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Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào www.nclack.k12.or.us. Muốn biết tất cả các quy
định của khu học chánh, hãy vào policy.osba.org/nclack.
Tất cả các trường học đều duy trì trang mạng của trường với thông tin và những
ngày liên quan tới học sinh và gia đình.
Học sinh và cha mẹ / người giám hộ nên theo dõi sự tiến triển của học sinh bằng
cách dùng mạch nối Parent Vue và Student Vue trên trang mạng của nhà trường.
Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để vào trang mạng hay mạch nối, xin hãy liên lạc giáo
viên hay nhân viên nhà trường.
Quyển sách hướng dẫn này được thực hiện qua các nỗ lực của liên uỷ ban đại diện sau khi tìm hiểu sâu rộng cách thực
hành và hội nhập hay nhứt của học sinh, phụ huynh, nhân viên và thành viên cộng đồng.
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Khu Học Chánh North Clackamas nhìn nhận sự đa dạng và giá trị của tất cả các cá nhân và các nhóm. Chính sách
của Khu Học Chánh North Clackamas sẽ không có sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối các cá nhân hoặc các nhóm dựa
trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, giới tính, biểu hiện giới tính, nguồn gốc quốc gia,
tình trạng hôn nhân, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh hoặc khuyết tật trong bất kỳ các chương trình giáo dục, các sinh
hoạt hoặc việc làm.
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Lời Giới Thiệu:
Chủ Trương của Khu Học Chánh North Clackamas: Sửa soạn những học sinh tốt nghiệp được
có cảm hứng và khả năng nâng cao phẩm chất cuộc sống trong cộng đồng địa phương và
toàn cầu.
Ở North Clackamas, cha mẹ và cộng đồng cùng làm việc hoà nhịp với khu học chánh để hỗ trợ cho học sinh. Học sinh
kỳ vọng được thách đố suy nghĩ sâu sắc, giải quyết khó khăn và học hành trong những mái trường an toàn và được kính
nể. Mỗi người ở Trường North Clackamas cam kết giữ học sinh hội nhập vào trường và sẵn sàng học tập. Ý định của
chúng tôi là cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho học sinh có những lựa chọn tốt đưa tới sự tốt nghiệp. Cuốn cẩm nang này
vạch ra những việc làm của khu học chánh giúp học sinh thành công và cung cấp sự minh bạch để học sinh và gia đình
được trợ giúp những điều họ cần.

Thành Viên Ban Quản Trị Khu Học Chánh North Clackamas (thời
điểm 4/3/16)
Mitzi Bauer

Trisha Claxton

Tory McVay

Lee Merrick

Steven Schroedl

Vivian Scott

Rein Vaga

Nguồn Nhân Lực Chính của Khu Học Chánh North Clackamas
Thông Tin Tổng Quát

503-353-6000

Tổng Giám Đốc

Matt Utterback

utterback@nclack.k12.or.us

Chánh Văn Phòng

Tiffany Shireman

shiremant@nclack.k12.or.us

Phụ Tá Tổng Giám Đốc

Joel Stuart

stuartj@nclack.k12.or.us

David Yoshihara

yoshiharad@nclack.k12.or.us

Liên Lạc Cộng Đồng

Cindy Detchon

detchonc@nclack.k12.or.us

Trường Trung Học

Shay James

jamess@nclack.k12.or.us

Trường Trung Học Đệ I Cấp

Libby Miller

millerl@nclack.k12.or.us

Trường Tiểu Học

Khaliyah Williams-Rodriguez

williamsk@nclack.k12.or.us

Sự Công Bằng và Người Học Anh Ngữ

Shelly Reggiani

reggianis@nclack.k12.or.us

Dịch Vụ Xã Hội

Michael Ralls

rallsm@nclack.k12.or.us

Giáo Dục Đặc Biệt

Vivian Garrison

garrisonvi@nclack.k12.or.us

Quản Lý Khu Học Chánh 504

Rob Holloway

hollowayr@nclack.k12.or.us

Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình

Katie Ray

rayka@nclack.k12.or.us

Chuyên Chở

Ryan Hahn

hahnr@nclack.k12.or.us

Nhân Viên Title IX

Nhân Viên Title II
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KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC
2018-2022

Công Bằng • Hội Nhập • Chăm Sóc • Chân Thành • Tuyệt Hảo
Đường Hướng Chiến Lược của Chúng Ta
Ở North Clackamas, chúng tôi sửa soạn cho những học sinh tốt nghiệp có cảm hứng và được trao quyền nâng cao
phẩm chất cuộc sống trong cộng đồng địa phương và toàn cầu. Mỗi học sinh mỗi ngày tích cực hội nhập để thành công
trong cuộc sống, trên đại học và nghề nghiệp.
Khi một học sinh bước vào một ngôi trường sinh động trong khu vực gia cư, một trường nam châm, hoặc chương trình
bán công, niềm vui học tập được nuôi dưỡng, một tầm nhìn tích cực cho tương lai được khích lệ, di sản văn hóa của họ
được quý trọng và các nhu cầu về thể chất, tình cảm và xã hội của họ được hỗ trợ. Ở North Clackamas, sự an toàn, tôn
trọng và chăm sóc tạo thành căn bản cho hành động của chúng ta. Học sinh được mong đợi để suy nghĩ sâu sắc, giải
quyết vấn đề và tận hưởng học tập trong các trường học chào đón và an toàn. Sự cam kết của chúng tôi bao gồm phát
triển toàn bộ trẻ em.
Các chương trình kết hợp độc đáo của chúng ta cung cấp cho mỗi học sinh một kinh nghiệm học tập đặc biệt. Bắt đầu từ
mẫu giáo và tiếp tục qua trường trung học, học sinh tham gia vào âm nhạc và thể thao và được hỗ trợ bởi một chương
trình tư vấn toàn diện. Chúng tôi là nơi có chương trình giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật lớn nhất tại Oregon, các trường
song ngữ có nhu cầu cao, và chương trình Tú Tài Quốc Tế đầu tiên của Quận Clackamas. Để đáp ứng nhu cầu thay đổi
của chủ nhân, chúng tôi tiếp tục mở rộng các môn phụ của trường trung học, các dịch vụ tín chỉ đại học cao cấp và các
chứng chỉ liên quan đến nghề nghiệp. Học sinh của chúng tôi là những kẻ có suy nghĩ sáng tạo, chính chắn với nền tảng
vững chắc về đọc, viết, toán, khoa học, nghiên cứu xã hội, đọc viết môn kỹ thuật số và nghệ thuật.
Nhân viên xuất sắc và chu đáo tích cực tham gia mỗi học sinh. Thông qua chương trình giảng dạy có thích hợp và đầy
thách thức, các nhà giáo dục North Clackamas thúc đẩy kỳ vọng cao, hiểu biết văn hóa và giao tiếp giữa các cá nhân tích
cực giữa các học sinh. Nhân viên của chúng tôi đặt bước tiến nhanh cho ngành giáo dục chất lượng cao tại Oregon để
phục vụ cho các học sinh và gia đình.
Ở North Clackamas, phụ huynh và cộng đồng làm việc cùng với nhân viên khu học chánh để hỗ trợ tất cả học sinh.
Chúng tôi theo đuổi mối quan hệ mạnh mẽ với gia đình và những người tình nguyện và chúng tôi làm việc để hình thành
quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức và doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi cùng loại bỏ các rào cản sự thành
đạt của học sinh và xây dựng nhịp cầu nối liền với cộng đồng vững mạnh hơn.
Trường North Clackamas được quốc gia công nhận các chương trình xuất sắc được hỗ trợ bởi việc xử dụng hiệu quả
các nguồn tài lực. Cộng đồng của chúng tôi hy vọng, và các nhà lãnh đạo trường bảo đảm quản lý mạnh mẽ qua trách
nhiệm sổ sách và đầu tư minh bạch, đặt ngân sách càng gần học sinh càng tốt.
Học sinh là trung tâm của các Trường North Clackamas, nơi các nghệ sĩ, nhà khoa học, giáo viên, vận động viên và các
nhà lãnh đạo cộng đồng hiện ra. Mỗi học sinh có cơ hội thể hiện tiếng nói của mình và theo con đường riêng để đạt
được tiềm năng đầy đủ. Học sinh của chúng tôi biết rằng họ rất quan trọng và chúng tôi quan tâm đến họ. Mỗi học sinh
đều biết rằng có chúng tôi bên cạnh. Từng người môt trong số họ.

Chủ Trương
Sửa soạn cho những học sinh tốt nghiệp có cảm hứng và được trao quyền
nâng cao phẩm chất cuộc sống trong cộng đồng địa phương và toàn cầu

Mục Đích

THÀNH CÔNG
CỦA HỌC SINH

Đẩy mạnh sự học của học
sinh bằng cách tập trung
vào kinh nghiệm, sự khoẻ
mạnh và tiềm năng của mỗi
học sinh

Viễn Kiến
Đối với mỗi học sinh, niềm
vui học tập được nuôi
dưỡng, tầm nhìn tích cực
cho tương lai được khích lệ.
Di sản văn hóa của mỗi học
sinh được quý trọng và các
nhu cầu về thể chất, tình
cảm và xã hội được hỗ trợ.

Trau dồi sự thuộc về và hòa
nhập vào tập thể với kỳ vọng
thành công cho mỗi học sinh
CÔNG BẰNG

Bảo đảm phù hợp, phẩm chất
cao trong từng chương trình
và dịch vụ

Mỗi học sinh được
tham gia tích cực mỗi
để thành công trong
sống, trên đại học và

PHẨM CHẤT

giúp
ngày
cuộc
nghề

nghiệp.

Khai triển và quản trị các
nguồn tài lực và tài sản được
giao cho khu học chánh
QUẢN TRỊ

Mục Tiêu

Toàn bộ học sinh tập trung
Tổ chức học tập đáp ứng văn hóa
Tham gia vào giáo trình và giảng dạy
Thành công sau khi tốt nghiệp trung học
Hệ thống tổ chức và lãnh đạo hiệu quả
Quản lý nguồn tài nguyên

Chỉ Số Quan Trọng về Thành Tích

Điểm Cao về
Phong Thái
của Khu Học
Chánh

Học Sinh Lớp
Ba Đọc Bằng
hoặc Cao
Hơn Cấp Lớp

Học Sinh Lớp
Sẵn Sàng cho
Đại Số

Học Sinh Lớp
Mười Đang
Nhận Sáu Tín
Chỉ

Tất Cả Học
Sinh Đều
Tốt Nghiệp

Trường North Clackamas

Mức Ghi Danh
Gia Tăng Sau
Khi Tốt
Nghiệp

Tháng Sáu 2018
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Phần 1: Quyền Lợi và Trách Nhiệm
Khu Học Chánh tin rằng sự tham gia của cha mẹ, gia đình và cộng đồng rất quan trọng khi chúng ta cùng cộng tác để phát huy việc
học tối đa cho mỗi một học sinh và sửa soạn cho các em học tập suốt đời. Khu Học Chánh tôn vinh gia đình có những quyết định
quan trọng cho sự giáo dục của con em của họ.
Mỗi một thành viên có trách nhiệm: Kính trọng chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, phái tính, khuynh hướng tính dục, xác nhận phái
tính, thể hiện phái tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, tình trạng cựu quân nhân hay sự khuyết tật trong bất
cứ chương trình giáo dục, sinh hoạt hay tuyển dụng.
Chiếu theo Quy Định: IGBC – Title 1/Sự Tham Gia của Cha Mẹ; AC – Không Kỳ Thị

Quyền Lợi

Học Sinh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Được đối xử với sự kính nể và tôn trọng phẩm giá
Quyền công dân, kể cả những quyền bình đẳng về cơ hội
được giáo dục, và tự do không bị kỳ thị
Quyền được theo học trường công lập
Quyền được có thủ tục tiến hành luật đối với sự tạm cho nghỉ
học, đuổi học và những quyết định mà học sinh tin rằng tổn
thương quyền lợi của họ
Quyền được tự do tìm hiểu và phát biểu ý kiến
Quyền được giữ kín, kể cả sự kín đáo về hồ sơ học vụ của
học sinh
Quyền được biết về kỳ vọng về các hành vi tiêu biểu cũng
như những hậu quả của các hành vi sai trái
Chia sẻ thông tin với tôi bằng một ngôn ngữ mà tôi hiểu

Trách Nhiệm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Giáo Viên & Nhân Viên

9.

1.
2.
3.
4.
5.

Một môi trường làm việc biểu lộ sự tôn vinh giá trị con người
Một môi trường làm việc nuôi dưỡng sự chia sẻ trách nhiệm
học tập, lãnh đạo và trưởng thành
Được đối xử như là một người chuyên nghiệp
Biết rằng sẵn có những sự hỗ trợ để can thiệp: việc giảng
dạy, cảm xúc, hành vi, hỗ trợ gia đình, v.v…
Phát triển nghề nghiệp chuyên môn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mỗi ngày tới trường sửa soạn học
Tới trường đúng giờ - mỗi ngày
Mang theo những dụng cụ tới trường hỗ trợ tích
cực cho sự học và chủ ý học hành
Biết rõ và đi theo sự hướng dẫn về hành vi của học
sinh
Làm việc chăm chỉ để được hạng cao nhứt về bài
làm trong lớp
Học và giải quyết sự xung khắc bằng đường lối
tích cực
Biểu lộ sự kính trọng và hợp tác với các học sinh
và người lớn khác
Tham gia và là một thành viên tích cực trong cộng
đồng học tập
Đối xử người khác bằng sự kính nể và tôn trọng
phẩm giá
Kính trọng, khuyến khích và hỗ trợ học sinh và gia
đình
Tin rằng tất cả các học sinh đều có thể đạt được
thành tích và có hành động sáng tạo tiếp cận cho
sự học
Xây dựng những quan hệ thích hợp và có ý nghĩa
với các học sinh
Xác định và truyền đạt rõ ràng kỳ vọng học tập và
hành vi cho sinh viên
Cung cấp một môi trường học tập an toàn, tích cực
và bao gồm tất cả mọi người
Sáng tạo nên một không khí truyền thông cởi mở
đối với những học sinh đang tìm kiếm sự giúp đỡ
Truyền thông liên lạc với các gia đình để hỗ trợ và
thách đố con em của họ
Làm việc hướng tới thành tích tốt hơn của học
sinh, tới các chương trình công bằng và phẩm chất
tốt hơn.
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Quyền Lợi

Cộng Đồng

Cha Mẹ & Người Giám Hộ

1.

Trách Nhiệm

Được nghe và tham gia vào kinh nghiệm giáo dục của con
em.
2. Nhận được phúc trình chính thức về tiến triển của sự học và
sự hiện diện của học sinh.
3. Đưa ra đề nghị và ý kiến về kế hoạch giáo dục.
4. Quyền yêu cầu và được chấp thuận đi họp với các giáo viên
và/hoặc với vị hiệu trưởng.
5. Nhận được sự giải thích của giáo sư liên quan tới bản
tường trình thành tích của học sinh.
6. Nhận thông tin và thông báo kịp thời các hành vi không phù
hợp hoặc gây rối bởi con em của họ và bất kỳ biện pháp kỷ
luật được áp dụng bởi ban điều hành hoặc nhân viên khác
của nhà trường.
7. Đọc tất cả các hồ sơ học liên quan đến con em học sinh,
theo nguyên tắc phù hợp.
8. Có được đầy đủ thông tin về bất kỳ quyền lợi được nói tới
nhưng không được giải thích trong cuốn cẩm nang này.
9. Có thể kiểm tra bất cứ cuộc thăm dò nào do nhóm thứ ba
thiết kế (kể cả khu học chánh) trước khi cuộc thăm dò được
nhà trường thực hiện hay phân phối tới học sinh.
10. Xử dụng các băng tầng đã được thiết lập để liên lạc với nhà
trường và/hoặc là nhân viên văn phòng của khu học chánh.
11. Viếng thăm nhà trường trong phạm vi bảng hướng dẫn
được Ban Quản Trị đặt ra.
12. Có thể yêu cầu kiểm tra và/hoặc là duyệt qua hồ sơ học
đường của con em, chiếu theo Điều Luật Canh Cải Oregon.

1.

1.

1.

2.
3.

Theo dõi những cơ hội tham gia của cộng đồng và các
cuộc họp của Ban Quản Trị.
Cộng tác để tiến tới một cộng đồng lành mạnh.
Được thông báo những sự thành công của Khu Học
Chánh.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.
3.

Hành động an toàn trong khuôn viên nhà trường và
tại những lễ hội của nhà trường.
Giữ sự thông tin liên lạc.
Có những kỳ vọng cao về cá nhân các con em.
Bảo đảm con cái đi học và tới trường đúng giờ mỗi ngày.
Ở nhà có chỗ để làm bài và bảo đảm bài làm được
hoàn tất.
Giúp con cái của họ học tập và giải quyết những
sự xung khắc bằng những đường lối tích cực.
Giao tiếp và cộng tác với các giáo viên và nhân
viên khác của nhà trường để hỗ trợ việc học của
con em.
Duyệt qua những quy định và giúp con em theo sát
với bảng hướng dẫn về hành vi của học sinh.

Kính trọng, khuyến khích và hỗ trợ học sinh, gia
đình và quý vị giáo chức.
Là thành phần vận động, đóng góp sự cộng tác
với nhà trường.
Làm North Clackamas một nơi an toàn và thú vị
cho mọi người sống và làm việc.
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Phần 2: Thông Tin về Học Sinh
Nguồn Hỗ Trợ Học Sinh và Cha Mẹ
Mỗi trường học có những nguồn hỗ trợ chính để giúp từng học sinh thành công. Nếu quý vị có câu hỏi, hãy tới gặp ban quản trị, ban
điều hành nhà trường hay các vị cố vấn. Mỗi một học sinh và phụ huynh hay người giám hộ đều được khuyến khích khai triển sự liên
hệ hợp tác với nhân viên trong lớp và tại trường học để tạo dựng hầu hết những sự kinh nghiệm hiểu biết về giáo dục.
Trường Tiểu Học: Những câu hỏi và quan tâm thông thường ban điều hành có thể giúp trả lời






Kết bạn
An toàn và an ninh
Phần ăn trưa miễn phí và giảm giá
Thực phẩm khẩn cấp
Cơ hội làm phong phú






Giúp bài làm ở nhà
Đánh giá và thi
Làm sao để tình nguyện
Làm sao để học sinh tham gia: thể thao, hội đoàn,
liên đoàn,v.v…

Trường Trung Học đệ l Cấp: Những câu hỏi và quan tâm thông thường ban điều hành có thể giúp trả lời
 Dinh dưỡng và săn sóc cá nhân
Sự bao gồm mọi người trong lớp, các sinh hoạt học
 Sẵn sàng cho trung học
đường, các môn thể thao. nghệ thuật trình diễn, hội
 Kiểm tra thứ hạng và bài làm
đoàn, v.v…
 Nguồn hỗ trợ kỹ thuật
 Hợp tác và hòa giải
 Hoà nhập và vấn đề thể diện
Trường Trung Học: Những câu hỏi và quan tâm thông thường ban điều hành có thể giúp trả lời


Tham gia hội nhập
 Vào đại học và sửa soạn kỳ thi (SAT /
Dạy kèm và học tại phòng thí nghiệm
ACT/COMPASS)
Làm bù lại các tín chỉ còn thiếu
 Vào các lớp huấn luyện thêm tại Trung Tâm Sabin
Schellenberg
Naviance (hệ thống trực tuyến cho học sinh và gia
 Xếp lớp vào các khoá học
đình)
 Lớp học trực tuyến hay chuyển lớp tại các trường cao
đẳng địa phương
Văn Phòng Khu Học Chánh: Những câu hỏi và quan tâm thông thường ban điều hành có thể giúp trả lời








Dịch vụ thông dịch
Cơ hội tình nguyện



Đánh giá và thi cử
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Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình, 6031 SE King, Milwaukie
Dành cho tất cả học sinh và gia đình thuộc Khu Học Chánh North Clackamas! Mở cửa 5 ngày mỗi tuần.
Chủ Trương
Để cải thiện phúc lợi của trẻ em và gia đình trong bối cảnh của một cộng đồng tốt hơn. Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình North Clackamas
mang lại các dịch vụ sức khoẻ cho các lợi ích của cộng đồng địa phương và hỗ trợ các nỗ lực cải thiện giáo dục của Oregon.
Các Dịch Vụ: Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình North Clackamas là môt chương trình dựa trên cộng đồng cung cấp những dịch vụ,
chuyển hồ sơ và thông tin tới các cá nhân và gia đình. Dưới đây là những dịch vụ chúng tôi cung cấp:
• Tủ Quần Áo cho tất cả học sinh North Clackamas
• Dịch Vụ Cố Vấn do cơ qun Sức Khoẻ Cộng Đồng
Quận Clackamas cung cấp
• Phòng Điện Toán
• Giải Pháp Sức Khoẻ Nha Khoa
• Vật Dụng Nhà Trường
• Dịch Vụ Liên Lạc Những Người Vô Gia Cư
• Dụng Cụ Vệ Sinh (bàn chải đánh răng, kem đánh
• Chương Trình Người Bạn Ăn Trưa
rănng, xà bông, xà bông gội đầu, chất thuốc giữ gìn
tóc, thuốc khử mùi hôi thân thể, v.v…)
• Chương Trình Ready, Set, Go!
• Hộp Thức Ăn Khẩn Cấp và Kho Thực Phẩm
Chúng tôi cũng nhận chuyển hồ sơ giới thiệu bởi cha mẹ, giáo viên, hiệu trưởng, cố vấn, y tá nhà trường và thành viên của cộng
đồng. Chúng tôi có những thông tin và chuyển hồ sơ các dịch vụ sau đây:
• Thực Phẩm
• Bạo Động trong Gia Đình
• Quần Áo
• Phiếu Thực Phẩm
• Gia Cư
• Săn Sóc Y Tế
• Lớp Dạy về Chức Phận Cha Mẹ
• Săn Sóc Nha Khoa
• An Toàn Gia Đình
• Chương Trình Oregon Health Plan/Bảo HIểm Y Tế
• Cố Vấn Cá Nhân và Gia Đình
Hiến Tặng
Chúng tôi hoan hỉ nhận sự hiến tặng quần áo trẻ em, vật dụng nhà trường, các thứ vệ sinh và thức ăn không dễ bị hư. Muốn biết thêm
chi tiết về sự khấu trừ tiền thuế bởi hiến tặng, xin liên lạc văn phòng chúng tôi số 503.353.5663

Trường North Clackamas
Trung Tâm Phục Vụ Cộng
Đồng
Xin ghé trang mạng: www.nclack.k12.or.us/page/1046;
503-353-6090 của chúng tôi.

