị và các thủ tục của học khu. Điểm mới của năm nay là phần “Gia đình có thể kỳ 
vọng”. Phối hợp với kế hoạch ba giai đoạn quay trở lại trường học của Richland Two, chúng tôi sẽ thêm vào sổ 
tay mỗi khi chúng tôi chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới.  

Trong phần thứ hai của sổ tay, quý vị sẽ tìm thấy các thông báo hàng năm mà luật pháp yêu cầu phải chia sẻ 
với quý vị hàng năm và tổng quan của các chính sách của ban quản trị và các thủ tục và quy tắc của học khu. 
Phần cuối cùng của sổ tay sẽ cung cấp cho quý vị thông tin của học khu bao gồm thông tin liên lạc với các 
trường và Hội đồng quản trị của chúng ta.  

Sổ tay học sinh năm học 2020-2021 không có tính ràng buộc pháp lý và không thay thế các chính sách và thủ 
tục thực tế do Hội đồng quản trị thiết lập.  Không có gì trong sổ tay này, hoặc sổ tay chính sách của Richland 
Two nào, cấu thành hoặc tạo ra một hợp đồng được thể hiện hoặc ngụ ý. Học khu có thể sửa đổi, bổ sung hoặc 
ngừng bất kỳ lúc nào các chính sách, quy tắc và quy định được đề cập trong sổ tay này. Để có được bản sao 
hiện hành của sổ tay này hoặc các chính sách của ban quản trị, đăng nhập vào trang web tại 
www.richland2.org. 

Vì vậy, hãy bắt đầu với “Giai đoạn 2: Các gia đình có thể kỳ vọng điều gì”: 

CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP ........................................................... 1 
CÁC THAY ĐỔI MÔ HÌNH HỌC TẬP ........................................... 4 
THỜI GIAN BẮT ĐẦU/KẾT THÚC ............................................... 4 
TAN HỌC SỚM TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC .................................... 4 
CHUYÊN CẦN ............................................................................... 5 
GIAI ĐOẠN 2 QUY TRÌNH CHO KHÁCH THAM QUAN ................ 6 

CHĂM SÓC SAU GIỜ HỌC .........................................................6 
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN ................................7 
THEO DÕI TIẾP XÚC ................................................................. 10 
KẾ HOẠCH BỮA ĂN CHO GIAI ĐOẠN 2 ................................... 11 
PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN .................................................... 13 
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH ........................................... 14 

http://www.richland2.org/


 

GIAI ĐOẠN 2: KỲ VỌNG ĐIỀU GÌ 

CÁC LỰA CHỌN VỀ MÔ HÌNH HỌC TẬP CHO GIAI 
ĐOẠN 2 

 

Thêm thông tin về mô hình Cộng đồng lớp học 
Học sinh đi học tại trường năm ngày một tuần và được học trong cộng đồng lớp học. Mỗi cộng đồng lớp học 
chủ yếu ở cùng nhau tại một địa điểm trong cả ngày học tại trường, bao gồm các bữa ăn và hầu hết các môn 
liên quan tới nghệ thuật.  
• Học sinh sẽ được ra chơi, nếu thời tiết cho phép. 
• Học sinh và nhân viên được yêu cầu đeo khẩu trang. 
• Chúng tôi sẽ thực hiện giãn cách xã hội nhiều nhất có thể. Trong việc sắp xếp chỗ ngồi trong lớp học nơi 

không thể hoặc tối ưu được khoảng cách 6 feet, chúng tôi sẽ sử dụng các rào cản/giải phân cách.  
 

Một số lớp học sẽ được giảng dạy theo mô hình song song, điều này có nghĩa rằng lớp học sẽ bao gồm cả 
học sinh học từ xa và học sinh học trực tiếp. Các lớp khác có thể chỉ bao gồm học sinh học từ xa hoặc chỉ 
học sinh học trực tiếp. Điều này sẽ khác biệt với từng trường phụ thuộc vào số lượng học sinh tham gia 
vào học từ xa và cộng đồng lớp học.  
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CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP CHO BẬC THCS VÀ PTTH 
CHO GIAI ĐOẠN 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thêm thông tin về mô hình Kết hợp 
Học sinh THCS và PTTH chọn mô hình kết hợp cho Giai đoạn 2 sẽ tham gia bốn ngày học “trực tiếp”. Việc này 
được chia ra hai ngày học trực tiếp tại trường và hai ngày học đồng bộ (“trực tiếp”) từ xa.  

Học sinh tham gia học theo mô hình trực tiếp sẽ được chia ra thành hai nhóm dựa vào tên và họ của mình.  

Nhóm AA sẽ bao gồm những học sinh có họ bắt đầu từ chữ A tới chữ L. Những học sinh này sẽ học trực tiếp 
tại trường vào các Thứ 2 và Thứ 3.  

Nhóm BB sẽ bao gồm những học sinh có họ bắt đầu từ chữ M tới chữ Z. Những học sinh này sẽ học trực 
tiếp tại trường vào các Thứ 4 và Thứ 5.  

Vì ngày 4/11/2020 rơi vào Thứ 4, nhóm BB sẽ tới trường học trực tiếp cho ngày 4 và 5/11. Nhóm AA sẽ tới trường lần 
đầu tiên trong Giai đoạn 2 vào Thứ 2 và Thứ 3 sau đó, ngày 9 và 10/11. 

Học sinh và nhân viên phải đeo khẩu trang.  

Chúng tôi sẽ thực hiện giãn cách xã hội nhiều nhất có thể. Trong việc sắp xếp chỗ ngồi trong lớp học nơi không thể 
hoặc tối ưu được khoảng cách 6 feet, chúng tôi sẽ sử dụng các rào cản/giải phân cách.  

 
Một số lớp học sẽ được giảng dạy theo mô hình song song, điều này có nghĩa rằng lớp học sẽ bao gồm cả 
học sinh học từ xa và học sinh học trực tiếp. Các lớp khác có thể chỉ bao gồm học sinh học từ xa hoặc chỉ học 
sinh học trực tiếp. Điều này sẽ khác biệt với từng trường phụ thuộc vào số lượng học sinh tham gia vào học 
từ xa và kết hợp.  
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CÁC THAY ĐỔI VỀ MÔ HÌNH HỌC TẬP 
 

NẾU MỘT YÊU CẦU THAY ĐỔI MÔ HÌNH HỌC TẬP 
ĐƯỢC NỘP TRƯỚC 9H SÁNG NGÀY:  

THAY ĐỔI SẼ CÓ HIỆU LỰC NGÀY:  

19/10 4/11 
3/12 7/12 
21/1 26/1 
25/2 1/3 
31/3 12/4 
6/5 10/5 

 
THỜI GIAN BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAN HỌC SỚM TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC 
 

Ngày tan trường sớm 
Các trường tiểu học sẽ tan trường vào 11h30 trưa vào các Thứ 6  

đối với cả học sinh học trực tiếp và học sinh học từ xa. 
Ngày 13 và 20 tháng 11 

Ngày 4, 11 & 18 tháng 12 
Ngày 8, 15, 22 & 29 tháng 1 
Ngày 5, 12, 19 & 26 tháng 2 

Ngày 5, 19 & 26 tháng 3 
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 Giờ tới trường Giờ học Giờ tan trường 

THCS (Cấp 2) 6h50 sáng -7h50 sáng 7h50 sáng – 2h00 chiều 2h00 chiều 

Tiểu học (Cấp 1) 7h30 sáng -8h30 sáng 8h30 sáng – 2h30 chiều 2h40 chiều 

PTTH (Cấp 3) 8h10 sáng – 9h10 sáng 9h10 sáng – 3h40 chiều 3h40 chiều 
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GIAI ĐOẠN 2: KỲ VỌNG ĐIỀU GÌ 
CHUYÊN CẦN 
Chuyên cần cho học sinh học từ xa: Học sinh phải tham gia hàng ngày các lớp học “trực tiếp” sử dụng 
Google Meet. Học sinh nào tham gia học trong các lớp học “trực tiếp” sẽ được đánh dấu có mặt. Nếu học 
sinh không tham gia vào lớp học “trực tiếp”, em ấy sẽ được đánh dấu vắng mặt.  
Khi học sinh không thể tham gia lớp học “trực tiếp”, em ấy sẽ xem bài giảng được quay lại và nộp Bài tập 
Tham gia Hàng ngày Daily Participation Assignment (DPA) trước Chủ nhật, lúc 11h59 đêm. Chuyên cần của 
học sinh sau đó sẽ được chuyển thành có mặt. Học sinh cũng sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành và nộp các bài 
tập làm bù. Vui lòng xem chi tiết về quy trình nộp bài bù/bài muộn để biết thêm thông tin.  
Học sinh nào không tham gia bài học đồng bộ VÀ không nộp Bài tập Tham gia Hàng ngày (DPA) sẽ được xem 
là vắng mặt và phụ huynh/người giám hộ phải nộp giấy phép hoặc giấy xác nhận từ bác sĩ.  

 
Chuyên cần cho học sinh học trực tiếp tại các trường tiểu học: Chuyên cần được xác định liệu một học sinh 
có thực sự có mặt trong lớp học tại khuôn viên của trường hay tòa nhà của trường không. Nhân viên sẽ 
đánh dấu chuyên cần theo các quy trình tiêu chuẩn.  
Học sinh nào không bệnh, nhưng được yêu cầu cách ly hoặc tự cách ly sẽ có cơ hội tham gia học trực tuyến 
qua các chiến thuật giảng dạy khác nhau được xác định bởi học khu. Trong khi cách ly hoặc tự cách ly, 
những học sinh đó sẽ phải tuân theo các quy trình chuyên cần dưới đây đối với những học sinh thường 
xuyên học trực tuyến.  

 
Chuyên cần cho học sinh học trực tiếp tại các trường THCS và PTTH: Chuyên cần được xác định liệu một học 
sinh có thực sự có mặt trong lớp học tại khuôn viên trường hay tòa nhà của trường trong những ngày học 
sinh được chỉ định tới trường học trực tiếp – hoặc là Thứ 2 và Thứ 3 cho nhóm AA hoặc Thứ 4 và Thứ 5 cho 
nhóm BB. Các nhân viên sẽ đánh dấu chuyên cần theo các quy trình tiêu chuẩn.  
Vào những ngày khác trong tuần khi học sinh học mô hình kết hợp tham gia vào lớp học trực tiếp sử dụng Google 
Meet, chuyên cần sẽ được đánh dấu theo quy trình được thiết lập đối với học sinh học từ xa.  
Học sinh nào không bệnh, nhưng được yêu cầu cách ly hoặc tự cách ly sẽ có cơ hội tham gia học trực tuyến 
qua các chiến thuật giảng dạy khác nhau được xác định bởi học khu. Trong khi cách ly hoặc tự cách ly, 
những học sinh đó sẽ phải tuân theo các quy trình chuyên cần dưới đây đối với những học sinh thường 
xuyên học trực tuyến.  

 
Chuyên cần cho học sinh bị bệnh – Những học sinh bị bệnh do COVID-19 hoặc bệnh khác sẽ được coi là 
vắng mặt hợp pháp theo chính sách JH. Nếu bệnh kéo dài, những học sinh đó có thể đủ điều kiện để được 
học tại nhà do tình hình sức khỏe như được chỉ ra trong chính sách IHBF, Học tập tại nhà do tình hình sức 
khỏe.  
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GIAI ĐOẠN 2 QUY TRÌNH CHO KHÁCH TỚI TRƯỜNG 
Tại cuộc họp ngày 11 tháng 8 năm 2020, Hội đồng Quản trị Richland 2 đã thông qua khuyến nghị của ban giám 
hiệu học khu tạm thời ngừng việc phụ huynh tham quan lớp học theo Chính sách KI và chỉ đạo ban giám hiệu 
học khu lên quy trình dành cho khách tham quan học khu để xây dựng các quy trình dành cho khách sẽ được 
tuân thủ khi vận hành theo các biện pháp phòng ngừa COVID-19. 

Trong Giai đoạn 2, học sinh sẽ có lựa chọn học trực tiếp tại trường. Như một biện pháp để giảm thiểu khả 
năng phơi nhiễm với COVID-19, các chuyến thăm không cần thiết sẽ bị hạn chế. Chỉ nhân viên, học sinh và 
những vị khách cần thiết (ví dụ, nhà cung cấp thực phẩm, nhà thầu, các dịch vụ chăm sóc sau giờ học, v..v.) sẽ 
được phép vào bên trong khu vực văn phòng. * 

 Phụ huynh được khuyến khích tương tác với nhà trường qua hình thức điện tử (ví dụ, nộp tài liệu điện tử 
thay vì đơn giấy; đóng các khoản phí trực tuyến, ..v..v..), Khi việc giao dịch điện tử là không thể, phụ huynh 
được chào đón tại văn phòng chính của trường.  

Khách tham quan sẽ dừng việc gửi những món đồ không cần thiết tới cho học sinh và nhân viên. Khi gửi một 
món đồ cần thiết, khách sẽ đặt món đồ và trong một cái thùng được chỉ định. Người sở hữu món đồ sẽ lấy nó 
ra từ cái thùng đó.  

Giáo viên và ban giám hiệu nhà trường luôn sẵn sàng họp với phụ huynh. Phương pháp họp qua điện thoại 
hoặc qua cuộc gọi video được ưa chuộng. Khi cuộc họp không thể thực hiện được qua trực tuyến, phụ huynh 
và giáo viên/ban giám hiệu sẽ sắp xếp một cuộc họp trực tiếp.  

Khách được yêu cầu đeo khẩu trang trong các cuộc gặp gỡ trực tiếp, đeo khẩu trang trước khi bước vào trong 
tòa nhà (xem Chính sách ADD khẩu trang). Khách có vấn đề về thở và/hoặc những người cần chăm sóc y tế 
đặc biệt như được chỉ định từ bác sĩ cần tư vấn với ban giám hiệu hoặc người được chỉ định của họ trước khi 
tới trường.  

* Liên quan đến giới hạn, trong các trường hợp đơn giản, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ có 
thể đưa ra các ngoại lệ và cho phép một vị khách đi vào bên trong khu vực văn phòng. Người đến thăm sẽ 
hoàn thành việc kiểm tra các triệu chứng (sử dụng mẫu điện tử để ký ra/vào) và sẽ được một nhân viên của 
trường hộ tống.  

 
 

CHĂM SÓC SAU GIỜ HỌC  
Trong Giai đoạn 2, các chương trình chăm sóc sau giờ học  
sẽ được mở lại tại các trường. Như đã nêu trong chính  
sách IHCF, các trường tiểu học và THCS cung cấp các  
chương trình chăm sóc trẻ vào các ngày trường có hoạt  
động. Các trường có thể linh hoạt trong việc cung cấp các 
chương trình chăm sóc trẻ tự điều hành hoặc ký hợp  
đồng dịch vụ với một nhà cung cấp độc lập. Để biết thêm  
thông tin về dịch vụ chăm sóc sau giờ học, hãy liên hệ  
với trường tiểu học hoặc THCS của con quý vị.  
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GIAI ĐOẠN 2: KỲ VỌNG ĐIỀU GÌ 
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN 
KIỂM TRA TẠI NHÀ 

Vui lòng kiểm tra con của quý vị mỗi ngày để theo dõi các triệu chứng COVID-19 trước khi đưa học sinh 
đến trường bằng cách sử dụng Danh sách Kiểm tra sàng lọc Richland Two. 

Chúng tôi khuyên quý vị nên in một bản sao của danh sách kiểm tra này và giữ nó trước cửa nhà như 
một lời nhắc nhở thực hiện bước quan trọng này hàng ngày trước khi đến trường. Nhấn vào đây để đăng 
nhập vào bản sao danh sách kiểm tra quý vị có thể dùng để in ra một bản.  

Không cho con quý vị uống thuốc hạ sốt, như là Tylenol hay Motrin, và cho học sinh đi học. 

Một lần nữa, việc kiểm tra hàng ngày là rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan COVID-19. Cảm ơn quý vị 
đã giúp giữ gìn sức khỏe cho nhân viên và học sinh của chúng tôi để giảng dạy và học tập.  
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KHẨU TRANG 
Tất cả học sinh và nhân viên đều phải 
đeo khẩu trang che mũi, miệng và 
cằm.  
Các trường sẽ có sẵn khẩu trang cho 
học sinh nào cần. Học sinh chọn đeo 
tấm che mặt vẫn cần phải đeo khẩu 
trang.  
Học sinh sẽ không phải đeo khẩu trang 
trong khi ăn, giờ ra chơi, khi hoạt động 
thể chất trong các lớp học thể 
dục/hoạt động thể dục ngoài trời nơi 
có thể duy trì khoảng cách, hoặc trong 
thời gian giáo viên chỉ định có thể tháo 
khẩu trang, ví dụ, sau môt tiết học 
toán, học sinh tháo khẩu trang trong 1-
2 phút hoặc ít hơn và lại đeo khẩu 
trang lại ngay.  
Các bác sĩ nhi khoa địa phương luôn ủng hộ toàn bộ học sinh đeo khẩu trang, kể cả những em bị bệnh hen suyễn 
và dị ứng. Các quan chức y tế đã lưu ý rằng khẩu trang có lỗ thông hơi và khăn che mặt không được khuyến khích 
làm phương pháp che mặt hiệu quả. Vui lòng liên hệ với y tá trường học của con quý vị nếu quý vị có câu hỏi 
hoặc thắc mắc về việc đeo khẩu trang cho con mình. 
Hãy nhớ rằng, "Tôi bảo vệ bạn, bạn bảo vệ tôi" khi đeo khẩu trang. 

 

 

 
2020–2021 STUDENT HANDBOOK — PHASE 2• 8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GIAI ĐOẠN 2 



 

 
 
 

 

GIAI ĐOẠN 2: KỲ VỌNG ĐIỀU GÌ 
GIÃN CÁCH XÃ HỘI 
Các trường học đã sửa đổi thiết kế lớp học để đảm bảo khoảng cách xã hội gần 6 feet khi có thể. Tấm kính 
chắn hoặc tấm bảo vệ hắt hơi cũng đã và đang được lắp đặt ở những nơi việc giãn cách khó có thể đạt 
được. Các hoạt động yêu cầu học sinh tập trung sẽ được hạn chế và được sửa đổi khi các chỉ dẫn thay đổi. 
Toàn bộ nhân viên sẽ làm việc để giữ cho học sinh được giãn cách xã hội trong cả ngày kể cả trong giờ tới 
trường và giờ tan trường.  

 
RỬA TAY 
Rửa tay thường xuyên là điều cần thiết để giới hạn sự lây lan của COVID-19. Trong suốt mùa hè, các nhân 
viên điều hành đã kiểm kê các thiết bị trong nhà vệ sinh để đảm bảo tất cả các bồn rửa, máy sấy tay và máy 
đựng xà phòng hoạt động bình thường. Các trạm rửa tay/khử trùng cũng đã được lắp đặt.   

 
MÁY NƯỚC UỐNG 
Giữ cho cơ thể đủ nước là điều cần thiết để có sức khỏe tốt. Học sinh được khuyến khích mang bình nước của 
riêng mình tới trường để hứng nước vào bình từ máy nước uống. Học sinh sẽ không được uống nước trực tiếp 
từ các máy nước uống.  

 
LAU CHÙI VÀ KHỬ KHUẨN 
Service Solutions (SSC), nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh của Học khu, đã phát triển một kế hoạch toàn diện để 
đảm bảo rằng trường học của chúng ta được sạch sẽ, vệ sinh và an toàn. Kế hoạch này bao gồm việc sử 
dụng máy phun sơn tĩnh điện, bổ sung thêm nhân viên để làm sạch các điểm tiếp xúc trong suốt cả ngày, 
cung cấp dụng cụ vệ sinh cho giáo viên và nhân viên để lau các khu vực khác.  
Các trạm rửa tay đã được phân phối và lắp đặt ở khắp các trường học, kể cả trong mỗi lớp học và văn phòng 
chính.  
Mỗi trường học đã nhận được thêm các nguồn cung cấp để hỗ trợ việc dọn dẹp, vệ sinh, giãn cách xã hội, và 
các biện pháp an toàn khác để giữ cho trường học của chúng ta an toàn. Nguồn cung cấp bao gồm bình xịt, 
khăn lau, cốc giấy, trạm rửa tay và bình xịt tĩnh điện.  
Giáo viên có các bình xịt chứa dung dịch Virex đã được Service Solutions pha loãng thích hợp để giúp giữ 
cho lớp học của họ sạch sẽ và được khử trùng. Giải pháp được cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn của Cơ 
quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Lao động để sử dụng trong môi trường lớp học.  
SSC sẽ tiếp tục vệ sinh, lau chùi hàng ngày và sử dụng máy phun sơn tĩnh điện sau khi nhân viên và học sinh 
ra về vào cuối ngày. 

 
NẾU CÁC CA LÂY NHIỄM BẮT ĐẦU TĂNG TRỞ LẠI, CHÚNG TA CÓ QUAY LẠI GIAI ĐOẠN 1 KHÔNG?  
Kế hoạch Mở lại trường học là cách mà chúng tôi hướng tới việc quay lại hoạt động truyền thống sau khi 
các tòa nhà các trường học đã đóng tại cuối năm học 2019-2020. Chúng tôi đang mở lại các tòa nhà theo 
từng giai đoạn. Chuyển đổi từ Giai đoạn 1 sang Giai đoạn 2 và sau đó từ Giai đoạn 2 sang Giai đoạn 3 là dựa 
vào báo cáo tình hình dịch bệnh của quận được cung cấp bởi S.C. DHEC (Sở Y tế và kiểm soát dịch bệnh của 
tiểu bang Nam Carolina).  
Khi chúng tôi bắt đầu Giai đoạn 2, mọi điều chỉnh cần thiết đối với việc dạy học sẽ dựa trên báo cáo của 
quận, dữ liệu mã vùng và dữ liệu trường học để xác định cách hành động an toàn nhất dựa trên xu hướng 
hoạt động của dịch bệnh. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tìm kiếm hướng dẫn từ các quan chức y tế, bao gồm cả 
những người tại S.C. DHEC và các quan chức tại Sở Giáo dục của tiểu bang. Chúng tôi sẽ cân nhắc về quyết 
định đó cũng như về quyết định chuyển từ Giai đoạn 1 sang Giai đoạn 2.  

9 •2020–2021 STUDENT HANDBOOK — PHASE 2 



 

 

 PHASE 2  
THEO DÕI TIẾP XÚC 
Năm nay, hơn bất kể khi nào, sức khỏe và quyền lợi của cộng động trường học của chúng tôi là trách nhiệm 
của tất cả mọi người. Phụ huynh và người giám hộ phải thông báo với trường càng sớm càng tốt nếu học 
sinh của mình có các triệu chứng của COVID-19, tìm kiếm sự chẩn đoán, hoặc nhận được kết quả dương 
tính. Các nhân viên cũng phải trao đổi với hiệu trưởng hoặc giám sát của mình về bất kể những trường hợp 
nào trong số này.  

Bất kể cá nhân nào có kết quả dương tính 
sẽ được y tá và/hoặc nhân viên hành chính 
liên lệ để bắt đầu truy tìm tiếp xúc. Các y 
tá trường học đã được đào tạo về các 
hướng dẫn liên quan đến truy tìm tiếp xúc, 
cách ly và cách ly do S.C. DHEC đăng tải và 
cập nhật thường xuyên. Nhấn vào đây để 
đọc S.C. DHEC COVID-19 trong các trường 
học: Các câu hỏi thường gặp cho Phụ 
huynh. Những câu hỏi thường gặp này 
nhằm giúp phụ huynh hiểu các nhân viên 
trường học được hướng dẫn về COVID-19 
như thế nào.  

Các y tá trường học của chúng tôi đã thực hành những gì họ được đào tạo vào thực tế trong Giai đoạn 1. Khi 
chúng tôi bắt đầu Giai đoạn 2, các y tá của Richland Two sẽ được phân loại là Nhân viên Cơ sở hạ tầng Quan 
trọng và sẽ được miễn cách ly nếu / khi họ tiếp xúc gần với người bị nghi ngờ có COVID-19 và / hoặc đã được 
xác nhận là có COVID-19. Như một biện pháp bảo hộ, y tá sẽ được tiếp cận với đồ bảo hộ an toàn cá nhân bổ 
sung (ví dụ: kính bảo hộ / tấm che mặt và áo choàng). Họ sẽ sử dụng những vật dụng này trong những trường 
hợp cần bảo vệ bổ sung khi họ cần chăm sóc cho học sinh và nhân viên. 

Ví dụ về tiếp xúc gần: Học sinh A xét nghiệm dương tính với COVID-19. Nếu gia đình của em ấy có thể tránh 
tiếp xúc xa hơn, họ cách ly trong 14 ngày nhưng có họ không tránh tiếp xúc xa hơn với con của mình, và gia 
đình phải cách ly trong 24 ngày: 10 ngày cách ly do nhiễm bệnh của học sinh A cộng với 14 ngày do thời gian ủ 
bệnh. Không có cách rút ngắn nào cho thời gian cách ly.  

Y tá của trường xem xét với các giáo viên, tài xế xe buýt, phụ huynh, xe đưa đón sau giờ học, phương tiện gia 
đình đưa đón học sinh, ..v..v.. những người mà học sinh A đã có tiếp xúc ít hơn 6 feet và tổng cộng là 15 phút 
hoặc hơn (có hoặc không có đeo khẩu trang) trong vòng 48 giờ trước khi học sinh A xét nghiệm dương tính 
hoặc có các triệu chứng bệnh.  

Học sinh và nhân viên có tiếp xúc gần với một người có xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ nhận được 
một cuộc gọi từ trường/y tá và thư thông báo với họ về vệc tiếp xúc. Các cá nhân có tiếp xúc gần với cá nhân 
nhiễm COVID-19 sẽ được yêu cầu cách ly trong 14 ngày. Học sinh sẽ quay lại học từ xa nếu sức khỏe cho phép.  

Tiếp xúc lân cận: được xác định là tiếp xúc không gần hơn 6 feet hoặc dưới 15 phút với một người có dương 
tính với COVID-19. Ví dụ một người nào đó có mặt trong căng tin nhưng xa hơn 6 feet với một người nào sau 
đó xét nghiệm dương tính với COVID-19 là có tiếp xúc lân cận.  

Học sinh và nhân viên có tiếp xúc lân cận với người nhiễm COVID-19 sẽ nhận được một lá thư từ trường/y tá 
tá thông báo về tiếp xúc của họ. Phụ huynh/người giám hộ phải giám sát con của mình về các triệu chứng 
trong 14 ngày sau khi tiếp xúc lần cuối cùng. Nhân viên phải tự giám sát mình về các triệu chứng trong vòng 14 
ngày sau khi tiếp xúc lần cuối cùng. Trường học/khoa cũng sẽ giám sát học sinh và nhân viên mỗi buổi sáng về 
các triệu chứng trong mười bốn (14) ngày sau khi trường hợp đó ở trong trường. 
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GIAI ĐOẠN 2: KỲ VỌNG ĐIỀU GÌ 
KẾ HOẠCH BỮA ĂN GIAI ĐOẠN 2 

 
 

CÁC BỮA ĂN CHO HỌC SINH HỌC TRỰC TIẾP  

BẬC TIỂU HỌC 

Bữa sáng và bữa trưa sẽ được phục vụ vào các ngày học sinh học trực tiếp tại trường. Vào (chỉ) các 
ngày Thứ 6, học sinh bậc tiểu học sẽ được nhận “những bữa ăn nhẹ” cuối tuần cho các ngày Thứ 7 
và Chủ nhật. Những bữa ăn này sẽ bao gồm Uncrustables, thanh Nutrigrain, và các loại trái 
cây/nước trái cây đủ loại. . 