•
•

Lớp Dạy Ngày Thứ Bảy, xem tại trang mạng
http://www.saturdayacademy.org/camps
Thời khoá biểu bảo trì cơ sở NCSD cho các bin đinh
lớp MG–8

Học sinh và phụ huynh của North Clackamas nên tận dụng lợi
thế của các lớp học phong phú, sinh hoạt cộng đồng và những
dịch vụ cho cha mẹ tại Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng tại
Wichita. Có chương trình cho tất cả mọi người!

•
•
•
•
•
•

Điều hợp chương trình Giữ Trẻ tại 5 địa điểm cho học
sinh MG-6
Phối hợp chương trình giáo dục cộng đồng (Thành
Phố An Toàn & Dạy Lái Xe)
Cung cấp sự giám sát bin đinh cho Trung Tâm Gia
Đình & Cộng Đồng Wichita
Khai triển chương trình mới để giúp cho sự thành
công của học sinh
Giáo dục cha mẹ
Cơ hội Học Sinh Làm Giàu
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Nhập Học các Học Sinh Cư
Ngụ trong Khu Vực
Chiếu theo Quy Định: JECA – Nhập Học các Học Sinh Cư
Ngụ trong Khu Vực
Học sinh trong tuổi đi học sống trong khu vực nhà trường có
thể theo học mà không phải trả học phí. Học sinh bước qua
19 tuổi trong năm học sẽ tiếp tục được học miễn phí tại trường
công lập thích hợp trong thời gian còn lại của năm học. Khu
học chánh có thể cho nhập học những học sinh hội đủ điều
kiện, hiện không theo chương trình giáo dục đặc biệt và chưa
tới 21 tuổi trước khi niên khoá hiện tại nếu chứng minh cho
thấy cần đi học thêm để được bằng tốt nghiệp trung học.
Những học sinh này có thể theo học mà không phải đóng học
phí cho những năm còn lại.

Nhập Học Sớm
Chiếu theo Quy Định: JEBA – Tuổi Nhập Học
Lớp Mẫu Giáo: Bất cứ trẻ em nào có ngày sinh nhật năm
tuổi vào ngày 1 tháng Chín hay sớm hơn đều được nhập học
lớp mẫu giáo vào dịp khai trường vào tháng Chín cùng năm.
Phải có giấy chứng minh ngày sinh khi ghi danh. Không có
sự ngoại lệ về điều kiện tuổi tác khi ghi danh mẫu giáo.
Lớp Một: Bất cứ trẻ em nào có ngày sinh nhật sáu tuổi vào
ngày 1 tháng Chín hay sớm hơn đều được nhập học lớp một
vào dịp khai trường vào tháng Chín cùng năm. Phải có giấy
chứng minh ngày sinh khi ghi danh.
Trường Hợp Ngoại Lệ cho Nhập Học Sớm: Một đứa trẻ
sẽ được chấp thuận cho nhập học vào lớp một trước sáu tuổi
vì có lý do thích ứng cần phải cho nhập học sớm. Quyết định
liên hệ tới việc nhập học sớm vào lớp một sẽ dựa trên sự
quan sát và một kỳ thi bởi nhân viên có khả năng chuyên
môn về sự phát triển thể chất, xã hội và nhận thức của đứa
trẻ tại môi trường lớp mẫu giáo của Trường North
Clackamas.

Hiện Diện
Chiếu theo Quy Định: JEA – Bắt Buộc Hiện Diện
Một phần của sự sửa soạn cho đời sống người lớn là phát
triển một thái độ tích cực về sự hiện diện trong khuôn khổ
trách nhiệm có mặt tại trường. Chúng tôi tin rằng mỗi lớp học
đều nhấn mạnh tới sự tham dự của học sinh và cần có sự cam
kết, có mặt thường xuyên hầu đạt được sự thành công tốt
nhứt cho việc học. Sinh hoạt và kinh nghiệm của lớp học
không bao giờ có thể hoàn toàn lập lại ngoài không gian và
thời gian của môi trường đó. Kết quả là học sinh vắng mặt
trong lớp càng ít càng tốt. Sự vắng mặt của học sinh làm cản
trở tiến trình của lớp học và gia tăng công việc của học sinh và
giáo sư khi phải làm bù những bài vở còn thiếu. Luật Oregon
(ORS 339.065) đòi hỏi sự hiện diện thường xuyên. Cha mẹ
hay người giám hộ của một đứa trẻ chưa học hết lớp mười hai
bắt buộc phải cho con em đi học đều đặn. Sự hiện diện đều
đặn được định nghĩa bởi Luật Oregon là sự hiện diện không

bao gồm nhiều hơn tám (8) lần vắng mặt nửa ngày không xin
phép, hay tương đương, trong khoảng thời gian bốn (4) tuần
đi học. Học sinh có thể được khu học chánh cho phép vắng
mặt trong một khoảng thời gian không quá năm (5) ngày trong
một học kỳ ba tháng hay không quá 10 ngày trong bất cứ học
kỳ ít nhứt sáu tháng nào. Xin hiểu là không tuân theo điều luật
bắt buộc có mặt tại trường của Oregon là vi phạm Cấp “C” và
có thể đưa tới kết quả bị phạt (tới $500.00) với quyết định cuối
cùng của toà án.
Thủ Tục Xử Tội Trốn Học của Trường North Clackamas:
Bước thứ nhứt: Gởi thơ cảnh cáo về tội trốn học tới cha mẹ/
người giám hộ (và/hoặc là gọi điện thoại)
Bước thứ 2: Họp mặt với cha mẹ/người giám hộ theo đúng
quy định về sự vắng mặt. Thảo luận về những sự can thiệp để
giúp cải thiện sự hiện diện của học sinh.
Bước thứ 3: Gởi giấy phạt về tội trốn học tới cha mẹ/người
giám hộ, yêu cầu tới hầu toà chiếu theo thoã ước về sự bắt
buộc học sinh có mặt ở trường.
Bước thứ 4: Cha mẹ/người giám hộ bị phạt vì vi phạm thoã
ước về sự bắt buộc học sinh có mặt ở trường.
ORS 581-023-0006(4), (6) bắt buộc khu học chánh chấm dứt
sự ghi danh theo học của bất cứ học sinh nào vắng mặt mười
(10) ngày liên tiếp.
Điện Thoại Tự Động Thông Báo Vắng Mặt sẽ gọi cha
mẹ/người giám hộ vào thời điểm sau đây:
a. Tiều học: 30-60 phút sau khi trường bắt đầu
b. Trung học Đệ I Cấp: Giữa 11:05-11:35 (một giờ trễ
hơn vào ngày thứ Tư khi lớp học bắt đầu trể)
c. Trung hoc Đệ II Cấp: Giữa 10:05-10:50 và lúc 6:05pm

Lệ Phí Học Sinh
Chiếu theo Quy Định: JN – Học Phì, Tiến Phat và Lệ Phí
Ban Quản Trị nhận thấy cần có học phí để tài trợ những sinh
hoạt nhà trường nào không được tài trợ bởi ngân sách địa
phương, tiểu bang hay liên bang. Họ cũng nhận thấy rằng một
số học sinh không thể nào trả được những lệ phí đó. Học sinh
không bị từ chối được giáo dục vì không đủ khả năng trả
những phần tiền phụ; tuy nhiên, không một học sinh nào được
miễn những phí tổn về các sách, tủ khoá, vật liệu, hay các vật
dụng trang bị đánh mất hay hư hỏng,
Hằng năm, Ban Quản Trị biểu quyết chấp thuận mức độ học
phí. Tất cả học phí và phí tổn, từ các môn lựa chọn và đòi hỏi,
sẽ được liệt kê và mô tả hằng năm trong gói hồ sơ ghi danh
hay dưới hình thức những văn bản khác được phân phối tới
từng học sinh. Học sinh sẽ được thông báo hạn chót nộp các
lệ phí đó và có thể bị phạt nếu không đóng tiền. Chiếu theo
luật và quy định của khu học chánh, sự hạn chế và/hoặc là
phạt và có thể được áp dụng cho tới khi những học phí, tiền
phạt hay lệ phí đó được trả.
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Hồ Sơ Giáo Dục
Chiếu theo Quy Định: JO/IGBAB – Hồ Sơ Giáo Dục/Hồ Sơ
của Học Sinh Khuyết Tật
Lý do chính để lưu giữ và duy trì hồ sơ giáo dục của học sinh
là giúp học sinh phát triển giáo dục bằng cách cung cấp những
thông tin thích hợp cho học sinh, giáo viên và cha mẹ/người
giám hộ. Những hồ sơ đó cũng là nguồn tin giúp học sinh tìm
việc và/hoặc là đi học thêm sau trung học.
Khu học chánh sẽ giữ kín hồ sơ giáo dục của học sinh đúng
theo các điều luật và quy định của tiểu bang và liên bang.
Thông tin ghi trên hồ sơ giáo dục chính thức nên được lựa
chọn cẩn thận, chính xác và có kiểm chứng và có một ảnh
hưởng trực tiếp và đáng kể vào sự phát triển giáo dục của học
sinh.
Khu học chánh sẽ chuyển hồ sơ tới các cơ sở giáo dục hay
các học viện mà học sinh đang tìm cách ghi danh hay nhận
dịch vụ, kể cả dịch vụ đánh giá về giáo dục đặc biệt.
Cha mẹ/người giám hộ của tất cả các học sinh, kể cả học sinh
trưởng thành, hiện đang đi học có quyền:

•
•
•

•
•

Kiểm tra và xem qua hồ sơ của học sinh;
Yêu cầu sửa đổi hồ sơ học tập của học sinh để đảm bảo
sự chính xác, không gây hiểu lầm hoặc vi phạm quyền
riêng tư của học sinh hoặc các quyền khác;
Đồng ý tiết lộ thông tin riêng của cá nhân trong hồ sơ giáo
dục của học sinh, ngoại trừ phạm vi mà quy định hồ sơ
giáo dục ủy quyền công bố thông tin mà không cần có sự
đồng ý. (Xem quy định JOB của Ban Quản Trị – Thông Tin
Cá Nhân);
Nộp đơn khiếu nại lên Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ cho rằng khu
học chánh không tuân theo những đòi hỏi về Quyền Giáo
Dục Gia Đình và Luật về Đời Tư; và
Có một bản sao của chính sách hồ sơ giáo dục của khu
học chánh.

Khu học chánh có thể không giữ lại các báo cáo về thứ hạng,
bằng tốt nghiệp và hồ sơ của học sinh hoặc cựu học sinh còn
đang nợ lệ phí, tiền phạt hoặc tiền bồi thường thiệt hại. Khu
học chánh có thể áp đặt các hạn chế và hay hình phạt nhất
định cho đến khi lệ phí, tiền phạt hoặc tiền bồi thường thiệt hại
được trả.
Khu học chánh sẽ cung cấp đầy đủ quyền về hồ sơ giáo dục
cho cha mẹ/người giám hộ, trừ phi khu học chánh đã được
cung cấp bằng chứng pháp lý rõ rệt hủy bỏ các quyền này.
Sau khi được 18 tuổi những quyền này chuyển qua học sinh.

Quyền Giáo Dục Gia Đình và
Luật về Đời Tư (FERPA) –
Tiếp Cận tới Hồ Sơ Giáo Dục
Quyền Giáo Dục Gia Đình và Luật về Đời Tư (FERPA) là một
điều luật liên bang cho cha mẹ và học sinh trưởng thành (học

sinh được 18 tuổi hay lớn hơn) những quyền liên
quan tới hồ sơ học sinh. Những lý do chính của FERPA là:
Bảo mật hồ sơ của học sinh;
Cung cấp cho cha mẹ sự tiếp cận tới hồ sơ của học sinh và;
Cho cha mẹ cơ hội yêu cầu hồ sơ học sinh được chính xác.
FERPA cấm khu học chánh, vốn nhận ngân quỹ từ liên bang,
không được tiết lộ tới nhóm thứ ba bất cứ thông tin cá nhân
trong hồ sơ của học sinh mà không có văn bản đồng ý của cha
mẹ hay học sinh trưởng thành. Điều luật xác định một số
ngoại lệ cho việc tiết lộ các thông tin trong đó bao gồm việc tiết
lộ cho các nhân viên khác của trường do sự quan tâm giáo
dục hợp pháp và tiết lộ các thông tin theo một trát tòa hay lệnh
của toà.

Danh Sách Thông Tin
Chiếu theo Quy Định: JOA – Danh Sách Thông Tin
Danh sách thông tin là những mục về thông tin riêng của cá
nhân chứa trong hồ sơ giáo dục học sinh thông thường không
có hại hay xâm phạm tới đời tư nếu bị tiết lộ. Những mục dưới
đây được chỉ định là danh sách thông tin và có thể tiết lộ cho
công chúng với sự chấp thuận của ông tổng giám đốc hay
người được chỉ định:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tên học sinh;
Hình chụp của học sinh;
Cấp lớp;
Môn học chính;
Tham gia các môn thể thao và sinh hoạt chính thức;
Sức nặng và chiều cao của thành viên lực sĩ;
Những ngày hiện diện ở trường;
Thứ hạng hay phần thưởng nhận được;
Trường học mới nghỉ gần đây nhứt.

Địa chỉ và số điện thoại của học sinh có thể được phổ biến cho
các tổ chức phục vụ cho học sinh và gia đình, nhưng không
chỉ giới hạn, như PTO, PTA and Boosters, với sự chấp thuận
của ông tổng giám đốc hay người được chỉ định. Phải có sự
cho phép của cha mẹ/người giám hộ trước khi phổ biến danh
sách thông tin trên mạng internet được xem công khai của khu
học chánh hay học sinh.

Phổ Biến Thông Tin Riêng của
Cá Nhân
Chiếu theo Quy Định: JOB – Thông Tin Riêng của Cá Nhân
Những thông tin riêng của cá nhân trong hồ sơ giáo dục không
được phổ biến mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản
của học sinh đủ điều kiện hoặc cha mẹ/người giám hộ của học
sinh trừ khi được sự cho phép của luật pháp tiểu bang và liên
bang liên quan đến hồ sơ giáo dục.
Thông tin riêng của cá nhân là những thông tin chứa trong hồ
sơ giáo dục của học sinh nếu tiết lộ được xem là có hại hay
xâm phạm tới sự riêng tư của học sinh.
Sự Loại Bỏ
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Cha mẹ/người giám hộ/học sinh đã hội đủ điều kiện có quyền
yêu cầu loại bỏ bất cứ hay tất cả các mục có tên trong danh
sách thông tin hay tiết lộ thông tin cho những người tuyển mộ
quân đội và/hoặc là các học viện đại học. Lời yêu cầu phải
bằng văn bản bởi cha mẹ/người giám hộ, học sinh đủ 18 tuổi
hay học sinh đã tự lập trong vòng 15 ngày sau khi có sự thông
báo công khai hàng năm.
Không bao giờ đưa số An Sinh Xã Hội của học sinh hay số thẻ
học sinh lên danh sách thông tin.

Tu Chính Án về Quyền Bảo Vệ
Học Sinh và Luật Giáo Dục
Tiểu Học & Trung Học
Tu Chánh Án về Quyền Bảo Vệ Học Sinh (PPRA) (20 uSC
Sec. 1232h; 34 CFR Part 98) áp dụng cho những chương
trình nào nhận ngân quỹ từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Chủ ý của
PPRA là bảo vệ quyền của cha mẹ và học sinh trong hai cách:
Bảo đảm rằng cha mẹ có thể kiểm tra nhà trường và những
nhà thầu thực hiện sách giáo khoa nếu những tài liệu đó sẽ
được phối hợp với bảng thăm dò, bảng phân tích hay đánh giá
về sự tham gia của con em học sinh do Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ
tài trợ; và bảo đảm rằng nhà trường và nhà thầu có văn bản
đồng ý của cha mẹ trước khi học sinh vị thành niên bị đòi hỏi
tham dự trong những bảng thăm dò, phân tích hay đánh giá do
Bộ Giáo Dục tài trợ, tiết lộ những thông tin liên quan tới:
•
•
•
•
•
•
•
•

Đảng phái chính trị;
Những vấn đề về tâm thần và tâm lý làm học sinh và gia
đình ngượng ngùng;
Hành vi và thái độ tình dục;
Hành vi bất hợp pháp, chống đối xã hội, tự buộc tội và tự
hạ thấp phẩm giá;
Chỉ trích cá nhân khác có liên hệ gần gủi với gia đình;
Những sự liên hệ đặc quyền hay tương tự được luật pháp
công nhận như của các luật sư, bác sĩ, bộ trưởng;
Hoạt động tôn giáo, sự liên hệ hay niềm tin của học sinh
hay cha mẹ học sinh; hay
Lợi tức thu nhập (ngoài phần do luật pháp đòi hỏi để xác
định điều kiện tham dự một chương trình hay nhận sự tài
trợ của chương trình đó)

Cha mẹ hay học sinh nào tin rằng quyền PPRA có thể đã bị vi
phạm có thể viết đơn gởi văn phòng Tuân Hành Chính Sách
Gia Đình để khiếu nại với Bộ Giáo Dục. Đơn khiếu nại phải có
những cáo buộc bằng sự thật rõ rệt với nguyên nhân hợp lý để
tin rằng sự vi phạm PPRA đã xảy ra.
Cha mẹ có thể đem con em học sinh ra khỏi sự tham dự về:
•
Các sinh hoạt liên quan tới thu thập, tiết lộ hoặc xử dụng
những thông tin cá nhân được học sinh thu thập cho mục
đích tiếp thị hay bán thông tin đó cho người khác với cùng
mục đích;
•
Bảng thăm dò của một ban trị sự thuộc nhóm thứ ba
(không do Bộ Giáo Dục tài trợ) có một hay nhiều hơn tám
phần thông tin mô tả phía trên; hay

•

Bất cứ một cuộc khám sức khoẻ hay thanh
lọc xâm phạm thân thể không khẩn cấp như: (a) là điều
kiện bắt buộc để tham dự; (b) do nhà trường quản lý và
do nhà trường lập thời khoá biểu trước; và không nhứt
thiết là để bảo vệ ngay tức khắc sức khoẻ và sự an toàn
của học sinh hay những học sinh khác.

Khu Học Chánh sẽ thông báo cho cha mẹ trước về bất cứ sinh
hoạt nào mô tả phía trên.

Dùng Máy Điện Toán, Internet
và các Hệ Thống Điện Tử khác
Chiếu theo Quy Định: JFCEB-AR – Máy Thông Tin Cá
Nhân và Thông Tin Xã Hội
Ban Quản Trị ủng hộ việc học sinh xử dụng công nghệ thích
hợp trong môi trường học đường, vì cả hai, một phần quan
trọng trong việc chuẩn bị cho con em sống và làm việc trong
thế kỷ 21, và có thể nâng cao đáng kể quá trình dạy và học
tập. Sự xử dụng có thể chấp nhận được của học sinh bao
gồm các dụng cụ thông tin cá nhân, có thể đóng góp vào một
cộng đồng học đường an toàn, thích hợp và tập trung tinh
thần. Học sinh sở hữu hay xử dụng thiết bị thông tin cá nhân
trên địa phận khu học chánh, trong các cơ sở của khu học
chánh trong ngày đi học (kể cả phương tiện đưa rước do khu
học chánh cung cấp) và trong khi học sinh đang tham dự
những sinh hoạt do khu học chánh bảo trợ có thể bị giới hạn
theo quy định JFCEB và chi phối bởi những luật lệ nhà trường
đặt ra bởi vị hiệu trưởng và được chấp thuận bởi ông tổng
giám đốc hay người được chỉ định.
Chụp hình, phổ biến, chuyển đi hay chia sẻ những hình ảnh,
ảnh chụp tục tĩu, khiêu dâm hay nói cách khác bất hợp pháp
bằng cách chuyển dữ liệu hay nói cách khác (được hiểu thông
thường là nhắn tin, tự gởi hình chụp khoả thân, gởi điện thư,
v.v…) đều có thể bị ghép tội theo luật tiểu bang và/hoặc là liên
bang. Bất cứ ai chụp hình, phổ biến, chuyển đi hay chia sẻ
những hình ảnh, ảnh chụp tục tĩu, khiêu dâm hay nói cách
khác bất hợp pháp sẽ bị báo cáo lên cơ quan công lực và/hoặc
là những cơ quan tiểu bang hay liên bang thích hợp.

Điện Thư Học Sinh, Internet &
Google Apps và những Kỳ
Vọng Khi Dùng
Mạch nối tới nguyên bản thoả ước của khu học chánh
Google Apps cho Giáo Dục là dịch vụ miễn phí cho các học
sinh thuộc Khu Học Chánh North Clackamas và bao gồm các
ứng dụng dựa trên mạng và cho các lớp từ 6-12, điện thư xử
dụng tại trường và nhà qua Internet.
Mặc dù rất nhiều các trang mạng không phù hợp sẽ bị chặn vì
lý do an toàn, học sinh luôn luôn có cơ hội tiếp xúc với các nội
dung không phù hợp. Nhân viên nhà trường sẽ theo dõi khi
học sinh ở trường. Cha mẹ có bổn phận theo dõi việc xử dụng
Internet của con em ở nhà khi nhập vào các chương trình.
Học sinh chịu trách nhiệm về hành vi của mình trong mọi lúc.
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Học Sinh – Sự Xử Dụng Được Chấp Nhận, Sự Riêng Tư và
An Toàn
Google Apps cho Giáo Dục được xử dụng ưu tiên cho sự giáo
dục. Học sinh có thể dùng Apps cho cá nhân bị sự giới hạn và
áp dụng những luật lệ/quy định khác của nhà trường dưới đây.

•

•

Sự Riêng Tư – Nhân viên, ban điều hành và cha mẹ có thể
xem điện thư để theo dõi. Học sinh không có kỳ vọng được
riêng tư trong hệ thống Apps.
Giới Hạn việc Xử Dụng Cá Nhân – Học sinh có thể dùng Apps
cho những dự án cá nhân. Danh sách dưới đây, tuy không
đưa ra hết mọi trường hợp, vạch rõ một số các vi phạm về việc
xử dụng kỹ thuật đã cho phép:
• Dùng ngôn ngữ tục tĩu, đe doạ, kỳ thị, khiêu dâm, lạm
dụng hay quấy rối trong bất cứ mẫu tin nào
• Gây rối loạn hay chiếm được quyền truy cập trái phép các
thiết bị của khu học chánh
• Đe dọa / bắt nạt người khác
• Có chủ ý truy cập trang mạng không thích hợp
• Đại diện không đúng cách về nhà trường, ban nhân viên
hay học sinh. (Apps, trang mạng, điện thư và các nhóm
không phải là diễn đàn công cộng. Đó là không gian
những lớp học kéo dài mà quyền tự do ngôn luận của học
sinh có thể bị giới hạn).
• Những sinh hoạt không hợp pháp
• Gây lợi tức cho cá nhân (mở trang mạng để buôn bán)
Dữ Kiện An Toàn
Hồ sơ và điện thư của học sinh an toàn với Apps nhưng
học sinh có bổn phận làm hồ sơ lưu các tài liệu quan
trọng.
• An Toàn
• Học sinh không nên đăng nguồn tin liên lạc cá nhân của
họ và những người khác, kể cả họ, địa chỉ và số điện
thoại.
• Học sinh không được gặp người đã tiếp xúc trên mạng mà
không có sự chấp thuận và tham dự của cha mẹ.
• Học sinh nên nói cho giáo viên hay nhân viên khác của
nhà trường biết về bất cứ mẫu tin nào không thích hợp
hay cảm thấy khó chịu.
• Học sinh có trách nhiệm về việc xử dụng chương mục cá
nhân của mình và nên dùng mọi biện pháp phòng ngừa
không cho người khác dùng chương mục của mình.
Không có lý do nào cho người khác biết mật mã của mình.

•

Trách Nhiệm Kỹ Thuật Số
Đối xử tử tế với người khác. Nhận một bức điện thư nói
xấu làm ta khó chịu như nghe lời nói xấu trong hành lang
nhà trường.
• Hãy tử tế khi xử dụng điện thư hoặc đăng một bài trên
một diễn đàn, tài liệu cộng tác hoặc trang mạng. Mọi
người đều thấy những gì bạn viết cho nên hãy suy nghĩ
trước khi đánh máy.
• Hãy cẩn thận những điều bạn nói về chính mình và người
khác. Dùng lời lẽ tục tĩu, đe doạ, kỳ thị, khiêu dâm, lạm
dụng hay quấy rối không bao giờ được chấp nhận trên
mẫu tin, trang mạng hay tài liệu hợp tác.

•

•

•

Tôn trọng bản quyền của tác giả. Vi phạm
bản quyền xảy ra khi một cá nhân xử dụng bất hợp lệ tác
phẩm (bài văn, hình ảnh, video, nhạc, v.v…) có bản quyền
đã được bảo vệ.
Nếu một tác phẩm chứa đựng điều kiện cho phép xử
dụng, người xử dụng phải theo những điều kiện đã đặt ra.
Nếu người xử dụng chưa biết rõ có thể dùng được hay
không, nên xin phép tác giả. Bất cứ khi nào một học sinh
xử dụng hình ảnh, video, nhạc hay bài viết của người
khác đều phải ghi câu trích dẩn. Xem trang mạng
Creative Commons để biết thêm chi tiết.
Học sinh có Tu Chính Án Thứ Nhứt về tự do ngôn luận.
Tuy nhiên quyền của các bạn có thể bị giới hạn trong
trường học. Nếu bạn đăng điều gì qua điện thư hay trên
trang mạng của nhà trường mà gây rối môi trường học
tập, quyền tự do ngôn luận của bạn có thể bị giới hạn.
Trang mạng nhà trường, điện thư và các nhóm được
dùng cho việc giáo dục và không phải là diễn đàn tranh
luận ý kiến. Điều này có nghĩa nhà trường có quyền giới
hạn ngôn luận của học sinh nào gây rối loạn tiến trình học
tập tại những lãnh vực đó.

An Toàn cho Người Tiêu Thụ (Cố vấn cho cha mẹ và học sinh)
Đừng bao giờ mở điện thư từ nguồn không rõ hay có câu
hỏi hoặc bấm vào điện thư nào khả nghi.
• Thư rác là những mẫu giới thiệu bằng điện thư mà ta
không muốn nhận. Đừng bao giờ trả lời thư rác và làm ăn
với những công ty gởi thư rác. Dùng mục "report spam"
để dẹp bỏ thư rác.

•

Giới Hạn Sự Truy Cập
Khu Học Chánh có quyền huỷ bỏ phép truy cập ngay tức
khắc khi có lý do tin rằng luật pháp hay quy định của khu
học chánh đã bị vi phạm.

•

Khiếu Kiện Công Khai
Thủ Tục Khiếu Kiện: KL-AR – Thủ Tục Khiếu Kiện Công
Khai
Những sự khiếu nại đưa ra bởi cử tri, cha mẹ/người giám hộ
hay nhân viên về những vấn đề hay những khó khăn liên quan
tới tiến trình giáo dục, dịch vụ, hành động và hoặc là hoạt động
của nhân viên và/hoặc là của các quyết định, có thể nộp chính
thức hay không chính thức. Nếu một cá nhân muốn khiếu nại
chính thức, phải viết thành văn bản gởi cho nhân viên điều
hành thích hợp hay vị giám thị. Người khiếu nại nên dùng mẫu
đơn khiếu nại trong quy định hành chánh KL-AR(2) –
Complaint Form.
Khu học chánh sẽ chiếu theo những quy luật thích hợp theo
luật và hợp đồng trong tiến trình cứu xét sự khiếu nại. Người
khiếu nại chỉ có thể khiếu nại vấn đề cá nhân liên quan tới họ
hay nếu thích hợp thay mặt cho học sinh của họ. Không được
khiếu nại cho vấn đề của người khác hay nhóm khác. Những
sự khiếu nại không liên quan tới thành tích làm việc của một
nhân viên sẽ được lập hồ sơ bởi một nhân viên của khu học
chánh rành rẽ với vấn đề và chiếu theo quy định của khu học
chánh. Để có những giải pháp hợp với thời gian tính, những
đơn khiếu kiện sẽ được cứu xét liên quan tới những trường
hợp gì đã xảy ra trong 12 tháng hay học kỳ hiện tại.
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Đơn khiếu kiện trong những lãnh vực này phải được nộp theo
các quy định sau:
Quấy rối: GBN/JBA, GBN/JBA-AR, GBNA, GBNA-AR, JFCF,
JFCF-AR;
Nguồn Hướng Dẫn/Tài Liệu Hướng Dẫn; IIA, IIA-AR;
Tuân Theo các Tiêu Chuần: LGA.

Mục 504 Quyền của Cha Mẹ/Học Sinh trong việc Xác Nhận,
Đánh Giá và Chọn Lớp
Dưới đây là những quyền hạn được luật liên bang cho phép
những trẻ em bị khuyết tật, hội đủ điều kiện theo Mục 504. (29
u.S.C. 706(7), Sec. 794; 34 C.F.R. Phần 104, 20 u.S.C.
Sec. 1232g; 34 C.F.R.

Khám Nghiệm Tuổi Thơ từ Sơ
Sanh tới Mẫu Giáo / Child Find
Chiếu theo Quy Định: IGBAG và IGBAG-AR – Giáo Dục Đặc
Biệt – Thủ Tục Phòng Ngừa
IGBAH – Giáo Dục Đặc Biệt – Thủ Tục Đánh Giá
IGBAJ – Giáo Dục Đặc Biệt - FAPE (Giáo Dục Công Cộng Thích
Hợp Miễn Phí )

Công việc giáo dục cho trẻ em bị khuyết tật là sự bắt buộc của
luật Oregon và liên bang. Khu Học Chánh North Clackamas
cung cấp chương trình giáo dục và các dịch vụ cho trẻ em
khuyết tật từ mẫu giáo tới trung học. Những dịch vụ thích ứng
cho mỗi đứa trẻ dựa trên sự khuyết tật và Kế Hoạch Giáo Dục
Cá Nhân (IEP) hay chiếu theo Mục 504 Kế Hoạch Thích Ứng
(Accommodation Plan). Nếu một đứa trẻ trong tuổi đi học (5
tới 21 tuổi) bị khuyết tật hay quý vị tin rằng con em mình có thể
bị khuyết tật, xin hãy thông báo giáo viên giáo dục đặc biệt hay
chuyên viên tâm lý nhà trường. Xin liên lạc Trung Tâm Thí
Nghiệm và Đánh Giá Sự Học Sớm tại số 503-353-5265.

Mục 504
Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi 1973 là một Đạo Luật cấm
đối xử phân biệt với người bị khuyết tật trong bất cứ chương
trình nào nhận tài trợ liên bang. Đạo Luật này định nghĩa một
người bị khuyết tật là người:
•
Bị hư hại tinh thần hay thể chất làm giới hạn một hay
nhiều hoạt động chính trong đời sống (như là tự săn sóc,
làm những công việc tay chân, đi bộ, nhìn, nghe, nói, thở,
tập trung tinh thần, suy nghĩ, học hành và làm việc);
•
Có hồ sơ bị những hư hại như thế; hay
•
Bị xem là có những sự hư hại như thế.

Phần 99). Chủ ý cùa điều luật là cho cha mẹ được biết đầy đủ
những quyết định liên quan tới con em và thông báo những
quyền của họ nếu họ không đồng ý với những quyết định đó.
Cha mẹ có quyền:
1.

Cho con em tham gia và nhận những quyền lợi từ các
chương trình giáo dục công cộng mà không bị kỳ thị vì
điều kiện bị khuyết tật;

2.

Được khu học chánh cố vấn cha mẹ những quyền hạn
của họ theo luật liên bang;

3.

Nhận được thông báo (không nhứt thiết bằng văn bản) về
việc xác nhận, đánh giá hay chọn lớp cho con em;

4.

Cho con em nhận sự giáo dục công cộng miễn phí và
thích hợp. Điều này bao gồm quyền được học chung với
học sinh không bị khuyết tật đến mức thích hợp tối đa;

5.

Cho con em của họ được giáo dục trong các cơ sở và
nhận các dịch vụ so sánh với những dịch vụ cung cấp cho
học sinh không khuyết tật;

6.

Cho con của họ nhận các phương tiện để có một cơ hội
bình đẳng để tham gia vào hoạt động của trường và liên
quan đến trường và được giáo dục bình thường hay giáo
dục đặc biệt cùng sự hỗ trợ liên hệ và các dịch vụ được
thiết kế phù hợp các nhu cầu cá nhân của học sinh
khuyết tật cũng đầy đủ như là nhu cầu đáp ứng cho học
sinh không khuyết tật;

7.

Có những quyết định về đánh giá, giáo dục và chọn lớp
dựa trên những nguồn thông tin khác nhau và bởi một
nhóm người biết về con em, các dữ liệu và những sự
chọn lựa về việc chọn lớp;

8.

Được cung cấp sự chuyên chở đưa đón ở địa điểm thay
thế khác mà không tốn kém nhiều cho cha mẹ hơn là nếu
được đặt dưới chương trình do khu học chánh đảm nhận;

9.

Cho con em cơ hội đồng đều để tham dự các sinh hoạt
ngoài bài học và phụ trội do khu học chánh tổ chức;

Để hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Mục 504, Khu Học
Chánh North Clackamas nhận thấy có trách nhiệm tránh kỳ thị
trong các chính sách và thực tập liên quan đến nhân viên và
học sinh. Không có sự kỳ thị nào đối với người bị khuyết tật sẽ
được biết cho phép trong bất cứ chương trình và thực tập nào
trong hệ thống nhà trường.
Khu học chánh có trách nhiệm cụ thể theo Đạo Luật, trong đó
bao gồm trách nhiệm xác định, đánh giá, và nếu đứa trẻ được
xác định là đủ điều kiện theo Điều 504, được cho các dịch vụ
giáo dục thích hợp. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ
không đồng ý với quyết tâm thực hiện bởi các nhân viên
chuyên nghiệp của khu học chánh, họ có quyền có một buổi
điều trần với một viên chức điều trần không thiên vị. Nếu có
câu hỏi xin vui lòng liên lạc với vị hiệu trưởng hay người Điều
Hợp mục 504 của nhà trường hay Trường ban Chương Trình
504 của Khu Học Chánh, Rob Holloway, 503-353-6138.
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10. Kiểm tra tất cả những hồ sơ liên quan tới các quyết định
về việc xác nhận, đánh giá, chương trình giáo dục và
chọn lớp cho con em;

Khu Học Chánh sẽ từ chối không cho học sinh
theo học chương trình phổ thông của nhà trường trong vòng
một năm tính từ ngày bị đuổi học.

11. Có các bản sao hồ sơ giáo dục với giá phải chăng trừ phi
lệ phí đặt ra có tác dụng ngăn cản không cho cha mẹ tiếp
cận hồ sơ;

Thêm vào đó, Khu Học Chánh sẽ không cung cấp chương
trình giáo dục thay thế cho học sinh nào bị đuổi học vì vi phạm
luật về võ khí chiếu theo Mục (10) của ORS 339.250 trong ít
nhứt một năm tính từ ngày bị đuổi học tuỳ thuộc vào sự gia
giảm của vị tổng giám đốc dựa theo từng trường hợp.

12. Có câu trả lời từ khu học chánh những yêu cầu hữu lý về
việc cắt nghĩa và thông dịch hồ sơ của con em;

13. Đòi hỏi bản điều chỉnh hồ sơ giáo dục của con em nếu có
lý do tin rằng hồ sơ thiếu chính xác, gây sai lạc hay nói
khác đi vi phạm quyền bảo mật của con em. Nếu từ chối
yêu cầu điều chỉnh này, khu học chánh phải thông báo
cha mẹ trong thời gian hợp lý và cố vấn cho họ quyền có
một buổi họp điều trần;
14. Yêu cầu hoà giải và/hoặc là một buổi điều trần theo đúng
thủ tục công bằng liên quan tới quyết định hay hành động
về việc xác nhận, đánh giá hay chọn lớp cho con em.
Cha mẹ và học sinh có thể tham gia buổi điều trần và có
luật sư đại diện. Thư yêu cầu có buổi điều trần phải được
gởi về State Superintendent of Public Instruction, Oregon
Department of Education, Public Service Building, 255
Capitol NE, Salem, Oregon 97310- 0203, chiếu theo điều
luật OAR 581-015-2390 through 2395;
15. Yêu cầu nhà trường trả tiền phí tổn hợp lý cho luật sư nếu
cha mẹ thắng kiện;
16. Nộp đơn khiếu kiện tại địa phương tới Trưởng ban Mục
504 thuộc Khu Học Chánh, Rob Holloway, 503-353-6138.