 
BẬC THCS VÀ PTTH 

Bữa sáng và bữa trưa sẽ được phục vụ vào các ngày học sinh học trực tiếp tại trường. Để nhận 
các bữa ăn cho học sinh trong những ngày các em không học trực tiếp ở trường, phụ huynh/học 
sinh sẽ cần nhận gói bữa ăn năm ngày tại một trong các điểm nhận đồ ăn bên hông tại các địa 
điểm được liệt kê trong trang 12 vào các Thứ 6, từ 8h sáng tới 11h trưa.  

Thực đơn các bữa ăn của tất cả mọi cấp lớp có thể được tìm thấy tại:  

Richland 2 Sodexomyway website. 
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CÁC ĐIỂM NHẬN BỮA ĂN CHO HỌC SINH HỌC TỪ XA 
Trong Giai đoạn 2, học sinh học từ xa sẽ nhận “gói 7 bữa ăn” vào các Thứ 6, bắt đầu từ ngày 
6/11/2020. Phụ huynh/học sinh học từ xa sẽ có thể nhận các bữa ăn tại các điểm nhận đồ ăn 
bên hông tại các điểm của sáu trường học và các Thứ 6 từ 8h sáng tới 11h trưa. Học sinh sẽ 
nhận các bữa ăn khác nhau bao gồm: bánh mỳ kẹp và các bữa ăn đông lạnh có kèm hướng dẫn 
làm nóng như là bánh mỳ kẹp, thịt gà nuggets và bánh mỳ gà. 

Các điểm nhận đồ ăn cho học sinh học từ xa | Các Thứ 6 từ 8h sáng – 11h trưa 
• R2I2 
• Longleaf Middle 
• Dent Middle 
• Muller Road Middle 
• Summit Parkway Middle 
• E.L. Wright Middle 
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CÁC GIA ĐÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VẪN NÊN NỘP ĐƠN 
MIỄN/GIẢM GIÁ CÁC BỮA ĂN 

Một điều rất quan trọng là các gia đình đủ điều kiện cho miễn/giảm giá bữa ăn 
nên nộp đơn. Những học sinh tham gia học tại các trường trong Richland Two 
trong năm học 2019-2020 và đã nhận các bữa ăn miễn phí/giảm giá PHẢI hoàn 
thành đơn để được nhận quyền lợi này kéo dài cho mỗi năm học. Nếu quý vị 
không nộp đơn lại, tất cả các bữa ăn sẽ tự động thay đổi thành nguyên giá. 
Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để nộp đơn là điền trực tuyến tại: 
www.richland2.org/freeandreduced. 

Nhấn vào đây để đọc xem ai đủ điều kiện  

Nhấn vào đây để bắt đầu điền đơn 

GIAI ĐOẠN 2 

http://www.richland2.org/freeandreduced


 

 
 
 
 

GIAI ĐOẠN 2: KỲ VỌNG ĐIỀU GÌ 
PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 
- Xe buýt sẽ được cung cấp trong Giai đoạn 2. 
- Các tuyến đang được hoàn thiện và đăng tải trên trang web của học khu tại www.richland2.org/busroutes 

trước ngày 4/11. Phụ huynh có thể tải ứng dụng Richland Two, đăng nhập và tìm thông tin cập nhật về xe 
buýt bên dưới tên con của mình. Email info@richland2.org nếu quý vị cần thông tin đăng nhập của phụ 
huynh cho ứng dụng R2. 

- Chúng tôi, mặc dù vậy, khuyến khích phụ huynh nào có thể đưa đón con mình tới và/hoặc từ trường, vì 
điều này sẽ làm giảm số lượng học sinh trên xe buýt.  
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
Phân vùng thể thao cho các trường phổ thông trung học và luyện tập cho các ban nhạc trường phổ thông 
trung học và các chương trình JROTC bắt đầu từ 3/8/2020. Học khu đang theo cách tiếp cận theo từng giai 
đoạn để nối lại các hoạt động này dựa vào thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh, Giải đấu 
của trường phổ thông trung học Nam Carolina (SCHSL) và Hiệp hội giáo dục âm nhạc của Nam Carolina 
(SCMEA). Nhấn vào các mục bên dưới để đọc thêm thông tin về các hướng dẫn và đo lường về an toàn của 
Richland Two từ SCHSL và SCMEA.  

Một điều quan trọng là các gia đình của chúng ta cần biết rằng chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp 
phòng ngừa bắt buộc để giới hạn sự lây lan của COVID-19. Tất cả các nhân viên tiến hành điều động và hướng 
dẫn thực tập đều đã tham gia các khóa đào tạo quy trình bắt buộc. Học khu có lịch trình vệ sinh các cơ sở hạ 
tầng để giảm thiểu sự lây lan của vi trình. Học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu tuân theo các hướng dẫn như 
rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội. Những quy trình này, tuy nhiên, không 
đảm bảo rằng sự lây lan của COVID-19 là không xảy ra được. Vẫn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hoặc các 
bệnh khác. Học sinh đã có sẵn tình trạng sức khỏe khiến họ có nguy cơ nhiễm trùng cao hoặc họ không muốn 
mạo hiểm nhiễm COVID-19 nên hạn chế tham gia các hoạt động này cho tới khu có thông báo tiếp theo.   

Nghiên cứu thực địa – Không có chuyến đi qua đêm nào trong năm 2020 
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   VẬN ĐỘNG VIÊN RICHLAND 2 
 

BAN NHẠC RICHLAND 2 

SCHSL - Giải đấu của trường phổ 
thông trung học Nam Carolina  

 

SCMEA - Hiệp hội giáo dục            
âm nhạc của Nam Carolina  
 

GIAI ĐOẠN 2 
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GIAI ĐOẠN 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU ĐỀ IX — KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
Học khu Richland Two cam kết cung cấp quyền bình 
đẳng về các cơ hội học tập và làm việc bất kể chủng 
tộc, màu da, tôn giáo vào nguồn gốc quốc gia, tật 
nguyền, mang bầu, tuổi, giới tính, nhận dạng giới tính, 
quan hệ vợ chồng hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác 
được bảo vệ nếu luật pháp có thể yêu cầu. Như được 
yêu cầu ở tiêu đề IX và các quy định thực hiện, 
106.8(b)(2)(i), Richland Two  không phân biệt đối xử 
dựa trên giới tính trong các hoạt động và chương trình 
giáo dục. Chính sách ACA của Hội đồng quản trị phác 
thảo sự tuân thủ điều lệ này của học khu. Nhấn vào đây 
để xem chính sách này.  
Ngoài ra, học khu cam kết cung cấp môi trường 
học tập và làm việc không có quấy rối tình dục và 
không dung tha hành động quấy rối tình dục nào 
bởi nhân viên học khu, nhân viên thay thế, học 
sinh hay bên thứ 3 nào. Chúng tôi sẽ hành động 
nhanh chóng và công bằng để giải quyết các khiếu 
nại về quấy rối tình dục và phân biệt đối xử của các 
hành vi phân biệt đối xử không phù hợp. Theo tiêu 
đề IX, phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính có thể 
bao gồm quấy rối tình dục, được định nghĩa là 
hành vi trên cơ sở tình dục đáp ứng một trong 
những điều sau đây:  

• Nhân viên của học khu điều chỉnh việc cung cấp 
hỗ trợ, phúc lợi, hoặc dịch vụ của học khu khi 
tham gia vào các hành vi không được hoan 
nghênh;  

• Hành vi không mong muốn mà một người hợp lý xác 
định là nghiêm trọng, phổ biến và xúc phạm một 
cách khách quan quyền từ chối truy cập của một 
người vào một hoạt động hoặc chương trình của 
học khu; 

• Tấn công tình dục, bạo lực hẹn hò, bạo lực gia đình, 
hoặc rình rập, theo định nghĩa của luật hiện hành. 

 
 

Shawn Williams, Giám đốc nhân sự cấp cao, là điều 
phối viên của Tiêu đề IX của Học khu có văn phòng tại 
763 Fashion Drive, Columbia, SC 29229. Có thể liên lạc 
với cô Williams qua số điện thoại (803) 790-3005 trong 
giờ làm việc hành chính (8h sáng - 4h30 chiều, từ thứ 
2 tới thứ 6) và qua email shwilliams@richland2.org 
hoặc bằng các cách khác để gửi tới Điều phối viên Tiêu 
đề IX báo cáo miệng hoặc văn bản về vấn đề này. 

Các câu hỏi liên quan tới việc áp dụng chính sách Tiêu đề 
IX của Học khu Richland Two phải được chuyển tới cho 
điều phối viên Tiêu đề IX. Học khu cũng chỉ định điều 
phối viên Tiêu đề IX tại mỗi trường học. Vui lòng nhấn 
vào đây để truy cập vào danh sách các điều phối viên của 
trường.  

    ĐƠN KẾ HOẠCH GIÁ TRỊ BỮA ĂN (MIỄN PHÍ/GIẢM GIÁ  

    BỮA ĂN) 
Các gia đình có thể nộp đơn cho kế hoạch giá trị bữa ăn – 
Meal Value Plan (MVP) có thể giúp con quý vị nhận được 
bữa ăn ở trường miễn phí hoặc giảm giá. Ngoài ra, những 
gia đình đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hay giảm giá, 
được miễn hoặc giảm các loại phí.  

Phụ huynh/người giám hộ phải điền đơn và nộp hàng năm kể cả 
học sinh của họ có đang ở trong Kế hoạch giá trị bữa ăn trong 
năm học trước. Giá bữa ăn được tính ở mức nguyên giá cho tới 
khi đơn được duyệt.  
Phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm trả nguyên giá 
bữa ăn sáng và trưa thông thường cho tới khi quyền lợi 
được phát hành.  

Các gia đình đủ điều kiện phải nộp đơn càng sớm càng 
tốt và các gia đình phải nộp đơn hàng năm.  

 
    Nhấn vào đây để biết thêm thông tin ai đủ điều kiện. 
 
    Nhấn vào đây để bắt đầu điền đơn. 

 
 

THƯỜNG NIÊN NHỮNG THÔNG BÁO  

https://boardpolicyonline.com/?b=richland2&s=929781
https://boardpolicyonline.com/?b=richland2&s=929781
mailto:shwilliams@richland2.org
mailto:shwilliams@richland2.org
https://sites.google.com/richland2.org/titleix/home
https://sites.google.com/richland2.org/titleix/home
https://sites.google.com/richland2.org/titleix/home
https://www.richland2.org/RichlandDistrict/media/Richland-District/Documents/2020-2021-Parent-Letter.pdf
https://www.nlappscloud.com/


 

 

 

 

 

 

ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN GIÁO DỤC GIA ĐÌNH VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ 
 

FERPA là gì? 
Đạo luật về quyền Giáo dục gia đình và quyền riêng tư The Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) là luật về quyền 
riêng tư của liên bang cung cấp cho phụ huynh những biện pháp bảo vệ nhất định về hồ sơ giáo dục của con mình, như là 
bảng điểm, học bạ, hồ sơ kỷ luật, thông tin liên lạc và gia đình, và thời khóa biểu. Vì là phụ huynh, quý vị có quyền xem các hồ 
sơ giáo dục của con mình và yêu cầu thay đổi trong những trường hợp cần hạn chế. Để bảo vệ quyền riêng tư của con mình, 
luật thường yêu cầu các trường học phải có sự chấp thuận bằng văn bản trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của con quý vị cho 
những người nào khác ngoài quý vị.  

 

Thông tin danh bạ là gì? 
FERPA định nghĩa “thông tin danh bạ” là thông tin bao gồm trong hồ sơ giáo dục của học sinh thông thường không được coi 
là có hại hoặc xâm phạm quyền riêng tư nếu được tiết lộ. Nội quy hành chính JRA-R của Richland Two nói rằng thông tin 
danh bạ bao gồm: tên của học sinh; địa chỉ, hình ảnh; tham gia trong các hoạt động hoặc những môn thể thao được công 
nhận một cách chính thống; và chứng chỉ hoặc bằng cấp, các giải thưởng nhận được và các thông tin tương tự khác. Học 
khu coi hình ảnh bao gồm các hình ảnh điện tử, bao gồm ảnh và các phần ghi âm liên quan tới các sự kiện, hoạt động và các 
nhận dạng đặc biệt được tài trợ bởi học khu là “thông tin danh bạ”. Ngoài ra, luật liên bang yêu cầu các trường phải cung 
cấp cho các nhà tuyển dụng quân sự, nếu được yêu cầu, ba loại thông tin danh bạ - tên, địa chỉ, và số điện thoại – trừ khi 
phụ huynh có yêu cầu trường rằng họ không muốn thông tin con của họ được tiết lộ.  

Trong vòng 15 ngày sau khi phân phối quyền riêng tư, phụ huynh/người giám hộ theo hợp pháp của học sinh hoặc học sinh 
có đủ năng lực có quyền từ chối cho phép tiết lộ bất kể hoặc các loại thông tin danh bạ. Nếu quý vị muốn hạn chế sự tiết lộ 
thông tin danh bạ, vui lòng xem chỉ dẫn ở khung bên dưới. Nếu quý vị không nộp văn bản từ chối, học khu sẽ được phép tiết 
lộ thông tin này nếu thích hợp.  

 
 

NHỮNG NHẮC NHỞ VỀ THÔNG TIN DANH BẠ 
Học khu sẽ không tiết lộ thông tin danh bạ cho mục đích thương mại.  

Mục đích chủ yếu của thông tin danh bạ là để cho phép Richland Two đính kèm loại thông tin này trong những  

phát hành cụ thể của trường như là sổ tay năm học, các sự kiện của các chương trình, phương tiện truyền thông  

kỹ thuật số của trường và học khu, danh sách học sinh danh dự, tin tức trên phương tiện truyền thông, ..v..v..  

Học khu cân nhắc về mối quan tâm tốt nhất của học sinh trước khi tiết lộ thông tin danh bạ.  

 

ĐỂ HẠN CHẾ TIẾT LỘ THÔNG TIN DANH BẠ 

Gửi thư dạng văn bản tới: 
Giám đốc truyền thông Libby Roof 
 Richland School District Two 
124 Risdon Way 
Columbia, SC 29223 

Nhấn vào đây để truy cập vào thư mẫu tại trang web của học khu 

Văn phòng Truyền thông sẽ gửi xác nhận sau khi nhận được thư thông báo dạng văn bản. 

Gọi 803-738-3306 nếu có bất kể câu hỏi nào 

 

 
•

THƯỜNG NIÊN NHỮNG THÔNG BÁO  

https://boardpolicyonline.com/?b=richland2&s=268441
https://www.richland2.org/Departments/Communications-Strategic-Partnerships/Important-Notices/Release-of-Student-Information


 

 

 

 

 

ĐẠO LUẬT VỀ QUYỀN GIÁO DỤC GIA ĐÌNH VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ (TIẾP TỤC) 
 
HỒ SƠ GIÁO DỤC LÀ GÌ? 
“Hồ sơ giáo dục” là những hồ sơ liên quan trực tiếp tới học sinh và được giữ bởi một cơ quan hoặc tổ chức giáo dục hoặc 
một bên đại diện hoặc thay mặt cho tổ chức hoặc tổ chức giáo dục nào đó. Những hồ sơ này bao gồm nhưng không giới hạn 
ở điểm số, học bạ, danh sách các lớp học, thời khóa biểu các môn học, hồ sơ sức khỏe (từ mầm non tới lớp 12), thông tin tài 
chính của học sinh (ở cấp sau trung học cơ sở), hồ sơ kỷ luật của học sinh. Thông tin có thể được ghi lại theo bất kỳ hình 
thức nào, nhưng không giới hạn ở, viết tay, in, truyền thông máy tính, hình ảnh, ghi âm, phim, vi phim, tiểu thuyết và email.   
  
PHỤ HUYNH CÓ NHỮNG QUYỀN GÌ ĐỂ XEM HỒ SƠ HỌC SINH?  
Hồ sơ cá nhân của học sinh không có sẵn để kiểm tra công khai; tuy nhiên, Đạo luật quyền Giáo dục gia đình và quyền riêng tư (FERPA)  
dành cho phụ huynh và học sinh trên 18 tuổi (“học sinh đủ điều kiện”) có những quyền nhất định đối với hồ sơ giáo dục của học sinh: 

1. Quyền được kiểm tra và xem hồ sơ học sinh trong vòng 45 ngày sau ngày trường nhận được yêu cầu truy cập. Phụ huynh 
hoặc học sinh đủ điều kiện muốn kiểm tra hồ sơ giáo dục của con mình cần phải nộp một thư dạng văn bản tới hiệu 
trưởng của trường  [hoặc cán bộ phụ trách] yêu cầu xác định hồ sơ họ muốn kiểm tra. Nhân viên của trường sẽ sắp xếp để 
truy cập và thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện thời gian và địa điểm nơi hồ sơ có thể được kiểm tra. 

2. Quyền thay đổi thông tin hồ sơ giáo dục của học sinh mà phụ huynh hay học sinh đủ điều kiện tin là không chính xác, 
gây hiểu lầm hoặc vi phạm các quyền riêng tư của học sinh theo đạo luật FERPA. Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện 
muốn yêu cầu thay đổi hồ sơ giáo dục phải viết thư dạng văn bản gửi tới hiệu trưởng của trường, xác định rõ phần nào 
của hồ sơ họ muốn thay đổi, và nêu rõ tại sao phần đó cần phải thay đổi. Nếu trường quyết định không thay đổi hồ sơ 
như yêu cầu của phụ huynh hay học sinh đủ điều kiện, trường sẽ thông báo cho phụ huynh hay học sinh đủ điều kiện 
quyết định của mình và quyền của họ trong một buổi điều trần liên quan tới yêu cầu thay đổi. Ngoài ra, thông tin liên 
quan tới các quy trình điều trần sẽ được cung cấp cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện khi được thông báo về 
quyền được điều trần.  

3. Quyền đưa ra sự đồng ý bằng văn bản trước khi trường công bố thông tin nhận dạng cá nhân personal identifiable 
information (PII) từ hồ sơ giáo dục của học sinh, ngoại trừ trường hợp FERPA cho phép tiết lộ không cần sự đồng ý. 
Một ngoại lệ, cho phép tiết lộ thông tin không cần sự đồng ý, là tiết lộ tới các cán bộ của trường có lợi ích giáo dục hợp 
pháp. Các tiêu chí để xác định ai là cán bộ của trường và lợi ích giáo dục hợp pháp là thế nào cần phải được đặt ra bởi 
trường hoặc học khu trong quyền thông báo thường nhiên FERPA. Cán bộ trường thường bao gồm một người được 
tuyển dụng bởi trường hoặc học khu là một thành viên trong ban giám hiệu, giám sát, giáo viên, nhân viên hỗ trợ (bao 
gồm nhân viên y tế hay thư viện và nhân viên đơn vị thực thi pháp luật) hoặc một người làm việc trong hội đồng quản 
trị của trường. Cán bộ của trường cũng có thể bao gồm một tình nguyện viên, nhà thầu, hoặc tư vấn không được tuyển 
dụng bởi trường, thực hiện một dịch vụ hoặc chức năng thể chế mà trường sẽ dùng nhân viên của chính mình và 
những người dưới sự kiểm soát trực tiếp của trường về mặt sử dụng và duy trì PII từ hồ sơ giáo dục, như là luật sư, 
kiểm toán, tư vấn y tế, hoặc nhà trị liệu, phụ huynh hoặc học sinh tự nguyện hỗ trợ một cán bộ khác của trường thực 
hiện nhiệm vụ của họ. Cán bộ trường thông thường có lợi ích giáo dục hợp pháp nếu cán bộ đó cần xem hồ sơ giáo dục 
để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mình.  

4. Quyền nộp đơn khiếu nại lên Bộ Giáo dục Hoa Kỳ liên quan tới trường bị cáo buộc không tuân thủ các yêu cầu của 
FERPA. Tên và địa chỉ của văn phòng quản lý FERPA là:  
Student Privacy Policy Office 
U.S. Department of Education 400 
Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 
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BẢO VỆ QUYỀN SỬA ĐỔI CỦA HỌC SINH (PPRA) 
PPRA cung cấp cho phụ huynh có học sinh bậc tiểu học và trung học cơ 
sở những quyền nhất định về việc thực hiện các khảo sát, thu thập và 
sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị, và một số bài kiểm tra thể chất 
nhất định. Những điều này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, quyền 
về:  

Đồng ý trước khi học sinh được yêu cầu nộp một khảo 
sát nào đó liên quan tới một hoặc nhiều mảng được 
bảo vệ sau đây (“thông tin khảo sát được bảo vệ”) nếu 
khảo sát được tài trợ hoàn toàn hoặc một phần bởi 
một chương trình của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ – 

1. Đảng phái chính trị hoặc niềm tin của học sinh 
hoặc của phụ huynh học sinh; 

2. Các vấn đề về tinh thần hoặc tâm lý của học sinh hoặc 
gia đình của học sinh;  

3. Hành vi hoặc thái độ tình dục; 

4. Hành vi bất hợp pháp, chống đối xã hội, tự buộc tội, 
hoặc hạ thấp nhân phẩm; 

5. Đề cao người khác với những người  

6. Đánh giá quan trọng về người khác mà người trả lời có 
quan hệ gần gũi; 

7. Các mối quan hệ đặc quyền được công nhận bởi luật 
pháp, như với luật sư, bác sĩ, hoặc bộ trưởng; 

8. Thực hành tôn giáo, liên kết hoặc tín ngưỡng của 
học sinh hoặc phụ huynh học sinh; hoặc 

9. Thu nhập, ngoài yêu cầu của pháp luật để xác định 
đủ điều kiện của chương trình.  
 

Nhận thông báo và cơ hội cho học sinh không tham gia 
vào những hoạt động sau 

1. Bất kỳ thông tin khảo sát được bảo vệ nào khác, bất kể tài 
trợ hay không;  

2. Bất kể việc kiểm tra sức khỏe, không phải khám khẩn 
cấp được yêu cầu như một điều kiện của chuyên cần, 
được kiểm tra bởi trường hoặc đại diện của trường, 
và không cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe 
ngay lập tức của học sinh, ngoại trừ thính giác, thị lực 
hoặc chứng vẹo cột sống, hoặc một bài kiểm tra thể 
chất nào đó được phép hoặc bắt buộc bởi luật của 
tiểu bang; và  

3. Các hoạt động liên quan tới thu thập, tiết lô hoặc 
sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ học 
sinh cho mục đích tiếp thị hoặc để bán hoặc cung 
cấp thông tin cho những người khác (Không áp 
dụng cho việc thu thập, tiết lộ, hoặc sử dụng thông 
tin cá nhân được thu thập từ học sinh ngoài mục 
đích phát triển, đánh giá, hoặc cung cấp các sản 
phẩm giáo dục hoặc các dịch vụ cho học sinh hoặc 
các cơ sở giáo dục.  

 
Kiểm tra, theo yêu cầu và trước khi sử dụng 
Các khảo sát thông tin được bảo vệ của học sinh và các khảo 
sát được lập ra bởi bên thứ ba; 

1. Các công cụ được dùng để thu thập thông tin cá nhân từ học 
sinh cho các mục đích tiếp thị, kinh doanh, hoặc phát tán 
khác; và 

2. Tài liệu giảng dạy được dùng như một phần của chương trình 
giáo dục. 

Phụ huynh cũng sẽ có cơ hội xem xét các khảo sát thích hợp. Bên 
dưới đây là một danh sách các hoạt động cụ thể và các khảo sát 
được đề cập theo yêu cầu thông báo trực tiếp này:   

• Sự thu thập, tiết lộ, hoặc sử dụng thông tin cá nhân được thu 
thập từ học sinh cho tiếp thị, kinh doanh, hoặc phát tán khác.  

• Quản lý bất kì khảo sát thông tin được bảo vệ nào không được 
tài trợ toàn phần hoặc một phần bởi Sở Giáo dục.  

• Bất kỳ cuộc kiểm tra hoặc khám sức khỏe không khẩn cấp, xâm 
lấn nào như mô tả bên trên. 

Những quyền này chuyển từ phụ huynh sang học sinh 18 tuổi hoặc trẻ 
vị thành niên được giải phóng theo luật của tiểu bang.  

Những phụ huynh tin tưởng rằng quyền của họ bị xâm phạm có thể 
nộp đơn khiếu nại lên: 
Student Privacy Policy Office 
U.S. Department of Education 400 
Maryland Avenue, SW Washington, 
D.C. 20202 

HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐIỆN THOẠI (TCPA) 
Richland Two sử dụng một hệ thống thông báo hàng loạt được 
gọi là Blackboard. Các cuộc gọi điện thoại, gửi email và tin nhắn 
tự động để giúp phụ huynh cập nhật với các hoạt động của 
trường và các trường hợp khẩn cấp. Thông tin liên hệ của quý vị 
phải được cập nhật với nhà trường.  
Do đạo luật bảo vệ người tiêu dùng điện thoại Telephone Consumer 
Protection Act (TCPA) được thông qua và phù hợp với các quy đinh của 
Ủy ban Truyền thông liên bang Federal Communications Commission 
(FCC), hệ thống cuộc gọi tự động có thể không được sử dụng cho 
những mục đích không khẩn cấp mà không có sự cho phép của cá 
nhận. Điều này có nghĩa là nếu không có sự cho phép từ trước, các 
cuộc gọi tự động từ Học khu Richland Two về chuyên cần, đi học muộn, 
trường đóng cửa, hoặc các sự kiện của trường sẽ không được gọi vào 
điện thoại di động. Vì nhiều gia đình không còn dùng điện thoại cố định 
nữa mà phụ thuộc vào điện thoại di động, quy định mới này đặt ra 
gánh nặng cụ thể cho các hệ thống trường học nào muốn giữ liên lạc 
với phụ huynh/người giám hộ. Nếu quý vị muốn từ chối việc Học khu 
Richland Two dùng số điện thoại di động của mình ngoại trừ các trường 
hợp khẩn cấp, quý vị phải gửi thư dạng văn bản thông báo cho Giám 
đốc truyền thông trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo này được 
gửi ra hoặc trong vòng 15 ngày kể từ ngày đầu tiên con quý vị học tại 
học khu. Gửi thông báo tới 
Chief Communications Officer Libby Roof Richland School 
District Two 
124 Risdon Way 
Columbia, SC 29223 
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ĐẠO LUẬT MỌI HỌC SINH THÀNH CÔNG (EESA)/ĐẠO LUẬT 
GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 
Luật liên bang, “Đạo luật mọi học sinh thành công” yê cầu các 
học khu thông báo với phụ huynh rằng họ có quyền yêu cầu và 
nhận thông tin về trình độ của giáo viên và nhân viên phụ trách 
con mình. Thông tin này bao gồm:  

• Liệu giáo viên có đáp ứng những yêu cầu chứng nhận 
của tiểu bang với các cấp lớp và các môn học mà họ 
giảng dạy không.  

• Liệu giáo viên đang dạy theo chương tình trạng tạm thời 
hay khẩn cấp mà một số yêu cầu của tiểu bang đã được 
miễn trừ.  

• Liệu giáo viên có đang giảng dạy trong lĩnh vực 
mình được cấp chứng chỉ hay không. 

• Liệu phụ huynh có nhận được các dịch vụ trợ 
giảng/nhân viên phụ trách và chứng chỉ của trợ 
giảng/nhân viên phụ trách đó không.  

Nếu quý vị muốn nhận được thông tin về chứng chỉ của bất kể 
giáo viên nào được chỉ định dạy con quý vị, vui lòng liên hệ với 
hiệu trưởng của trường.  

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ HERA ASBESTOS 
Để tuân với thủ Cơ quan bảo vệ môi trường và Đạo luật ứng 
phó khẩn cấp về nguy cơ Amiăng (AHERA), vào năm 1989 Học 
khu Richland Two đã tiến hành thanh tra từng trường của mình 
về các vật liệu có chứa Amiăng. Các phát hiện thanh tra và Kế 
hoạch quản lý Amiăng có trong hồ sơ quản lý hành chính văn 
phòng trường. Theo yêu cầu, nhân viên có trình độ cũng tiến 
hành thanh tra bổ sung và giám sát định kỳ. Tất cả những báo 
cáo nêu trên đều là tài liệu công khai. Do đó, bất kỳ bên quan 
tâm nào có thể xem các tài liệu một cách đơn giản là liên hệ 
hoặc tới văn phòng trường trong giờ hành chính.  
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Trong mục tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp ngắn gọn về các chính sách của ban 
quản trị và các thủ tục của học khu, các quy định và thực hành. Vui lòng lưu ý rằng 
mục này không bao gồm tất cả các chính sách, thủ tục và quy định. Học khu có thể 
sửa đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt bất kể lúc nào các chính sách, quy định và nội 
quy của sổ tay này. Đối với bản hiện tại của cuốn sổ tay này hoặc chính sách ban 
quản trị, đăng nhập vào trang web của học khu tại www.richland2.org. Vui  lòng xem 
mục này để biết thêm về: 

AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA HỌC SINH ....................................................... 13 

BẮT NẠT, ĐE DỌA VÀ QUẤY RỐI ................................................................................................. 13–14 
THẺ HỌC SINH .................................................................................................................................. 15 

BẢO HIỂM HỌC SINH ................................................................................................................. 15 
CÁC DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRƯỜNG HỌC ....................................................................... 15 

CHUYÊN CẦN CỦA HỌC SINH ..................................................................................................... 15–16 
ĐẠO ĐỨC HỌC SINH ............................................................................................................ 16–19 
HỎI VÀ GIẢI ĐÁP ........................................................................................................................ 20–21 
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TỶ LỆ TÍNH ĐIỂM ĐỒNG BỘ TOÀN BANG ........................................................................................... 28 
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ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP VÀ THỦ TỤC ............................................................................................... 32 
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BẮT NẠT, ĐE DỌA VÀ QUẤY RỐI 
Chính sách JICFAA của Hội đồng quản trị thiết lập quy trình 
cơ bản cho một môi trường an toàn, tích cực cho học sinh và 
nhân viên không bị quấy rối, dọa dẫm hay bắt nạt. Chính sách 
nghiêm cấm các hành động quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt học 
sinh bởi các học sinh, nhân viên và các bên thứ ba can thiệp 
vào hoặc ngăn cản khả năng học tập của học sinh và trách 
nhiệm của trường để dạy học sinh trong môi trường an toàn 
và trật tự cho dù trong lớp học, hay ở khuôn viên của trường, 
trên xe buýt hoặc các phương tiện liên quan tới trường học, 
tại một điểm dừng xe buýt, tại hoạt động trường tài trợ hoặc 
sự kiện được tổ chức tại khuôn viên trường hay một chương 
trình khác hoặc vận hành ở một nơi mà nhà trường chịu 
trách nhiệm về học sinh.  
Quấy rối, đe dọa hay bắt nạt được định nghĩa là một cử chỉ, liên 
lạc điện tử hoặc được viết ra, nói miệng, thể chất hoặc hành vi 
tình dục được nhận thức một cách hợp lý có hậu quả như sau: 
gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần cho học sinh hoặc làm hư 
hại tài sản của học sinh, hoặc khiến học sinh lo sợ về thiệt hại cá 
nhân hoặc thiệt hại về tài sản; hoặc xúc phạm hoặc xỉ nhục một 
học sinh hoặc một nhóm học sinh gây ra sự gián đoạn đáng kể 
hoặc can thiệp đáng kể vào hoạt động có trật tự của trường học. 
Bất kỳ học sinh nào tin là mình bị quấy rối, đe dọa hoặc bắt 
nạt, như được định nghĩa trong luật của tiểu bang và Chính 
sách JICFAA của Hội đồng quản trị (Quấy rối, Đe dọa hoặc Bắt 
nạt), được khuyến khích khiếu nại theo Chính sách 
JICFAA/JICFAA-R. Nhấn vào đây để đọc chính sách này.  
Báo cáo có thể được thực hiện ẩn danh. Các khiếu nại sẽ 
được điều tra kịp thời và kỹ lưỡng. Học sinh nộp đơn 
khiếu nại như vậy hoặc cá nhân nào cung cấp thông tin 
liên quan tới khiếu nại đó sẽ không bị trả thù dưới mọi 
hình thức. Hình thức kỷ luật phù hợp sẽ được thực 
hiện với bất kể học sinh nào được xác định có hành vi 
như vậy với học sinh đó.  

 

 

QUẤY RỐI TÌNH DỤC 

Nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục hoặc hành vi không 
phù hợp có tính chất tình dục nhằm vào học sinh, cả nam và 
nữ, bởi nhân viên của học khu, giáo viên thay thế, các học 
sinh, tình nguyện viên hoặc bên thứ ba có liên quan đến 
trường học. Hành vị đó bị coi là vi phạm gây mất trật tự, gây 
rối và/hoặc có tính chất tội phạm và sẽ không được dung 
thứ.  
Quấy rối tình dục nói chung được định nghĩa là hành vị 
không được hoan nghênh (như được xác định dựa vào 
độ tuổi của học sinh) yêu cầu hỗ trợ tình dục, và hành vi 
bằng văn bản, nói miệng hoặc thể chất có tính chất tình 
dục. Các hành vi không phù hợp có tính chất tình dục đối 
với học sinh cũng sẽ không được dung thứ. Để biết thêm 
thông tin về chính sách của học khu liên quan tới việc 
cấm quấy rối tình dục của học sinh và hành vi không phù 
hợp có tính chất tình dục trực tiếp tới học sinh, hãy tham 
khảo Chính sách JI của Hội đồng quản trị, quyền và nghĩa 
vụ của học sinh, và quy tắc hành chính kèm theo.  
Quấy rối tình dục 34 CFR § 106.30(a): Quấy rối tình dục là 
hành vị cơ bản của tình dục đáp ứng một hoặc nhiều điều 
dưới đây: Một nhân viên của học khu cung cấp trợ giúp, 
quyền lợi, hoặc dịch vụ của học khu cho một cá nhân tham 
gia vào một hành vi tình dục không được hoan nghênh; 

AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA HỌC SINH 
Mối quan tâm cao nhất của Richland Two là sự 
an toàn của con quý vị. Làm việc cùng nhau, 
chúng ta có thể giữ cho các trường của chúng 
ta an toàn cho học sinh và nhân viên của chúng 
ta. Tất cả chúng ta – học sinh, nhân viên và phụ 
huynh – phải có trách nhiệm biết các chính 
sách, thủ tục và quy định được áp dụng để giúp 
cung cấp một môi trường an toàn và nuôi 
dưỡng nơi tất cả chúng ta có cơ hội phát huy 
tối đa năng khiếu và tài năng của mình.  

https://boardpolicyonline.com/?b=richland2&s=268395


 

 

• Hành vi không được hoan nghênh được xác định bởi 
một người hợp lý là nghiêm trọng, phổ biến và xúc 
phạm một cách khách quan là từ chối cho một người 
nào đó có quyền tham gia một cách bình đẳng vào hoạt 
động hay chương trình giáo dục của học khu; hoặc 

• “tấn công tình dục” được định nghĩa trong 20 USC 
1092(f)(6)(A) (v), “bạo lực hẹn hò” được định nghĩa 
trong 34 USC 12291(a) (10), “bạo lực gia đình” được 
định nghĩa trong 34 USC 12291(a)(8), hoặc “rình rập” 
được định nghĩa trong 34 USC 12291(a)(30). 

(Lưu ý: sử dụng email, internet hoặc các công nghệ 
khác có thể cấu thành “quấy rối tình dục”trên cơ sở 
tương tự như việc sử dụng trực tiếp, gửi thư qua 
đường bưu điện, viết tay hoặc các hình thức liên lạc 
khác.) 

Chương trình hoặc hoạt động giáo dục 34 CFR § 106.44(a) 
bao gồm bất kể địa điểm, sự kiện hoặc hoàn cảnh nào mà 
học khu có quyền kiểm soát đáng kể với cả người bị cáo buộc 
quấy rối (người trả lời) và bối cảnh xảy ra hành vi quấy rối.  
Bất kỳ nhân viên hoặc giáo viên thay thế nào có hành vi như 
vậy đều bị kỷ luật, có thể bị đuổi việc và loại khỏi danh sách 
giáo viên thay thế vĩnh viễn. Học sinh nào có hành vị như vậy 
có thể bị kỷ luật hoặc đuổi học. Toàn bộ nhân viên các trường 
bao gồm cả nhân viên thay thế phải báo cáo hành vi vi phạm 
về chính sách này với hiệu trưởng hoặc người phụ trách trực 
tiếp của mình ngay lập tức.  

Học sinh nào tin rằng mình bị quấy rối tình dục hoặc có những 
hành vi kg thích hợp mang tính chất tình dục bởi một nhân 
viên, người thay thế hoặc học sinh khác, tình nguyện viên, 
hoặc bên thứ ba được khuyến khích nộp đơn khiếu nại theo 
Quy tắc hành chính JI-R của Hội đồng quản trị. Để biết thêm chi 
tiết và xem thêm thông tin, xem Chính sách hội đồng quản trị 
JI. (Liên hệ với Điều phối viên Tiêu đề IX của học khu theo số 
điện thoại  803-790- 3005 để biết thêm thông tin). Mọi khiếu 
nại sẽ được điều tra kịp thời. Học sinh nộp đơn khiếu nại 
hoặc những cá nhân cung cấp thông tin liên quan tới khiếu 
nại đó sẽ không bị trả đũa trong bất kỳ trường hợp nào. Học 
sinh nào biết quấy rối tình dục hoặc hành vi không phù hợp 
có tính chất tình dục nhắm vào học sinh đang có thể xảy ra 
nên báo cho hiệu trưởng, cố vấn học đường hoặc thành viên 
ban giám hiệu ngay lập tức.  

BẮT NẠT 

Bắt nạt là không công bằng và từ một phía. Việc này xảy ra 
khi một ai đó bị tổn thương, sợ hãi, đe dọa, hoặc cố tình bỏ 
rơi ai đó. Ngôn từ được coi là quấy rối, làm nhục và đe dọa 
học sinh khác được coi là hành vi nghiêm trọng. Điều này 
bao gồm nói xấu về chủng tộc, quấy rối tình dục và đe dọa 
gây tổn hại về thể chất. Nghiêm cấm bắt nạt các thành viên 
cùng giới cũng như khác giới.  
Học sinh tránh các hành vi, biểu hiện hoặc hành động 
được xem là bắt nạt. Bắt nạt có thể bao gồm, nhưng 
không giới hạn bởi những điều sau:  

• Làm tổn thương ai đó về thể chất bằng cách 
đánh, đá, vấp, đẩy, v..v.. 

• Lấy cắp hoặc làm hư hại tài sản của học sinh 
• Bắt chuyện với ai đó 
• Trêu chọc ai đó bằng cách gây tổn thương 

• Hạ thấp ai đó, chẳng hạn như xúc phạm chủng tộc của 
ai đó hoặc chế nhạo ai đó là con trai hay con gái 

• Loan tin đồn về ai đó 

• Cố tình bỏ rơi ai đó hoặc không cho học sinh khác chơi 
với người đó 

• Hạ thấp hoặc loại trừ một học sinh hoặc nhóm nào đó 
có tổ chức 

Ban giám hiệu sẽ làm những điều sau đây để giúp ngăm cản bắt nạt 
để học sinh cảm thấy an toàn tại trường: 

• Giám sát học sinh chặt chẽ tại các khu vực trong 
trường.  

• Để ý các dấu hiệu của hành vi bắt natk và ngăn 
chặn khi nó xảy ra. 

• Phản hồi nhanh chóng và nhạy cảm với các báo 
cáo bắt nạt.. 

• Coi trọng mối lo ngại của phụ huynh về vấn đề 
bắt nạt. 

• Xem xét tất cả các vụ việc bắt nạt được báo cáo. 

• Chỉ định hậu quả của sự bắt nạt dựa trên quy 
tắc kỷ luật của trường. 

• Phạt ngay những học sinh có hành động trả đũa 
với những học sinh báo cáo hành vi bắt nạt.. 

Trường sẽ làm những điều sau để ngăn cản bắt 
nạt: 

• Cung cấp bản sao của chính sách bắt nạt cho tất 
cả học sinh và phụ huynh.. 

• Thông báo cho tất cả phụ huynh và học sinh về 
định nghĩa của từ bắt nạt, thủ tục khiếu nại, và 
hậu quả của bắt nạt. 

• Chỉ định ban giám khảo hoặc huấn luyện viên về 
bắt nạt (cố vấn học đường, nhân viên phụ trách 
trường học, giáo viên, v..v..) những người được 
thông báo về thủ tục và hiểu cách thực hiện việc 
này. Ví dụ, họ phải hiểu được những hành vi cấu 
thành bắt nạt, học khu cam kết loại bỏ và tránh 
bắt nạt trong trường học, các hình thức phạt 
cho hành vì bắt nạt, thủ tục báo cáo về sự cố bắt 
nạt, và quy trình huấn luyện học sinh bị bắt nạt 
và huấn luyện học sinh tham gia vào việc bắt 
nạt.  

Học sinh sẽ được khuyến khích làm những điều sau đây để 
ngăn chặn bắt nạt:  

• Đối xử với nhau một cách tôn trọng. 

• Từ chối bắt nạt người khác. 

• Không để người khác bị bắt nạt. 

• Từ chối xem, cười hoặc tham gia vào khi ai đó 
đang bị bắt nạt.  

• Cố gắng bao gồm mọi người vào những hoạt 
động, đặc biệt là những người thường bị bỏ rơi. 

• Báo cáo sự việc bắt nạt cho người lớn.  
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Quy trình báo cáo và phản hồi 

Học si./nh nào tin rằng mình bị bắt nạt được khuyến khích thông 
báo ngay lập tức cho giáo viên, cố vấn, ban giám hiệu hoặc nhân 
viên của trường. Nhân viên, học sinh hay tình nguyện viên chứng 
kiến hoặc có thông tin đáng tin cậy về học sinh đó bị quấy rối 
hoặc bắt nạt phải báo cáo vấn đề tới ban giám hiệu, cố vấn, giáo 
viên hoặc nhân viên khác của trường ngay lập tức.  

Ban giám hiệu và/hoặc huấn luyện viên được chỉ định sẽ theo dõi 
định kỳ bất kỳ sự cố bắt nạt nào mà họ đã tham gia để điều tra 
xác định xem học sinh có bị bắt nạt thêm nữa không kể từ khi 
hành động sửa sai được thực hiện.  

Nghiêm cấm trả đũa học sinh báo cáo về hành vi bắt nạt. Nghiêm 
cấm trả đũa người tham gia điều tra về hành vi bắt nạt. Các sự cố 
trả đũa sẽ ngay lập tức được thông báo cho ban giám hiệu và sẽ 
bị kỷ luật.  

Học sinh đưa ra cáo buộc sai về bắt nạt để trả thù hoặc quấy rối 
sẽ bị kỷ luật.  

Thực hiện hành vi bắt nạt tại trường hoặc thuộc thẩm quyền của 
trường, bao gồm cả khi ở trên xe buýt, được coi là vi phạm, là 
gây mất trật tự, gây rối, và/hoặc một hành vi mang tính chất tội 
phạm. Hành vi này có thể bị kỷ luật, bao gồm, phải nghỉ học, 
và/hoặc bị đuổi học, tùy vào từng trường hợp nhất định.  

 

THẺ HỌC SINH 
Thẻ học sinh được yêu cầu đối với học sinh cấp phổ thông cơ sở 
và phổ thông trung học, học khu và nhân viên trong trường, và 
khách. Thẻ nhận dạng phải nhìn thấy được mọi thời gian trong 
khuôn viên trường. Để phục vụ mục đích an toàn, học sinh và 
nhân viên được cấp thẻ học sinh/nhân viên có thể đeo được. 
Học sinh phải  

• đeo thẻ học sinh trong khi ở trong khuôn viên 
trường; 

• đeo thẻ học sinh đeo giữa ngực; 
• không đeo thẻ học sinh của người khác; 
• không sửa đổi thẻ học sinh bằng bất kỳ giá nào; và 
• không dán hình không được phép lên thẻ học sinh của 

mình 
Khi vào trường lần đầu tiên, học sinh sẽ được phát hành thẻ học 
sinh và dây đeo không mất phí. Thẻ sẽ nhận dạng học sinh bằng 
tên và cấp lớp. Thẻ phải được giữ trong tình trạng tốt. Mỗi học 
sinh sẽ được phát hành thẻ học sinh hàng năm. Học sinh có thể 
không mượn được sách từ thư viện, không mượn được sách giáo 
khoa hoặc đồ công nghệ, hoặc mua bữa ăn trưa nếu không có 
thẻ học sinh.  
 

BẢO HIỂM HỌC SINH 
• Richland Two sẽ cấp bảo hiểm qua Team Assure cho: 
• Các vận động viên bị thương khi tham gia vào môn thể 

thao của trường 
• Học sinh bị thương trong khuôn viên trường học của 

Richland Two hoặc bên ngoài trường học khi tham gia 
vào hoạt động của trường có sự giám sát.  

 

  

Bảo hiểm, giúp chi trả các chi phí chăm sóc y tế của bác sĩ hoặc 
cơ sở chăm sóc sức khỏe, vượt quá phạm vi bảo hiểm chính của 
học sinh. Phạm vi bảo hiểm được cung cấp là 70% hợp đồng bảo 
hiểm với các giới hạn về vật lý trị liệu, cấp cứu và nha khoa. Bảo 
hiểm bổ sung của học khu trở thành bảo hiểm chính nếu học 
sinh hoặc vận động viên không có bảo hiểm. Học khu không 
chọn bác sĩ hoặc cơ sở y tế và không kiểm soát số tiền họ tính 
cho các dịch vụ.  

Đối với học sinh bị thương tại trường học trong hoạt động của 
trường, các mẫu đơn thanh toán có thể được lấy từ y tá trường. 
Đối với học sinh vận động viên bị thương trong khi thực hành 
hoặc tham gia vào môn thể thao của trường, đơn thanh toán có 
thể lấy từ huấn luyện viên hoặc giám đốc vận động viên của 
trường trung học cơ sở.  

 

DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG 
Mỗi trường được chỉ định một cán bộ phụ trách công tác xã hội 
người giúp học sinh và phụ huynh nhiều dịch vụ khác nhau, bao 
gồm đánh giá nhu cầu của học sinh và gia đình đối với các 
nguồn lực cộng đồng, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ, can thiệp 
chuyên cần, các phiên họp cá nhân và nhóm, vận động và nhận 
thức, quản lý khủng hoảng, và các dịch vụ cho học sinh được 
xác định là vô gia cư dưới sự cung cấp của McKinney Vento. Cán 
bộ công tác xã hội cung cấp các dịch vụ trực tiếp như thực 
phẩm, quần áo, dụng cụ vệ sinh, và dụng cụ học tập. Là một 
phần của đội ngũ Hỗ trợ các dịch vụ học tập, cán bộ công tác xã 
hội có thể làm việc với học sinh tại trường. Phụ huynh sẽ được 
liên lạc về các dịch vụ được triển khai. Phụ huynh nên liên lạc 
với trường để biết các dịch vụ cụ thể đang có sẵn tại mỗi 
trường.  

 

CHUYÊN CẦN CỦA HỌC SINH 
Chuyên cần là yếu tố chủ đạo trong thành tích của học sinh. Bất 
kỳ sự vắng mặt nào đều thể hiện sự mất mát về mặt giáo dục 
của học sinh.  

Xin lưu ý: Một học sinh không đi học khi thể chất và hoàn cảnh 
cho phép và có tổng số ba lần vắng mặt liên tiếp hoặc tổng cộng 
năm lần vắng mặt không xin phép được coi là trốn học. Và như 
vậy, học sinh này vi phạm luật Chuyên cần bắt buộc của Nam 
Carolina yêu cầu đối với học sinh từ 5 tuổi vào ngày 1/9 tới khi 
đủ 17 tuổi. Theo quy đinh của tiểu bang, học sinh có thể vắng 
mặt dưới 10 ngày mỗi năm học. Giấy phép từ phụ huynh/người 
giám hộ hợp pháp hoặc xác nhận từ bác sĩ phải được nộp cho 
trường ngay lập tức sau khi học sinh đi học trở lại. Hiệu trưởng 
của trường phải xét duyệt việc vắng mặt nếu vượt quá 10 ngày 
(năm ngày cho các môn học theo kỳ). Học sinh nào nghỉ quá số 
ngày có thể sẽ bị lưu ban. Học sinh phổ thông trung học nghỉ 
quá năm ngày cho mỗi môn học trong một học kỳ hoặc 10 ngày 
cho cả môn học kéo dài cả năm có thể không nhận được chứng 
chỉ của môn học đó. 



 

Nếu học sinh không mang giấy phép tới trường, học sinh đó 
sẽ bị xem là vắng mặt không có phép. Nếu học sinh mang 
giấy phép giả mạo, học sinh đó sẽ bị ban giám hiệu xử lý và 
việc vắng mặt sẽ bị coi là không phép. 

Học khu sẽ cân nhắc vắng mặt có phép trong những 
trường hợp sau đây: 

• Học sinh bị bệnh và sự có mặt của học sinh đó ảnh 
hưởng tới sức khỏe của những người khác (Nếu phụ 
huynh dự đoán học sinh có thể phải nghỉ hơn tám ngày 
liên tiếp do tình trạng sức khỏe,  đơn xin học tại nhà 
cần phải điền ngay lập tức. Đơn này có thể được lấy từ 
Phòng Dịch vụ đặc biệt của Richand Two, hoặc từ văn 
phòng chuyên cần của trường con quý vị.) 

• Thành viên trong gia đình mất hoặc bệnh.  
• Ngày lễ tôn giáo được công nhận về đức tin của họ 
• Có mặt tại tòa hoặc cuộc hẹn với nhân viên pháp lý 
• Hẹn với bác sĩ, nha sĩ hoặc người hành nghề y tế được 

cấp phép. (Phụ huynh được khuyến khích đặt hẹn bác sĩ 
sau giờ học. Khi việc đó là không thể, ngày và giờ của 
cuộc hẹn phải khác nhau để chắc chắn học sinh đó 
không luôn vắng mặt ở cùng một lớp học hoặc một 
môn học nào đó liên tục.) 

• Tham gia vào hoạt động của trường được chấp thuận 
bởi hiệu trưởng từ trước đó. 

• Đình chỉ khỏi lớp hay trường học. 
• Sự vắng mặt được sắp xếp trước cho những lý do khác 

và/hoặc khó khăn được xác định theo quyết định của 
hiệu trưởng.  

Học khu sẽ cân nhắc sự vắng mặt là không có phép với 
những trường hợp sau: 

• Học sinh vắng mặt từ trường mà phụ huynh/người 
giám hộ không biết.  

• Học sinh vắng mặt mà không có sự cho phép của phụ 
huynh/người giám hộ. 

Phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo rằng giấy nghỉ 
phép bằng văn bản phải được gửi cho trường mỗi khi học 
sinh vắng mặt.  

Sau ba ngày vắng mặt liên tiếp không phép hoặc tổng 
cộng năm ngày vắng mặt không phép, học sinh được 
xem là trốn học. Khi học sinh được xác định là trốn học 
và/hoặc vượt quá số ngày vắng mặt, cán bộ trường sẽ gặp 
mặt với phụ huynh/người giám hộ. Cán bộ trường, cùng với 
phụ huynh/người giám hộ và học sinh (khi thích hợp) sẽ xác 
định lý do của việc vắng mặt và xây dựng kế hoạch can 
thiệp chuyên cần (AIP) để cải thiện về chuyên cần trong 
tương lai.  

Kế hoạch AIP sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn bởi những điều sau 
đây:  

• Lý do vắng mặt không phép và/hoặc nghỉ quá số 
ngày. 

• Giải pháp giải quyết nguyên nhân vắng mặt không 
phép và/hoặc nghỉ quá số ngày. 

• Những hành động phải làm trong trường hợp việc 
nghỉ học không phép và/hoặc vượt quá số ngày tiếp 
tục tiếp diễn. 

• Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ hoặc bằng 
chứng hợp lý cho thấy việc nghỉ học có liên quan tới 
phụ huynh/người giám hộ. 

 

 
Cần liên hệ với phụ huynh/người giám hộ để biết lý do vắng 
mặt của học sinh. Những nỗ lực hợp lý bao gồm gọi điện 
thoại, tới nhà, tin nhắn văn bản, và email. Nếu phụ 
huynh/người giám hộ từ chối hợp tác với quy trình AIP và 
học sinh nghỉ học thêm hai ngày không phép, đơn kiện có thể 
nộp lên tòa án gia đình. Đơn kiện cũng có thể được nộp khi 
phụ huynh/người giám hộ xây dựng lên kế hoạch AIP và 
không thực hiện kế hoạch và học sinh tiếp tục vắng mặt 
không có phép. Trong cả hai trường hợp, học sinh được là 
“trốn học thường xuyên”, theo như luật chuyên cần bắt buộc 
của tiểu bang.  

Báo cáo vi phạm lệnh của tòa án 

Khi trường đã xách định rằng học sinh vi phạm lệnh của tòa 
án về chuyên cần và/hoặc học sinh tiếp tục vắng mặt không 
phép, học sinh được coi là “trốn học kinh niên” theo luật 
chuyên cần bắt buộc của tiểu bang. Cán bộ trường có thể 
phải dùng tới các lựa chọn thay thế và giới thiệu khác của 
cộng đồng mà vẫn không giải quyết được vấn đề thì phải 
giới thiệu học sinh tới tòa án gia đình vì vi phạm lệnh của 
tòa án trước.  