Phương Tiện Giáo Dục Khác
Chiếu theo Quy Định: IGBHA – Chương Trình Giáo Dục
Khác
Khu Học Chánh North Clackamas cung cấp một chương trình
giáo dục phổ thông được thiết kế phù hợp với tất cả học sinh.
Trong trường hợp Khu Học Chánh, do đòi hỏi của điều luật
(ORS 339.250[9]), “cứu xét và đề nghị một chương trình giáo
dục thay thế khác và cố vấn cho học sinh”. Những trường hợp
xảy ra phải là:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khi tái phạm lần thứ nhì hay bất kỳ sự tái phạm sau đó
một sự vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong khoảng thời
gian ba năm;
Khi Khu Học Chánh thấy học sinh đi học vắng mặt thất
thường không có lợi cho chương trình giáo dục;
Khi Khu Học Chánh xét thấy rằng việc đuổi học là một
biện pháp kỷ luật khác;
Khi học sinh bị đuổi học;
Khi cha mẹ/người giám hộ hay một học sinh tự lập nộp
đơn xin ra khỏi sự bắt buộc có mặt tại trường;
Trong bốn trường hợp đầu tiên nêu trên, Khu Học Chánh
có trách nhiệm trả một phần lệ phí chương trình thay thế.

Nếu một học sinh cư ngụ trong khu vực thuộc khu học chánh
hay môt học sinh chuyển vào Khu Học Chánh bị đuổi học vì vi
phạm luật về võ khí, chiếu theo Mục (6) của ORS 339.250,

Bất cứ ai hay tổ chức nào muốn yêu cầu thiết lập một chương
trình thay thế mới, muốn được chấp nhận, cần viết đơn gởi
ông tổng giám đốc.

Phân Phối Tài Liệu Không Phải
là Tài Liệu Học Đường
Chiếu theo Quy Định: KJA và KJA-AR - Phân Phối Thông
Tin
Khu Học Chánh nhìn nhận rằng nhiều tổ chức cung cấp thêm
các cơ hội cho học sinh nuôi dưỡng thêm sự trưởng thành, sự
phát triển, kiến thức và hiểu về cộng đồng của chúng ta.
Trong nỗ lực hợp tác với các tổ chức cộng đồng và truyền đạt
thông tin hữu ích cho học sinh, gia đình và nhân viên, Khu Học
Chánh cho phép phân phối của một số tài liệu của các tổ chức
không thuộc về trường học. Khu Học Chánh không thừa nhận
bất kỳ sự kiện, dịch vụ hoặc quan điểm nêu trong thông tin
phân phối đến học sinh thông qua chính sách này. Khu Học
Chánh khuyến khích các bậc cha mẹ giúp con em trong việc
lựa chọn những điều thích hợp cho chúng.
Tài liệu nộp vào để duyệt qua phải cung cấp cơ hội học tập
và/hoặc là khoá học phụ trội cho trẻ em, gia đình và/hoặc là
nhân viên.
Phân phối bởi học sinh:
Học sinh phải yêu cầu và nhận được sự cho phép của hiệu
trưởng trường để phân phối các kiến nghị, tờ rơi, và tài liệu
khác trong khu vực của khu học chánh phù hợp theo các chính
sách và quy định của Khu Học Chánh. Học sinh không được
phân phối tài liệu trong giờ học.
Học sinh nào sửa chữa, xuất bản hay phân phối tài liệu viết
tay, được in ra, dưới dạng điện tử hay bản sao tới các bạn học
trong phạm vi nhà trường đều phải nhận trách nhiệm về nội
dung của tài liệu.

Thông Báo Title I của Nhà
Trường
Tuân theo luật liên bang và bảng hướng dẫn của Bộ Giáo Dục
Oregon, Khu Học Chánh phải bảo đảm rằng cha mẹ được
cung cấp thông tin trong buổi họp hàng năm của nhà trường,
về việc nhà trường tham gia vào chương trình Title I và những
điều kiện đòi hỏi. Cha mẹ của các học sinh tham dự phải
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được thông báo về quyền được dự vào kế hoạch phát triển
Title I và thoả ước giữa nhà trường và phụ huynh. Quy định
này phải được duyệt qua hàng năm bởi Uỷ Ban Giáo Dục Tiểu
Học và Trung Học của Khu Học Chánh và cập nhựt thường
xuyên hầu hội đủ những nhu cầu thay đổi của phụ huynh và
nhà trường.

Tuyển Mộ Quân Sự
Điều Luật Liên Bang về Giáo Dục Tiểu Học & Trung Học đòi
hỏi các trường trung học cho phép những người tuyển mộ
quân đội xem hồ sơ với học sinh trung học như họ thường
cung cấp cho các học viện hay những cơ sở có tiềm năng
tuyển dụng học sinh trong tương lai. Mục 9528 của điều luật
đòi hỏi mổi khu học chánh địa phương, thể theo sự yêu cầu
của người tuyển mộ quân sự hay các học viện, cung cấp, hồ
sơ tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại của các học sinh trung học.
Học sinh hay cha mẹ có thể yêu cầu nhà trường KHÔNG được
tiết lộ những thông tin trên mà không có tờ giấy đồng ý của
cha mẹ.

mang thai và cha mẹ vị thành niên từ năm 1995,
khoảng 30 cha mẹ vị thành niên mỗi năm.
Bất cứ học sinh cư trú trong khu vực North Clackamas đang
có mang hay là cha mẹ có thể nhập vào chương trình PACE,
bất kể đang học ở trường trung học nào.
Trong khuôn viên trường Sabin có nơi giữ trẻ cho các học sinh
và một môi trường học tập được thiết lập để sửa soạn học
sinh cuộc sống sau khi học xong trung học (bao gồm cơ hội
lấy các tín chỉ còn thiếu, theo học các môn phụ tại Trung tâm
Kỹ thuật Chuyên nghiệp Sabin Schellenberg và những khả
năng sinh sống độc lập). Tất cả các lớp đòi hỏi chính đều
được dạy bởi một nhóm giáo viên nhỏ, tận tuỵ và trong lớp học
ít người để gia tăng sự chú tâm và sự hỗ trợ cá nhân.
PACE hợp tác với nhiều cơ quan trong cộng đồng khác nhau
để giúp học sinh bằng các nguồn hỗ trợ để học sinh trở thành
những cha mẹ và thành viên thành công trong xã hội. Những
cơ quan cộng tác với chúng tôi gồm có: Milwaukie Covenant
Church, Young Lives, Squires PDX, Rotary, Baby Link, C-Tec
Youth Services, và còn nhiều nữa.

PACE: Làm Cha Mẹ-Học TậpHọc Nghề-Tuyển Dụng
Là một nguồn hỗ trợ các cha mẹ vị thành niên trong Khu Học
Chánh North Clackamas, PACE đã phục vụ những người
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2018-19 Annual Notice for Statewide Tests
ПОДГОТОВИТЬ ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ В 2010 штат Орегон принял
более высокие стандарты в образовании K-12 по Английскому
языку/Литературе и Математике, чтобы с уверенностью сказать,
что все учащиеся, переходя из класса в класс имеют все
необходимые знания и навыки для успешной
жизнедеятельности после окончания школы. Так как мы
подняли планку требований к учащимся, мы поменяли и тесты,
которыми измеряется прогресс учащихся. Тесты называются
Smarter Balanced.

Зачем нужно принимать участие в сдаче тестов?
Не смотря на то, что результаты отдельного теста не смогут
отразить полную картину прогресса Вашего ребенка, но если
он/она участвует в сдаче всех тестов, проводимых повсеместно
в штате, преподаватели и администрация будут располагать
информацией о том, какие методы обучения являются
успешными и о том, какие дополнительные ресурсы
необходимы, для того, чтобы школы получали нужные
материалы и ресурсы, способствующие успеху Вашего ребенка.

ТЕСТЫ ШТАТА ОРЕГОН
o Заставляют ребенка
критически мыслить и
применять полученные знания
для решения реальных
проблем
o Охватывают больше, чем
просто выбор правильного
ответа, ребенок должен уметь
объяснить свой ответ
o Выполняют роль
моментального снимка
прогресса ребенка и совместно
с прочей информацией могут
быть показателем его успеха

Права родителей и учащихся
o
Согласно законопроекту 2655, принятым палатой представителей, !
родителям и взрослым учащимся разрешается отказаться от !
сдачи итоговых тестов по Английскому языку/Литературе и !
Математике, подавая ежегодно заявление в свою школу. Школы !
предоставят родителям бланк заявления на 2018-19 учебный год !
по крайней мере за 30 дней до начала тестирования. Перейдите !
по следующей ссылке, чтобы получить дополнительную информацию о !
вышеуказанном законопроекте: http://tinyurl.com/OR-HB2655. !

ПЕРИОДЫ СДАЧИ ТЕСТОВ
Smarter Balanced тесты по Английскому языку/Литературе и
Математике
8 февраля – 7 июня 2019 г.
Oregon Extended Assessments по Английскому языку/Литературе и
математике
14 февраля – 25 апреля 2019 г.

Выявляют школы и округи,
нуждающиеся в помощи по
увеличению количества
учащихся, достигающих
высоких стандартов

Когда мой ребенок должен сдавать
тест?
Учащийся сдает тесты, только если
он/она проучился минимум две трети
учебного года. Преподаватели назначат
время сдачи тестов для Вашего ребенка
в один из указанных выше периодов.

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Если у Вас есть вопросы или Вы хотите узнать больше о тестах, поговорите с преподавателем Вашего
ребенка или директором школы.
Ресурсы
Что должен знать и уметь Ваш ребенок по английскому языку и математике: http://tinyurl.com/ELARoadmap и
http://tinyurl.com/MathRoadmap
Посмотреть образцы вопросов теста: http://tinyurl.com/ORPracticeTests
Прочитать подробнее о результатах Вашего ребенка: http://tinyurl.com/ORTestResults
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Phần 3: Môi Trường Học Tập An Toàn
cho Học Sinh
Quan Niệm Bao Gồm Tất Cả
của Trường North Clackamas
Khi mỗi học sinh vào trường học North Clackamas, ước mơ
được nuôi nấng, lịch sử và di sản văn hóa được tổ chức, tình
yêu học tập được nuôi dưỡng, nhu cầu giáo dục, thể chất, tình
cảm và xã hội được hỗ trợ.
Khu Học Chánh North Clackamas là một cộng đồng của
những người đi học, cam kết công bằng và thành đạt cho mỗi
học sinh. Sự cam kết này có nghĩa là sự thành công của học
sinh không được tiên đoánh hay xác định trước bởi chủng tộc,
sắc dân, kinh tế gia đình, tính năng di động, ngôn ngữ, tình
trạng hôn nhân, phái tính, khuynh hướng tình dục, xác định
giới tính, khuyết tật, sự thông thạo ban đầu hay tôn giáo.
Nguyên tắc của sự công bình vượt qua sự bình đẳng thông
thường khi tất cả mọi người được đối xử như nhau. Thay vào
đó, sự công bằng nuôi dưỡng một môi trường bao gồm tất cả
mọi người, không có sự ngăn cản, mọi người đều hoàn toàn
được lợi. Khu học chánh áp dụng nguyên tắc công bằng này
tới tất cả mọi quy định, chương trình, sự vận hành, thực hành
và phân phối nguồn tài nguyên. Tất cả học sinh đều sẽ được
tiếp cận và cơ hội theo sự giáo dục có phẩm chất cao. Khu
Học Chánh North Clackamas cam kết theo những niềm tin căn
bản dưới đây:
•

Mỗi học sinh có thể học với sự hỗ trợ đầy đủ ở mức độ
cao nhứt khi tất cả ban điều hành cung cấp sự tiếp cận
công bằng vào cơ hội học tập và đặt kỳ vọng cao nhứt nơi
học sinh;

•

Tối đa sự thành đạt học đường của mỗi học sinh đòi hỏi
phân phối nguồn tài nguyên một cách công bằng, không
nhứt thiết là bằng nhau;

•

Mọi người trong khu học chánh sẽ hành động để loại bỏ
sự bất bình đẳng và sửa soạn cho tất cả các học sinh vào
đại học và nghề nghiệp và;

•

Một môi trường bao gồm và chào đón tất cả mọi người giữ
một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ mục tiêu giáo dục
của học sinh.

2.

Cung cấp cho học sinh sự tiếp cận công bằng có phẩm
chất cao tới giáo trình, chương trình, giáo viên, ban điều
hành, sinh hoạt phụ trội và các dịch vụ hỗ trợ ngay cả khi
điều này có nghĩa là phân phối các nguồn tài nguyên một
cách khác biệt;

3.

Xác định bản sắc của từng học sinh, thừa nhận và tôn
vinh sự khác biệt để cho mỗi một học sinh có cảm giác
thuộc vào tập thể; Quy Định về Công Bằng của Khu
Học Chánh - IKAAA/GCCB/GDCB 1-2

4.

Kết hợp tiếng nói, văn hoá và quan điểm của học sinh,
nhân viên, gia đình và cộng đồng hầu phản ảnh mật độ
nhân khẩu để hỗ trợ và gia tăng sự thành công của học
sinh;

5.

Xác định và chống lại sự thực hành các thành kiến làm
kéo dài sự chênh lệch về thành tích và dẫn đến mức độ
không cân xứng thành công của học sinh;

6.

Cung cấp nhiều các cơ hội khác nhau hầu đáp ứng
những nhu cầu của tập thể học sinh đa dạng;

7.

Chủ động tuyển mộ, tuyển dụng và lưu giữ các nhân viên
phản ảnh lại mật độ nhân khẩu ở mọi tầng lớp tổ chức và
ủng hộ những nhân viên tham gia vào các sinh hoạt văn
hoá và mang tới sự giảng dạy và các dịch vụ với phẩm
chất cao; và

8.

Bảo đảm rằng các Kế Hoạch Chiến Lược của North
Clackamas bao trùm các nguyên tắc công bằng như một
đặc tính quan trọng và trình bày kết quả có thể đo lường
được để chuẩn bị lên đại học, sự nghiệp và cuộc sống
cho tất cả các học sinh.

Để thực hiện các niềm tin, Khu Học Chánh North Clackamas
sẽ:
1.

Xử dụng các dữ liệu ở mức toàn khu học chánh và từng
trường học một cách có hệ thống, chia ra theo chủng tộc,
sắc dân, ngôn ngữ, giáo dục đặc biệt, phái tính, khuynh
hướng tính dục, tình trạng kinh tế xã hội và tính năng di
động để thông báo khu học chánh khi có quyết định;
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Thể Chất, Khẩn Cấp, Bảo Hiểm: Tất cả những người tham
dự phải có trong hồ sơ: 1) giấy chứng nhận thể lực tốt, 2) một
Thẻ Thủ Tục Khẩn Cấp và bảng hướng dẫn Tham Gia Môn
Thể Thao có chữ ký của cha mẹ/người giám hộ. Những điều
này phải hoàn tất trước khi tham gia thể thao, kể cả thực tập.
Những người tham gia phải trình giấy chứng minh có bảo hiểm
tư hay bảo hiểm y tế của nhà trường.
Hiện Diện: Những người tham gia phải hiện diện trong lớp một
nữa ngày (hai tiết) mới được thực tập hay tranh giải. Trường
hợp ngoại lệ phải được vị hiệu trưởng hay người chỉ định
chứng nhận.

Khuôn Viên Khoá Kín
Học sinh bắt buộc phải ở lại trong lãnh vực nhà trường trừ phi
được cha mẹ chấp thuận hay có giấy xin phép trước trong hồ
sơ văn phòng nhà trường. Mỗi trường có thêm một số thủ tục
riêng. Hãy liên lạc với văn phòng nhà trường để biết thêm chi
tiết. Hơn nữa khách viếng bị đòi hỏi phải báo danh tại Văn
Phòng Chính mỗi khi tới viếng trường. Học sinh nên báo cáo
ngay tức khắc khi thấy có bất cứ những vị khách không phải là
học sinh mà lại không mang thẻ ID của Khu Học Chánh hay
bảng Quan Khách.

Xe Cộ của Học Sinh
Tinh Thần Thể Thao
Tinh Thần Thể Thao áp dụng cho tất cả học sinh tham dự
chương trình thể thao bậc trung học của Khu Học Chánh North
Clackamas. Quy tắc này áp dụng trong suốt mười hai (12)
tháng trong một năm cho tất cả học sinh lực sĩ đang theo học
trung học North Clackamas. Trong thời gian đó, quy tắc này
áp dụng 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần trong mọi hành vi
trong trường và ngoài trường liên quan tới việc xử dụng ma
tuý, rượu và thuốc lá.
Ma tuý được định nghĩa là bất kỳ loại thuốc bất hợp pháp,
trong đó có chất ma tuý, chất gây ảo giác, thuốc amphetamine,
thuốc an thần, cần sa, steroid đồng hóa, và các chất liệu khác
chế tạo bất hợp pháp theo luật liên bang, cũng như sự lạm
dụng hoặc sử dụng trái phép hoặc sở hữu các loại thuốc theo
toa. Thuốc lá được định nghĩa là sự xử dụng hay sở hữu bất
cứ sản phẩm nào từ thuốc lá, kể cả nhai thuốc lá.
Học sinh phải hội đủ những đòi hỏi sau đây để được tham dự
những môn thể thao hay sinh hoạt do trường bảo trợ:
Hội Đủ Điều Kiện: Học sinh có dự tính tham gia môn thể thao
phải đậu năm tín chỉ trong học kỳ vừa qua với số điểm tối thiểu
là 2.0 GPA và không có điểm “Fs;” và phải đậu năm lớp có tín
chỉ (lớp học kèm, vắng mặc có xin phép và một số các tiết phụ
giáo KHÔNG kể là lớp có tín chỉ).

Xe cộ của học sinh dùng để đi tới trường học chỉ có thể đậu tại
những nơi được thiết lập trong địa phận của khu học chánh.
Bất cứ học sinh nào xử dụng xe hơi phải có bằng lái và có bảo
hiểm tối thiểu theo tiêu chuẩn của Oregon. Phải tuân theo luật
lưu thông của tiểu bang và quy định về xe cộ tại khuôn viên
nhà trường địa phương. Những đặc quyền đậu xe tuỳ thuộc
vào một số điều kiện của quy đỊnh này và những luật lệ, lệ phí
và/hoặc là luật lệ của khu học chánh. Đặc quyền có thể bị huỷ
bỏ bởi vị hiệu trưởng vì vi phạm các quy định của Ban Quản
Trị, luật lệ hành chánh hay nội quy nhà trường. Khu học
chánh không có trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý về việc
xử dụng trái phép các loại xe trên địa phận nhà trường hay
trong sinh hoạt nhà trường.
Ông tổng giám đốc có thể, chiếu theo luật ORS 339.254, yêu
cầu Bộ Giao Thông Oregon (ODOT) cho tạm ngưng đặc quyền
lái xe của một học sinh hay quyền nộp đơn xin lái xe dựa theo
các hành vi được vạch ra trong Quy định JHFDA.

Tai Nạn/Thương Tích
Nhân viên nhà trường sẽ nhờ sự trợ giúp y tế khẩn cấp, kể cả
xe cứu thương, khi những dịch vụ như thế cần thiết. Khi được
bảo đảm thực hiện bởi nhân viên nhà trường, phí tổn các dịch
vụ là trách nhiệm của gia đình. Nhân viên nhà trường sẽ cố
gắng liên lạc với gia đình hay người đại diện có tên ghi trên thẻ
thủ tục khẩn cấp. Gia đình có trách nhiệm giữ thông tin khẩn
cấp hiện hành. Xin gọi điện thoại, gởi điện thư hay viết thư
cho nhà trường khi có sự thay đổi.
Khu Học Chánh North Clackamas không cung cấp cho học
sinh bảo hiểm về tai nạn, nhưng sẵn sàng có sự lựa chọn cho
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phụ huynh có quyền giữ con, vì lý do nào đó
không có mặt.

gia đình mua thêm bảo hiểm tai nạn cho học sinh bổ sung cho
bảo hiểm sức khoẻ đang có.