 

ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH 
Môi trường học tập an toàn, tích cực là một trong những 
yếu tố quan trọng nhất để trường thành công.  

Tất cả nhân viên học khu làm việc với học sinh phải hiểu 
được trách nhiệm cung cấp cho học sinh những chỉ dẫn và 
giám sát đúng đắn và làm gương cho những người trẻ tuổi. 
Chúng tôi cố gắng đối xử với mỗi học sinh một cách công 
bằng và nhất quán mọi lúc.  

Học khu cũng cam kết chuẩn bị cho học sinh bước vào thế 
giới người lớn như những công dân có trách nhiệm và hiệu 
quả. Bởi vì môi trường trường học phản ánh xã hội nói 
chung, điều này quan trọng để học sinh hiểu và tôn trọng 
các quy tắc và quy định quản lý hành vi khi đang ở trường 
và khi tham gia vào các hoạt động của trường.  

Hội đồng quản trị của Richland Two nhận ra rằng Bản tu sửa 
thứ 4 - the Fourth Amendment bảo vệ công dân, bao gồm 
học sinh, khỏi những cuộc khám xét không hợp lý.  Tuy 
nhiên, bất kể người nào vào trường học nào trong học khu, 
kể cả khách, sẽ đồng ý được xét hợp lý con người và tài sản 
cá nhân của mình (Act 373 of 1994). Xem các Chính sách 
của Hội đồng quản trị JIH và KI cho thông tin bổ sung. 
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Vui lòng xem lại những hướng dẫn này một cách cẩn thận. Các 
quy định chính xác có trong các chính sách của Hội đồng quản 
trị. Vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của trường nếu quý vị có 
bất kể câu hỏi hoặc thắc mắc nào.  

ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC SINH 

Richland Two kỳ vọng rằng học sinh cư xử có trật tự, lịch sự, 
trang nghiêm và tôn trọng. Yêu cầu này đề cập tới hành động 
của học sinh với các học sinh khác, giáo viên khác, ngôn ngữ 
của học sinh, cách ăn mặc và cách cư xử của học sinh. Học 
sinh không được làm gián đoạn lớp học hoặc tham gia vào 
việc gây rối hoặc xâm phạm quyền của người khác. Nhấn vào 
đường dẫn bên dưới để xem lại các chính sách của hội đồng 
quản trị nằm cung cấp thông tin chi tiết về các kỳ vọng đối 
với học sinh:  

 

• Chính sách Hội đồng quản trị JI quyền và nghĩa 
vụ của học sinh  

• Chính sách Hội đồng quản trị JICDA Đạo đức 

TRIẾT LÝ KỶ LUẬT CỦA HỌC KHU RICHLAND 
TWO 

Học khu Richland Two tin rằng học tập là nền tảng thành công 
của học sinh, và mục đích của kỷ luật học sinh là DẠY học sinh 
của chúng ta những hành vi tích cực bắt nguồn từ Bốn Khía 
cạnh của Thành công: Học tập, Tính cách, Cộng Đồng và Niềm 
vui. Để DẠY những hành vi tích cực một cách hiệu quả, TOÀN 
BỘ các thành viên nhân viên và đối tác cộng đồng của Học khu 
Richland Two phải:  

• tin tưởng vào khả năng thành công của TẤT CẢ học 
sinh trong việc theo đuổi con đường đạt được mục 
đích của mình.  

• thực hiện các hành động phuc hồi để xây dựng, hàn 
gắn và củng cố các mối quan hệ. 

• tích hợp các thực hành tốt nhất để hỗ trợ học tập và 
hành vi của học sinh.  

• thực hiện triết lý kỷ luật, hướng dẫn và khuyến nghị 
môt cách trung thực trong hệ thống hỗ trợ nhiều tầng 
Multi-tiered System of Supports (MTSS) của Richland 
Two. Khuôn khổ MTSS của Richland Two là hỗ trợ và 
đào tạo giáo dục hành vi Behavior Education Supports 
and Training (B.E.S.T.). 

Học sinh được yêu cầu phải tự ứng xử theo cách có lợi 
nhất cho sự an toàn của môi trường học tập. Khi có vấn đề 
gì xảy ra:  

1. Hầu hết mọi vấn đề về kỷ luật có thể được giải 
quyết bởi giáo viên, học sinh và phụ huynh một 
cách bình tĩnh và hợp lý. Tuy nhiên, có những 
trường hợp cách ứng xử của học sinh ảnh hưởng 
tới sự an toàn hoặc cơ hội học tập cho các học 
sinh khác, các hình thức kỷ luật khác phải được áp 
dụng.  

2. Trong những trường hợp đó, ban giám hiệu được 
ủy quyền đưa ra những hình thức kỷ luật cần thiết 
phù hợp với chính sách của Richland Two và các 
cơ quan luật pháp của địa phương. Phụ huynh có 
học sinh phá rối sẽ được ban giám hiệu trường 
thông báo sớm nhất có thể. Trong trường hợp lớp 
học bị gián đoạn nghiêm trọng, phụ huynh có thể 
được yêu cầu tới trường để đưa học sinh về, hoặc 

trước khi thông báo với phụ huynh, học sinh sẽ được 
đưa về nhà hoặc tới chỗ làm của phụ huynh. 

3. Các kênh liên lạc mở đã được thiết lập trong học khu 
cho phép học sinh và phụ huynh khiếu nại và đưa ra 
đề xuất sửa đổi các quy tắc.  

4. Vì hầu hết các vấn đề kỷ luật có tính chất không lặp 
lại, giáo viên và ban giám hiệu có một số lựa chọn 
giải quyết các vấn đề liên quan tới hành vi trong 
trường.  

5. Trong tất cả các trường hợp về các hành vi kỷ luật 
được đưa ra bởi ban quản lý của Richland Two thực 
hiện, phương pháp tiếp cận công bằng thông thường 
được duy trì. Cách tiếp cận này sử dụng các bước cụ 
thể giúp đảm bảo rằng ban giám hiệu, học sinh và 
phụ huynh được tham gia ở mọi bước để giảm thiểu 
xung đột không cần thiết.  
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NHỮNG HÀNH VI DẪN TỚI BỊ ĐÌNH CHỈ HỌC VÀ BỊ 
ĐUỔI HỌC 

Các hành vi vi phạm có thể dẫn tới việc bị tạm đình chỉ học 
hoặc bị đuổi học bao gồm nhưng không giới hạn bởi những 
điều sau đây:  

• Trộm cắp; 

• Sử dụng ngôn ngữ hoặc cử chỉ tục tĩu với học sinh, giáo viên, 
nhân viên hoặc ban giám hiệu; 

• Tự ý bỏ ra khỏi lớp học hoặc khuôn viên trường; 

• Hành hung, tống tiền, đe dọa hoặc uy hiếp các học sinh khác, 
giáo viên, ban giám hiệu hoặc nhân viên;  

• Đánh nhau; 

• Sở hữu vũ khí hoặc dùng vật bất kỳ đồ vật nào làm vụ khí trong 
trường (Ban giám hiệu phải đề xuất đuổi học.); 

• Phát tán các tài liệu trái phép; 

• Cố ý tiêu thụ hoặc bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc rượu (Ban giám 
hiệu phải đề xuất đuổi học.); 

• Sở hữu hoặc sử dụng bất hợp pháp thiết bị điện tử truyền thông 
cá nhân (bao gồm cả điện thoại di động) vi phạm chính sách JICJ 
(Sử dụng thiết bị truyền thông điện tử trong trường) và/hoặc 
chính sách IJND/IJND-R(2) (Truyền thông điện tử và quản lý dữ 
liệu); 

• Sử dụng thiết bị điện tử truyền thông cá nhân hoặc của học khu 
cấp (bao gồm cảm điện thoại di động) vi phạm chính sách JICJ JICJ 
(Sử dụng thiết bị truyền thông điện tử trong trường) và/hoặc 
IJND/IJND-R(2) Truyền thông điện tử và quản lý dữ liệu); 

• Phá hoại; 

• Xâm phạm vào khu vực không được phép; 

• Các tội về tình dục (hành vi không phù hợp bằng lời nói hoặc 
hành động có tính chất tình dục); 

• Hút thuốc hoặc sử dụng các dụng cụ hút thuốc khác.  

 
Tái phạm kinh niên có thể dẫn tới bị đình chỉ hoặc bị 
đuổi học khi các hành vi kỷ luật trước chưa phát huy 
hiệu quả cải thiện của học sinh. Ban giám hiệu nhấn 
mạnh rằng các trường hợp, số lần vi phạm, trước khi 
nhận được cảnh cáo và trước khi bị đình chỉ học ảnh 
hưởng đến các khuyến nghị này.  



 

Vi phạm nghiêm trọng  

Việc sử dụng, sở hữu hoặc phát tán vũ khí, rượu và ma 
túy sẽ không được dung thứ và hậu quả có thể là bị đuổi 
học vĩnh viễn trong các vụ việc liên quan tới tội phạm ma 
túy hoặc rượu.  

Những học sinh bị đuổi học vì vi phạm về ma túy hoặc 
rượu phải hoàn thành thành công chương trình phục hồi 
chức năng được duyệt bởi học khu trước khi đăng ký đi 
học lại.  

Trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, phụ huynh 
được yêu cầu đón con mình tại cơ quan pháp luật, chứ 
không phải tại trường. Các chính sách của cơ quan pháp luật 
địa phương yêu cầu cán bộ của trường báo cáo về những 
học sinh có vi phạm nghiêm trọng. Cán bộ trường nào không 
tuân thủ báo cáo theo yêu cầu có thể bị xử lý hình sự.  

Vũ khí 

1. Học sinh mang súng hoặc thiết bị phá hoại tới 
trường hoặc hoạt động của trường sẽ được 
dẫn tới cơ quan thực thi luật pháp địa phương 
và sẽ bị giam giữ. Học sinh sẽ bị đuổi học ít 
nhất một năm (365 ngày). 

2. Học sinh mang dao hoặc các vụ khí khác hoặc 
gây ra thương tích cho học sinh khác sẽ được 
dẫn tới cơ quan thực thi luật pháp địa phương 
và có thể bị giam giữ. Học sinh sẽ bị yêu cầu 
đuổi học.  

Các đồ dùng được chấp thuận sử dụng và/hoặc liên quan tới 
các hoạt động của trường, ví dụ, đồ dao nĩa để ăn và các đồ 
dùng cho dự án học tập, phải được điều tra cẩn thận bởi ban 
giám hiệu của trường xem có nguy hại gì không trước khi 
quyết định yêu cầu  đuổi học.  

Nếu học sinh nhận ra rằng mình đang sở hữu món đồ không 
được phép thì phải báo cáo với cán bộ trường ngay lập tức. 
Nếu học sinh nào bị phát hiện ra sử hữu món đồ bị cấm 
trước khi tự báo cáo đó là món đồ không được phép, học 
sinh sẽ phải qua các thủ tục của học khu về hình thức kỷ luật 
để giải quyết vấn đề.  

Rượu và các chất cấm khác 

Các hiệu trưởng sẽ hoàn toàn hợp tác với cảnh sát, báo 
cáo toàn bộ thông tin hỗ trợ hết mình để ngăn chặn việc 
mua bán, sở hữu hoặc sử dụng bất kỳ chất cấm nào.  

1. Học sinh mang ma túy hoặc rượu tới trường hoặc 
tới hoạt động của trường hoặc đang chịu ảnh hưởng 
của ma túy hoặc rượu sẽ được đưa tới cơ quan thi 
hành pháp luật và sẽ bị giam giữ. Hội động quản trị 
có thể sẽ đuổi học học sinh và có thể đổi học vĩnh 
viễn. Học sinh vô tình sử dụng rượu hoặc các chất 
cấm khác sẽ không bị xem xét đuổi học tùy thuộc 
vào phát hiện và các vi phạm trước đó.  

2. Học sinh có chất gì giống hoặc được cho là phải đối 
mặt với hình phạt tương tự nếu chất đó thực sự là 
ma túy hoặc rượu.  

3. Học sinh nào tiếp tay với học sinh vi phạm phải đối mặt 
với hình phạt tương tự. 

4. Học sinh bị đuổi học vì vi phạm những quy tắc này phải 
hoàn thành thành công chương trình phục hồi chức 
năng được duyệt bởi học khu trước khi đăng ký đi học 

lại.  

Băng đảng và hoạt động liên quan đến băng đảng 

Ban giám hiệu Richland Two sẽ duy trì những điều kiện về tài 
sản của trường tại các sự kiện được tài trợ bởi trường để 
đảm bảo môi trường an toàn nhất có thể cho học sinh và 
nhân viên liên quan tới luật pháp và các tiêu chuẩn Hội đồng 
quản trị đã đặt ra. Khi thiết lập các tiêu chuẩn đó, Hội đồng 
nghiêm cấm sự xuất hiện và các hoạt động băng đảng trong 
và gần khu vực trường học và tại các sự kiện do trường tài 
trợ.  

Hội đồng quản trị định nghĩa băng đảng là nhóm không do 
trường tài trợ, có thể là thành viên bí mật và/hoặc độc 
quyền, có mục đích hoặc hoạt động bao gồm hoạt động bất 
hợp pháp, vi phạm quy tắc của trường, thiết lập lãnh thổ 
hoặc “sân cỏ”, hoặc các hành động đe dọa tới an toàn và an 
sinh của những người khác. Trong nỗ lực nghiêm cấm sự xuất 
hiện và các hoạt động băng đảng, Hội đồng quản trị đưa ra 
những phát hiện sau:  

3. Những băng đảng khởi sướng hoặc chủ trương những 
hoạt động đe dọa sự an toàn và quyền lợi của người 
khác hoặc sở hữu của họ ở bất kể đâu trong hay gần 
trường hoặc tại các sự kiện được tài trợ của trường và 
làm hại tới mục đích giáo dục của học khu.  

4. Các sự việc băng đảng liên quan tới tuyển dụng, khởi 
sướng, gây hấn, mặc đồ màu sắc của băng nhóm đó 
hoặc các dấu hiệu của các băng đảng khác, đe dọa và uy 
hiếp, đánh nhau, hoặc thiết lập “sân sau hoặc lãnh địa” 
trên khuôn viên của trường hoặc tại sự kiện trường tài 
trợ thường uy hiếp hoặc gây sợ hãi, nguy hiểm về thân 
thể, tổn hại về thể chất, hoặc sự đồi bại trong cá nhân 
hoặc sự ô nhục dẫn tới tổn hại tới tinh thần và thể chất 
của học sinh.  

5. Việc sử dụng tín hiệu tay và và sự hiện diện của bất kỳ 
trang phục, trang sức, phụ kiện sách vở hoặc các chải 
chuốt dựa trên màu sắc, cách sắp xếp, nhãn hiệu, biểu 
tượng hoặc bất kỳ thuộc tính nào khác, biểu thị tư cách 
thành viên trong nhóm tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng và 
nghiêm cấm việc thực hiện các hành vi bất hợp pháp tại 
trường, vi phạm các quy định của trường, hoặc làm gián 
đoạn đáng kể các hoạt động có trật tự của trường. Để xác 
định liệu một học sinh có vi phạm điều cấm mặc/trưng bày 
một món đồ liên quan tới băng đảng hay không, học khu 
sẽ duy trì, trong tất cả các văn phòng của trường, ví dụ là 
dấu hiệu của băng nhóm tiềm ẩn bao gồm biểu tượng, tín 
hiệu tay, pháo bông giấy, và quần áo/phụ kiện. Khi cung 
cấp những ví dụ này cho học sinh và phụ huynh, Hội đồng 
quản trị thừa nhận rằng không phải các dấu hiệu băng 
nhóm tiềm ẩn đều thực sự biểu thị thành viên thực sự 
trong nhóm.  

6. Nếu học khu xác định một học sinh đã khởi xướng hoặc 
tham gia vào một băng nhóm hoặc một hội kín như đã quy 
định trước đây, học sinh đó sẽ bị kỷ luật 

 



 

 
theo cách thức có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, 
giam giữ, loại khỏi các hoạt động ngoại khóa, đình chỉ 
và/hoặc đuổi học, và báo với cơ quan thực thi luật pháp 
tùy thuộc vào tình huống của từng vi phạm. Học khu cũng 
có quyền cấm học sinh mặc đồ/trưng bày các câu từ trên 
quần áo hoặc phụ kiện mà học khu xác định có dấu hiệu 
của băng đảng.  

Những quy định này áp dụng cho học sinh khi đi học cũng như 
trên xe buýt và trong các hoạt động trường tài trợ trong hay 
ngoài khuôn khổ của trường.   

THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HỌC  

Chính sách JKD đình chỉ học thiết lập cấu trúc cơ bản tronng 
việc đình chỉ việc học của học sinh. Nhấn vào đây để xem lại 
chính sách này.   

Ban giám hiệu đình chỉ học sinh sẽ thông báo với phụ huynh 
học sinh hoặc người giám hộ bằng văn bản, và cung cấp lý do 
cho việc đình chỉ. Phụ huynh hoặc người giám hộ được yêu 
cầu họp với nhà trường. Phụ huynh có thể lựa chọn dự giờ để 
theo dõi học sinh thay vì bị đình chỉ tại trường. Lựa chọn này 
được chấp thuận bởi ban giám hiệu chỉ cho lần đình chỉ đầu 
tiên và sẽ không là lựa chọn cho một số vi phạm nhất định. 
Phụ huynh có thể kháng cáo quyết định đình chỉ của hiệu 
trưởng lên học khu. Điều này sẽ chấm dứt quy trình kháng cáo 
đình chỉ.  
Ban giám hiệu có thể đình chỉ học sinh tới lớp học hoặc trường 
cho tối đa 10 ngày cho mỗi vi phạm, nhưng không vượt quá 30 
ngày cho cả năm học.  
Ban giám hiệu có thể không đình chỉ học sinh tới trường 
trong vòng 10 ngày cuối cùng của năm học nếu việc đình 
chỉ ảnh hưởng tới điểm của môn học trừ khi Hội đồng quản 
trị phê duyệt hoặc nếu học sinh đe dọa lớp hoặc trường 
học, hoặc phiên điều trần được đình chỉ tới ngày học tiếp 
theo sau khi bị đình chỉ.  

QUY TRÌNH VỀ ĐUỔI HỌC 

Theo chính sách Hội đồng quản trị JKE, đuổi học là việc đưa 
học sinh ra khỏi trường cho phần còn lại của năm học hoặc 
tới khi học khu cho đi học trở lại. Nhấn vào đây để đọc về 
chính sách này.   

Hội đồng ủy quyền cho các cán bộ phụ trách về điều trần 
tiến hành các phiên điều hành hành chính và đưa ra các 
hình thức kỷ luật, bao gồm cả việc đuổi học khỏi học khu. 
Phiên điều trần đổi học sẽ được diễn ra trong vòng 10 ngày 
kể từ ngày thông báo bằng văn bản tại một thời điểm và 
một địa điểm được đưa ra bởi cán bộ điều trần. Học sinh có 
thể bị đình chỉ học và toàn bộ các hoạt động trong khi thủ 
tục đuổi học đang diễn ra.  Trong khi chờ kết quả điều trần, 
học sinh được phép hoàn thành bào và nộp bài tập về nhà 
qua phụ huynh hoặc người giám hộ. Nếu học sinh đang 
trong giai đoạn thử thách và được phép quay lại trường, 
phụ huynh phải họp với ban giám hiệu/phụ huynh/học sinh 
trước khi học sinh quay trở lại trường.  

 

 

 

 

 

Nếu cán bộ điều trần đề xuất đuổi học, quyết định của cán bộ 
điều trần có thể bị khiếu nại lên Hội đồng. Mỗi học sinh bị đuổi 
học sẽ có quyền nộp đơn xin nhập học cho năm học tiếp theo.  

Học sinh bị đề xuất đuổi học vĩnh viễn bởi cán bộ điều trần của 
học khu sẽ được chuyển tới Hội đồng. Thẩm quyền đuổi một học 
sinh vĩnh viễn khỏi học khu thuộc về Hội đồng.  

Điều trần về việc đuổi học 

Khi một học sinh bị đề xuất đuổi học, phụ huynh hoặc người 
giám hộ hợp pháp được thông báo bằng văn bản về thời gian và 
địa điểm điều trần trước Hội đồng quản trị và người được chỉ 
định.  
Tại phiên điều trần này, phụ huynh có quyền được tư vấn 
pháp lý cũng như có quyền chất vấn tất cả các nhân chứng. 
Nếu phiên điều trần được tổ chức trước khi Hội đồng chỉ 
đinh người phụ trách, cả phụ huynh và ban giám hiệu trường 
có quyền khiếu nại quyết định đó lên Hội đồng.  Hội đồng sẽ 
xem các khiếu nại bằng văn bản, mà không có sự có mặt của 
bên nào.  
Phiên điều trần sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông 
báo bằng văn bản về thời gian và địa điểm được gửi ra bởi Hội 
đồng hoặc người được chỉ định. Quyết định sẽ được đưa ra 
trong vòng 10 ngày sau phiên điều trần.  

Vắng mặt trong quá trình đuổi học 

Trong thời gian thủ tục đuổi học diễn ra, học sinh bị đình 
chỉ học tại trường và các hoạt động của trường. Nếu đề 
xuất đuổi học của ban giám hiệu bị từ chối bởi Hội đồng, 
những ngày vắng mặt của học sinh trong quá trình đuổi học 
sẽ được tính là nghỉ có phép.  

Khiếu nại pháp lý 

Các hành động của Hội đồng nhà trường có thể bị khiếu nại lên 
tòa án thích hợp. Các chính sách J giải quyết các vấn đề của học 
sinh. Nếu một người có câu hỏi về bất kể thông tin nào, vui lòng 
liên hệ trường của con mình hoặc văn phòng học khu, 
803.787.1910. 
Các chính sách của Hội đồng đều có tại trang web của học khu: 

www.richland2.org tại https://boardpolicyonline. 

com/?b=richland2. 

Nhập học trở lại sau khi bị đuổi học 

Sau khi bị đuổi học, học sinh muốn trở lại trường năm học 
sau hoặc học hè phải kiến nghị với Tổng giám thị hoặc 
người được chỉ định của Tổng giám thị bằng văn bản xin 
được quay lại học tại học khu. Hành vi sai trái nhiều có 
thể sẽ bị đuổi học vĩnh viễn.  

https://boardpolicyonline.com/?b=richland2&s=268421
https://boardpolicyonline.com/?b=richland2&s=268421
https://boardpolicyonline.com/?b=richland2&s=268423
https://boardpolicyonline.com/?b=richland2&s=268423
http://www.richland2.org/


 

 

KHÁM XÉT VÀ THẨM VẤN 
Để tăng cường an ninh trong trường học và thực thi các chính 
sách của hội đồng, nội quy trường học và luật của tiểu bang, 
ban giám hiệu học khu và các nhân viên được chỉ định tại 
trường được phép thực hiện các cuộc khám xét hợp lý theo 
quy trình được chỉ ra tại đây. Khi tiến hành các cuộc khám xét 
như vậy, nhân viên của trường sẽ cố gắng đảm bảo quyền 
riêng tư của các cá nhân. Thông báo sẽ được dán rõ ràng tại 
trường và ở các lối ra vào thường xuyên và các điểm khác trên 
khuôn viên trường, khuyến cáo các cá nhân rằng việc khám 
xét có thể được tiến hành như bên dưới. Nếu một cuộc khám 
xét được tiến hành đúng cách thu được bằng chứng rằng 
chính sách của Hội đồng, nội quy của trường, hoặc luật tiểu 
bang hoặc luật liên bang bị vi phạm, hành động kỷ luật thích 
hợp sẽ được đưa ra và trong trường hợp bằng chứng cho thấy 
rằng việc vi phạm luật, cơ quan thi hành pháp luật sẽ được 
thông báo.  

Khám xét một người hoặc đồ dùng cá nhân của một 

người 

Thủ tục khám xét một người hoặc đồ dùng cá nhân của 
một người phải tuân thủ đầy đủ “tiêu chuẩn về tính hợp 
lý” được thông qua bởi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tại New 
Jersey v.T.L.O. Tiêu chuẩn này yêu cầu việc khám xét phải 
“được xác đáng khi bắt đầu” có nghĩa là cán bộ của 
trường phải có cơ sở hợp lý cho sự nghi ngờ rằng việc 
khám xét sẽ đưa ra bằng chứng rằng học sinh đã hoặc 
đang vi phạm các chính sách của Hội đồng, nội quy của 
trường, hoặc luật của tiểu bang hoặc của liên bang. “Phạm 
vi liên quan một cách hợp lý” có nghĩa là việc khám xét 
thực tế được tiến hành phải có khả năng thu được bằng 
chứng về vi phạm cụ thể. Ngoài ra, việc khám xét phải 
được cân nhắc về tuổi tác va giới tính của các cá nhân bị 
khám xét và bản chất của sự vi phạm.  
Không có nhân viên trường học nào được tiến hành khám 
xét hàng loạt. Các khám xét học sinh phải được tiến hành 
hoặc được chấp thuận bởi hiệu trưởng hoặc người chỉ 
định của họ với sự có mặt nhân chứng là nhân viên/nhân 
viên có chuyên môn. 

Khám xét tủ khóa, bàn học và tài sản của trường 

Học khu cung cấp tủ khóa, bàn và các tài sản của trường cho 
học sinh sử dụng trong năm học. Vì học khu giữ quyền sở 
hữu với tài sản nói trên, các cán bộ của trường có thể tiến 
hành khám xét ngẫu nhiên không thông báo những tài sản 
này. Học sinh sẽ được thông báo vào đầu năm học rằng 
những tài sản đó có thể được khám xét bất kể lúc nào.  
Nhà trường sẽ thông báo cho học sinh những quy định về tủ 
khóa sau:  

• Học sinh chịu trách nhiệm về đồ đạc trong tủ 
được giao cho mình. 

• Học sinh giữ cho tủ được khóa 

• Học sinh không được cho học sinh khác mở tủ 
khóa của mình.  

• Học sinh phải báo cáo ngay lập tức các hư hỏng, 
không an toàn về tủ khóa của mình.  

Khám xét xe hơi trong trường  

Học sinh được phép đậu xe trong khu vực của trường như 
một đặc ân, không phải quyền. Vây nên toàn bộ học sinh 
muốn đậu xe trong trường trước tiên phải được cấp phép 
đậu xe từ ban giám hiệu trường. Để có được giấy phép đậu 
xe, học sinh phải ký vào đơn xác nhận học sinh hiểu và 
đồng ý với các điều khoản liên quan tới việc sử dụng bãi 
đậu xe được đưa ra bên dưới. Các xe không có giấy phép 
đậu sẽ bị cẩu đi và học sinh phải trả phí cẩu đi.  

Vì đậu xe trong trường là một đặc ân, nhà trường giữ 
quyền khám xét định kỳ với các xe đậu tại trường. Trường 
có thể tiến hành khám xét bên ngoài xe hơi của học sinh 
trong khuôn viên trường, cán bộ trường có thể quan sát 
những thứ bên trong xe một cách dễ dàng. Bên trong xe 
của học sinh, bao gồm cả nhưng thứ như cốp xe, hộc đồ và 
các đồ dùng cá nhân trong xe có thể bị khám xét bất kể khi 
nào cán bộ trường có lý do tin rằng học sinh đang vi phạm 
chính sách của Hội đồng, nội quy của trường hoặc luật của 
tiểu bang hoặc liên bang, như mô tả “tiêu chuẩn về tính 
hợp lý” được chỉ ra ở trên. Khi cán bộ trường cần vào bên 
trong xe đậu tại khuôn viên trường vì mục đích tiến hành 
khám xét theo “tiêu chuẩn về tính hợp lý”, trước tiên họ sẽ 
yêu cầu học sinh. Nếu học sinh từ chối để cán bộ trường 
vào xe cả mình, học sinh đó có thể bị kỷ luật, bao gồm cả 
việc mất quyền được đậu xe.  

Khám xét bởi chó nghiệp vụ 

Việc sử dụng chó nghiệp vụ để khám xét các chất cấm, vũ 
khí và bom trong trường trên cơ sở ngẫu nhiên không thông 
báo. Với yêu cầu từ hiệu trưởng, một con chó nghiệp vụ với 
người dẫn có thể vào trường để ngửi khóa, bàn, cặp sách và 
bên ngoài của xe hơi. Chó nghiệp vụ được huấn luyện sẽ 
không khám xét học sinh. Chó nghiệp vụ phải được dẫn bởi 
một người được huấn luyện và phải chịu trách nhiệm về các 
hành động của chó. Trong trường hợp chó cảnh báo người 
dẫn về chất cấm, vũ khí hoặc bom, cán bộ trường sẽ có cơ 
sở hợp lý để tiến hành khám xét theo như các thủ tục nêu ra 
trên đây.  

Thẩm vấn bởi cán bộ của trường  

Giáo viên và ban giám hiệu của trường có thể hỏi học sinh về 
bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hoạt động của trường và/hoặc 
việc thực thi các quy tắc của trường. Nhân viên sẽ tiến hành 
thẩm vấn một cách kín đáo và dưới mọi hoàn cảnh, tránh cho 
học sinh bị mắc cỡ khi bị hỏi. Học sinh nào trả lời sai hoặc lảng 
tránh hoặc từ chối trả lời các câu hỏi phù hợp có thể bị kỷ luật.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thẩm vấn bởi cơ quan thi hành pháp luât 

Khi cán bộ thi hành luật pháp thấy cần thiết để hỏi học sinh trong 
ngày đi học, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ sẽ hợp 
tác với cơ quant hi hành pháp luật và yêu cầu được có mặt để 
bảo vệ quyền lợi của học sinh. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ 
định của họ cẩn phải cố gắng liên lạc với phụ huynh/người giám 
hộ hợp pháp và yêu cầu họ có mặt. Nếu cố gắng này không thực 
hiện được, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ sẽ tiếp 
tục cố gắng thông báo với phụ huynh/người giám hộ rằng việc 
thẩm vấn của cơ quan thi hành luật pháp đã diễn ra lại trường.  

Liên hệ với cơ quan thi hành pháp luật  

Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ sẽ liên lạc với cơ 
quan thi hành pháp luật ngay lập tức khi có người đang hoặc đã 
tham gia vào các hoạt động trên khuôn khổ của trường hoặc 
hoặt động trường tài trợ có thể dẫn tới thương tích hoặc đe dọa 
nghiêm trọng về thương tích cho họ hoặc người khác trong 
khuôn viên của trường.  

Máy dò kim loại 
Khi ban giám hiệu của trường có lý do chính đáng tin rằng học 
sinh nào đó đang sở hữu vũ khí, khi có cách tìm vũ khí tại 
trường, khi bạo lực liên quan tới vũ khí đã xảy ra tại trường, 
hoặc khi ban giám hiệu xác định rằng an toàn của trường yêu 
cầu việc đó, máy dò tìm kim loại cầm tay sẽ được dùng theo các 
thủ tục được thiết lập. Bất kỳ khám xét người của học sinh do 
kích hoạt máy dò sẽ được tiến hành riêng tư.  
Mục đích của việc dùng máy dò kim loại là để tăng cường an 
ninh bằng cách ngăn chặn học sinh mang vũ khí hoặc các vật 
dụng nguy hiểm khác và trường hoặc tới các sự kiện được tài trợ 
của trường. Quy định của học khu quy đinh rằng học sinh không 
được sở hữu, sử dụng hoặc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Học 
sinh nào vị phạm các quy định của học khu sẽ bị kỷ luật theo 
chính sách của học khu.  

Thiết bị giám sát 
Đây là chính sách của Richland Two sử dụng thiết bị quay video 
để thúc đẩy và nâng cao sự an toàn về thể chất của học sinh, 
giáo viên và nhân viên.  

Xâm phạm 
Theo luật của tiểu bang, một học sinh có thể bị bắt nếu đi vào 
khu vực không được phép trong trường học. Khách thăm trường 
không được cấp phép bởi ban giám hiệu sẽ bị yêu cầu rời khỏi 
trường.  

TRANG PHỤC HỌC SINH 
Học sinh của Richland Two được yêu cầu phải ăn mặc, chỉnh tề hoặc cư 
xử sao cho không làm mất tập trung hoặc gián đoạn trong chương 
trình giáo dục hoặc hoạt động một cách có trật tự của trường. Ngoại 
hình và đạo đức cá nhân của học sinh  

 
 
 
phải đề cao sức khỏe và an toàn, góp phần tạo ra một môi 
trường thuận lợi cho việc dạy và học và thể hiện một hình ảnh 
tích cực của học khu với cộng đồng. Ban giám hiệu của trường 
sẽ chịu trách nhiệm xác định các vị phạm trong chính sách này. 
Hiệu trưởng có quyền sửa đổi các điều khoản nào mà họ cho 
rằng có lợi nhất cho học sinh hoặc quá trình giáo dục. Hội 
đồng sẽ xem lại chính sách cho các thay đổi nếu cần trên cơ sở 
định kỳ.  
Ban giám hiệu sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về sự phù hợp 
của trang phục, vẻ ngoài và các phù hiệu của học sinh, các 
tuyên bố hoặc thông điệp của học sinh trên sân trường. Ban 
giám hiệu có quyền nghiêm cấm học sinh mặc quần áo hoặc 
đeo các phù hiệu, các tuyên bố hoặc thông điệp dẫn tới, hoặc 
có dẫn tới sự gián đoạn hoặc can thiệp vào môi trường học 
tập.  

Trang phục của học sinh cấp trung học cơ sở/phổ thông trung 

học AR JICA-R S 

Trang phục, tóc, và/hoặc các thể hiện khác không được quá 
cực đoan hoặc không phù hợp với bối cảnh trường học để 
làm gián đoạn quá trình giáo dục. Vì vậy, món đồ nào được 
coi là gây mất tập trung, hở hang, hoặc gợi cảm hoặc có thể 
gây rối sẽ không được phép mặc. Không được phép mặc đồ 
có thể gây ra mối đe dọa an toàn cho một người hoặc 
những người khác.  
Điều này bao gồm dây chuyền nặng không được làm từ trang 
sức, lưỡi câu, nhẫn nhiều ngón (nhẫn được hàn với nhau giống 
như các đốt ngón tay, hoặc nhẫn có thể được sử dụng như một 
vũ khí), vòng đeo tay hoặc vòng cổ có nạm, dây chuyền từ 
mũi/môi tới tai, .v..v.. 
Sẽ không được phép xỏ khuyên bất thường gây rối trật tự của 
trường học hoặc gây mất tập trung trong môi trường học tập.  
Trang phục, vật phẩm và các món đồ khác không hiện ra hoặc có 
bằng chứng về thành viên hoặc đảng phái nào về “băng đảng” 
với cảm nhận tiêu cực. Để xác định liệu một học sinh có đang vi 
phạm về việc bị cấm mặc/thể hiện về món đồ liên quan tới băng 
đảng hay không, học khu sẽ duy trì, trong tất cả các văn phòng 
trường, ví dụ dấu hiệu của băng đảng tiềm ẩn bao gồm biểu 
tượng, tín hiệu tay,  hình ảnh và quần áo/phụ kiện (như trong 
Chính sách JICF – Hội nhóm bí mật/hoạt động băng đảng). Khăn 
rằn và khăn chùm đầu không được phép trong trường và sẽ bị 
tịch thu và tiêu hủy. Châm cài tóc và lược không được phép để 
trên đầu. Băng đô và ruy băng được phép đeo. Học sinh không 
được đội mũ hoặc các thứ đội trên đầu vào trường. Những món 
đồ này sẽ bị tịch thu. Khăn đội đầu theo tôn giáo được phép đội. 
Ban giám hiệu của trường sẽ không chịu trách nhiệm về những 
món đồ bị tịch thu.  

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Quần áo, vật dụng hoặc các món đồ khác hiển thị quảng cáo, 
hoặc thông điệp hoặc hình ảnh mô tả hoặc gợi ý rượu, thuốc 
lá, ma túy, vũ khí hoặc tình dục đều bị cấm.  
Quần áo, vật dụng, hoặc các món đồ khác hiển thị biểu 
tượng, thông điệp hoặc tuyên bố làm người khác mất 
tập trung, can thiệp vào các chương trình học tập, hoặc 
gây ra sự gián đoạn đều bị cấm.  
Trang phục không được hở hang, khiêu dâm, tục tĩu, thô 
tục hoặc khiếm nhã. Áo phải dài trên đầu ngón tay đảm 
bảo khi học sinh ngồi xuống hoặc tham gia vào các hoạt 
động của trường.  
Quần phải được mặc ở phần eo tự nhiên và quần áo 
lót không bị lộ ra. Nếu quần không vừa, thắt lưng phải 
được đeo để cố định quần.   
Trang phục không có tay không được để lộ đồ lót. Áo sơ mi 
không được bó sát, xẻ sâu hoặc lộ khe ngực. Áo sơ mi phải đủ 
rộng và che hết phần thân trên. Áo ngắn hoặc áo hai dây sẽ 
không được phép mặc.  

Quần áo phải che eo và lưng và da không bị lộ ra giữa quần và 
áo.  
Không mặc quần áo có thể nhìn xuyên qua hoặc vải lưới mà 
không có áo phù hợp mặc bên trong.  

Không mặc quần áo vừa vặn quá mức (ví dụ, vải thun). 
Quần bó, quần yoga hoặc quần cạp trễ vừa vặn và có áo dài 
trên đầu ngón tay về chiều dài.  

Học sinh có thể không tiếp tục đi học khi mặc đồ không phù 
hợp, vật dụng hoặc các món đồ trưng bày ra như được định 
nghĩa trong chính sách này. Phụ huynh/người giám hộ hợp 
pháp hay học sinh đều không chịu gánh nặng thực thi chính 
sách này chỉ cho nhà trường. Phụ huynh/người giám hộ hợp 
pháp và học sinh được yêu cầu tuân thủ để đảm bảo rằng 
một môi trường thoải mái, an toàn và không đối đầu được 
cung cấp cho tất cả học sinh. Ban giám hiệu và thành viên 
nhà trường được yêu cầu tuân thủ nghiêm nghị chính sách 
về trang phục mọi lúc.  
Vi phạm chính sách này sẽ dẫn tới những hậu quả sau: 

• Trong trường hợp ban giám hiệu xác định trang 
phục, vật dụng hoặc các đồ biểu hiện không phù hợp 
cho trường theo chính sách này, ban giám hiệu sẽ 
yêu cầu học sinh tháo vật dụng hoặc món đồ đó ra, 
lộn mặt không phù hợp vào bên trong, hoặc thay 
quần áo không phù hợp và đưa quần áo thay thế có 
sẵn cho học sinh mặc.  

• Nếu, một khi đã yêu cầu, học sinh từ chối tuân thủ 
yêu cầu của ban giám hiệu theo chính sách này, học 
sinh sẽ bị phạt và nhà trường sẽ liên lạc với phụ 
huynh/người giám hộ.  

• Vi phạm nhiều lần hành vi này sẽ được coi là gây rối 
trong vi phạm về đạo đức của học sinh. Tuy nhiên, 
những vi phạm về chính sách này sẽ không ảnh hưởng 
tới báo cáo kỷ luật của học sinh trong các năm học 
sau.  

• Ban giám hiệu sẽ xác định thời gian học tập bị 
mất mà học sinh phải học bù do phải ra khỏi lớp 
học vì vi phạm chính sách này. Thời gian học tập 
sẽ được bù sau giờ học chính và phụ 
huynh/người giám hộ phải chi trả chi phí cho 
giáo viên ở lại và hướng dẫn học sinh. Nếu không 
làm như vậy, học sinh có thể sẽ phải học lại môn 
học đó.  

Trường tiểu học 

Khi trang phục của học sinh làm gián đoạn chương trình học tập, 
hoặc nó đe dọa tới sự an toàn hoặc sức khỏe, những hành động 
phù hợp sẽ được đưa ra. Nếu, theo quan điể của giáo viên và ban 
giám hiệu, trang phục của học sinh làm gián đoạn, phụ 
huynh/người giám hộ của học sinh đó sẽ được thông báo và học 
sinh sẽ bị ra khỏi lớp cho tới khi mặc trang phục phù hợp.  

Đồng phục 

Để cải thiện kỷ luật, giảm vi phạm. khuyến khích đi học và tăng 
cường môi trường học tập, Hội đồng sẽ cho phép các học khu có 
chương trình mặc đồng phục. Trường sẽ thăm dò ý kiến của giáo 
viên và phụ huynh để xác định liệu trường muốn áp dụng 
và/hoặc tiếp tục chương trình đồng phục học sinh hay không. 
Trường sẽ tiếp tục cuộc thăm dò này trong khoảng thời gian là ba 
năm.  

Các trường quyết định tham gia vào chương trình đồng phục học 
sinh sẽ tuân thủ các hướng dẫn sau:  

• Mỗi trường, với đóng góp từ phụ huynh, sẽ xác 
định mẫu đồng phục. Học khu kêu gọi các trường 
lựa chọn loại đồng phục phổ biến, chung chung 
có thể có sẵn với chi phí khiêm tốn từ các nhà bán 
lẻ địa phương. 

• Trường sẽ báo cho phụ huynh ít nhất ba tháng 
trước khi triển khai chương trình đồng phục học 
sinh. 

• Nhà trường sẽ không coi một học sinh không tuân 
thủ nếu học sinh đó mặc đồng phục của một tổ 
chức thanh niên được công nhận trên toàn quốc 
như là Nam hướng đạo sinh, Nữ hướng đạo sinh, 
Junior ROTC, ..v..v.,vào một ngày học bình 
thường.  

Kế hoạch hỗ trợ tài chính cho đồng phục  

Nhà trường sẽ không từ chối học sinh đến trường hoặc phạt 
nếu học sinh không mặc đồng phục vì lý do khó khăn về tài 
chính. Mỗi trường sẽ có kế hoạch cho phụ huynh/người giám 
hộ hợp pháp nào không thể mua đồng phục.  

Phụ huynh nào không mua được đồng phục có thể yêu cầu 
hỗ trợ tài chính từ trường. Cá nhân phải thiết lập nhu cầu tài 
chính để làm hài lòng hiệu trưởng vì học khu không mong 
muốn trường phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp quần 
áo đi học cho học sinh.   

Mỗi trường sẽ làm việc với nhân viên, cộng đồng trường học 
địa phương và các đối tác trong kinh doanh để xác đinh các 
nguồn lực hỗ trợ các gia đình trong việc mua đồng phục.  

 



 

Nhà trường sẽ duy trì một danh sách các cơ quan cộng đồng, 
đơn vị bán lẻ đồng phục, các công ty và cá nhân sẵn sàng hỗ 
trợ các gia đình cần giúp đỡ về việc mua đồng phục.  
Nhà trường có thể hỏi Hiệp hội phụ huynh hoặc các tình 
nguyện viên của trường nỗ lực phối hợp để cung cấp hỗ trợ 
cần thiết.  

Nhà trường có thể hỏi Hiệp hội phụ huynh hoặc các tình 
nguyện viên phối hợp với chương trình bán và mua đồng 
phục đã qua sử dụng. 

Thủ tục miễn trừ 

Bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể miễn trừ con mình khỏi 
chương trình đồng phục học sinh bằng cách tuân thủ các 
quy trình sau:  

• Yêu cầu bằng thư hoặc trực tiếp đơn miễn trừ học 
sinh khỏi chương trình đồng phục học sinh.  

• Hoàn thành và nộp đơn cho hiệu trưởng. 

• Gặp với ban giám hiệu nhà trường để trao đổi về 
chương trình đồng phục để chắc chắn rằng phụ huynh 
hiểu về các mục tiêu của chương trình và để xác định rõ 
bản chất về việc phản đối của phụ huynh/người giám hộ 
hợp pháp.  

Xử lý kỷ luật 

Trước khi tiến hành bất kể hành động nào chống lại học sinh 
không tuân thủ chương trình đồng phục học sinh, hiệu 
trưởng hoặc người được chỉ định thay thế họ sẽ trao đổi với 
phụ huynh/người giám hộ để tìm kiếm sự hợp tác. Nhà 
trường sẽ không xem là học sinh không tuân thủ nếu phụ 
huynh/người giám hộ chọn không tham gia chương trình 
theo các quy trình được liệt ra trong chính sách này và quy 
tắc của ban giám hiệu. Nhà trường sẽ chỉ kỷ luật học sinh 
sau khi học sinh đã nhận hỗ trợ và hợp tác khác.  
 

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TRONG TRƯỜNG HỌC 
Chính sách JICJ của Hội đồng về việc học sinh sở hữu/sử dụng 
điện thoại di động/thiết bị điện tử - Electronic 
Communication Devices (ECD) trong trường. Nhấn vào đây 
để đọc chính sách này.  

Học sinh sở hữu một thiết bị điện tử trong trường là một đặc 
quyền có thể bị tước bỏ nếu học sinh không tuân thủ các điều 
khoản và quy định của chính sách này, hoặc sử dụng sai đặc 
quyền này. Học sinh phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ gìn 
và bảo mật thiết bị điện tử của mình.  

Học khu và hội đồng khuyến nghị rằng học sinh không chia sẻ 
thiết bị điện tử của mình trừ khi nó được dùng cho mục đích 
cụ thể trong học tập. Học khu và hội đồng không chịu trách 
nhiệm nếu thiệt bị điện tử bị trộm, mất, hư hỏng hoặc phá 
hoại trong khuôn viên trường, hoặc sử dụng trái mục đích.  

Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp được tư vấn là cách 
tốt nhất để liên lạc với con mình trong giờ học là gọi cho 
văn phòng trường. Học sinh có thể sử dụng điện thoại của 
trường để liên lạc với phụ huynh/người giám hộ hợp pháp 
trong giờ học với sự cho phép của ban giám hiệu.  

 

Trường tiểu học và THCS 

Học sinh trường tiểu học và THCS không được sử dụng điện thoại di 
động và máy nhắn tin khi ở trong trường trong giờ học (Thời gian bắt 
đầu và kết thúc sẽ được bắt đầu và kết thúc bằng chuông báo.) 

Trường PTTH 

Học sinh trường PTTH được dùng các thiết bị điện tử như điện 
thoại di động, máy nhắn tin hoặc các thiết bị liên lạc khác trước 
và sau giờ học, trong giờ nghỉ giải lao, trong “khu vực tự do” 
(được xác định bởi hiệu trưởng) và nếu giáo viên cho là phù hợp 
và hiệu trưởng đồng ý cho những mục đích giáo dục và học tập. 
Sử dụng vào các mục đích khác được coi là lạm dụng và vi phạm 
có thể bị kỷ luật.  
Hậu quả 

• Lần vi phạm đầu tiên – cảnh cáo/tịch thu thiết bị và trả lại 
học sinh vào cuối ngày học 

• Lần vi phạm thứ hai – tịch thu và trả lại cho phụ 
huynh/người giám hộ 

• Lần vi phạm thứ ba – tịch thu thiết bị, trả lại cho phụ 
huynh/người giám hộ và đặc quyền có thiết bị sẽ bị tước 
đi cho thời gian còn lại của năm học.  

• Lần vi phạm thứ tư – tịch thu thiết bị và trả lại vào cuối 
năm học.  

Cấm sử dụng thiết bị điện tử  

Học sinh bị cấm sử dụng thiết bị điện tử để chụp hình, ghi 
âm hoặc gửi lời nói (ví dụ, ghi âm) và/hoặc hình ảnh (ví dụ 
hình ảnh, video) của bất kỳ học sinh, nhân viên hoặc người 
nào trong trường hoặc khi tham gia vào một hoạt động học 
tập nào mà không thông báo trước hoặc được phép ghi 
hình/chụp/quay video của những từ ngữ hoặc hình ảnh đó. 
Sử dụng thiết bị điện tử để chụp hoặc truyền đoạn ghi âm 
và/hoặc hình ảnh/video của một cá nhân nào mà không 
được sự cho phép của họ được coi là xâm phạm quyền 
riêng tư và không được phép, trừ khi hiệu trưởng cho 
phép. 
Học sinh không được phép sử dụng thiết bị điện tử để chụp 
hình hoặc ghi âm/ghi hình trong phòng tủ đồ, nhà vệ sinh, 
hoặc trên xe buýt hoặc trên các phương tiện của nhà 
trường. Việc sử dụng thiết bị điện tử để chụp hình hoặc ghi 
âm/ghi hình là bị nghiêm cấm trong lớp học, trừ khi giáo 
viên cho là phù hợp và phục vụ cho mục đích học tập và 
giảng dạy.  
Cấm học sinh sử dụng thiết bị điện tử theo bất kỳ cách nào 
có thể tạo cho người khác có cảm giác bị đe dọa, làm nhục, 
bị quấy rối, mắc cỡ hoặc de dọa. (xem Chính sách 
JICFAA, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt). 
Học sinh cũng bị cấm sử dụng thiết bị điện tử để chụp và gửi tin nhắn 
hoặc các thông tin khác có tính chất cấu thành gian lận, trộm cắp, 
hoặc gian dối trong học tập. Tương tự như vậy, học sinh bị cấm sử 
dụng thiết bị điện tử để nhận các thông tin như vậy.  
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Kỷ luật sẽ được áp dụng theo phương pháp lũy tiến dựa 
vào số lần đã vi phạm và/hoặc bản chất của các tình huống 
xung quanh một vi phạm cụ thể. Nếu thiết bị điện tử bị tịch 
thu, nó sẽ được hoàn trả lại cho phụ huynh/người giám hộ 
hợp pháp của học sinh sau khi học sinh tuân thủ bất kỳ hậu 
quả của các kỷ luật khác. Bất kể thiết bị điện tử nào bị tịch 
thu bởi nhân viên của học khu sẽ được đánh dấu lại với tên 
của học sinh và lưu giữ tại vị trí an toàn trong trường cho 
tới khi phụ huynh/người giám hộ hợp pháp nhận lại. Các 
thiết bị điện tử được lưu giữ tại học khu sẽ không bị khám 
xét hoặc động tới trừ khi cán bộ nhà trường có nghi ngờ 
hợp lý rằng việc khám xét cần được thực hiện để tìm ra 
bằng chứng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy tắc của 
trường. Bất kỳ sự khám xét nào cũng sẽ được thực hiện theo 
Chính sách JIH (Khám xét và thẩm vấn học sinh). Nếu nhiều vi 
phạm xảy ra, học sinh sẽ bị mất đặc ân mang thiết bị điện tử 
tới trường cho tới hết năm học. Học sinh, phụ huynh/người 
giám hộ hợp pháp, giáo viên và nhân viên cần biết rằng học 
khu có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật đối với học sinh 
theo Chính sách JICDA/JICDA-R liên quan tới hành vi của 
học sinh bên ngoài khuôn viên trường.  

 

ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ 
Học khu cung cấp máy tính, internet và các tài nguyên 
phục vụ cho việc nghiên cứu và truyền thông điện tử cho 
những mục đích sử dụng cụ thể cho nhân viên, học sinh và 
những người được phép khác. Quy tắc hành chính IJNDB-R 
(2) Giao tiếp điện tử và Quản lý dữ liệu (Học sinh được 
phép sử dụng Công nghệ) quản lý việc sử dụng máy tính 
của học khu, mạng lưới, internet và tài nguyên phục vụ 
cho việc nghiên cứu và truyền thông điện tử; bảo vệ tính 
toàn vẹn của các hoạt động và chương trình giảng dạy của 
học khu; và vạch ra các quyền và nghĩa vụ của học sinh. 
Những quy tắc này sẽ có hiệu lực toàn thời gian và mọi nơi 
kể cả không thuộc khuôn viên của học khu và áp dụng cho 
toàn bộ tài nguyên hoặc hệ thống công nghệ mà học khu 
sở hữu hay vận hành, được học khu đăng ký và/hoặc trả 
tiền cho toàn bộ thiết bị cá nhân khi được sử dụng trong 
khuôn viên trường hoặc ảnh hưởng tới sự vận hành của 
nhà trường.  

Thông tin bảo mật 

Hệ thống tài nguyên về nghiên cứu, thông tin và truyền thông 
của học khu có các biện pháp an ninh tại chỗ; tuy nhiên, 
những biện pháp này không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết 
quả là, thông tin thông thường được cân nhắc là cá nhân 
hoặc bảo mật không được gửi qua tài nguyên truyền thông 
của học khu trừ ngoại trừ thông qua các phương tiện được 
triển khai cho mục đích đó hoặc được duyệt cho mục đích đó 
bởi Phòng Công nghệ thông tin. Học khu không chịu trách 
nhiệm về thông tin bị mất hoặc đánh cắp được gửi đi hoặc 
thông qua tài nguyên truyền thông của học khu.  

 
 

Sử dụng Công nghệ trái phép và Truy cập trực tuyến  
Nghiêm cấm những hành động sau đây: 

• Cố tình tải và tạo ra vi rút 
• Tải hoặc cố gắng tải vào phầm mềm hoặc tập tin 

trong máy tính của trường mà không được phép 
của huấn luyện viên công nghệ và học tập.  

• Tải hoặc cố gắng tải vào phần mềm hoặc tập tin 
vào mạng lưới của học khu mà không được phép 
của Phòng Công nghệ Thông tin 

• Truy cập và thay đổi thông tin mà không có sự cho 
phép 

• Thay đổi mật khẩu mà không được phép 
• Truy cập trái phép, bao gồm cái gọi là “hack” hoặc 

các hoạt động bất hợp pháp của trẻ vị thành niên 
trực tuyến 

• Tiết lộ hoặc sử dụng hoặc phổ biến trái phép thông 
tin cá nhân của trẻ vị thành niên 

Học khu nghiêm cấm việc sử dụng mạng lưới và internet để 
đăng nhập có chủ ý, xem, tải, lưu trữ, truyền thông tin hoặc 
nhận bất kỳ thông tin gì bao gồm các tài liệu vi phạm chính 
sách của học khu hoặc quy tắc của ban giám hiệu, hoặc bất kể 
luật pháp địa phương, bang và/hoặc luật hay quy định của 
liên bang.  Các tài liệu cấm bao gồm, nhưng không giới hạn 
bởi những mục dưới đây:  

• Nội dung khiêu dâm hoặc tục tĩu 
• Đe dọa 
• Tài liệu có chủ ý, hoặc có thể được nhận thức một 

cách hợp lý là quấy rối tình dục hoặc phân biệt đối 
xử 

• Sử dụng không thích hợp tài liệu có bản quyền 
hoặc được bảo hộ bởi bí mật thương mại 

• Tài liệu được sử dụng để tiếp tục hoạt động kinh 
doanh thương mại, quảng cáo sản phẩm, truyền vi 
rút hoặc hoạt động chính trị 

• Tài liệu có nguy cơ cản trở môi trường học tập 
Học khu có quyền giám sát và/hoặc xem xét toàn bộ việc 
sử dụng mạng lưới và internet của học khu, và những 
người sử dụng không có quyền riêng tư trong các thông 
tin được truy cập, xem, tải, lưu trữ, gửi đi và nhận về.  