Quan Khách/Người Tình
Nguyện /Địa Phận Nhà Trường
/Xâm Phạm
Chiếu theo Quy Định: KK – Khách Viếng Cơ Sở Khu Học
Chánh
Các thành viên cộng đồng tự nguyện đóng góp thời gian và tài
năng của họ để cải thiện và làm phong phú việc giảng dạy và
các chương trình khác của trường công lập là những người có
giá trị như là tài sản của khu học chánh. Ban Quản Trị khuyến
khích sự tham gia mang tính cách xây dựng của các cá nhân
và các nhóm trong trường để thực hiện nhiệm vụ thích hợp
trong giờ học và sau giờ học dưới sự hướng dẫn và giám sát
của nhân viên chuyên môn.
Những người được khu học chánh uỷ quyền cho dịch vụ tình
nguyện trong một vai trò có liên quan trực tiếp với các học sinh
mà không có sự giám sát liên tục của nhân viên khu học
chánh, sẽ phải qua một cuộc kiểm tra hồ sơ lý lịch.
GCDA/GDDA – Kiểm Tra Hồ Sơ Lý Lịch/Lấy Dấu Tay
Xin vui lòng liên lạc với nhà trường hay Điều Hợp Viên Tình
Nguyện Khu Học Chánh số (503) 353-6019 để biết làm thế
nào để tình nguyện.

Phụ huynh có quyền giữ con duy nhứt có trách nhiệm cung
cấp lịnh toà án cắt đứt quyền của phụ huynh không có quyền
giữ con khi ghi danh hay bất cứ khi nào toà án ra lệnh.
Cha mẹ không có quyền giữ con sẽ không cho phép thăm
viếng hay nói chuyện qua điện thoại với đứa trẻ trong thời gian
ở trường. Đứa trẻ sẽ không được trao cho cha mẹ không có
quyền giữ con mà không có giấy cho phép của cha mẹ có
quyền giữ con hay phải tuân theo thời gian cho phép dành cho
cha mẹ mà lệnh toà án đã vạch ra cho Khu Học Chánh.
Trong trường hợp cả hai cùng có quyền giữ con, Khu Học
Chánh sẽ theo tất cả những điều kiện mà toà án quy định và ra
lệnh. Khu Học Chánh có thể đòi hỏi một văn bản về lời thỉnh
cầu đặc biệt hay yêu cầu làm rõ ràng trong lãnh vực liên quan
tới đứa trẻ và sự liên hệ và trách nhiệm của Khu Học Chánh.

Y Phục và Chưng Diện
Học sinh và phụ huynh có bổn phận chính về y phục và cách
chưng diện của học sinh; tuy nhiên, khu học chánh kỳ vọng y
phục và cách chưng diện phù hợp với tiêu chuẩn để bảo đảm
hai điều dưới đây không xảy ra:

•

Hành Động của Công Chúng
trên Địa Phận Khu Học Chánh
Chiếu theo Quy Định: KGB – Hành Động của Công Chúng
trên Địa Phận Khu Học Chánh
Những người nào không có mục đích chính đáng hay công
việc trên địa phận của khu học chánh hay vi phạm hoặc đe
doạ vi phạm những luật lệ sau đây có thể bị đuổi ra khỏi cơ sở
hay cho giấy phạt tội xâm nhập địa phận, bị loại ra ngoài các
sinh hoạt khu học chánh bảo trợ trong một thời gian hay vĩnh
viễn và/hoặc là được chuyển qua nhân viên công lực. Tất cả
các trường học và bất động sản North Clackamas đều cấm
thuốc lá, ma tuý và rượu.

Cha Mẹ Có Quyền Giữ Con/
Không Có Quyền Giữ Con
Khu Học Chánh khuyến khích các cha mẹ cùng tham gia việc
giáo dục của con em và trừ phi nói khác đi có lệnh của toà án,
quyền nuôi giữ duy nhứt cho một phụ huynh vẫn không tước đi
của người kia những quyền sau đây:
•

Nhận và kiểm tra hồ sơ học vấn và sự cố vấn với ban điều
hành những điều liên quan tới phúc lợi và giáo dục của
con em; và

•

Cho phép cứu cấp khẩn cấp, nha khoa, tâm lý, tâm bệnh
hay những sự săn sóc sức khoẻ khác cho con em nếu

•

Làm gián đoạn hoặc xen vào không khí học tập của lớp
học
Đe doạ tới sức khoẻ và/hoặc là sự an toàn của học sinh
liên hệ hay những học sinh khác.

Những học sinh đại diện nhà trường trong các sinh hoạt tình
nguyện có thể bị bắt buộc ăn mặc và chưng diện hợp với tiêu
chuẩn và có thể bị cấm không cho cơ hội tham gia nếu không
hội đủ các tiêu chuẩn đó.
Khu học chánh đặt ra phép ăn mặc để khích lệ cách ăn diện và
giữ vệ sinh, ngăn chận sự gián đoạn và tránh những điều rủi
ro cho sự an toàn. Y phục nên hợp với công việc học sinh làm
trong lớp học.
Học sinh có quyền tự do ngôn luận trong trang phục miễn là
thích hợp, không làm học sinh gặp nguy hiểm, gián đoạn môi
trường lớp học, và không can thiệp sự tiếp cận giáo dục của
học sinh. Y phục cũng nên che kín cơ thể. Y phục nên phù
hợp với môi trường lớp học.
Học sinh tham gia sinh hoạt phụ trội hay trong lớp học mà có
vấn đề đặc biệt về an toàn và tiêu chuẩn, có thể bị đòi hỏi tuân
theo thêm về tiêu chuẩn ăn mặc đã được vị hiệu trưởng chấp
thuận và có thể bị cấm không cho cơ hội tham gia nếu không
hội đủ các tiêu chuẩn đó.
Những điều sau đây không phù hợp với trường học:
•
Y phục hở hang – quần áo lót phải kín đáo; phần rốn và
giữa bụng phải được che lại.
•
Nữ trang hay những món trang sức khác không an toàn
hay có tiềm năng là võ khí (thí dụ như đồ trang sức có gai,
dây xích, v.v…).
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•

•
•

Quần áo có liên kết tới băng đảng, khuyến khích sự hăm
doạ, kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính, bạo động hay
những hoạt động phi pháp đều bị cấm đoán.
Xâm mình/hình vẽ trên cơ thể không phù hợp phải được
che kín.
Những món như là mặt nạ hay kính đen che mặt thường
không được đeo trong trường.

Nhân viên nhà trường có quyền xét thấy những loại quần áo
hay phụ kiện làm rối loạn hay kém an toàn nên không chấp
nhận.
Học sinh nào bị xét thấy vi phạm những tiêu chuẩn này có thể
bị kỷ luật. Học sinh có thể bị bắt buộc thay đổi y phục không
đúng đắn. Nếu học sinh không có quần áo sẵn, sẽ phải gọi
cha mẹ hay người giám hộ mang quần áo thích hợp khác tới.

Đóng Cửa Trường Khẩn Cấp
Trong những trường hợp rủi ro hay điều kiện khẩn cấp, ông
tổng giám đốc có thể thay đổi thời khoá biểu của khu học
chánh và phòng chuyên chở cho phù hợp với điều kiện đặc
biệt. Những sự thay đổi đó bao gồm đóng cửa tất cả trường
học, chọn đóng cửa một số trường và lớp, mở cửa trường trể
và cho học sinh về sớm.
Tất cả những cơ sở truyền thông trong khu vực Portland bao
gồm các đài TV, KATU (2), KOIN (6), KGW (8), KPTV (12), đài
phát thanh, và FlashAlert.net sẽ phát thanh tin tức về việc
đóng cửa khẩn cấp. Quý vị phụ huynh có thể vào trang mạng
của Khu Học Chánh North Clackamas để xem cập nhựt thời
tiết hay đóng cửa khẩn cấp ở mục chính HEADLINES

Học Sinh/Cha Mẹ Sum Họp
Có những trường hợp xảy ra đòi hỏi cha mẹ tới rước con em
ra về dưới sự kiểm soát chính thức. Tiến trình ra về có kiểm
soát được gọi là sum họp và có thể cần thiết do bởi thời tiết,
mất điện, chất liệu nguy hiểm hay có chuyện khủng hoảng xảy
ra ở trường. Tiêu Chuẩn Phương Pháp Sum Họp là một thủ
tục giúp tiến trình này dễ dự đoán và ít hỗn loạn hơn cho tất cả
những người tham dự.
Bởi vì sự ra về có kiểm soát không phải là tan học cuối ngày
như thường lệ nên sự sum họp có thể xảy ra ở một địa điểm
khác hơn là trường học sinh đang theo học. Nếu địa điểm này
là một trường khác thì những học sinh ở trường đó cũng ra về
dưới sự kiểm soát.
Thông Báo
Phụ huynh có thể được thông báo bằng nhiều cách. Nhà
trường hay khu học chánh có thể dùng điện thoại truyền tin
hay hệ thống gởi mẫu tin.
Trong vài trường hợp, học sinh có thể được yêu cầu gởi mẫu
tin cho cha mẹ. Một mẫu tin sum họp gửi từ học sinh có thể
như sau: “Trường học đóng cửa, xin tới rước con lúc 3:25 tại
cổng chính. Nhớ mang thẻ ID”. “
Kỳ Vọng từ Cha Mẹ/Người Giám Hộ
Nếu cha mẹ hay người giám hộ được thông báo sự ra về có
kiểm soát và sum họp là cần thiết thì có một số điều cha mẹ
hay người giám hộ nên biết. Thứ nhứt, nhớ mang thẻ ID.

Điều đó giúp mọi sự được suông sẽ. Thứ nhì,
hãy kiên nhẫn. Sum họp là một thủ tục bảo vệ sự an toàn cho
học sinh và có trách nhiệm chuyển giao quyền giữ trẻ từ nhà
trường sang cha mẹ hay người giám hộ được nhìn nhận có
quyền giữ trẻ.
Nếu cha mẹ không thể rước con em được thì sao? Khi cha
mẹ không thể tới nơi sum họp với con em ngay lúc đó, học
sinh chỉ có thể được cho ra về với những người trước đó được
xác nhận là người được liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
Nói cách khác, nhà trường sẽ giữ học sinh cho tới khi cha mẹ
tới rước.
Nếu học sinh lái xe đi học thì sao? Có thể có trường hợp
học sinh có thể không được phép mang chiếc xe khỏi bãi đậu
xe. Trường hợp này cha mẹ được khuyên nên tới rước con.
Trong vài trường hợp học sinh trung học được phép tự ra về.

Thông Tin Khẩn Cấp
Nhà trường phải có cách liên lạc quý vị trong trường hợp khẩn
cấp. Cha mẹ/người giám hộ có trách nhiệm cập nhựt thông tin
liên lạc.

Lộ Trình Tuyết, Đi Trễ Hai Giờ
Khi Khu Học Chánh tuyên bố Đi Trễ Hai Giờ, Phòng Chuyên
Chở sẽ cho các xe buýt đi đón học sinh buổi sáng theo Lộ
Trình Tuyết trễ hai giờ vốn đã được phổ biến. Thí dụ, nếu giờ
xe buýt ngừng ở trạm của con em quý vị là 8:05 AM, thời gian
xe buýt ngừng trễ 2-giờ sẽ là 10:05 AM.

Dịch Vụ Sức Khoẻ
Chiếu theo Quy Định:
JHCA – Khám Sức Khoẻ Thể Chất/Tâm Thần Học Sinh và
Khám Xét Thị Giác/Khám Mắt
JHCC – Các Chứng Bịnh Truyền Nhiễm
JHCD/JHCDA-AR – Cho Học Sinh Dùng Thuốc Theo Toa/
Thuốc Không Theo Toa
JHCDA – Cho Học Sinh Dùng Thuốc Theo Toa

Dịch Vụ Sức Khoẻ Học Sinh
Khu Học Chánh sẽ cung cấp y tá có môn bài hay y tá nhà
trường và duy trì chương trình dịch vụ sức khoẻ ngừa bịnh
như mô tả trong Quy Định JHC của Ban Quản Trị. Trung tâm
sức khoẻ lành mạnh dựa trên học đường sẽ cung cấp tất cả
các dịch vụ sức khoẻ theo luật Oregon và những thực tập y
khoa hay nhứt.

Thông Tin về Sức Khoẻ
Thông tin về sức khoẻ có thể được chia sẻ với nhân viên nhà
trường trên căn bản “cần biết” khi tin tức về sức khoẻ của con
em của quý vị cần biết để nhân viên nhà trường săn sóc và
đáp ứng nhu cầu của con em. Cách hay nhứt để phục vụ cho
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con em là quý vị cần ký tên cho phép tiết lộ thông tin giữa văn
phòng cung cấp y tế và khu học chánh.

Luật Oregon và Chủng Ngừa
Luật Oregon đòi hỏi học sinh phải có hồ sơ chích ngừa hiện tại
hoặc được miễn tại trường. Học sinh không tuân theo những
đòi hỏi về chủng ngừa có thể không được đi học và sẽ bị loại.

Y Tá Nhà Trường
Cha mẹ có bổn phận chính lo cho sức khoẻ toàn thể của con
cái, còn trong thời gian ở trường học sinh được sự giúp đỡ từ
các y tá của khu học chánh có môn bài tiểu bang cấp, các giáo
viên và nhân viên điều hành. Y tá, cộng tác với những nhà
giáo dục khác, dùng những chương trình sức khoẻ và dịch vụ
của trường học để đóng góp đáng kể vào việc giữ gìn sức
khoẻ và tiềm năng học tập của mỗi học sinh. Khu Học Chánh
cung cấp tối thiểu một y tá theo đòi hỏi của tiểu bang.

Chẩn Đoán Y Khoa/Thể Chất
Chiếu theo Quy Định: JHCA – Chẩn Đoán Y Khoa/Thể Chất
Học Sinh và Khám Thị Giác/Khám Mắt
Khu học chánh đề nghị chẩn đoán y khoa/thể chất mỗi học
sinh bắt đầu vào học mẫu giáo ở khu học chánh hay những
học sinh mới tới. Học sinh từ lớp 6 tới lớp 12 phải được khám
tổng quát trước khi tham gia vào các môn thể thao phụ trội.
Kỳ khám nghiệm không được xảy ra trước ngày 15 tháng Ba
niên khoá trước. Các học sinh tiếp tục tham gia các môn thể
thao phụ trội từ lớp 7 tới lớp 12 bắt buộc phải được khám tổng
quát mỗi hai năm một lần sau đó. Việc chẩn đoán y khoa/thể
chất sẽ được miễn cho các học sinh nào bị cấm vì lý do tôn
giáo. Văn bản yêu cầu phải có trong hồ sơ nhà trường trước
khi học sinh thực tập và/hoặc tham gia các môn thể thao liên
trường.

Dịch Vụ Nha Khoa
Chiếu theo Quy Định: JHC – Dịch Vụ Sức Khoẻ Học Sinh
và Những Điều Kiện Đòi Hỏi
Do một phần của chương trình nha khoa của khu học chánh,
học sinh có thể nhận dụng cụ bảo vệ miệng và xem thuyết
trình cách săn sóc răng. Hơn nữa, học sinh có thể được khám
răng bởi chuyên viên nha khoa. Nhà trường sẽ thông báo cho
cha mẹ khi có lịch trình khám răng.

Khám Thị Giác và Nha Khoa,
Khám Mắt
Chiếu theo Quy Định: JHCA – Chẩn Đoán Y Khoa/Thể Chất
Học Sinh và Khám Thị Giác/Khám Mắt
Phụ huynh của học sinh 7 tuổi hay nhỏ hơn và bắt đầu
chương trình giáo dục công cộng với khu học chánh lần đầu
tiên phải nộp trong vòng 120 ngày giấy chứng nhận học sinh
đã được: 1. Khám thị giác hay khám mắt; và 2. Khám răng và

3. Khám tiếp theo, trị liệu hay hỗ trợ nếu cần.
Nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh khi khu học chánh có
lịch trình các dịch vụ kể trên.

Cho Dùng Thuốc Tại Trường
Chiếu theo Quy Định: JHCD/JHCDA-AR – Cho Học Sinh
Dùng Thuồc Theo Toa/Không Theo Toa
Khu Học Chánh nhận thấy rằng có thể cần cho học sinh dùng
thuốc tại trường. Tất cả những yêu cầu về thuốc phải được
cha mẹ viết thành văn bản kể cả chỉ dẫn cách dùng. Thuốc
mang tới trường phải được đựng trong lọ nguyên thuỷ. “Thuốc
không theo toa” chỉ có nghĩa là được làm bán trên thị trường,
học sinh ở lại trường chỉ được dùng thuốc không có chất rượu
làm căn bản. Giới hạn cho thuốc nhỏ mắt, mũi và thuốc ho,
thuốc trụ sinh và thuốc chống chất a xít không cần toa hay chỉ
dẫn bằng lời nói của bác sĩ.

Tự Dùng Thuốc Men
Tự dùng thuốc men không cho phép từ lớp mẫu giáo tới lớp
tám trừ trường hợp học sinh phải mang thuốc trong người để
dùng trong lúc khẩn cấp.
Từ lớp 9-12, tự dùng thuốc theo toa không được cho phép trừ
trường hợp học sinh phải dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Tự dùng thuốc không có toa có thể đươc cho phép. Hãy xem
quy định JHCD-AR để biết thêm các chi tiết đòi hỏi.

Tình Trạng Lây Bệnh
Để giảm những điều kiện lây bệnh:
•
Hãy nói cho nhà trường biết con em bị bệnh hay lây.
•
Đừng cho con em tới trường khi chúng bị nổi ban hay phát
sốt.

Ban Dịch Vụ Ẩm Thực
Ban Dịch Vụ Ẩm Thực Khu Học Chánh North Clackamas nuôi
dưỡng trí tuệ bằng cách cung cấp cho học sinh các phần ăn
hấp dẫn, bổ dưỡng khi các em tới trường. Dinh dưỡng tốt là
điều cần thiết trong tiến trình học tập và nhiệm vụ của họ là để
giúp bảo đảm học sinh sẵn sàng học hỏi. Quý vị có thể xem
tại http://www.nclack.k12.or.us/Page/1233 các thông tin về
thực đơn, chương mục các phần ăn và chương trình Phần Ăn
Miễn Phí và Giảm Giá của USDA hay liên lạc với nhà trường.

Dịch Vụ Chuyên Chở
Khu Học Chánh có trách nhiệm với học sinh khi trên xe buýt và
điều quan tâm trước nhứt của chúng tôi là sự chuyên chở an
toàn mỗi một học sinh. Không tuân theo những hướng dẫn
điều hành dán trên xe buýt nhà trường có thể làm mất quyền
đi xe buýt do Khu Học Chánh cung cấp và có thể bị thêm các
kỷ luật khác.
Khu Học Chánh North Clackamas coi trách nhiệm việc chuyên
chở an toàn các học sinh rất quan trọng. Những người không
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được mời mà lên xe buýt có thể tạo mối đe doạ cho sự an
toàn cho học sinh. Do đó, chúng tôi không thể cho phép
những học sinh hay người lớn không được mời, kể cả cha mẹ,
được lên xe buýt. Những người không được mời mà lên xe
buýt của chúng tôi có thể bị bắt giữ chiếu theo điều luật về Can
Thiệp vào Chuyên Chở Công Cộng ORS 166.116 và/hoặc là
Hành Động Sai Trái ORS 166.025.

dụng cản trở hay gây rối loạn đáng kể quyền lợi
cho một học sinh hay một nhân viên khác. Sự quấy nhiễu và
bắt nạt có nghĩa là bất cứ hành vi nào ngăn chận đáng kể sự
học của học sinh, có tác dụng thương tổn thân thể hay tài sản
của học sinh, đặt học sinh vào sự sợ hãi bị thương tổn cho
chính họ hay tài sản của họ hay tạo nên một môi trường học
tập thiếu thân thiện.