Sử dụng mạng lưới và Internet 

Học sinh có thể truy cập vào mạng lưới và internet của học 
khu cho mục đích giáo dục và hoạt động của học khu. Học 
sinh sẽ nhận hướng dẫn cách sử dụng hợp lý hệ thống 
mạng lưới và internet của học khu.  

Học khu sẽ không chịu trách nhiệm nếu học sinh sử dụng 
các tài nguyên truyền thông điện tử không thích hợp hoặc 
vi phạm quy định về bản quyền, lỗi của học sinh, hoặc sự 
bất cẩn hoặc phát sinh chi phí cho học sinh. Học khu sẽ 
không chịu trách nhiệm đảm bảo về sự chính xác hoặc sử 
dụng bất kể thông tin nào được tìm thấy trên mạng.  
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Internet và An toàn Trực tuyến  

Internet có thể cung cấp một bộ sưu tập về tài nguyên giáo 
dục cho học sinh. Nó là một mạng lưới toàn cầu và không 
thể nào có thể kiểm soát tất cả các thông tin có sẵn. Vì 
thông tin xuất hiện, biến mất và thay đổi liên tục, không 
thể nào dự đoán hoặc kiểm soát những gì học sinh có thể 
định vị. Học khu không đảm bảo về độ chính xác của thông 
tin nhận được từ internet. Mặc dù học sinh sẽ được giám 
sát bởi giáo viên khi ở trong mạng lưới, không thể liên tục 
giám sát các cá nhân học sinh về việc truy cập cái gì trong 
mạng lưới. Một số học sinh có thể thấy những thông tin 
không có giá trị giáo dục.  

Truy cập vào các trang không phù hợp 

Các hoạt động internet của học sinh sẽ được giám sát bởi học 
khu để ngăn học sinh truy cập vào các trang không phù hợp có 
mô tả bằng hình ảnh bao gồm khiêu dâm, khiêu dâm trẻ em hoặc 
có hại cho trẻ em. Học khu sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ công 
nghệ để bảo vệ học sinh truy cập vào các trang không phù hợp.  

Học khu sẽ cung cấp thông báo hợp lý về và ít nhất một cuộc họp 
điều trần công khai hoặc cuộc họp để giải quyết và truyền đạt các 
biện pháp internet của mình.  

Báo cáo  

Cán bộ kỹ thuật máy tính của học khu và trường cũng như những 
nhân viên của học khu đang làm việc với máy tính và bắt gặp hình 
ảnh khiêu dâm của trẻ em phải báo cáo việc này với cơ quan thi 
hành luật pháp. Báo cáo phải bao gồm tên và địa chỉ của chủ sở 
hữu hoặc người sử dụng máy tính.  

Chương trình giáo dục hành vi trực tuyến 

Học khu sẽ giáo dục trẻ vị thành niên về hành vi trực tuyến phù 
hợp, bao gồm tương tác với các cá nhân khác trên các trang 
mạng xã hội, trong phòng trò chuyện, nhận thức và ứng phó với 
đe dọa trực tuyến, và sự an toàn và bảo vệ người sử dụng khi sử 
dụng thư điện tử và các loại hình công nghệ điện tử trực tiếp 
khác. Tổng giám thị hoặc người được chỉ định của họ sẽ xây dựng 
một chương trình để giáo dục học sinh về những vấn đề này.  

Hành vi ngoài khuôn viên trường  

Học sinh, phụ huyn/người giám hộ hợp pháp, giáo viên và nhân 
viên nên biết rằng học khu có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật 
đối với hành vi được khởi xướng và/hoặc được tạo ra bên ngoài 
trường liên quan đến việc sử dụng internet không phù hợp hoặc 
những tài nguyên trên các trang web nếu những hành vi đó gây 
ra các mối đe dọa hoặc can thiệp đáng kể tới hoặc làm gián đoạn 
công việc và kỷ luật của trường học, bao gồm kỷ luật đối với hành 
vi quấy rối và bắt nạt học sinh, bất kể hành động đó có liên quan 
đến học khu hay thiết bị cá nhân hoặc nguồn truy cập.  

 

 

 

 

 

 
 

Sử dụng thư điện tử 

Học sinh có thể sử dụng hệ thống thư điện tử có sẵn cho mục 
đích giáo dục và hoạt động của học khu. Những người được 
phép sử dụng sẽ nhận được hướng dẫn sử dụng hợp lý của học 
khu về hệ thư điện tử của học khu.  

Học khu nghiêm cấm sử dụng hệ thống email của mình cho 
mục đích không chuyên nghiệp/không phù hợp bao gồm, 
nhưng không dưới hạn với những điều dưới đây: 

• Tạo, gửi và nhận thư điện tử có bao gồm ngôn ngữ hoặc 
mô tả nào được cho rằng xúc phạm, đe dọa, khiêu dâm, 
tình dục, phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử 

• Bất kỳ việc sử dụng nào vị phạm quy định hoặc luật của địa 
phương, tiểu bang và/hoặc của tiểu bang 

• Thiết lập hoặc điều hành một doanh nghiệp thương mại 

Tất cả các tin nhắn điện tử được tạo, gửi đi và nhận về qua hệ thống 
thư điện tử của học khu, bao gồm những thư điện tử đã được tạo, 
gửi đi hoặc nhận về cho mục đích cá nhân, là tài sản của học khu. 
Học khu có quyền lưu trữ, giám sát và/hoặc xem xét toàn bộ việc sử 
dụng hệ thống thư điện tử và những người sử dụng không có quyền 
riêng tư trong bất kể một tin nhắn tự tạo, gửi đi và nhận về trong hệ 
thống thư điện tử của học khu.  

Sử dụng cá nhân các tài nguyên Nghiên cứu, Thông 
tin và Truyền thông của học khu 

Có thể sử dụng máy tính của học khu, mạng lưới và internet của học 
khu để tra cứu thông tin và các tài nguyên truyền thông của học khu 
một cách trong giới hạn là việc sử dụng đó không làm gián đoạn và 
cản trở hoạt động của học khu và các chương trình giảng dạy của họ. 
Việc sử dụng cá nhân quá mức có thể làm gián đoạn hoặc gây trở ngại 
đều bị cấm.  

Tất cả những người được phép sử dụng các tài nguyên nghiên cứ và 
truyền thông của học khu phải báo cáo bất kỳ việc sử dụng nào được 
cho là trái phép, quá mức hoặc vi phạm quy tắc hành chính. Nhân 
viên của học khu có chứng kiến, trải nghiệm hoặc biết về một vi 
phạm đáng ngờ phải báo cáo sự việc với giám sát trực tiếp của mình. 
Học sinh chứng kiến, trải nghiệm hoặc biết về hành vi vi phạm đáng 
ngờ phải báo cáo sự việc với giáo viên hoặc ban giám hiệu. Những 
người được ủy quyền sử dụng khác chứng kiến, trải nghiệm hoặc biết 
về hành vi vi phạm đáng ngờ phải báo cáo sự việc với ban giám hiệu 
học khu.  

Các hành vi đáng nghi ngờ sẽ được điều tra kỹ càng. Nếu nó được xác 
định là vi phạm về quy tắc hành chính, các biện pháp kỷ luật hoặc khắc 
phục sau đây sẽ được thực hiện:   

• Xem xét và những thay đổi có thể đối với mức độ giám 
sát và và các trường hợp được phép sử dụng 

• Giới hạn, giám sát và/hoặc chấm dứt đặc quyền của 
người vi phạm 

• Các biện pháp kỷ luật phù hợp với bộ luật kỷ luật học 
sinh của học khu,  bao gồm cả việc bị đuổi học



 

 

• Báo cáo với cơ quan thi hành pháp luật khi vi phạm đó 
được cho là vi phạm luật và hoặc quy đinh của tiểu 
bang hoặc liên bang 

Giữ gìn và xử lý hợp lý các thiết bị truyền 
thông điện tử 

Học sinh được yêu cầu giữ gìn các thiết bị truyền 
thông điện tử và tuân thủ các quy trình của trường về 
việc sử dụng, bảo quản và vận chuyển. Nhà trường có 
thể tính phí cho những hư hỏng học sinh cố ý gây ra 
cho thiết bị hoặc làm mất hoặc hư hỏng bất cẩn của 
thiết bị.  

 

CÁC QUY TRÌNH KỶ LUẬT VỚI VI PHẠM KỸ THUẬT 
Đây là một tài liệu đồng hành cho Quy tắc hành chính 
IJNBD-R(2) cho truyền thông điện tử và quản lý dự liệu. 
Tham khảo Chính sách Hội đồng quản trik và Kế hoạch 
Quản lý Thiết bị trường học để biết thêm thông tin.  

Ban giám hiệu có quyền xử lý bất kỳ hành động nào được đề 
cập trong tài liệu này hoặc bất kỳ hành động nào khác trong 
việc sử dụng sai công nghệ trong cách mà họ cảm thấy phù 
hợp nhất. Các hành vi vi phạm kỷ luật công nghệ cũng sẽ dẫn 
đến bị hạn chế sử dụng thiết bị điện tử cá nhân di động khi ở 
trong khuôn viên trường.  

Vị phạm mức độ 1 

• Giao tiếp bằng văn bản/lời nói, sử dụng thư điện tử, 
trang web hoặc các ứng dụng khi không được phép 

• Sử dụng trái phép internet hoặc trò chơi máy tính 

• Sử dụng trái phép vào các hoạt động ngoài trường học 

• Sử dụng ngôn từ tục tĩu, khích động hoặc bạo lực 

• Tham gia trái phép vào các phòng trò chuyện/tán 
gẫu/các dịch vụ nhắn tin 

• Cài đặt hoặc tải tài liệu có bản quyền bất hợp pháp 

• Tải về máy các ứng dụng trái phép 

• Tải/lưu trữ/tạo ra các tập tin, hinhf ảnh, video, nhạc, 
ứng dụng, dữ liệu, hoặc chương trình trái phép 

• Không giữ gìn và bảo quản thiết bị 

• Truyền tải thông tin cá nhân trái phép qua internet 

• Các hoạt động có thể làm gián đoạn môi trường học 
đường 

Hậu quả mức độ 1 (có thể bao gồm nhưng không giới hạn 
bởi những điều sau) cảnh cáo trong lớp học, liên lạc với 
phụ huynh, thông báo cho ban giám hiệu, phạt ở lại 
trường và/hoặc phạt trong trường.  

Vi phạm mức độ 2 
• Chia sẻ, sử dụng hoặc thay đổi thông tin đăng nhập của 

người khác 
• Không giữ gìn thiết bị dẫn tới hư hỏng 
• Thay đổi cấu hình phần mềm/phần cứng  
• Tải/lưu trữ/tạo các tập tin, hình ảnh, video, nhạc, ứng 

dụng, dữ liệu, chương trình trái phép, hoặc vi rút  
• Chụp hình, ghi âm, ghi hình mà không được phép của 

trường hoặc môn học 
• Thay đổi trái phép cài đặt chương trình hoặc các hành 

vi hoặc hoạt động làm hư hỏng hay gián đoạn mạng 

lưới của các thiết bị trường học 
• Gửi, truyền, truy cập, tải lên, tải xuống, hoặc phát tán 

tài liệu khiêu dâm, xúc phạm, tục tĩu hoặc đe dọa 
• Xóa, kiểm tra, sao chép, hoặc sửa đổi các tập tin/dữ 

liệu/cài đặt thiết bị thuộc vè người khác, bao gồm nhân 
viên, học sinh và học khu 

• Gửi thư rác – gửi hàng loạt email hoặc những email 
không phù hợp 

• Phá hoại (nhỏ) chẳng hạn cố gắng có ác ý làm hại hoặc 
phá hủy thiết bị sử hữu Học khu Richland Two 

• Chuyển bộ lọc Học khu Richland Two qua Web Proxy 
• Các hoạt động có thể làm gián đoạn môi trường học 

đường  
• Hành động vi phạm có sẵn trong chính sách của Hội 

đồng quản trị 

Hậu quả mức độ 2 bao gồm nhưng không giới hạn bởi 
những điều sau:  

• Liên lạc với phụ huynh 
• Thông báo cho ban giám hiệu 
• Phạt sau giờ học  
• Phạt tại trường  
• Đình chỉ học trong trường 
• Đình chỉ học ngoài trường 
• Báo cho cơ quan thực thi pháp luật  
• Đình chỉ học cùng khuyến nghị đuổi học và tịch thu 

thiết bị 
• Bồi thường và/hoặc bồi hoàn cho Học khu Richland Two 

cho tổn thất, phá hoại hoặc sửa chữa thực tế 
• Bồi thường – Học khu Richland Two có thể được bồi 

thường cho tổn thất, chi phí, hoạc hư hỏng bao gồm 
phí luật sư học khu phải trả liên quan tới bất kỳ vi 
phạm Chính sách sử dụng được chấp thuận nào  

• Tổn thất tạm thời của thiết bị và/hoặc truy cập vào 
mạng lưới của học khu 

Vi phạm mức độ 3 
• Bất kể hành động nào làm mất hiệu lực của thiết bị, 

thỏa thuận dịch vụ, giấy phép phần mềm hoặc bảo 
hành, ví dụ, nhưng không giới hạn bởi bẻ khóa hoặc 
can thiệp sâu vào (quá trình hack thiết bị để vượt 
qua phầm mềm quản lý kỹ thuật số) 

• Truy cập trái phép vào các tập tin chương 
trình/hack 

• Nội dung khiêu dâm (tài liệu khiêu dâm) 
• Đe dọa trực tuyến 
• Phá hoại (lớn) chẳng hạn như bất kỳ nỗ lực ác ý nào 

nhằm làm hại hoặc phash hủy máy chỉ hoặc trộm 
thuộc sở hữu của Học khu Richland Two 

• Gửi, chuyển, đăng nhập, tải lên, tải xuống, phát tán 
nội dung khiêu dâm, xúc phạm, tục tĩu, tài liệu đe dọa 
bao gồm đe dọa trực tuyến va bất kể cái gì có tính chất 
khiêu dâm 
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• Xóa hệ thống ứng dụng của học khu và thay đổi cài đặt của 
thiết bị trái phép 

• Sử dụng internet hoặc tài khoản email của trường/học khu 
để thu lợi tài chính hoặc thu lợi cá nhân, hoặc các hành vi 
phi pháp khác.  

• Các hành vi có thể làm gián đoán môi trường học đường  
• Bất kỳ việc sử dụng nào vi phạm luật hoặc quy định của địa 

phương, tiểu bang và/hoặc liên bang 
• Lặp lại vi phạm mức độ 1 hoặc mức độ 2  

Hậu quả mức độ 3 có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi 
những điều sau: 

• Mất quyền sử dụng thiết bị và/hoặc truy cập vào mạng lưới 
của học khu 

• Đình chỉ khỏi trường  
• Thông báo cho cơ quan thi hành pháp luật 
• Đình chỉ và/hoặc khuyến nghị đuổi học 
• Bồi thường và/hoặc bồi hoàn cho Học khu Richland Two tổn 

thất, phá hoại, hư hỏng hoặc sửa chữa thực tế.  
• Bồi thường – Học khu Richland Two có thể được bồi thường 

cho tổn thất, chi phí, hoạc hư hỏng bao gồm phí luật sư học 
khu phải trả liên quan tới bất kỳ vi phạm Chính sách sử dụng 
được chấp thuận nào  

AN TOÀN TRÊN XE BUÝT TRƯỜNG HỌC 
Xe buýt trường học được coi là một phần mở rộng của lớp học và 
hành vi của học sinh trên xe buýt là bắt buộc để phản ánh hành vi 
trong lớp. Vì an toàn của học sinh là mục tiêu cao nhất của học 
khu, học sinh đi xe buýt của trường phải tránh hoạt động náu 
nhiệt, ngôn ngữ không phù hợp hoặc làm tài xế mất tập trung. 
Yêu cầu này bắt đầu từ luật tiểu bang năm 1979 khi luật được 
thông qua cấm các hành vi sai trái trên xe buýt.  

Trò chuyện yên lặng thường được phép trên xe buýt; tuy nhiên 
học sinh không được phép la hét hoặc nói to. Tài xế có thể cấm 
nói chuyện khi âm lượng của cuộc trò chuyện tạo ra điều kiện 
không an toàn làm học sinh không thể nghe các hướng dẫn an 
toàn.  

Khi lên xe buýt, học sinh phải lên một cách có trật tự và di chuyển 
ngay lập tức tới chỗ ngồi của mình. Khi ra khỏi xe buýt, học sinh 
phải di chuyển có trật tự. Học sinh phải ngồi hướng ra phía trước 
và chân không được ở bên ngoài lối đi trên xe. Các món đồ theo 
như nhạc cụ ban nhạc hoặc balo đi học phải được đặt trong lòng 
của học sinh.  

Nghiêm cấm học sinh đưa một bộ phận cơ thể nào ra khỏi cửa sổ 
xe buýt.  

Học sinh không được ra hiệu hoặc giao tiếp với người ở bên 
ngoài xe buýt và không thiếu tôn trọng người tham gia giao thông 
hoặc người đi bộ quanh xe buýt.  
Học sinh phải dùng toàn bộ thiết bị điện tử tuân thủ Chính 
sách IJNDB/IJNDB-R(2) (Truyền thông điện tử và quản lý dữ 
liệu). Nghiêm cấm học sinh sử dụng thiết bị điện tử để chụp hình 
hoặc ghi hình/ghi âm trên xe buýt hoặc trên các phương tiện của 
học khu. 

Học sinh không được mang theo thức ăn và đồ uống đã 
được mở sẵn trên xe buýt trừ khi được chấp thuận bởi ban 
giám hiệu.  
Học sinh không được mang động vật lên xe buýt của trường 
Tất cả những thứ gì bị cấm trong trường cũng bị cấm trên xe 
buýt.  
Học sinh không được phép đứng trong khi xe buýt đang di 
chuyển. Học sinh không được làm hư hỏng bất kể bộ phận 
nào của xe buýt và phải hỗ trợ tài xế giữ cho xe buýt được 
sạch sẽ. Học sinh có thể được yêu cầu đóng cửa sổ vào cuối 
ngày hoặc trong trường hợp thời tiết xấu.  

Học sinh không được vận hành hoặc làm sáo trộn các lối 
thoát hiểm hoặc trần xe trừ khi có trường hợp khẩn cấp thực 
sự và không được vận hành cửa dịch vụ. Học sinh phải yên 
tĩnh khi xe buýt dừng tại nơi giao nhau với đường sắt. Bút, 
bút chì và các vật nhọn khác phải được để trong balo hoặc 
cầm theo túi đựng bút để tránh gây thương tích trên xe buýt.  

Trách nhiệm và hành động kỷ luật 

1. Tài xế xe buýt chịu trách nhiệm toàn thời gian về 
xe buýt và những người trên xe. Tuy nhiên, trong 
trường hợp liên quan đến kỷ luật, hiệu trưởng của 
mỗi trường có trách nhiệm giải quyết học sinh.  

2. Mặc dù tài xế xe buýt không thể yêu cầu học sinh 
rời khỏi xe vì lý do kỷ luật mà không được phép 
của hiệu trưởng, tài xế được chỉ định dừng xe buýt 
và gọi cho người giám sát khi hành vi của học sinh 
đe dọa sự an toàn của các học sinh khác. Tài xế xe 
buýt phải báo cáo toàn bộ các hành vi về quy định 
an toàn và bất kể vấn đề hành vi cho hiệu trưởng. 
Máy quay được cài đặt trong xe buýt để hỗ trợ tài 
xế và ban giám hiệu xử lý các vấn đề kỷ luật.  

3. Khi một vấn đề cần xử lý kỷ luật xảy ra trên xe buýt, 
hiệu trưởng sẽ báo cho phụ huynh về hành vi không 
phù hợp, cũng như hình thức kỷ luật được đưa ra. Hiệu 
trưởng có nghĩa vụ và quyền hạn đình chỉ hoặc đuổi học 
sinh ra khỏi xe buýt vì vi phạm quy tắc ứng xử của học 
sinh.  

Hậu quả bao gồm (nhiều hậu quả có thể phù hợp) nhưng 
không giới hạn ở việc cảnh báo miệng từ tài xế xe buýt và 
chuyển báo cáo cho trường, mất quyền đi xe buýt, phạt trong 
trường, phạt sau giờ học và/hoặc đình chỉ khỏi trường.  
Học sinh phạm các lỗi lớn như được giải thích trong các phần 
khác của cuốn sổ tay này cũng có thể bị đuổi khỏi xe buýt cho 
tới hết năm học.  
Thông tin bổ sung về các quy tắc ứng xử của xe buýt có sẵn từ 
ban giám hiệu. Hầu hết các xe buýt của Học khu Richland Two 
được trang bị với máy quay video. Ban giám hiệu có thể cho 
phép phụ huynh xem lại phần ghi hình trong những giới hạn 
cho phép. Tất cả các yêu cầu xem lại băng ghi hình phải được 
thông qua ban giám hiệu; Phòng vận chuyển không được 
quyền xem xét.  
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SỰ THAM GIA CỦA PHỤ HUYNH VÀ GIA ĐÌNH 
Phụ huynh/người giám hộ và thành viên gia đình là những giáo 
viên đầu tiên và có ảnh hưởng tới học sinh nhiều nhất và sự 
tham gia của họ là điều cần thiết cho thành công của học sinh 
tại trường. Nhận ra rằng thành tích học tập của học sinh được 
cải thiện phải được chia sẻ bình đẳng và là mục tiêu cuối cùng 
của phụ huynh/người giám hộ và gia đình; giáo viên; hệ thống 
trường học nói chung; và cộng đồng nói chung, học khu của 
chúng ta:  

• cung cấp hỗ trợ và phối hợp để ưu tiên sự tham gia của 
gia đình vào giáo dục. 

• thiết lập hiệu quả, giao tiếp hai chiều giữa toàn bộ phụ 
huynh/người giám hộ và nhà trường là thiết lập sự tôn 
trọng và niềm tin, đáp ứng các nhu cầu của các gia đình 
và khuyến khích sự hỗ trợ lẫn nhau giữa gia đình và nhà 
trường.  

 

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ GIÁO TRÌNH                                      
Trọng tâm của trải nghiệm của mỗi người học tại Richland 
Two là các tiêu chuẩn của Nam Carolina, các kỹ năng của thế 
kỷ 21 và nội dung khác có thể được nhận dạng qua giáo 
trình là cần thiết cho tất cả học sinh biết, hiểu và có thể làm. 
Nhấn vào đây để truy cập vào các đường dẫn vào các tiêu 
chuẩn sẵn sàng cho Đại học và nghề nghiệp của Nam 
Carolina.   

TỶ LỆ TÍNH ĐIỂM ĐỒNG BỘ CỦA TOÀN BANG 
Học khu sẽ tuân thủ tỷ lệ tính điểm đồng bộ được duyệt từ Hội 
đồng Giáo dục của Tiểu bang. Tỷ lệ tính điểm đồng bộ và hệ 
thống tính điểm GPA và xếp hạng lớp học sẽ áp dụng cho tất cả 
các môn học mang đơn vị Carnegie, bao gồm cả các đơn vị 
đạt được ở cấp trung học cơ sở/phổ thông trung học. Tỷ lệ 
tính điểm đồng bộ là như sau. 

 

A 90–100 

B 80–89 

C 70–79 

D 60–69 

F Dưới 60 

 

LÊN LỚP VÀ LƯU BAN 
    Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp, giáo viên, ban  
    giám hiệu, và các thành viên cộng đồng của Richland Two  
    có kỳ vọng cao đối với thành tích của học sinh.  

Tiêu chuẩn giáo trình giảng dạy của tiểu bang Nam Carolina 
thiết lập các tiêu chuẩn thách thức cho chương trình giảng 
dạy và thành tích của học sinh.  
Học khu khẳng định sự xuất sắc trong học tập cho tất cả học 
sinh. Chính sách IKE của Hội đồng quản trị mô tả các tiêu 
chuẩn học sinh của chúng ta cần phải đáp ứng để duy trì sự 
xuất sắc trong học tập và để được lên lớp đều. Nhấn vào đây 
để đọc chính sách IKE. Chính sách này sẽ được áp dụng cho 
toàn thể học sinh đang học chương trình phổ thông.  
Học sinh đang học trong các chương trình giáo dục đặc biệt 
sẽ được điều chỉnh bởi các Chương trình giáo dục cá nhân 
Individual Education Program (IEP). 
Học khu sẽ thực hiện chính sách này một cách công bằng, 
bình đẳng và nhất quán trong các trường. Nhà trường sẽ 
thông báo cho phụ huynh của những học sinh gặp khó khăn 
trong học tập. Khi có thể, thông tin về các hội thảo và hội 
thảo liên quan tới hỗ trợ và hướng dẫn phụ huynh tại nhà sẽ 
được cung cấp. 
 