Khi đi trên xe cộ do khu học chánh điều hành, học sinh phải
tuân theo các quy định của khu học chánh. Học sinh phải có
giấy phép của cha mẹ và/hoặc là nhân viên điều hành của bin
đinh hay người được chỉ định để được xuống xe tại địa điểm
khác hơn trạm xe buýt được chỉ định thông thường hay đi trên
xe buýt khác. Nhân viên phòng chuyên chở, theo ý kiến của
tài xế xe buýt, sẽ đề nghị nhân viên điều hành bin đinh hay
người được chỉ định tạm ngưng đặc quyền được đi xe buýt vì
vi phạm nghiêm trọng làm nguy hại cho sự an toàn cho học
sinh và/hoặc là tài xế.

Khu Học Chánh cam kết khuyến khích mối quan hệ lành mạnh
và một môi trường học tập an toàn. Tới đây, những sự đe doạ
của học sinh làm thương tổn chính mình hay người khác, hành
vi hăm he hay những cử chi bạo động, kể cả hăm doạ làm hư
hại nghiêm trọng tài sản nhà trường, sẽ không được tha thứ
trên lãnh địa của khu học chánh hay những sinh hoạt thuộc
thẩm quyền của khu học chánh hay tạo nên sự cản trở đáng
kể tiến trình giáo dục. Học sinh sẽ được hướng dẫn về trách
nhiệm thông báo cho giáo viên, cố vấn hoặc ban điều hành về
bất cứ thông tin hay kiến thức nào có liên quan tới những hành
vi bị quy định này cấm đoán. Cha mẹ/người giám hộ và
những người khác sẽ được khuyến khích báo cáo những tin
tức này cho khu học chánh. Ban điều hành sẽ thông báo tức
khắc lên ban quản trị bất cứ sự đe doạ, hành vi đe doạ hay cử
chỉ bạo động mà họ biết được, đã chứng kiến hay nhận được.
Tất cả mọi báo cáo sẽ được điều tra tức thì.

Câu hỏi và quan tâm về hành vi của học sinh có thể được giải
quyết bởi ban điều hành trường học của học sinh. Câu hỏi và
quan tâm về ban Chuyên Chở, tài xế hay lộ trình xe buýt có
thể được giải quyết bởi ban điều hành Chuyên Chở tại số 503353-6150.

Quấy rối, hăm dọa hay bắt nạt: Bất cứ hành động nào cản trở
đáng kể tới lợi ích giáo dục, cơ hội hay thành tích của học sinh
xảy ra tại nơi sát với địa phận của nhà trường, tại bất cứ sinh
hoạt do khu học chánh bảo trợ, trên phương tiện chuyên chở
do khu học chánh điều hành hay tại bất cứ trạm xe buýt, có thể
dựa trên, nhưng không chỉ giới hạn, tình trạng một cá nhân
được bảo vệ, có những tác dụng:
•
Thương tổn thân thể hay hư hại tài sản của học sinh
•

Được biết đặt học sinh vào sự sợ hãi hữu lý bị thương tổn
thân thể hay hư hại tài sản của học sinh

•

Tạo nên một môi trường học tập kém thân thiện, kể cả
ngăn cản tâm lý an bình của học sinh và có thể dựa trên,
nhưng không giới hạn, thành phần nhân sự được bảo vệ.

•

“Thành phần được bảo vệ” có nghĩa là một nhóm người
khác biệt, hay được biết là khác biệt do bởi chủng tộc,
màu da, tôn giáo, phái tính, khuynh hướng tính dục,
nguồn gốc nguyên thuỷ, tình trạng hôn nhân, tình trạng
gia đình, nguồn lợi tức hay sự khuyết tật.

•

Bắt nạt trên mạng: Sự xử dụng bất cứ thiết bị truyền tin
điện tử để chuyển đi một mẫu tin dưới bất cứ hình thức
nào (bản văn, hình ảnh, lời nói hay mẫu phim) để phỉ
báng, hăm doạ, quấy phá hay nói cách khác có chủ ý làm
thương tổn, làm nhục hay lăng mạ người khác trong thể
cách có tính toán, lập đi nhiều lần, thù nghịch và không
mong muốn dưới danh tính thật hay giả của một người.
Thêm vào đó, cũng xét tới bất cứ hình thức truyền thông
nào cản trở hay gây rối loạn nghiêm trọng tới môi trường
giáo dục an toàn và tích cực.

•

Kỳ thị/Quấy phá: Khu Học Chánh North Clackamas chủ
trương không kỳ thị bất cứ một cá nhân nào dựa trên
chủng tộc, màu da, phái tính, tôn giáo, nguồn gốc quốc

Quấy Rầy và Bắt Nạt
Chiếu theo Quy Định:
JFCF – Bắt Nạt/Quấy Rầy/Làm Sợ Hãi//Đe Doạ/Bắt Nạt
Trên Mạng/Bạo Hành Khi Tuổi Trẻ Hẹn Hò/Bạo Hành Trong
Gia Đình – Học Sinh
JFCM – Đe Doạ Bạo Hành
Khu Học Chánh cam kết cung cấp một môi trường an toàn,
tích cực và hiệu quả cho tất cả các học sinh. Cha mẹ, học
sinh và nhân viên nhà trường cộng tác để giải quyết những
vấn đề bắt nạt ở học đường. Khu Học Chánh sẽ không tha
thứ hành vi, quấy nhiễu, hăm dọa, đe dọa, bắt nạt và hăm dọa
trên mạng, cũng như bạo lực tuổi trẻ hẹn hò của học sinh
trong trường học hoặc khuôn viên trường học, xe buýt nhà
trường, lễ hội liên quan hay do nhà trường bảo trợ hoặc là
bằng cách xử dụng dữ liệu hay phần mềm của máy điện toán,
được truy cập qua máy điện toán, hệ thống điện toán hay một
chuỗi máy điện toán. Địa điểm hay thời gian truy cập sự việc
đáng tiếc liên quan tới máy điện toán có thể không được nói
lên là lời bào chữa trong bất cứ biện pháp kỷ luật nào được
đưa ra chiếu theo quy định này khi việc đáng tiếc này có tác
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gia, tuổi tác, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân,
xác nhận giới tính và sự khuyết tật.
Kỳ thị và/hoặc là quấy phá là những hành vi được người
ta nhận thấy là những cử chỉ không được chấp nhận hay
việc làm hăm doạ bạo động hay đe doạ sự an bình cuả
một người. Nó có thể là, nhưng không chỉ giới hạn, dùng
lời nói để kể hay thực hành chuyện cười trêu chọc, sờ mó
mà họ không mong muốn, phê bình xúc phạm, chê bai
hay phơi bày những đồ vật hay vật liệu tạo nên một không
khí bất thân thiện, kể cả phỉ báng một cá nhân bằng cách
đặt ra những điều đã biết là sai trái và/hoặc là những câu
nói làm phật lòng.

Hoạt Động Băng Đảng
Chiếu theo Quy Định: JFCE/JFCEA – Hội Đoàn/Hội Kín,
Hoạt Động Băng Đảng
Khu Học Chánh North Clackamas đặc biệt quan tâm tới hành
vi của băng đảng trong trường và nơi có các lễ hội do nhà
trường bảo trợ. Hành vi liên quan tới băng đảng tạo nên một
không khí bạo động và cản trở nhà trường và khiến học sinh
và ban điều hành cảm thấy thiếu an toàn. Nó cũng khiến
những học sinh tham gia các hoạt động băng đảng dễ bị rủi ro
bạo hành bởi các thành viên băng đảng đối nghịch. “Băng
đảng” được định nghĩa là một nhóm người tự xưng một danh
hiệu, có lối ăn mặc bề ngoài hay ngôn ngữ riêng, kể cả ra dấu
bằng tay, chiếm đóng một vùng lãnh địa hay đi theo một niềm
tin khác biệt thường có hậu quả là những hoạt động phạm
pháp.
Những sự việc liên quan đến sinh sự, bắt nạt, quấy rối, đe
dọa, bạo động khi tuổi trẻ hẹn hò, hăm dọa và/hoặc là các hoạt
động liên quan đến các phe nhóm đó đều bị cấm. Bất cứ học
sinh nào ăn mặc, mang trong người hay phô bày dấu hiệu của
hiệp hội, băng đảng hay hội kín hoặc đưa ra các cử chỉ hay
hành vi tượng trưng là thành viên của hiệp hội, băng đảng hay
hội kín hay gây ra và/hoặc là tham gia các hoạt động đe doạ
hay có tác dụng tới sự hiện diện tại trường của học sinh khác
sẽ bị áp dụng các biện pháp kỷ luật kể cả tạm cho nghỉ học và
đuổi học.
Muốn biết thêm chi tiết và những vật liệu liên quan tới hoạt
động băng đảng, xin viếng http://www.nationalgangcenter.gov/

Đánh Giá Mối Đe Doạ
Ban Đánh Giá Sự Đe Doạ của Học Sinh thuộc Khu Học Chánh
North Clackamas (STAT) được khai triển để điều tra và đánh
giá có hệ thống những học sinh nào tham gia hay phô bày
những hành vi ám chỉ thái độ hung hãn hay bạo động hướng
tới người khác. Hệ thống này phối hợp việc sử dụng các chiến
lược thu thập thông tin điều tra cùng với các câu hỏi liên hệ
nhắm tới sự bạo động. Mục đích là thu thập các dữ kiện để
giúp lấy các quyết định đã được thông báo về mức độ đe doạ
của học sinh tới những người khác, nhận ra tiềm năng tình
trạng nguy hiểm và khai triển và áp dụng một kế hoạch an
toàn/theo dõi/quản trị. “Điều Tra Sự Rủi Ro” và “Đánh Giá Sự
Rủi Ro” là các phần của tiến trình việc làm của STAT. Nếu

một học sinh/nhân viên nghi ngờ có một sự đe doạ bạo động
được nhắm tới, ban điều hành bin đinh và Phòng An Toàn
Công Cộng và/hoặc là nhân viên công lực sẽ được thông báo.
Bộ phận này được thành lập không phải để đối phó với những
học sinh muốn tự tử, có hành động khác thường liên quan tới
dục tính hay phóng hoả trừ phi chúng làm như là một hành vi
bạo động chủ ý gây thương tích nghiêm trọng hay chết người
cho kẻ khác.
Ban Đánh Giá Sự Đe Doạ của Học Sinh (STAT)
Mục Đích:
•
Cung cấp một thủ tục xem xét sự đe doạ của hành vi có
tiềm năng gây tổn hại, những yếu tố rủi ro và có hành
động đòi hỏi để hỗ trợ cho sự an toàn nhà trường.
•
Cung cấp một hệ thống nhiều cấp bậc có thể huy động sự
đáp ứng rộng lớn của cộng đồng và các nguồn tài nguyên
để giúp điều hợp sự phát triển và thi hành kế hoạch an
toàn theo dõi và quản trị.
•
Phát triển và duy trì một cảm giác an toàn giữa các học
sinh, giáo viên, nhân viên và cha mẹ/người giám hộ.
Hệ thống bao gồm các cấp độ sau đây:
Thăm dò: Một nhân viên ban điều hành xin cố vấn với một
thành viên khác của ban STAT và xác nhận cần xét tới Cấp1.
Cấp 1: Ban Đánh Giá Sự Đe Doạ của Học Sinh đặt căn bản
trên trường học (STAT) gồm có một thành viên ban điều hành,
Nhân Viên Cảnh Sát Nhà Trường (SRO), Nhân viên Cố
Vấn/Tâm Lý Gia và thêm một hay nhiều hơn những cá nhân
đã được huấn luyện (cố vấn, người phụ trách hồ sơ quản lý,
v.v…) được chỉ định cùng hoàn tất sự xem xét dựa trên nhà
trường. Có thể có những người khác tham gia vào ban này
trong tiến trình của Cấp 1 và/hoặc là thỉnh cầu cố vấn từ
Người Điều Hợp STAT của khu học chánh.
Cấp 2: Nếu ban Cấp 1 quyết định cần xem xét thêm, và cần
phát triển Kế Hoạch Phát Triển An Toàn của Học Sinh hay
những sự quan tâm không thể giải quyết được ở Cấp 1 thì hồ
sơ sẽ được chuyển lên ban Cấp 2. Ban Cấp 1 sẽ liên lạc với
Người Điều Hợp STAT để bắt đầu chuyển giao. Người Quản
Trị Kế Hoạch trong ban Cấp 1 sẽ trình bày trường hợp lên ban
Cấp 2. Ban Cấp 2 là một thành phần gồm thành viên của
nhiều cơ quan từ Khu Học Chánh, Cơ Quan Công Lực địa
phương, sở Sức Khoẻ Tâm Thần Quận Clackamas, DHS và
Phòng Giáo Huấn Vị Thành Niên Quận Clackamas để giúp các
thành viên của STAT bằng khả năng đối phó sự đe doạ và
nguồn tài lực về xác nhận danh tính. Ban Cấp 2 không quản lý
hồ sơ cá nhân.
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Nạn Tự Tử với tất cả học sinh được xác nhận là
có rủi ro tự tử. Những người được huấn luyện theo dõi việc tự
tử (cố vấn nhà trường, tâm lý gia và ban điều hành) sẽ phỏng
vấn học sinh đang quan tâm để xét về sự rủi ro, thông báo cho
cha mẹ/người giám hộ ngay lập tức và khai triển một Kế
Hoạch Hỗ Trợ Học Sinh toàn diện và giám sát học sinh liên
tục. Sự can thiệp có thể bao gồm thêm phần xem xét/định
lượng và lập kế hoạch an toàn với Nhóm Đặc Trách Khủng
Hoảng Quận Clackamas hay Phòng Khẩn Cấp địa phương.
Nếu quý vị quan tâm về con em, xin liên lạc nhân cố vấn nhà
trường để bàn thảo làm cách nào để nhà trường có thể hỗ trợ
hữu hiệu nhứt. Nếu quý vị cần giúp đỡ ngay tức khắc, xin gọi
số 911 hoặc là Đường Dây Khủng Hoảng Quận Clackamas 24
giờ số 1-888-414-1553.

Ngược Đãi Trẻ Em
Chiếu theo Quy Định: JHFE/GHFE – Báo Cáo Sự
Nghi Ngờ Lạm Dụng Trẻ Em
Nhận ra những hình thức lạm dụng trẻ em khác nhau
•

Nhóm Đối Phó Khủng Hoảng
Trường hợp Khẩn Cấp/Thảm Hoạ có thể xảy ra bất cứ lúc nào,
bất cứ ở đâu. Trường học an toàn và hữu hiệu luôn sửa soạn
cho bất cứ mọi tiềm năng khủng hoảng hay hành vi bạo động.
Trong những ngày bị khủng hoảng, rất hữu ich nếu có sự hỗ
trợ của những người không bị ảnh hưởng cá nhân vì họ không
vướng bận cảm xúc bởi khủng hoảng nên có tinh thần sáng
suốt hơn trong những ngày đó. Các Khu Học Chánh North
Clackamas, Gladstone, và Oregon City đã huấn luyện hơn 80
nhân viên ban điều hành để hỗ trợ những cuộc khủng hoảng
trong tất cả ba khu học chánh.
Nhóm Đối Phó Khủng Hoảng là một nhóm người được huấn
luyện thuần thục trong việc đối phó với khủng hoảng, chia sẻ
quan niệm triết lý và có nhiệm vụ rõ rệt hay công việc phải làm
trong những ngày có khủng hoảng. Trong thời gian này,
Nhóm Đối Phó Khủng Hoảng của Khu Học Chánh được sửa
soạn để hổ trợ những lãnh vực cần thiết sau đây:
•
Truyền Thông/Thông Tín ngoại vụ
•
Thông tin nội bộ với học sinh và ban điều hành
•
•
•
•

•

•

Phòng An Toàn cho Học Sinh
Phòng An Toàn cho Người Lớn
Ban nhân viên kiểm thảo
An ninh tại hiện trường và nơi thay thế và nhân viên ngắn
hạn tạm thời.

Ngăn Chận Nạn Tự Tử
Khu Học Chánh North Clackamas quan tâm rất sâu xa tới vấn
đề tự tử. Nhân viên nhà trường áp dụng Thủ Tục Ngăn Chận

•

Ngược đãi tình cảm có thể làm nguy hại tới sức
khoẻ tinh thần hay sự phát triển về giao tiếp xã hội
của đứa trẻ. Những thí dụ về ngược đãi tình cảm trẻ
em gồm có:
o Chê bai, làm xấu hổ và lăng nhục đứa trẻ
o Gọi bằng từ ngữ thấp hèn và so sánh chê
bai với những người khác
o Nói với đứa trẻ là nó “không tốt”, “vô dụng”,
“tệ hại” hay “lầm lỗi”
o Thường xuyên la lối, đe doạ hay hiếp đáp
o Làm ngơ hay loại đứa trẻ ra, có thái độ im
lặng như để trừng phạt
o Giới hạn sự va chạm với đứa trẻ _ không ôm
hay những hình thức âu yếm khác
o Cho đứa trẻ thấy sự bạo động hay ngược
đãi của người khác, cho dù đó là sự ngược
đãi của cha mẹ, một người anh chị em hay
ngay cả một con vật nuôi trong nhà
Ngược đãi thể chất liên quan tới làm đứa trẻ bit
thương tổn hay thương tích. Có thể là kết quả của
sự cố ý làm tổn thương đứa trẻ, nhưng không phải
luôn luôn như thế. Cũng có thể là kết quả của sự
trừng phạt quá nặng, nhưng dùng dây nịch đánh đứa
bé hoặc trừng phạt thể chất không hợp vời tuối tác
hay tình trạng thể chất của đứa bé.
Lạm dụng tình dục là hình thức ngược đãi đặc biệt
phức tạp bởi những mặc cảm và xấu hổ chồng chất.
Điều quan trọng cần biết là lạm dụng tình dục không
phải lúc nào cũng bao gổm tới đụng chạm thân thể.
Đặt đứa trẻ vào tình trạng hay tài liệu tình dục hay là
lạm dụng tình dục, cho dù có đụng chạm thân thể hay
không. Lạm dụng tình dục thường xảy ra trong tay
người mà đứa trẻ biết và tin tưởng – thường thường
là người thân thiết gần gủi.
Bỏ bê là một hình thức không cung cấp cho các nhu
cầu cơ bản cho trẻ em, cho dù đó là thức ăn, quần
áo, vệ sinh hay giám sát đầy đủ. Bỏ bê trẻ em không
phải luôn luôn dễ nhận ra. Đôi khi, cha mẹ có thể trở
nên không có khả năng tinh thần hay thể chất để săn
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sóc đứa trẻ, chẳng hạn như vì bị thương nặng, bị
trầm cảm không được điều trị hay lo âu. Những lúc
khác, lạm dụng rượu hay ma tuý có thể làm rối loạn
sự phán xét và khả năng giữ con em được an toàn.
Những dấu hiệu báo động ngược đãi và bỏ bê trẻ em

•
•
•

Không muốn thay y phục trước mặt
người khác hay không muốn tham gia vào các
sinh hoạt thể chất
Bị bịnh phong tình hay có mang, nhứt là dưới
tuổi 14
Bỏ nhà ra đi

Những dấu hiệu báo động ngược đãi tình cảm trẻ em
Thờ ơ quá đáng, sợ hãi hay lo làm điều sai

•
•
•

Thể hiện thái độ cực đoan
Có vẻ như không quan tâm tới cha mẹ hay người
chăm sóc
Có hành vi không phù hợp cho người lớn hay
không phù hợp cho trẻ em

Những dấu hiệu báo động ngược đãi thể chất trẻ em

•
•
•
•
•

Thường xuyên bị thương hay có dấu bầm, sưng
hay dấu cắt không giải thích được
luôn luôn trông chừng và “báo động” như thể
đang chờ đợi điều không may xảy ra
Vết thương có khuôn mẫu như dấu từ bàn tay
hay từ dây nịch.
Tránh né sự đụng chạm, run rẩy khi cho chuyển
động bất ngờ hoặc có vẻ sợ về nhà
Mặc quần áo không thích hợp để che dấu vết
thương như áo sơ mi dài tay trong những ngày
nóng bức

Những dấu hiệu báo động lạm dụng tình dục trẻ em

•
•
•

Đi đứng hay ngồi khó khăn
Thể hiện kiến thức hoặc quan tâm đến hành vi
tình dục không phù hợp với tuổi tác của trẻ em,
hoặc ngay cả có hành vi quyến rũ
Cố gắng tránh né một cá nhân nhứt định nào đó
mà không có lý do rõ rệt

Những dấu hiệu báo động và bỏ bê trẻ em

•
•
•
•
•

Quần áo mặc không vừa, dơ bẩn hay không phù
hợp với thời tiết
Tình trạng vệ sinh lúc nào cũng tệ hại (không tắm
rửa, tóc dính chùm và không gội, cơ thể có mùi
hôi)
Bị bịnh và có vết thương không được chữa trị
Thường không được giám sát hay bị bỏ một
mình hay cho chơi nơi có tình trạng và môi
trường không an toàn
Thường xuyên đi học trễ hay vắng mặt tại trường

Số Điện Thoại Báo Cáo Trẻ Em Bị Ngược Đãi hay Bỏ Bê:
971-673-7112
Tất cả nhân viên của khu học chánh bị bắt buộc là người báo
cáo sự lạm dụng trẻ em chiếu theo Luật ORS Chương 419B
và bị chi phối bởi quy định này và luật lệ hành chánh kèm theo.
Sự bắt buộc phải báo cáo bởi quy định này và Luật ORS
Chương 419B đòi hỏi bất cứ nhân viên nào của khu học chánh
có lý do tin rằng đứa trẻ mà nhân viên đó có tiếp xúc đang bị
lạm dụng, như được định nghĩa trong điều luật tiểu bang, bởi
một người lớn hay một học sinh mà nhân viên có sự liên lạc,
đã lạm dụng trẻ em, phải báo cáo ngay tức khắc lên cơ quan
công lực địa phương hay Sở Dịch Vụ Nhân Lực Oregon.
Nhân viên của khu học chánh cũng phải thông báo lập tức lên
người trưởng nhóm, vị hiệu trưởng hay ông tổng giám đốc.
Nhân viên điều hành này bị đòi hỏi phải tường trình bất cứ báo
cáo nào của nhân viên lên phòng nhân lực nếu sự báo cáo liên
quan tới việc lạm dụng của nhân viên khu học chánh hay
người tình nguyện.
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Phần 4: Cách Hành Xử: Kỷ Luật
Can Thiệp & Đối Phó với Phong Cách của
Học Sinh
Lời mở đầu
Khu Học Chánh kỳ vọng, khuyến khích và tin rằng các học
sinh được an toàn và có những quyết định lành mạnh liên
quan tới tác phong. Khi học sinh có quyết định sai lạc, có thể
bị những sự can thiêp và biện pháp cho những hành vi phù
hợp với tuổi tác, xét tới khả năng tinh thần của học sinh và nếu
áp dụng, dùng những phương pháp có hiệu quả hiển nhiên.
Cách Hành Xử vạch ra trong cuốn cẩm nang này áp dụng cho
học sinh suốt mọi thời gian học sinh trong địa phận của Khu
Học Chánh North Clackamas, tại nơi sinh hoạt được nhà
trường bảo trợ bao gồm, nhưng không giới hạn, những chuyến
đi dã ngoạn và khi di chuyển tới lui các trường học hay những
lễ hội được nhà trường bảo trợ. Khu Học Chánh nhận ra rằng
một vài chuyện đáng tiếc xảy ra ngoài phạm vi của nhà trường
có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn và không khí
của nhà trường. Trong những trường hợp đó, Khu Học Chánh
có thể thực hiện sự can thiệp và biện pháp kỷ luật dựa trên
những tác động đó.
Khu Học Chánh áp dụng đồng đều, công bằng và không thiên
vị tất cả chính sách ứng xử của học sinh, quy định hành chánh
và luật lệ của nhà trường.

Thi hành kỷ luật thành công có
những đặc điểm sau đây:
1.

Rõ ràng, hữu lý và kịp thời.

2.

Hợp nguyên tắc, công bằng, đồng đều, phát huy thích
hợp và xét tới từng trường hợp.

3.

Bao gồm những biện pháp phòng ngừa và can thiệp
khác nhau.

4.

Cung cấp các cơ hội cho cha mẹ/gia đình tham dự.

5.

Đáp ứng tới những sự khác biệt cá nhân giữa những
học sinh với cái nhìn sâu sắc và nhạy cảm.

6.

Bảo đảm cơ hội các học sinh có được nền giáo dục.

7.

Gia tăng nhận thức của người vi phạm về tác động
của những hành vi của họ và cho họ cơ hội nhận hết
trách nhiệm.

8.

Xây dựng một ý thức cộng đồng và khả năng giải
quyết xung khắc trong khi duy trì một nền văn hoá
tích cực của học đường.
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Mức Độ Can Thiệp và Đối Phó
Kỷ Luật
Mỗi mức độ can thiệp và kỷ luật trong phần này có thể bao
gồm những phương pháp được mô tả dưới đây, nhưng hoàn
toàn không bị giới hạn vào những chiến lược hay sự lựa chọn
được liệt kê riêng biệt. Nhân viên nhà trường được toàn
quyền dùng sự can thiệp và/hoặc là kỷ luật được coi là thích
hợp với hành vi xảy ra.

Mức Độ 1
Can thiệp và đối phó trong lớp.
Những sự can thiệp này nhắm vào việc dạy cho học sinh thái
độ đúng, hành vi khác để học sinh có thể học và biểu lộ thái độ
an toàn và đáng được kính nể. Các giáo viên được khuyến
khích thử áp dụng những sách lược giảng dạy và quản trị lớp
học khác nhau. Những hành động mẫu có thể gồm có:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liên lạc cha mẹ bằng điện thoại, điện thư,v.v…
Chỉnh đốn bằng lời nói
Nhắc nhở và đổi hướng
Phản ảnh bằng bản văn hay xin lỗi
Đổi chổ ngồi
Họp với cha mẹ hay người giám hộ
Ghi xuống giấy tiến triển thái độ hằng ngày
Mất những quyền lợi trong lớp
Họp với giáo viên hay học sinh

Can Thiệp Dựa Trên Căn Bản Nhà Trường.
Những sự can thiệp này thường liên quan tới nhân viên hỗ trợ,
cả trên căn bản nhà trường và lẫn trong phạm vi một cộng
đồng rộng lớn hơn và nhằm mục đích hội nhập vào hệ thống
hỗ trợ học sinh để bảo đảm thành công việc học và sự can
thiệp đều đặn và thay đổi những điều kiện đã góp phần vào
những hành vi không thích hợp hay tạo rối loạn của học sinh.
Những hành động mẫu có thể gồm có:

•
•
•
•
•
•
•

Thông báo cho cha mẹ hay người giám hộ
Đỡ đầu
Phạt làm việc tạp dịch trong trường
Giải quyết những xung khắc
Phương cách thực hành sự phục hồi
Báo cáo ngắn hạn về tiến trình hành động
Chuyển hồ sơ qua tổ chức cộng đồng

Mức Độ 2
Hỗ trợ sâu xa và sự can thiệp và đáp ứng
của nhân viên điều hành

trường. Có thái độ thích ứng khi sự hỗ trợ đã
được đưa ra nhưng tật xấu vẫn còn ảnh hưởng tiêu cực cho
môi trường học tập. Những hành động mẫu có thể gồm có:
• Thông báo cho cha mẹ hay người giám hộ
• Phương cách thực hành sự phục hồi
• Mất các quyền lợi
• Phạt làm việc tạp dịch trong trường
• Giải quyết những xung khắc
• Hoà giải với các bạn hữu
• Họp với nhân viên điều hành hay người được chỉ định
• Cố vấn
• Họp nguyên nhóm trong trường (Học sinh, Cố Vấn,
Chuyên viên Tâm Lý Học, Gia Đình, v.v…)

Mức Độ 3
Tạm cho nghỉ học và chuyển hồ sơ trừng
phạt.
Những sự can thiệp này thích hợp khi những sự can thiệp và
hỗ trợ đã được đưa ra nhưng tật xấu vẫn gia tăng hay bởi vì
tật xấu quá nghiêm trọng. Những hành động mẫu có thể gồm
có:
•
Thông báo cho cha mẹ hay người giám hộ
•
Tạm cho nghỉ học ngắn hạn
•
Phương cách thực hành sự phục hồi
•
Chuyển hồ sơ qua nhóm IEP hay nhóm 504 để xác nhận
học sinh có khuyết tật.
•
Xét lại hồ sơ IEP hay 504 (học sinh có khuyết tật) khi cần
•
Chuyển hồ sơ qua cố vấn về lạm dụng chất cấm
•
Chuyển hồ sơ qua tổ chức cộng đồng (chẳng hạn như
chương trình cố vấn)

Mức Độ 4
Kéo dài thời gian tạm cho nghỉ học và
chuyển hồ sơ trừng phạt.
Những sự can thiệp này chú trọng tới việc duy trì sự an toàn
của cộng đồng nhà trường và chấm dứt sự tự huỷ hoại và tánh
xấu nguy hiểm. Những điều đó thích hợp khi hành vi của học
sinh ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của chính họ hay
những người khác trong môi trường học đường. Những hành
động mẫu có thể gồm có:

•
•
•
•
•
•
•
•

Thông báo cho cha mẹ hay người giám hộ
Tăng gia tạm nghỉ học khoảng 8-10 ngày
Đề nghị Đuổi Học
Phương cách thực hành sự phục hồi
Chuyển hồ sơ qua nhóm IEP để xác nhận học sinh có
khuyết tật.
Xét lại hồ sơ IEP hay 504 (học sinh có khuyết tật) khi cần
Cho vào chương trình giáo dục thay thế khác
Chuyển hồ sơ qua cố vấn về sự lạm dụng chất cấm

Mục tiêu nhằm sửa đổi đức tính bằng cách nhấn mạnh tới sự
nghiêm trọng của thái độ trong khi vẫn giữ học sinh trong
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không được tới trường và cho học sinh trở lại lớp
học để tối thiểu sự gián đoạn việc học.

Kỷ Luật Học Sinh
Chiếu theo Quy Định: JG – Kỷ Luật Học Sinh
Kỷ luật trong khu học chánh dựa trên một triết lý hướng dẫncố vấn được thành lập để tạo nên những sự thay đổi giúp học
sinh khai triển tự kiềm chế cần thiết để còn được ở lại trường
và sinh hoạt tấn tới trong môi trường giáo dục và xã hội. Mục
tiêu chính của chương trình kỷ luật nhà trường là dạy những ý
niệm về đời sống căn bản sau đây:

•
•
•

Hiểu biết và tôn trọng các quyền lợi, nhân phẩm và sự an
toàn của tất cả mọi cá nhân.
Hiểu và tôn trọng pháp luật, quy định của khu học chánh,
thủ tục, quy luật và điều lệ.
Hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu công cộng và tư
nhân.

Ban Quản Trị tìm cách để đảm bảo một môi trường thích hợp
cho việc học tập và bảo đảm sự an toàn và phúc lợi cho nhân
viên và học sinh. Ông tổng giám đốc hay người được chỉ định
sẽ khai triển những luật lệ, thủ tục và tiêu chuẩn để những học
sinh nào gây trở ngại sự học hay gây nguy hại cho sự an toàn
cho người khác sẽ được cố vấn để sửa đổi và/hoặc là bị trừng
trị kỷ luật tuỳ theo tuổi tác, nếu có thể áp dụng, với những
phương pháp sau khi nghiên cứu cho thấy hữu hiệu.
Khu học chánh có trách nhiệm thi hành đồng đều, công bằng
và không thiên vị với tất cả các học sinh những quy định về
cách hành xử của học sinh, luật lệ hành chánh và điều luật của
nhà trường.
Học sinh nào có hành động hay điều kiện gây nguy hại nghiêm
trọng cho quyền lợi của nhà trường có thể bị tạm cho nghỉ học.
Học sinh có thể bị đuổi học vì những trường hợp sau đây:

•
•
•

Khi hành vi của học sinh gây đe doạ tới sức khoẻ hay sự
an toàn của học sinh hay nhân viên;
Khi những phương cách dùng để thay đổi hành vi của học
sinh không hữu hiệu, tuy nhiên việc đuổi học có thể không
được dùng để đối phó tội trốn học; hay
Khi đòi hỏi bởi luật pháp.

Việc áp dụng kỷ luật tạm cho nghỉ học không cho tới trường
hay đuổi học đối với một học sinh lớp năm hay thấp hơn, bị thu
hẹp trong những trường hợp sau đây:

•
•

•

Những hành vi không ngẫu nhiên gây nguy hại nghiêm
trọng cho học sinh hay nhân viên;
Khi nhân viên điều hành quyết định, dựa trên sự quan sát
của nhà trường hay trên sự báo cáo của nhân viên, hành
động của học sinh gây đe doạ tới sức khoẻ hay sự an
toàn của học sinh hay nhân viên;
Khi luật pháp bắt buộc tạm cho nghỉ học hay đuổi học.

Khi việc tạm cho nghỉ học không được tới trường áp dụng cho
một học sinh, khu học chánh có trách nhiệm tìm cách ngăn
chận không cho tái diễn hành vi dẫn tới việc tạm cho nghỉ học

Với chủ trương không thiên vị, khu học chánh
sẽ xét qua tuổi tác và thói quen hành động
trước kia của học sinh trước khi áp đặt biện
pháp tạm cho nghỉ học hay đuổi học. Khu học
chánh sẽ cân nhắc cẩn thận quyền lợi và nhu
cầu của cá nhân liên hệ cũng như toàn bộ
quyền lợi của những học sinh khác và chương
trình của khu học chánh.

Khám Xét Học Sinh
Chiếu theo Quy Định: JFG/ JFG-AR – Khám Xét Học Sinh
Ban Quản Trị tìm cách bảo đảm một môi trường học tập bảo
vệ sức khoẻ, an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên.
Để giúp Ban Quản Trị đạt được mục tiêu này, nhân viên của
khu học chánh, theo những sự đòi hỏi dưới đây, có thể khám
xét học sinh và đồ đạc, kể cả những món đồ khu học chánh
giao cho học sinh xử dụng. Những sự khám xét đó có thể
thực hiện bất cứ lúc nào trong địa phận của khu học chánh
hay khi học sinh dưới thẩm quyền của khu học chánh tại
những sinh hoạt được nhà trường bảo trợ.
Tất cả những sự khám xét do khu học chánh thực hiện phải
theo những đòi hỏi sau đây:
• Nhân viên của khu học chánh phải có sự nghi ngờ hữu lý,
thuộc về một cá nhân, dựa trên sự thật cụ thể và rõ ràng
để tin rằng cá nhân học sinh gây ra hay sở hữu những đồ
vật (kể cả, nhưng không giới hạn vào ma tuý, rượu và võ
khí) tạo ra sự rủi ro tức thời hay tổn thương nghiêm trọng
tới học sinh, nhân viên nhà trường và/hoặc là những
người khác ở trường;
• Sự khám xét sẽ “nằm trong phạm vi hữu lý”. Có nghĩa là
phương cách áp dụng hợp với đối tượng của sự khám
xét, những điểm đặc biệt trong trách nhiệm của nhân viên
và những khu vực có thể chứa đựng những món đồ vật
tìm kiếm và không vượt qua sự xâm phạm trong vấn đề
tuổi tác, phái tính, sự trưởng thành của học sinh và bản
chất của sự vi phạm.
Việc kiểm tra những món đồ của khu học chánh giao cho học
sinh có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.
Nhân viên của khu học chánh có thể giữ bất cứ món đồ vật
nào là tang chứng của sự vi phạm luật pháp, quy định của Ban
Quản Trị, luật lệ hành chánh hay quy luật của nhà trường mà
sự sở hữu hay xử dụng bị cấm bởi luật pháp, quy định, luật lệ
hay quy luật.
Học sinh có thể bị khám xét bởi nhân viên công lực trên địa
phận của khu học chánh hay khi học sinh trong thẩm quyền
của khu học chánh.
Hợp tác với Nhân Viên Công Lực:
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Khu Học Chánh North Clackamas cộng tác chặc chẽ với cả Sở
Cảnh Sát Milwaukie lẫn Sở Cảnh Sát Quận Clackamas. Do
đó, Nhân Viên Cảnh Sát Tại Trường Học làm việc sát cánh với
phòng hành chánh nhà trường để xây dựng sự liên hệ tích cực
với học sinh và gia đình và để thiết lập một môi trường học tập
an toàn cho các học sinh.
Nhân viên điều hành sẽ họp với nhân viên công lực hàng năm
để duyệt qua các quy định, thủ tục và nghi thức giao tiếp.
Nhân viên công lực, kể cả nhân viên cảnh sát tại nhà trường,
khi điều tra một vụ việc liên quan tới một hành vi bất hợp pháp
mà học sinh dính líu hoặc là học sinh biết các tin tức, nên liên
lạc với văn phòng nhà trường trước khi đặt câu hỏi với học
sinh trong giờ học hay trong các lễ hội do nhà trường bảo trợ.
Học sinh có được những quyền dân sự như khi ở ngoài phạm
vi nhà trường.
Học sinh được triệu tập tới văn phòng nhà trường để nhân
viên công lực thẩm vấn sẽ được hỏi nếu muốn nói chuyện với
nhân viên công lực hay không. Học sinh có thể đồng ý hoặc
từ chối và trở lại lớp học. Nếu nhân viên công lực được toà án
uỷ quyền, có trát toà hay bắt giữ học sinh, nhà trường sẽ giao
học sinh cho nhân viên công lực.
Giới chức nhà trường được chỉ định sẽ làm mọi cố gắng hợp
lý để thông báo cho cha mẹ hay người giám hộ có quyền nuôi
dưỡng trước khi liên lạc với học sinh, trừ phi:
•
•
•

•

Có lý do chính đáng để tin rằng thông báo như vậy sẽ can
thiệp trái phép vào việc điều tra;
Vấn đề liên quan tới sự cáo buộc lạm dụng một đứa trẻ;
Nhân viên công lực hay nhân viên văn phòng có thẩm
quyền bởi toà án hay sự cho phép của cha mẹ/người
giám hộ trước đó (chẳng hạn như nhân viên cố vấn đặc
trách thanh thiếu niên, nhân viên quản chế hay một ca
đang tiếp tục); hay
Nhân viên công lực bắt giữ học sinh hay đang giam giữ
học sinh. Những cố gắng liên lạc với cha mẹ hay người
giám hộ có quyền nuôi dưỡng học sinh bị thất bại sẽ được
ghi lại và lưu vào hồ sơ của học sinh.

Cha mẹ hay người giám hộ có quyền nuôi dưỡng, trong những
trường hợp không nói tới trong đoạn văn 9.e. phía trên, sẽ
được hỏi họ muốn có mặt hay không. Nếu có, buổi họp sẽ
được dời lại trong một thời gian hợp lý để cha mẹ/người giám
hộ có mặt tại trường, hay nếu được, sẽ thu xếp để thẩm vấn
học sinh tại nhà.
Vị hiệu trưởng hay nhân viên điều hành được chỉ định sẽ luôn
luôn có mặt khi học sinh bị thẩm vấn ngoại trừ những trường
hợp trình bày trong đoạn 9.e. phía trên.
Nhân viên công lực có thể không bắt học sinh từ trường học
mà không có một trong những điều dưới đây:

•
•
•
•

Trát toà;
Lịnh của toà án;
Bắt giam hay bắt giữ;
Giấy cho phép của cha mẹ hay người giám hộ có quyền
nuôi dưỡng.

Từ Chối Nhận Vào Chương
Trình Phổ Thông
Chiếu theo Quy Định: JECA – Nhận Học Sinh Thuộc Khu
Vực Vào Nhập Học
Khu Học Chánh sẽ từ chối không nhận vào chương trình phổ
thông một học sinh bị đuổi học từ khu học chánh khác và
những người dọn vào Khu Học Chánh North Clackamas trong
thời gian bị đuổi học. Khu Học Chánh sẽ cung cấp một môi
trường giáo dục thay thế khác cho học sinh.