 

GIÁO DỤC 
Học tập là nền tảng để xây dựng tất cả những gì 
chúng ta làm tại Richland Two. Trong môi trường 
sáng tạo của chúng tôi, tất cả các đối tác đều có 
kiến thức và kỹ năng thông qua chất lượng giảng 
dạy và các trải nghiệm hấp dẫn. Chúng tôi xác định 
các điểm mạnh và nhu cầu của học sinh và sử 
dụng dữ liệu đó để phát triển kinh nghiệm học tập 
giảng dạy và đánh giá dựa trên tiêu chí lấy học 
sinh làm trung tâm.  
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Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm về quyết định cho 
lên lớp hoặc lưu ban của học sinh từ bậc Mẫu giáo tới 
lớp 8. Hiệu trưởng sẽ cân nhắc về học lực cũng như 
các mảng liên quan tới giáo dục khác (sự trưởng 
thành về mặt xã hội, tình cảm và thể chất) trong sự 
phát triển của học sinh và sẽ chịu trách nhiệm để 
chắc chắn rằng phụ huynh được thông báo đầy đủ về 
sự tiến bộ và các lựa chọn cho con của họ.  
Mục đích của việc được lên lớp và lưu ban là để chắc 
chắn về thành công của học sinh. Khuyến cáo được 
đưa ra rằng học sinh sẽ không bị lưu ban hơn một lần 
trước khi bước vào lớp 3. Học sinh từ lớp 6 tới lớp 8 
sẽ được yêu cầu hoàn thành và đậu các môn học 
trong mỗi lớp học chính là văn học, toán, khoa học và 
xã hội học để được lên lớp hàng năm.  
Quyết định việc lưu ban của một học sinh từ bậc Mẫu 
giáo tới lớp 8 sẽ được đưa ra kèm theo văn bản về sự 
tiến bộ trong học tập.  
Học sinh từ lớp 9 tới lớp 12 sẽ được cấp tín chỉ cho 
những môn học đã được Sở Giáo dục tiểu bang Nam 
Carolina phê duyệt. Yêu cầu để lên lớp cho từng lớp 
như sau:  

• Từ lớp 9 lên lớp 10: tổng số 5 đơn vị của tín chỉ; bao 
gồm một đơn vị môn văn học và một đơn vị môn toán 

• Từ lớp 10 lên lớp 11: tổng số 11 đơn vị của tín chỉ; bao 
gồm hai đơn vị môn văn học và hai đơn vị môn toán 

• Từ lớp 11 lên lớp 12: tổng số 17 đơn vị của tín chỉ, bao 
gồm ba đơn vị môn văn học và ba đơn vị môn toán 

• Để tốt nghiệp bậc phổ thông trung học: tổng cộng 24 
đơn vị của tín chỉ, bao gồm bốn đơn vị môn văn học, 
bốn đơn vị môn toán, ba đơn vị môn khoa học, bao 
gồm một bài kiểm tra cuối kỳ, một đơn vị môn Lịch sử 
Hoa Kỳ, ½ đơn vị môn kinh tế, ½ đơn vị môn chính 
quyền, một đơn vị bổ sung môn xã hội học, một đơn vị 
môn thể dụchoặc Junior ROTC; một đơn vị về môn 
khoa học máy tính, một đơn vị môn ngoại ngữ hoặc 
nghề nghiệp và giáo dục kỹ thuật; bảy môn tự chọn bao 
gồm ½ đơn vị môn sức khỏe.   

Họp phụ huynh 

Vào cuối chín tuần đầu tiên, nhà trường sẽ thông báo cho 
phụ huynh/người giám hộ của học sinh bậc Mẫu giáo tới 
lớp 8 nếu học sinh học đuối cần phải họp phụ huynh. Các 
kết quả bài kiểm tra theo yêu cầu của tiểu bang hoặc các 
bài đánh giá của trường sẽ được sử dụng để xác định học 
sinh nào đạt và học sinh nào dưới mức trung bình. Tại cuộc 
họp, học sinh, phụ huynh/người giám hộ theo pháp luật và 
đại diện của trường sẽ trao đổi và xây dựng một kế hoạch 
để đảm bảo thành công của học sinh.  

Vào cuối chín tuần thứ ba, trường sẽ thông báo với phụ 
huynh/người giám hộ theo pháp luật của học sinh nào tiếp 
tục vẫn ở mức dưới trung bình về kết quả học tập của học 
sinh tại cấp lớp đó và/hoặc đặt được các kết quả như kế 
hoạch đặt ra hay không.  

Trước khi năm học kết thúc, trường sẽ thông báo với phụ 
huynh/người giám hộ của những học sinh vẫn tiếp tục có 
kết quả học tập dưới mức trung bình và/hoặc không đạt 
được những mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch của học sinh. 
Phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo là học sinh sẽ 
bị lưu ban và có cơ hội họp để trao đổi.  

 

Đội đánh giá nhiều cấp bậc của trường học 
Trường sẽ thành lập một tổ đánh giá ở nhiều cấp bậc bao 
gồm một nhóm chuyên gia để xem lại các quyết định lưu ban 
và kiến nghị lên hiệu trưởng. Đội sẽ sử dụng chính sách và 
xem xét các kế hoạch của học sinh để xác định mức độ sẵn 
sàng của học sinh cho cấp lớp tiếp theo hay chưa. Hiệu 
trưởng chịu trách nhiệm cho quyết định cuối cùng đối với 
việc lên hay ở lại lớp của mỗi học sinh từ bậc Mẫu giáo tới 
lớp 8.  

Quy trình Khiếu nại 

Học khu sẽ có quy trình khiếu nại sẵn có cho phụ huynh 
hay học sinh nào khiếu nại về việc bị lưu ban. Phụ 
huynh/người giám hộ sẽ gửi khiếu nại về quyết định lưu 
ban bằng văn bản tới hiệu trưởng trong vòng 10 ngày làm 
việc sau khi nhận được báo cáo kết quả học tập cuối cùng 
của học sinh. Hiệu trưởng sẽ trả lời lại bằng văn bản 
trong vòng 10 ngày khởi kiện. Hiệu trưởng có thể chọn 
gặp thêm với phụ huynh/người giám hộ.  

Trong vòng 10 ngày nhận được phản hồi từ hiệu trưởng 
bằng văn bản, phụ huynh/người giám hộ có thể khiếu nại 
và gửi tài liệu lên Tổng giám thị hoặc người được chỉ định 
thay họ rằng có một lý do thuyết phục rằng học sinh 
không nên bị lưu ban. Sau khi nhận được khiếu nại, người 
chỉ định của tổng giám thị sẽ xem xét thông tin và phản 
hồi lại phụ huynh/người giám hộ trong vòng mười ngày 
tiếp theo.  

Chương trình đọc để thành công bắt buộc của tiểu bang dành 

cho học sinh lưu ban ở lớp 3 

Một học sinh sẽ bị lưu ban trong lớp 3 nếu học sinh đó không 
chứng tỏ được trình độ đọc thành thạo ở cuối năm học khi 
đạt thành tích thấp nhất trong bài kiểm tra đánh giá về mức 
độ đọc của tiểu bang. Phụ huynh/người giám hộ của mỗi học 
sinh không chứng tỏ được trình độ đọc thành thạo cho lớp 3 
sẽ được thông báo bằng văn bản ở lớp 2 rằng học sinh có thể 
sẽ bị lưu ban, và cuộc họp sẽ được tổ chức trước khi xác định 
về sự lưu ban đó.  

Học sinh nằm trong diện lưu ban có thể tham gia vào chương 
trình đọc để thành công được cung cấp bởi học khu và sẽ phải 
cố gắng đạt được yêu cầu về mức độ thành thạo trước khi bị 
lưu ban.  

Phụ huynh/người giám hộ có thể ủy quyền cho một người am 
hiểu về giáo dục đại diện cho họ nhận thông báo và thúc đẩy 
việc đọc của học sinh.  

Lưu ban lớp 3— Những lý do được miễn 

Một học sinh có thể được miễn trừ bị lưu ban nhưng sẽ vẫn 
tiếp tục nhận được hỗ trợ và các dịch vụ và can thiệp vào 
việc đọc của học sinh theo độ tuổi phù hợp và mức độ đọc. 
Học sinh nào đủ điều kiện miễn trừ  

 

 

 

 

 



 

lưu ban bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các điều sau:  
• Giới hạn về sự thành thạo tiếng Anh và đã học ít hơn hai 

năm trong chương trình Tiếng Anh dành cho học sinh nói 
ngôn ngữ thứ hai. 

• Có khiếm khuyến và có Kế hoạch học tập cá nhân chỉ ra 
việc làm bài tập thay thế hoặc can thiệp đọc thay thế, và 
học sinh với những khiếm khuyết có Kế hoạch học tập cá 
nhân hoặc Mục 504 phản ánh rằng học sinh đã được 
khắc phục về đọc chuyên sâu cho hơn hai năm nhưng về 
cơ bản vẫn không chứng tỏ được mức độ thành thạo 
trong việc đọc.  

• Học sinh có thể chứng minh mức độ thành thạo về việc 
đọc trong một bài đánh giá thay thế được phê duyệt bởi 
Hội đồng Giáo dục của tiểu bang và giáo viên nào có thể 
thực hiện bài đánh giá đọc của tiểu bang.  

• Học sinh nào đã nhận được hai năm can thiệp đọc và 
trước đó đã bị lưu ban rồi.  

• Học sinh chứng tỏ sự thành thạo các tiêu chuẩn đọc của 
tiểu bang trong việc đọc tương đương một mức cao hơn 
thành tích thấp nhất trong bài đánh giá đọc của tiểu 
bang thông qua danh mục đọc 

• Học sinh tham gia thành công vào trại hè đọc thành công 
vào cuối năm học lớp 3 và chứng tỏ, qua đọc thông qua 
danh mục đọc hoặc bài đánh giá thay thế, thành thạo với 
các tiêu chuẩn của tiểu bang tương đương với ít nhất là 
mức thấp nhất của mức bài đánh giá đọc của tiểu bang.  

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 
Richland Two cung cấp các dịch vụ khác nhau cho học sinh 
đang trải qua các vấn đề về thể chất, cảm xúc, hành vi và/hoặc 
khó khăn trong việc học. Nếu một học sinh có khiếm khuyết 
giới hạn đáng kể khả năng học hoặc tham gia vào các hoạt 
động của trường, học khu có các dịch vụ giáo dục có thể giúp 
đỡ.  
Mỗi trường sẽ có một đội hỗ trợ can thiệp Intervention 
Assistance Team (IAT) nhận giới thiệu phụ huynh hoặc giáo viên 
quan ngại về các vấn đề giáo dục và/hoặc hành vi của học sinh. 
Các sự giới thiệu sẽ được bảo mật. Để biết thêm thông tin, phụ 
huynh nên liên lạc với giáo viên, cố vấn trường học hoặc ban 
giám hiệu hoặc Phòng Giáo dục đặc biệt của học khu theo số 
803-738-3256. 

Mục 504 của đạo luật phục hồi năm 1973 

Mục 504 là luật liên bang yêu cầu các trường công lập điều 
chỉnh để học sinh với các khiếm khuyết nhất định có thể học 
và tham gia vào các hoạt động như những học sinh khác 
không bị khuyết tật. Để đủ điều kiện cho dịch vụ này tại Mục 
504, học sinh phải gặp điều kiện giới hạn đáng kể cho một 
hoặc nhiều hoạt động chính trong cuộc sống.  
Phải xác định được tình trạng giới hạn đáng kể hoạt 
động chính trong cuộc sống mà không cần đối chiếu với 
tác động cải thiện của các biện pháp giảm nhẹ hoặc giảm 
bớt bởi tác dụng của thuốc, dụng cụ y tế  
 

thiết bị, hoặc máy móc; các thiết bị nhìn kém (không bao gồm 
kính mắt hoặc kính áp tròng thông thường); bộ phận giả, bao 
gồm chân tay và các thiết bị; máy trợ thính và ốc tai điện tử; 
hoặc các thiết bị nghe khác, các thiết bị di động, hoặc nguồn 
cung cấp thiết bị trị liệu ô xy. Một đội sẽ quyết định nếu học 
sinh đủ điều kiện. Đội phải bao gồm phụ huynh của học sinh, 
hoặc người giám hộ, học sinh (nếu có thể), và những người 
biết về học sinh hoặc biết về khiếm khuyết của học sinh, như 
là giáo viên, cố vấn trường học, y tá của trường, và các nhân 
viên khác của trường. Nếu học sinh đủ điều kiện, đội xây 
dựng một kế hoạch hỗ trợ cá nhân. Kế hoạch hỗ trợ cá nhân 
giải thích làm thế nào để trường có thể đáp ứng được nhu 
cầu của học sinh khi đang ở trường và có thể bao gồm các 
dịch vụ y tế cho học sinh khi ở trường nếu cần thiết. Để biết 
thêm về Mục 504, liên lạc với hiệu trưởng hoặc ban giám hiệu 
nhà trường.  

Đạo luật cá nhân với khiếm khuyết giáo dục (IDEA) 

Học sinh, từ 3-21 tuổi có thể nhận được các dịch vụ về 
IDEA nếu học sinh có khiếm khuyết IDEA và cần giáo dục 
đặc biệt và các dịch vụ liên quan tới quyền lợi của mình 
trong chương trình giáo dục. Một đội quyết định liệu học 
sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ IDEA hay không. Đội 
bao gồm phụ huynh của học sinh hoặc người giám hộ, giáo 
viên và các nhân viên khác của trường. Đội xây dựng một 
chương trình giáo dục cá nhân (IEP) nếu học sinh đáp ứng 
các yêu cầu của liên bang và tiểu bang. Kế hoạch IEP vạch 
ra một kế hoạch giúp học sinh nhận được nền giáo dục 
công lập phù hợp và đạt được những mục tiêu đội đặt ra. 
Chương trình IEP có thể bao gồm các dịch vụ y tế cho học 
sinh khi đang ở trường nếu cần thiết. Để biết thêm về 
IDEA, liên hệ với hiệu trưởng hoặc ban giám hiệu của 
trường của con quý vị. 

Học sinh với các nhu cầu chăm sóc y tế đặc biệt 

Nhiều dịch vụ chăm sóc y tế có thể được cung cấp cho học 
sinh để học sinh có thể tham gia học tập tại trường với các học 
sinh khác. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thông tin cho 
phụ huynh và người giám hộ về các dịch vụ và các chương 
trình sẵn có cho các nhu cầu về chăm sóc y tế của học sinh khi 
học sinh đang ở trường để giúp học sinh thành công trong học 
tập. Rất quan trọng là thông tin chăm sóc y tế cần được chia 
sẻ với những người thích hợp – như giáo viên trực tại giờ giải 
lao, tài xế xe buýt và nhân viên căng tin – để đảm bảo rằng các 
như cầu của học sinh được phục vụ xuyên suốt cả ngày học.  

Kế học chăm sóc y tế cá nhân/ 
Kế hoạch Y tế cá nhân (IHP) 

Kế hoạch chăm sóc y tế cá nhân cũng được gọi là kế hoạch y tế 
cá nhân hoặc IHPs. Y tá của trường là những y tá đã đăng ký viết 
IHPs để hướng dẫn làm thế nào để các như cầu chăm sóc y tế 
của học sinh được đáp ứng khi đang ở trường. Y tá làm việc với 
học sinh, phụ huynh của học sinh và người giám hộ, đơn vị chăm 
sóc sức khỏe của học sinh, và các nhân viên khác của trường để 
viết kế hoạch. IHPs được viết cho những học sinh có nhu cầu 
chăm sóc y tế đặc biệt cần phải được đáp ứng bởi nhân viên của 
trường trong giờ học. IHPs cũng được viết cho những học sinh   
đã được học khu cho phép tự dùng thuốc hoặc tự theo dõi. Để 
biết thêm thông tin về IHPs, trao đổi với y tá của trường hoặc 
Điều phối viên y tế của học khu Dawn MacAdams. 



 

Hướng dẫn y tế tại nhà 

Hướng dẫn y tế tại nhà là một dịch vụ dành cho những học 
sinh không thể đến trường vì lý do y tế ngay cả khi có sự hỗ 
trợ của phương tiện di chuyển. Một bác sĩ, y tá, tuân thủ các 
yêu cầu của Đạo luật Hành nghề Y tá, hoặc trợ lý bác sĩ tuân 
thủ các yêu cầu của Điều 7 của Đạo luật Hành nghề Y khoa, 
phải xác nhận rằng sinh viên không thể đi học nhưng có thể 
thu lợi từ sự hướng dẫn trong nhà hoặc bệnh viện. Sau đó, 
học khu quyết định có chấp thuận cho học sinh sử dụng các 
dịch vụ y tế tại nhà hay không. Học khu sẽ xem xét mức độ 
nghiêm trọng của bệnh tật hoặc thương tích của học sinh, 
khoảng thời gian học sinh nghỉ học, tác động của một thời 
gian dài nghỉ học đối với thành công trong học tập của học 
sinh và liệu nhu cầu chăm sóc sức khỏe của học sinh có thể 
được đáp ứng ở trường hay không. Để tìm hiểu thêm về các 
dịch vụ y tế tại nhà, hãy liên hệ với thư ký chuyên cần hoặc 
ban giám hiệu của nhà trường. 

 

SỰ SẴN SÀNG CHO ĐẠI HỌC VÀ VIỆC LÀM 
Bang Nam Carolina có chín tiêu chí xác định sự sẵn sàng 
của học sinh. Học sinh phải đáp ứng ít nhất một trong 
chín tiêu chí để được coi là đã sẵn sàng học đại học và 
việc làm. 
Hai trong số chín tiêu chí dễ nhận biết nhất là SAT và ACT. 
Học sinh phải đạt điểm 1020 trong kỳ thi SAT hoặc 20 
điểm trong kỳ thi ACT để được coi là Sẵn sàng cho việc 
học Đại học và Việc làm. 
Có hai chương trình kiểm tra khác cũng đóng vai trò là 
phương tiện để chứng minh sự sẵn sàng học đại học và 
việc làm. Điểm 31 trên Pin Năng lực Việc làm của Dịch vụ 
Vũ trang, còn được gọi là ASVAB, đủ điều kiện cho một 
học sinh sẵn sàng vào đại học và việc làm. Cuối cùng, dành 
được điểm bạc, vàng hoặc bạch kim trong bài kiểm tra 
WIN được trao cho học sinh lớp 11 mỗi mùa đông cũng là 
một cách để được bang Nam Carolina coi là đã sẵn sàng 
cho việc học đại học và việc làm. 
Tham gia khóa học lớp Nâng cao (Advanced Placement – 
AP) đạt điểm cao nhất trong kỳ thi AP và đạt điểm 3 trở 
lên trong kỳ thi AP, cho thấy sự sẵn sàng vào đại học và 
việc làm. Học lớp IB và đạt điểm 4 trở lên, cho thấy sự sẵn 
sàng vào đại học và việc làm. Các khóa học Tín chỉ kép 
cũng sẽ giúp học sinh đủ điều kiện vào đại học và sẵn sàng 
làm việc nếu học sinh học và vượt qua hai khóa học đại 
học kéo dài 3 giờ. 
Nếu một học sinh hoàn thành chương trình Giáo dục Kỹ 
thuật và Việc làm (CTE) và đã đạt được chứng chỉ được 
công nhận trong ngành nằm trong danh sách chứng chỉ 
được chính phủ phê duyệt, thì học sinh đã sẵn sàng học 
đại học và làm việc. Để biết bằng chứng xác thực nào 
được ngành công nghiệp và bang Nam Carolina công 
nhận, vui lòng hỏi giáo viên CTE hoặc Điều phối viên Học 
tập Dựa trên Công việc của mình. Ngoài ra, nếu một học 
sinh đã hoàn thành Trải nghiệm Học tập Dựa trên Làm 
việc được chấp thuận thông qua trường học của học sinh, 
học sinh cũng có thể đủ tiêu chuẩn. 

 Đánh giá 
Để đánh giá mức độ sẵn sàng vào đại học, luật tiểu bang 
yêu cầu các học khu cho học sinh làm bài kiểm tra ACT 
hoặc SAT cho học sinh trung học năm thứ ba. 
 

Để đánh giá mức độ sẵn sàng cho nghề nghiệp, luật tiểu 
bang yêu cầu học sinh trung học năm thứ ba thi Ready 

To Work. Tuy nhiên, thành tích của học sinh trong các bài 
đánh giá này không nằm trong yêu cầu tốt nghiệp của tiểu 
bang. 

 

TÍN CHỈ THPT TẠI TRƯỜNG THCS 
Theo Chính sách của Hội đồng IKEA, học sinh được phép 
tích lũy các đơn vị tín chỉ của Carnegie để được tính vào tốt 
nghiệp trung học trước khi nhập học ở lớp chín. Nhấn vào 
đây để đọc toàn bộ chính sách. 
Học sinh lớp bảy hoặc lớp tám có thể được cấp tín chỉ cho 
các khóa học trung học đã hoàn thành ở cấp trung học cơ 
sở. Các tín chỉ có thể được trao theo mức tăng ¼, ½ và 1 
đơn vị. 
Một học sinh sẽ được cấp một tín chỉ cho mỗi khóa học 
toán trung học đã hoàn thành xuất sắc trong thời gian học 
trung học cơ sở. Các khóa học như vậy sẽ không có trọng số 
trừ khi chúng tuân theo một khóa học đã được Ủy ban Tín 
chỉ Có trọng số chấp thuận. 
Một học sinh sẽ được trao một tín chỉ cho việc hoàn thành 
tốt môn Tiếng Anh I trong thời gian học trung học cơ sở. 
Một học sinh sẽ được trao một đơn vị tín chỉ môn ngoại 
ngữ cho việc hoàn thành thành công trình tự ngôn ngữ thế 
giới cấp trung học. 
Một học sinh sẽ được nhận một tín chỉ trung học vì đã hoàn 
thành xuất sắc môn tự chọn máy tính ở cấp trung học cơ sở. 
Các khóa học mà học sinh nhận được tín chỉ khi tốt nghiệp 
trường sẽ trở thành một phần trong bảng điểm trung học 
của học sinh và sẽ được đưa vào các phép tính về tỷ lệ điểm 
phổ thông trung học và thứ hạng trong lớp. Trong năm học 
lớp chín của mình, một học sinh có thể học lại một khóa học 
tín chỉ trung học mà em ấy đã học ban đầu trong những 
năm trung học của mình. Trong trường hợp học sinh học lại 
một khóa học, điểm cao hơn trong số hai điểm đạt được 
cho khóa học sẽ được sử dụng để tính điểm trung bình của 
học sinh. 

Các khóa học mà học sinh nhận được tín chỉ khi tốt nghiệp 
trường sẽ trở thành một phần trong bảng điểm trung học 
của học sinh và sẽ được đưa vào các phép tính về tỷ lệ điểm 
trung học phổ thông và thứ hạng trong lớp. Trong năm học 
lớp chín của mình, một học sinh có thể học lại một khóa học 
tín chỉ trung học mà em ấy đã học ban đầu trong những 
năm trung học của mình. Trong trường hợp học sinh học lại 
một khóa học, điểm cao hơn trong số hai điểm đạt được 
cho khóa học sẽ được sử dụng để tính điểm trung bình của 
học sinh. 

Một học sinh trung học cơ sở hoàn thành các khóa học 
trung học tại một trường trung học Richland Two sẽ được 
cấp tín chỉ giống như học sinh trung học đăng ký khóa học. 
Học sinh chuyển đến Richland Two từ một trường được 
công nhận sẽ được phép chuyển các tín chỉ mà học sinh đã 
được cấp. Các môn học sẽ trở thành một phần của bảng 
điểm trung học của học sinh và sẽ được đưa vào các phép 
tính về tỷ lệ điểm trung học phổ thông và thứ hạng của lớp. 
Các trường trung học cơ sở chỉ có thể cung cấp các khóa 
học mang tín chỉ đã được chấp thuận bởi tổng giám thị 
hoặc người được chỉ định của họ 
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CÁC QUY TRÌNH VÀ YÊU CẦU TỐT NGHIỆP 
Để nhận được bằng tốt nghiệp phổ thông trung học tại bang Nam 
Carolina, học sinh phải hoàn thành 24 đơn vị  Carnegie (xem bảng 
bên dưới ) và  thông thạo kỹ năng máy tính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Đối với học sinh trong chương trình dự bị đại học, phải đạt 
được một đơn vị học trình ngoại ngữ. (Hầu hết các trường đại 
học và cao đẳng hệ bốn năm yêu cầu ít nhất hai đơn vị ngoại 
ngữ của cùng một thứ tiếng). Đối với học sinh trong chương 
trình Dự bị Công nghệ, phải đạt được một đơn vị trong Giáo 
dục Công nghệ và Nghề nghiệp. 
Kỳ thi cuối khóa của tiểu bang sẽ được tổ chức theo quy định 
của Bộ Giáo dục Tiểu bang và sẽ tính 20 phần trăm điểm tổng 
kết cho môn Tiếng Anh 1, Đại số 1 / Đại số Trung cấp, Lịch sử 
Hoa Kỳ và Sinh học 1. 
Tất cả học sinh lớp 12 sẽ nhận được thông tin tốt nghiệp 
trong suốt năm học. Có nhiều cuộc họp bắt buộc mà tất cả các 
học sinh lớp 12 phải tham dự. Ngoài ra, các thủ tục đặt trang 
phục cho lễ tốt nghiệp sẽ được đăng tải công khai trong 
trường và trên trang web. 

Tham gia lễ tốt nghiệp 
Để tham gia lễ tốt nghiệp, học sinh cuối cấp phải đỗ tất cả các 
khóa học yêu cầu để được cấp bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo 
dục Bang. Học sinh lớp 12 phải thanh toán tất cả các khoản 
nợ, phải giải quyết tất cả các vấn đề về chuyên cần ảnh hưởng 
đến việc nhận tín dụng, và phải chấp hành tất cả các giờ kỷ 
luật đã tích lũy. Có một buổi lễ tốt nghiệp vào mùa hề cho 
những học sinh hoàn thành các yêu cầu này trường học hè.  

Trang phục tốt nghiệp 

 Học sinh tốt nghiệp chỉ được mặc trang  
 phục chính thức trong lễ tốt nghiệp. Trang phục 
 tốt nghiệp có được từ bất kỳ nguồn nào khác 
 ngoài trường trung học sẽ không được chấp 
 thuận để mặc trong buổi lễ tốt nghiệp của 
 trường. 

 

Học sinh lớp 11 tiêu biểu 

10% hàng đầu của lớp 11 sẽ được mời là học sinh tiêu biểu trong lễ 
tốt nghiệp. Chính sách của Hội đồng Nhà trường IKC tuyên bố rằng 
các học sinh tiêu biểu “sẽ được chọn dựa trên cấp bậc vào cuối năm 
thứ hai, được điều chỉnh khi cần thiết cho những thay đổi trong 
tuyển sinh.” Các học sinh tiêu biểu tiềm năng phải được xem xét bổ 
sung. 

Các học sinh tiêu biểu tổ chức cho các thành viên trong lớp thực tập 
tốt nghiệp và các buổi lễ tốt nghiệp. 

Hai học sinh lớp 11 hàng đầu lúc bấy giờ được xác định phục vụ tại 
sân khấu. Các học sinh lớp 11 khác được giao nhiệm vụ ngẫu nhiên. 
Học sinh có cơ hội từ chối danh dự này. Những người chấp nhận 
vinh dự được mong đợi sẽ hoàn thành tất cả các trách nhiệm. 

Diễn giả tại lễ tốt nghiệp 

Các buổi thử giọng sẽ được tổ chức vào mùa xuân cho các diễn giả 
trong lớp. Một, hai hoặc ba diễn giả sẽ được chọn. Hội đồng tuyển 
chọn có quyền từ chối bất kỳ hoặc tất cả các ứng viên.  

Á khoa 

Học sinh năm cuối tốt nghiệp với GPR cao thứ hai sẽ được gọi là Á 
khoa. Để đủ điều kiện cho vinh dự này, học sinh phải đăng ký vào 
trường ít nhất 130 ngày trước khi kết thúc quý 4 của năm cuối cấp 
và đáp ứng các tiêu chí do Ủy ban Giải thưởng Danh dự thiết lập 
theo chính sách của Hội đồng Nhà trường . 

Thủ khoa 

Học sinh cuối cấp tốt nghiệp với điểm GPR cao nhất sẽ được vinh 
danh là Thủ khoa. Để đủ điều kiện cho vinh dự này, học sinh phải đã 
đăng ký vào trường ít nhất 130 ngày trước khi kết thúc quý 4 của 
năm cuối cấp. 

 

10- THANGTÍNH ĐIỂM 
Thang Điểm 10 được sử dụng để xác định Điểm Trung Bình (GPA) 
cho học sinh trung học. 

Theo luật tiểu bang, Richland Two sẽ đảm bảo điểm cho các khóa 
học cấp chứng chỉ Carnegie được tính theo hệ thống chấm điểm 
toàn tiểu bang. Khi bảng điểm được nhận từ ngoài bang (hoặc trong 
bang từ các trường trung học công lập khác) và điểm thư được ghi 
lại, điểm được chuyển vào hồ sơ của học sinh như đã nêu dưới đây. 

Chuyển hạng phân loại điểm 

Tất cả các phiếu điểm và bảng điểm sẽ sử dụng điểm số cho các 
khóa học mang đơn vị Carnegie. Bảng điểm và phiếu điểm sẽ hiển 
thị tên khóa học và cấp độ / loại khóa học đã thực hiện. Thang điểm 
phải được in trên học bạ. 

Khi bảng điểm nhận được từ các trường ngoài tiểu bang được công 
nhận (hoặc trong tiểu bang từ các nguồn được công nhận khác 
ngoài trường công lập) và số điểm trung bình được cung cấp, những 
điểm trung bình đó phải được sử dụng để chuyển điểm vào hồ sơ 
của học sinh. Nếu các loại chữ cái không có số trung bình được cung 
cấp, chuyển đổi này sẽ áp dụng: 

 

MÔN HỌC CÁC YÊU CẦU VỀ CHỨNG 
CHỈ CỦA NAM CAROLINA 

Tiếng Anh/Văn học 4.0 

Toán học 4.0 

Khoa học tự nhiên 3.0 

Lịch sử & Hiến pháp Hoa Kỳ 1.0 

Kinh tế 0.5 

Chính phủ Hoa Kỳ 0.5 

Các môn xã hội học khác 1.0 

Thể dục hoặc JROTC 1.0 

Ngoại ngữ hoặc Giáo dục 
về Nghệ nghiệp & Kỹ 
thuật* 

1.0 

Các môn tự chọn 6.5 

Sức khỏe (học khu) 0.5 

Computer science 1.0 

 



 

• A = 95 
• B = 85 
• C = 75 
• D = 65 
• F = Dưới 50 

Nếu bảng điểm chỉ ra rằng học sinh đã đạt điểm đậu trong bất 
kỳ khóa học nào mà học sinh đó có điểm số trung bình thấp 
hơn 60, thì điểm trung bình đó sẽ là được chuyển đổi thành 
cấp số 65 trên thang đo mới. Nếu bảng điểm cho thấy học 
sinh đã đạt điểm “P” (đậu) hoặc “F” (không đạt), điểm đó sẽ 
được chuyển thành điểm số dựa trên thông tin được bảo mật 
từ tổ chức gửi về giá trị số gần đúng của chữ "P." Nếu không 
có điểm trung bình số nào có thể nhận được từ cơ sở gửi, 
trường tiếp nhận sẽ tính điểm trung bình chuyển tiếp tích lũy 
của học sinh và số tương đương tương ứng sẽ được chỉ định 
để thay thế "P." 

Tỷ lệ điểm 

Tỷ lệ Điểm học phần (GPR) sẽ được tính toán thống nhất ở tất 
cả các trường bằng cách sử dụng cùng một công thức. Công 
thức sẽ mang lại GPR của mỗi học sinh, sau đó có thể được xếp 
hạng từ thứ hạng cao nhất đến thứ hạng thấp nhất trong lớp. 
Các phép tính sẽ không được làm tròn thành số cao hơn. Để 
biết thông tin cụ thể về cách tính GPR của từng học sinh, vui 
lòng liên hệ với cố vấn trường học của con quý vị. 

Rút khỏi một khóa học 

Hệ thống chấm điểm thống nhất của tiểu bang và chính sách 
của học khu xác định các điều kiện để rút khỏi các khóa học. 
Các điều kiện đó như sau: 
Với ngày đầu tiên ghi danh là ngày cơ bản, học sinh rút khỏi 
một khóa học trong vòng ba ngày trong khóa học 45 ngày, năm 
ngày trong khóa học 90 ngày hoặc 10 ngày trong khóa học 180 
ngày sẽ làm như vậy mà không bị phạt. 
Những học sinh chính thức rút khỏi một khóa học sau thời gian 
quy định là ba ngày trong khóa học 45 ngày, năm ngày trong 
khóa học 90 ngày hoặc 10 ngày trong khóa học 180 ngày sẽ 
được chỉ định "WF" (rút lui không thành công) và “F” sẽ được 
tính trong tỷ lệ điểm tổng thể của học sinh là 50. 
Giới hạn ba, năm và 10 ngày để rút khỏi một khóa học mà 
không bị phạt không áp dụng cho những thay đổi về khóa học 
hoặc cấp độ khóa học đã được ban giám hiệu của trường chấp 
thuận. 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 

Các hoạt động của học sinh ở cấp tiểu học và trung học cơ sở 
là một phần quan trọng của tổng chương trình giáo dục và là 
một phương tiện để phát triển thái độ lành mạnh và tốt cho 
quan hệ con người cũng như kiến thức và kỹ năng. Hiệu 
trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động 
của học sinh. Hiệu trưởng sẽ cung cấp sự giám sát thích hợp, 
quyết định mức phí và phê duyệt tất cả các hoạt động của học 
sinh với sự hỗ trợ của các nhân viên được ủy quyền. 

Các hoạt động liên trường (PTTH) 

Các hoạt động liên trường bao gồm các hoạt động do 
nhà trường tài trợ để chuẩn bị diễn ra ngoài ngày học 
bình thường. Các cá nhân hoặc thành viên của các nhóm 
tham gia vào các hoạt động bao gồm thực hành ngoài 
trường học trên hai giờ mỗi tuần phải đáp ứng các yêu 
cầu về tính đủ điều kiện. 

 

 

 

Hội đồng chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động liên 
trường khác với những hoạt động thuộc thẩm quyền của Liên 
đoàn Trung học Nam Carolina (SCHSL). Các quy tắc của SCHSL 
điều chỉnh các môn điền kinh liên trường. 

Các trường sẽ xác định điều kiện học tập vào đầu mỗi học kỳ. 
Tính đủ điều kiện sẽ dựa trên hồ sơ học kỳ trước về các khóa 
học đã thực hiện và điểm đạt được. 

Để đủ điều kiện tham gia các hoạt động liên trường, học sinh 
phải đạt được tổng GPR 1,5 khi là học sinh năm nhất, 1,75 
GPR khi học năm hai và 2,0 GPR (trung bình “C”) khi là học 
sinh năm ba và và học sinh năm cuối, ngoài các điểm sau. 

 Để đủ điều kiện trong học kỳ đầu tiên, học sinh phải đạt 
tối thiểu năm đơn vị Carnegie áp dụng cho bằng tốt 
nghiệp trung học trong năm trước. Ít nhất phải vượt qua 
hai đơn vị trong học kỳ thứ hai hoặc khóa học hè. 

 Để đủ điều kiện trong học kỳ thứ hai, học sinh phải đáp 
ứng các điều kiện sau. 

 Nếu học sinh đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều 
 kiện của học kỳ đầu tiên, thì học sinh đó phải đạt 
 điểm tương đương với bốn, ½ đơn vị trong học kỳ 
 đầu tiên. 

 Nếu học sinh không đáp ứng đủ điều kiện của 
 học kỳ đầu tiên, thì học sinh đó phải vượt qua 
 năm, ½ đơn vị trong học kỳ đầu tiên. 

Các khóa học học thuật là những khóa học hướng dẫn mà tín 
chỉ cho việc tốt nghiệp trung học được cấp. Đây có thể là môn 
tự chọn bắt buộc hoặc được chấp thuận. 

Nếu hoạt động liên trường diễn ra hoàn toàn trong vòng một 
học kỳ, học sinh phải đáp ứng các điều kiện này trong học kỳ 
trước khi tham gia hoạt động liên trường. Nếu hoạt động liên 
trường diễn ra trong hai học kỳ liên tiếp và thuộc thẩm quyền 
của SCHSL, học sinh phải đáp ứng các điều kiện này trong học 
kỳ trước học kỳ đầu tiên tham gia. 

Các hoạt động liên trường (THCS) 

Việc tham gia điền kinh yêu cầu tất cả học sinh phải duy trì điểm 
trung bình chung 2.0 (điểm trung bình) trở lên. 

Yêu cầu học tập đối với học sinh đăng ký vào lớp bảy và lớp tám, 
bao gồm cả học sinh lớp chín học kỳ đầu tiên là rõ ràng: 
Học sinh vượt qua các lớp sáu, bảy và tám bằng cách lên lớp theo 
chính sách của học khu được coi là đã đáp ứng các yêu cầu về tư 
cách học tập cho học kỳ đầu tiên. 

Học sinh lớp bảy và lớp tám phải đáp ứng chính sách lên lớp của 
học khu vào cuối học kỳ đầu tiên để đủ điều kiện trong học kỳ thứ 
hai. (Học sinh lớp chín học kỳ hai phải đáp ứng các quy định học 
tập của SCHSL.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Một học sinh học lại lớp bảy hoặc lớp tám sẽ không đủ điều 
kiện trong một năm học nếu các yêu cầu học tập để lên lớp đã 
được đáp ứng trong năm trước. Một học sinh trước đó đã trượt 
lớp bảy hoặc lớp tám được hội đủ điều kiện trong học kỳ thứ 
hai nếu học sinh đó đã đạt yêu cầu trong học kỳ đầu tiên. Tư 
cách hợp lệ học kỳ thứ hai bắt đầu khi học kỳ đầu tiên kết thúc 
và học sinh được thêm vào giấy chứng nhận tư cách hợp lệ do 
hiệu trưởng ký.  

* Điểm trung bình hàng năm chỉ thay thế cho điểm lên lớp 
(không thay thế điểm của chín tuần thứ 4.) Các quy tắc và quy 
định bổ sung liên quan đến điền kinh được điều chỉnh bởi Chính 
sách Richland Two và SCHSL. Tất cả học sinh phải có bảo hiểm 
thể chất và bằng chứng về bảo hiểm hàng năm.  

Tham gia học trường bán công 

Học sinh trường bán công có đủ điều kiện để cạnh tranh, và nếu 
được chọn, tham gia vào bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào 
không được cung cấp bởi trường bán công của học sinh được 
cung cấp tại trường công thường trú mà học sinh đó sẽ theo 
học, cũng như bất kỳ hoạt động nào do SCHSL điều chỉnh không 
được cung cấp tại trường bán công. Các yêu cầu về tính đủ điều 
kiện và phí cho những hoạt động này sẽ giống như những hoạt 
động được áp dụng cho học sinh toàn thời gian của trường nội 
trú, và học khu không được đặt ra bất kỳ yêu cầu bổ sung nào 
đối với học sinh trường bán công mà không áp đặt cho học sinh 
toàn thời gian. 

Tham gia trường học tại nhà 

Một học sinh cư trú trong học khu và đủ điều kiện theo 
học các trường của học khu đã được dạy theo luật tiểu 
bang quản lý các yêu cầu học tập tại nhà trong một năm 
học đầy đủ trước khi tham gia vào một hoạt động liên 
học các hoạt động liên trường của trường mà trẻ được 
định hướng theo học. 

Theo mục đích của phần này, các hoạt động liên trường 
là các hoạt động ngoại khóa của học khu liên quan đến 
sự tham gia hoặc cạnh tranh giữa hoặc giữa các trường, 
bao gồm âm nhạc, diễn thuyết, thể thao và các hoạt 
động ngoại khóa khác liên trường. 

 

Thông tin thêm 

 Học khu sẽ không cho phép một học sinh không đủ 
 điều kiện tham gia vào bất kỳ hoạt động liên trường 
 nào. 

 Học sinh được chẩn đoán là khuyết tật theo các tiêu chí 
 do Ủy ban Giáo dục tiểu bang thiết lập và đáp 
 ứng các yêu cầu của Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa của 
 họ (IEP) theo yêu cầu có thể đủ điều kiện tham gia các 
 hoạt động ngoại khóa và / hoặc liên trường. 

 Bất kỳ thách thức nào đối với việc chấp thuận, từ 
 chối hoặc thu hồi đặc quyền của học sinh trường 
 bán công hoặc trường gia đình đối với việc tham gia 
 vào một hoạt động ngoại khóa hoặc liên trường sẽ 
 phải tuân theo các thủ tục xem xét và kháng nghị, 
 nếu có, liên quan đến hoạt động liên quan. Thông tin  bổ 
 sung có thể được tìm thấy trong Chính sách  Hội đồng JJ 
 và Quy tắc Hành chính JJ-R được đăng trên trang 
 web của học khu. 

 

 
QUY ĐỊNH VỀ HỌC SINH DANH DỰ CỦA RICHLAND TWO  

Về danh dự của tôi, tôi đã không cung cấp hoặc nhận trợ giúp trái phép 
cho nhiệm vụ này. Tôi hiểu rằng bất kỳ vi phạm nào đối với bộ quy tắc 
danh dự của Richland Two sẽ dẫn đến hành động liên quan tới học tập 
và kỷ luật. 

HỌC SINH: 

• Sẽ nói sự thực khi làm việc với nhà trường, ban giám hiệu, 
nhân viên và hội đồng điều trần sinh viên. 

• Sẽ không nộp bài không phải do mình tự làm. Đó là hành vi đạo 
văn và bao gồm mọi hành vi lạm dụng máy tính hoặc công 
nghệ khác.  

• Sẽ không gian lận. Các loại gian lận bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở việc tiết lộ câu trả lời cho người khác hoặc cho 
phép người khác xem câu trả lời trong bất kỳ hình thức kiểm 
tra nào, xem câu trả lời của người khác trong cố gắng đạt 
được một lợi thế không công bằng, mang hoặc cố gắng mang 
trái phép tài liệu đến một bài kiểm tra bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở văn bản 

• Câu trả lời trên bất kỳ phương tiện nào, các chương trình trái 
phép trên máy tính, các tài nguyên hoặc thiết bị trái phép 
khác. Các hình thức gian lận khác bao gồm nhận, ăn cắp hoặc 
xem trước bài kiểm tra, sử dụng từ ngữ, tác phẩm hoặc ý 
tưởng của người khác mà không có sự ghi nhận thích hợp, 
cộng tác trong công việc sẽ được hoàn thành một cách cá 
nhân và miêu tả công việc của chính họ đã được hoàn thành 
bởi người khác. 
 

Hậu quả của việc gian lận và đạo văn 

Học sinh vi phạm quy tắc danh dự sẽ nhận các hậu quả học tập và 
kỷ luật có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhận điểm 0 
trong bài tập, thông báo tới phụ huynh, giam giữ, giảm điểm bài 
tập và / hoặc bị loại khỏi các hoạt động ngoại khóa, hội danh dự 
hoặc văn phòng học sinh. 
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NHẬP HỌC 

Tại Richland Two, toàn bộ học sinh được yêu cầu đi học tại 
trường đúng tuyến của mình. Học sinh phải ở với phụ huynh 
hoặc người giám hộ hợp pháp mới đăng ký nhập học được. 
Chỉ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp mới được làm 
thủ tục cho con em mình.  
Mặc dù quá trình đăng ký trực tuyến mở vào tháng 4 hàng 
năm, Richland Two xác nhận địa chỉ của toàn học sinh trong 
học khu. Tất cả học sinh hiện tại đang nhập học từ chương 
trình Phát triển Trẻ tới lớp 12 cần cung cấp cho trường của 
mình một chứng từ xác nhận địa chỉ (Hóa đơn điện, truyền 
hình cáp, nước). Đối với học sinh chuyển từ một địa địa chỉ 
tới một địa chỉ khác, họ cần cung cấp ba chứng từ xác nhận 
địa chỉ.  

Chương trình chọn 

Trong khi học sinh của Học khu Richland Two được chỉ định 
học tại trường đúng tuyến theo địa chỉ nhà, học sinh có thể 
nộp đơn vào trường magnet hoặc trường khác trong phạm 
vi của học khu qua chương trình Chọn. Chương trình này 
cho phép phụ huynh và học sinh sống trong học khu Richand 
Two cơ hội yêu cầu học tại một trường khác tuyến với 
trường được chỉ định. Phụ huynh có thể nộp đơn trực tuyến 
vào tháng 12 hoặc tháng 5 để được học vào năm học tiếp 
theo. Chỉ những học sinh sống trong phạm vi trường học của 
Học khu Richland Two mới đủ tiêu chuẩn nộp đơn và tham 
gia vào chương trình Chọn. Phụ huynh nào có con học tại 
chương trình Mở rộng của học khu hoặc chương trình 
magnet phải tự cung cấp phương tiện đưa đón học sinh tới 
trường. Truy cập vào www.richland2.org/choice để biết 
thêm thông tin.  

Chuyển đổi tín chỉ 

Các trường của Richland Two stuân thủ các chính sách của 
tiểu bang và học khu về việc chuyển điểm của học sinh vào 
học bạ. Học sinh chuyển từ các trường công lập trong bang và 
ngoài bang được công nhận bởi hiệp hội kiểm định khu vực 
(tức là AdvancED) có thể chuyển tín chỉ đã được cấp bởi 
trường trước đó đã theo học. Học sinh chuyển từ trường phải 
được trường tiếp nhận xem xét và chấp thuận. 

 

 

 

 

 

 

 
Đối với học sinh học tại nhà đăng ký học tại Richland Two, 

học khu sẽ xem xét bảng điểm của học sinh cùng với bằng chứng hỗ 
trợ bổ sung như đề cương khóa học, kế hoạch bài học, lịch trình, sách 
giáo khoa hoặc các tài nguyên giảng dạy khác để xác nhận tín chỉ khóa 
học. 

 

Rút hồ sơ khỏi trường 

Phụ huynh nên bắt đầu quy trình tại Văn phòng Tư vấn của Trường. 
Thông tin phải rõ ràng với nhân viên phụ trách học phí, giáo viên của 
học sinh, trung tâm truyền thông và nhân viên phụ trách về sách giáo 
khoa trước khi việc rút hồ sơ có thể được xác nhận. Có thể mất hơn 
một ngày để hoàn tất quy trình. 

Nếu một học sinh chuyển từ một trường Richland Two sang một 
trường khác trong học khu trước ngày thứ 45, học sinh phải đổi 
trường. Sau đó sẽ cần phải rút học sinh và ghi danh học sinh vào 
trường trong khu vực theo học thích hợp. Phụ huynh phải hoàn thành 
Mẫu đơn Rút tiền. Mẫu đơn này có thông tin cực kỳ quan trọng cho 
trường học mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xếp lớp, môn đọc 
và môn toán thích hợp. 

Nếu học sinh chuyển từ một trường Richland Two sang một trường 
khác trong học khu sau ngày thứ 45, phụ huynh có thể yêu cầu học 
sinh ở lại trường ban đầu cho đến hết năm học. Mẫu yêu cầu có thể là 

di chuyển ra ngoài khu vực Richland Two, học sinh phải chuyển đến 
khu học chánh thích hợp ngay lập tức. 
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DANH BẠ TRƯỜNG HỌC 

Phát triển trẻ nhỏ 

Center for Child Development (4-5 tuổi) 

Quinne Evans, Giám đốc 
9800 Dunbarton Dr., Columbia, SC 29223 
Tel: 803.699.2536 

 

 
Tiểu học (Lớp Mầm non–5) 

Bethel-Hanberry Elementary 

Tracy Footman, Hiệu trưởng 
125 Boney Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6880 

Bookman Road Elementary 
Dr. Kendra Hill, Hiệu trưởng 
1245 Bookman Rd., Elgin 29045 
Tel: 803.699.1724 

Bridge Creek Elementary 
Kristen Eubanks, Hiệu trưởng 
121 Bombing Range Rd., Elgin 29045 
Tel: 803.462.3900 

Catawba Trail Elementary 

Jennifer Gillespie, Hiệu trưởng 
1080 Old National Hwy., Elgin 29045 
Tel: 803.699.3501 

Center for Achievement (Grades 2–6) 
Kimberly Hutcherson, Hiệu trưởng 
1000 Lake Carolina Dr., Columbia 29229 
Tel: 803.691.7216 

Center for Inquiry 

Dr. Lyn Mueller, Lead Teacher 
200 1/2 Summit Pkwy., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2969 

Center for Knowledge 

Jessica Agee, Giám đốc 
3006 Appleby Ln., Columbia 29223 
Tel: 803.699.2966 

Center for Knowledge, North 

Jessica Agee, Giám đốc 
1041 Muller Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4895 

Forest Lake Elementary 

Dr. Kappy Steck, Hiệu trưởng 
6801 Brookfield Rd., Columbia 29206 
Tel: 803.782.0470 

Jackson Creek Elementary 
Dr. Sabina Mosso-Taylor, Hiệu trưởng 
7150 Trenholm Road Extension, Columbia 29223 
Tel: 803.790.3800 

Keels Elementary 

Alvera Butler, Hiệu trưởng 
7500 Springcrest Dr., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8754 

Killian Elementary 

Stacey M. Franklin, Hiệu trưởng 
2621 Clemson Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2981 

L.W. Conder Arts Integrated Magnet Elementary 

Paula China, Hiệu trưởng 
8040 Hunt Club Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8720 

Lake Carolina Elementary Lower Campus 

Dr. Andrea Berry, Hiệu trưởng 
1151 Kelly Mill Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.714.1300 

Lake Carolina Elementary Upper Campus 

Jeff Williams, Hiệu trưởng 
1261 Kelly Mill Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.3360 

Langford Elementary 

Kaseena Jackson, Hiệu trưởng 
480 Langford Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4091 

Lonnie B. Nelson Elementary 

Dr. Twanisha Garner, Hiệu trưởng 
225 N. Brickyard Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.736.8730 

North Springs Elementary 

Rashad Adams, Hiệu trưởng 
1300 Clemson Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.736.3183 

Polo Road Elementary 

Dr. Cassandra S. Bosier, Hiệu 
trưởng 1250 Polo Rd., 
Columbia 29223 
Tel: 803.419.2226 

Pontiac Elementary 

Dr. Katie Barber, Hiệu trưởng 
500 Spears Creek Church Rd., Elgin 29045 
Tel: 803.699.2700 

Rice Creek Elementary 

Stacey Gadson, Hiệu trưởng 
4751 Hard Scrabble Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.699.2900 

 

 

 



 

Round Top Elementary 

Jeaneen Tucker, Hiệu trưởng 
449 Rimer Pond Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.8676 

Sandlapper Elementary 

Connie May, Hiệu trưởng 
1001 Longtown Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.691.4045 

Windsor Elementary 

Denise Quickel, Hiệu trưởng 
9800 Dunbarton Dr., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8723 

 
THCS (Lớp 6–8) 

Blythewood Middle 

Karis Mazyck, Hiệu trưởng 
2351 Longtown Rd. East, Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6850 

Dent Middle 

Tamala Ashford, Hiệu trưởng 
2721 Decker Blvd., Columbia 29206 
Tel: 803.699.2750 

Kelly Mill Middle 

Mark Sims, Hiệu trưởng 
1141 Kelly Mill Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.7210 

Longleaf Middle 

Teresa Boyd, Hiệu trưởng 
1160 Longreen Pkwy., Columbia 29229 
Tel: 803.691.4870 

Muller Road Middle 
Sean Bishton, Hiệu trưởng 
1041 Muller Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6851 

Summit Parkway Middle 
April Shell, Hiệu trưởng 
200 Summit Pkwy., Columbia 29229 
Tel: 803.699.3580 

E.L. Wright Middle 

Malinda D. Taylor, Hiệu trưởng 
2740 Alpine Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.736.8740 

PTTH (Lớp 9–12) 

Blythewood High 

Matthew Sherman, Hiệu trưởng 
10901 Wilson Blvd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4090 

Richland Northeast High 

Dr. Sabrina Suber, Hiệu trưởng 
7500 Brookfield Rd., Columbia 29223 
Tel: 803.699.2800 

Ridge View High 

Dr. Brenda Mack-Foxworth, Hiệu 
trưởng 4801 Hard Scrabble Rd., 
Columbia 29229 
Tel: 803.699.2999 

Spring Valley High 

Jeff Temoney, Hiệu trưởng 
120 Sparkleberry Lane, Columbia 29229 
Tel: 803.699.3500 

Westwood High 

Robert Jackson, Hiệu trưởng 
180 Turkey Farm Rd., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.4049 

Các chương trình 

Blythewood Academy 

Dr. Marylin Ross Frederick, Hiệu trưởng 
501 Main St., Blythewood 29016 
Tel: 803.691.6890 

R2eSchool 
Dr. Emily Manigault, Giám đốc 
124 Risdon Way, Columbia, SC 29223 
Tel: 803.787.1910 

Richland Two Institute of Innovation (R2i2) 
Kevin Alberse, Giám đốc 
763 Fashion Dr., Columbia SC 29229 
Tel: 803.691.4892 

W. R. Rogers Adult, Continuing & Technology Education 
Center 
Bobby Cunningham, Hiệu trưởng 
750 Old Clemson Rd., Columbia 29229 
Tel: 803.736.8787 

Các văn phòng Học khu 
Telephone: 803.787.1910 

Mailing address for all District Offices 

124 Risdon Way, Columbia, SC 29223 

District Office at R2i2 

763 Fashion Dr., Columbia, SC 29229 

 

 



 

 

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 
 
Các thành viên Hội đồng 
quản trị họp khoảng hai lần 
mỗi tháng vào thứ 3 của tuần 
thứ hai và tuần thứ tư. Các 
ngày họp trong năm học 
2020-2021 bao gồm: Ngày 
8&22/9, ngày 13&27/10, ngày 
10/11, ngày 8/12, ngày 
12&26/1, ngày 9&23/2, ngày 9 

 
Liên hệ với chúng tôi 
James Shadd III, Chủ tịch 

Nhiệm kỳ: 2016–2020 
803.546.5875 
jamesshadd@richland2.org 

Teresa Holmes, Ed.S., Ed.D. 
Phó chủ tịch  
Nhiệm kỳ: 2018-2022 
803.281.0427 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 

James Shadd III 

Chủ tịch 

 

docholmesschoolboard@gmail.com 

Cheryl Caution-Parker, Ed.D. Thư ký 
Nhiệm kỳ: 2014–2022 
803.960.0389 
cherylcautionparker@richland2.org 

Lindsay B. Agostini 
Nhiệm kỳ: 2016–2020 
803.530.5571 
lindsayagostini@richland2.org 
Monica Elkins-Johnson, Ed.D., 

 Nhiệm kỳ: 2012–2020 
 803.200.2121 
 puttingstudentsfirst2012@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Holmes, 

Ed.S., Ed.D., 

Phó chủ tịch 

Cheryl Caution- 

Parker, Ed.D., 

Thư ký 

 

James Manning, M.A.T. 
Nhiệm kỳ: 2010–2022 
803.386.8242 
jamesmanning@richland2.org 

Amelia B. McKie 

Nhiêm: 2014–2022 
803.665.0156 
ameliamckie@richland2.org 

Lindsay B. Agostini Monica Elkins- 

Johnson, Ed.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

James Manning, M.A.T. Amelia B. McKie 
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