Từ Chối Nhận Vào Chương
Trình Phổ Thông và Chương
Trình Giáo Dục Thay Thế khác
vì Vi Phạm Võ Khí
Nếu một học sinh trong khu vực hay một học sinh chuyển vào
Khu Học Chánh bị đuổi học vì vi phạm về vũ khí, chiếu theo
Mục (6) của ORS 339.250, Khu Học Chánh sẽ từ chối không
nhận học sinh vào chương trình phổ thông ít nhứt một năm kể
từ ngày bị đuổi học.
Hơn nữa, việc Khu Học Chánh sẽ không cung cấp chương
trình giáo dục thay thế khác cho những học sinh bị đuổi học vì
sự vi phạm về võ khí, chiếu theo mục (10) của ORS 339.250
trong ít nhứt một năm tính từ ngày bị đuổi học sẽ tuỳ thuôc sự
gia giảm theo từng trường hợp của ông Tổng Giám Đốc.
Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt phải được cung cấp trong thời gian
bị đuổi học.

Biện Pháp Kềm Chế và/hoặc là
Tạm Giữ Lại
Chiếu theo Quy Định: JGAB – Biện Pháp Kềm Chế và/hoặc
là Tạm Giữ Lại
Trừ những trường hợp khẩn cấp đặc biệt, chỉ có những nhân
viên được huấn luyện theo sự đòi hỏi hiện nay mới thi hành
những biện pháp kềm chế hay tạm giữ lại học sinh. Trong
trường hợp khẩn cấp, biện pháp kềm chế và/hoặc là tạm giữ
lại có thể cần được xử dụng bởi nhân viên điều hành nhà
trường, giáo viên hay những nhân viên khác khi hành vi của
học sinh tạo ra lý do sự đe doạ sắp xảy ra, làm thương tổn
thân thể nghiêm trọng tới học sinh hay những người khác.
Hằng năm, sự áp dụng kềm chế và tạm giữ người lại trong
năm trước sẽ được duyệt qua báo cáo lên ông Tổng Giám Đốc
để bảo đảm phù hợp với quy định và thủ tục của khu học
chánh. Hồ sơ về sự duyệt qua có thể xem trực tuyến trên
mạng tại
http://www.nclack.k12.or.us/cms/lib6/OR01000992/Centricity/
Domain/244/2014.15 Restraint Seclusion Summary Report.pdf.
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NHỮNG VI PHẠM DO HỌC SINH GÂY RA
Sự cẩn trọng sẽ được áp dụng tại trường tiểu học từ lớp 5 trở xuống, bao gồm luật tiểu bang như được nêu ra trong
quy định JG.

Mức Độ Can Thiệp
Mức Độ 1

Mức Độ 2

Mức Độ 3

Mức Độ 4

Mức Độ 5

Hỗ Trợ Trong
Lớp và Can
Thiệp Tại
Trường

Sự Can Thiệp
của Ban Điều
Hành

Tạm Cho Nghỉ
Học và
Chuyển Hồ Sơ

Kéo Dài Việc
Tạm Cho
Nghỉ Học và
Đuổi Học

Cơ Quan
Công Lực và
Nhân Viên An
Toàn Công
Chúng có thể
được liên lạc

Mục đích là để
dạy có hành
động đúng
hoặc thái độ
khác.

Mục đích là để
chỉnh đốn hành
vi bằng cách
nhấn mạnh tới
sự nghiêm trọng
của hành vi
trong khi vẫn
giữ học sinh
trong trường.
Có biện pháp
thích hợp khi sự
hỗ trợ đã được
đặt ra nhưng
hành vi tiêu cực
tiếp tục ảnh
hưởng tới sự
học.

Có biện pháp
thích hợp khi
sự can thiệp
và hỗ trợ đã
được đặt ra
nhưng các
hành vi gia
tăng/tái phạm
hay bởi vì
hành vi trở
nên tệ hại hơn.

Có biện pháp
thích hợp khi
hành vi của
học sinh ảnh
hưởng
nghiêm trọng
tới sự an toàn
của chính họ
hay những
người khác
trong môi
trường học
đường.

Có biện pháp
thích hợp khi
tình trạng
được xem là
nguy hiểm
hay luật pháp
có thể bị vi
phạm.

Có thể có hoặc
không liên
quan tới cha
mẹ hay người
giám hộ.
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Mức Độ 3

Mức Độ 4

Cơ quan công lực
và Nhân Viên An
Ninh Công Cộng
có thể được

•

Dưới sự ảnh hưởng, xử dụng, sở hữu và/hoặc là có ý định sở hữu

X

X

X

•

Phân phối hay chia sẻ

X

X

X

•

Buôn bán

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

CHỐNG LẠI THẨM QUYỀN: Từ chối không nghe theo lời yêu cầu hợp lý của nhân
viên Khu Học Chánh và/hoặc là nhân viên được chỉ định

X

X

X

X

HÀNH VI GÂY RỐI LOẠN HAY TRỞ NGẠI: Ngôn ngữ hay hành vi gây trở ngại

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ĐÁNH NHAU: Một sự đối đầu thù nghịch thể lực giữa các cá nhân

X

X

X

GÂY HOẢ HOẠN/CÓ Ý GÂY HOẢ HOẠN / CHƠI VỚI LỬA: Dùng lửa để huỷ

X

X

X

Xem ghi chú thêm trong biểu đồ sau đây

Mức Độ 1

NHỮNG VI PHẠM DO HỌC SINH GÂY RA

Mức Độ 2

Biện Pháp Kỷ Luật1
Tối Thiểu – Tối Đa

RƯỢU HAY MA TUÝ

TẤN CÔNG: Cố ý hay được biết gây ra thương tích cơ thể cho người khác
LẠM DỤNG XE HƠI: Không theo luật lệ và quy định liên quan tới xe cộ trên cơ sở nhà
trường hay tại các lễ lạc.

BẮT NẠT / QUẤY RỐI: Quấy rối, hăm doạ, bắt nạt hay bắt nạt trên mạng
HÀNH VI SAI PHẠM TRÊN XE BUÝT
•

Những chuyện đáng tiếc nhỏ (ăn uống, gây ồn ào, v.v…)

•

Những chuyện đáng tiếc nghiêm trọng (tấn công các học sinh, tài xế)

CẤM RỜI TRƯỜNG: Rời khu vực nhà trường trong hồ sơ lưu không xin giấy phép
trước

hay xen lấn vào tiến trình học tập

BỀ NGOÀI GÂY TRỞ RỐI LOẠN / Y PHỤC HỌC SINH: Không đúng tiêu
chuẩn ăn mặc và/hoặc là chưng diện

TỐNG TIỀN: Đòi hỏi tiền bạc hay vật có giá trị để đổi lấy việc bảo vệ sự đe doạ bạo lực.

hoại hay chủ ý huỷ hoại bất động sản.

GIẢ MẠO, DỐI TRÁ HAY SỰ CHÍNH TRỰC TRONG VIỆC
HỌC: Mạo chữ ký, gian dối, đạo văn và/hoặc là bất cứ sự khai báo sai sự thật khác
CỜ BẠC: Tham gia những trò chơi có tính cách may rủi với mục đích trao đổi tiền bạc và
những vật có giá trị khác.

1

X

X

X

X

X

Áp dụng thận trọng ở trình độ tiểu học cho các lớp 5 trở xuống cho phù hợp với luật tiểu bang như trong quy định JG.
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HÀNH VI TỤC TĨU: Có bề ngoài không đứng đắn và/hoặc là xử dụng hành vi khiêu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

dâm, tục tĩu bằng văn bản, lời nói hay cử chỉ ra dấu.

LÃNG VÃNG (NGOÀI GIỜ GIÁM THỊ): Những học sinh lãng vãng trong trường
không có sự giám thị trước và sau giờ học

HUNG BẠO: Đối đầu, tranh chấp hay gây gổ mà không gây thương tích
LIỀU LĨNH GÂY NGUY HIỂM: Hành động liều lĩnh tạo rủi ro gây thương tích cho

X

X

người khác hay chính mình

HỘI KÍN / BĂNG ĐẢNG: Gia nhập hội kín hay những sinh hoạt hay hành vi liên quan
tới băng đảng.

QUẤY NHIỄU TÌNH DỤC: Sự quấy nhiễu tình dục bằng lời nói, hình ảnh, văn bản,
điện tử hay bằng hành vi thể chất
TRỂ HỌC: Tới trường và/hoặc là tới lớp trễ

X

X

LẠM DỤNG KỸ THUẬT: Không tuân theo bản “Thoả Thuận về Thông Tin Điện Tử” với

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

THUỐC LÁ: Xử dụng, sở hữu, chia sẻ và/hoặc là phân phối thuốc lá

X

X

XÂM PHẠM: Xâm nhập hay ở lại không hợp lệ trong khu vực bất động sản của Khu Học

X

X

X

X

Khu Học Chánh

TRỘM CẮP: Lấy, cho, bán hay nhận một món tài sản không thuộc về đương sự
ĐE DOẠ/ HĂM DOẠ/ DANH SÁCH THÙ GHÉT: Một sự đe doạ cố ý, nghiêm
trọng bằng lời nói hay hành động đặt người khác vào sự sợ hãi sắp xảy tới, thương tổn trầm
trọng tới thân thể

Chánh hay trong lễ lạc do nhà trường bảo trợ

VẮNG MẶT KHÔNG CÓ PHÉP: Bất sự vắng mặt không có sự cho phép của cha
mẹ hay người giám hộ theo luật định và/hoặc là của nhân viên điều hành liên hệ

X

X

X

PHÁ HOẠI: Cố ý gây hư hỏng, tàn phá vẻ đẹp bề ngoài hay huỷ hoại tài sản của khu học

X

X

X

X

X

chánh

VÕ KHÍ
•

Võ khí nguy hiểm: bất cứ vật dụng được dùng hay để đe doạ có khả năng sẵn sàng gây
tử vong hay tổn thương cơ thể trầm trọng

X

X

X

•

Võ khí chết người: bất cứ dụng cụ thiết kế đặc biệt gây tử vong hay tổn thương cơ thể
trầm trọng

X

X

X

•

Súng đạn

X

X

•

Dụng cụ hay chất liệu huỷ diệt: bất cứ chất nổ, chất dễ cháy hay hơi độc

X

X

X

•

Những thứ khác: Dao hay vật giống như dao: Xử dụng, đe doạ xử dụng, sở hữu hay
buôn bán dao và/hoặc là vật giống như dao dưới bất hình thức và/hoặc là kích thước
nào; kể cả, nhưng không giới hạn, vòng kim loại mang trên khớp ngón tay, dao lam, khí
độc gây khó chịu hoặc hơi độc.

X

X

X

1

X

Áp dụng thận trọng ở trình độ tiểu học cho các lớp 5 trở xuống cho phù hợp với luật tiểu bang như trong quy định JG.
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Sản Phẩm Thuốc Lá, Rượu,
Ma Tuý, Hệ Thống Hít Vào
hay Chất Thay Đổi Tâm Trí
Chiếu theo Quy Định: JFCG/JFCH/JFCI – Xử Dụng Sản
Phẩm Thuốc Lá, Rượu, Ma Tuý, Hệ Thống Hít Vào hay
Chất Thay Đổi Tâm Trí
Việc học sinh xử dụng, dưới sự ảnh hưởng, sở hữu, buôn bán
và hoặc là phân phối hay có ý phân phối hay buôn bán sản
phẩm thuốc lá, rượu, hệ thống hít vào và ma tuý và chất thay
đổi tâm trí tại trường học hay những lễ lạc do nhà trường bảo
trợ đều bị cấm.
Biện pháp kỷ luật trong những trường hợp như thế thay đổi tùy
theo từng trường hợp và lịch sử của học sinh. Khu học chánh
nhìn nhận có trách nhiệm giúp đỡ học sinh bị lệ thuộc vào các
hoá chất hiện có tài liệu cho thấy cố gắng đang tìm cách trị liệu
sự lệ thuộc. Tuy nhiên, nếu tái phạm quy định về thuốc lá sẽ
bị trừng trị bằng thủ tục cai nghiện và kỷ luật.
THUỐC LÁ: Khi một học sinh bị tin là đã vi phạm quy định
JFCG/JFCH/JFCI của Ban Quản Trị có thể bị lục soát (theo
quy định JFG của Ban Quản Trị về Sự Lục Soát Học Sinh) bởi
vì sản phẩm thuốc lá, hệ thống hít vào hay những chất liệu
được chế tạo để mục đích hút, bốc hơi hay tạo chất khí có thể
gây rủi ro tức thì hay thương tổn trầm trọng.
Biện pháp kỷ luật cho lần xảy ra đầu tiên sẽ dính líu tới cha mẹ
và xảy ra nhiều lần sẽ có buổi họp với cha mẹ học sinh và sự
can thiệp có thể là thủ tục cai nghiện hay biện pháp kỷ luật kể
cả tạm cho nghỉ học.
RƯỢU/MA TUÝ: Những vấn đề liên quan tới rượu và những
loại ma tuý khác bị các biện pháp kỷ luật, kể cả tạm cho nghỉ
học. Tái phạm nhiều lần sẽ bị trừng trị bằng thủ tục đuổi học.
Đối với Vi Phạm Đầu Tiên (hay Tái Phạm sau 12 tháng kể
từ lần Vi Phạm Đầu Tiên)
Ban điều hành sẽ:
(1) Liên lạc với cha mẹ.
(2) Liên lạc với cơ quan công lực/cơ quan phụ trách thiếu niên
khi thích hợp.
(3) Cho học sinh tạm nghỉ học 10 ngày. Giảm bớt 8 ngày
xuống còn 2 ngày nếu học sinh được khám nghiệm bởi một
chuyên viên thuộc một cơ sở nằm trong Danh Sách Khám
Nghiệm và Trị Liệu của khu học chánh đặc trách về sự lệ
thuộc vào hoá chất do gia đình trả tiền phí tổn. Phải trình giấy
chứng nhận về sự khám nghiệm trước khi học sinh trở lại
trường. Thêm vào đó, học sinh phải tiếp tục tất cả mọi đề nghị
trị liệu của cơ quan nói trên.

Ngay cả khi trong phúc trình của bác sĩ báo cáo sự khám
nghiệm cho thấy không cần có sự can thiệp của cơ quan
chuyên môn, học sinh vi phạm sẽ bị biện pháp kỷ luật thêm
nếu vi phạm lần thứ hai trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ
lần vi phạm đầu tiên.

Tái Phạm Lần Thứ Hai Trong Phạm Vi 12 tháng kể từ Lần
Vi Phạm Đầu Tiên
Ban điều hành sẽ:
(1) Liên lạc với cha mẹ.
(2) Liên lạc với cơ quan công lực/cơ quan phụ trách trẻ vị
thành niên khi thích hợp.
(3) Cho học sinh tạm nghỉ học 10 ngày và đề nghị đuổi học.
(4) Thay vì đề nghị đuổi học, ban điều hành có thể cho học
sinh tạm nghỉ học bốn ngày nếu học sinh và cha mẹ đồng ý đi
khám nghiệm về sự lệ thuộc hoá chất hay tái khám nghiệm và
theo tất cả những đề nghị trị liệu bằng sự tiền của cha mẹ.
(5) Nếu học sinh và cha mẹ không hoàn tất những điều kiện
phía trên, đề nghị đuổi học sẽ được thực hiện.
(6) Ở trình độ tiểu học, nhân viên cố vấn nhà trường, cùng hợp
tác với vị hiệu trưởng, sẽ:
(a) Làm người liên lạc với cơ quan bên ngoài nếu
thuận tiện.
(b) Điều hợp một kế hoạch theo sau và lưu trữ hồ sơ
thủ tục tiến hành theo như sự đòi hỏi.
(c) Điều hợp sự thông tin liên lạc giữa nhà trường và
học sinh/cha mẹ, nếu thuận tiện.
Tái Phạm Lần Thứ Ba Trong Vòng 12 Tháng kể từ Lần Tái
Phạm Thứ Hai
Học sinh tái phạm lần thứ ba trong phạm vi 12 tháng kể từ lần
tái phạm thứ hai sẽ đưa tới hậu quả bị đề nghị đuổi học.
BUÔN BÁN VÀ/HOẶC LÀ PHÂN PHỐI HAY CÓ Ý PHÂN
PHỐI HAY BÁN RƯỢU, MA TUÝ VÀ CHẤT LÀM THAY ĐỔI
TÂM TRÍ: Những học sinh bán và/hoặc là phân phối hay có ý
phân phối hay bán rượu, ma tuý hay những chất làm thay đổi
tâm trí cho học sinh hay người khác trong phạm vi hay gần bất
động sản của khu học chánh trong giờ học hay trong giờ có
những sinh hoạt do nhà trường bảo trợ sẽ bị tạm cho nghỉ học
ngay tức khắc và có thể bị đề nghị đuổi học.
DỤNG CỤ ĐỂ DÙNG MA TUÝ: Dụng cụ để dùng ma tuý bị
nghiêm cấm trên hay gần cơ sở nhà trường hay ở những sinh
hoạt nhà trường bảo trợ. Bất cứ dụng cụ để dùng ma tuý nằm
trong quyền sở hữu của học sinh sẽ bị tịch thu và học sinh có
thể bị can thiệp, cho cai nghiện hay các biện pháp kỷ luật.
Dụng cụ để dùng ma tu\ý có chất ma tuý xác nhận còn vướng
lại sẽ được xử bằng thủ tục đã vạch ra trong quy định hành
chánh này.

Chống Lại Thẩm Quyền
Chiếu theo Quy Định: JFC – Cách Xử Thế của Học Sinh và
Kỹ Luật
Cách xử thế của học sinh góp phần vào không khí học tập hữu
hiệu. Học sinh phải tuân theo những quy định của khu học
chánh, điều lệ hành chánh, luật lệ của nhà trường và lớp học,
theo đuổi các khoá học đã được vạch ra, tuân theo thẩm
quyền của ban điều hành và nhân viên nhà trường và tự hành
xử trong phong cách có trật tự trong giờ học và trong các hoạt
độ do khu học chánh bảo trợ.
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Gây Hoả Hoạn / Cố Ý Gây Hoả
Hoạn / Chơi Với Lửa
Sở hữu, đe doạ xử dụng hay hành động với chủ tâm dùng
dụng cụ gây lửa hay những nguồn bắt lửa khác bị cấm. Dụng
Cụ Gây Lửa được định nghĩa là: bất cứ vật dụng nào tạo nên
một hình thức nhiệt nóng bằng cách gây nên ngọn lửa, tia lửa,
gồm có, nhưng không chỉ giới hạn, diêm quẹt, bật lửa đốt
thuốc lá, bật lửa ga với nhiều công dụng (BBQ). Nguồn Bắt
Lửa ngoài các dụng cụ gây lửa còn có những vật dụng được
định nghĩa là bất cứ hình thức nhiệt gây lửa đầu tiên hay có
thể dùng để lan truyền lửa và bao gồm, nhưng không giới hạn,
đèn cầy, ngòi lửa báo động để trên mặt đường, cầu chì và
pháo bông.

Giả Mạo, Dối Trá hay Sự
Chính Trực Trong Việc Học
Viết hay đưa ra những thông tin sai lạc hay gây nhầm lẫn cho
nhân viên nhà trường bằng cách giả mạo chữ ký của cha mẹ,
người giám hộ hay chữ ký của bất cứ người nào trên thư từ,
thông tin liên lạc điện tử hay những tài liệu khác của nhà
trường; gian lận bài làm, đạo văn người khác trong những bài
văn, chương trình điện toán, v.v…như là văn của riêng mình;
và/hoặc là những sự trình bày sai sự thật khác.

Hành Vi Khiêu Dâm/Tục Tĩu
Có bề ngoài không đứng đắn và/hoặc là xử dụng hành vi khiêu
dâm, tục tĩu bằng văn bản, lời nói hay cử chỉ ra dấu. Điều này
kể cả sở hữu, bán, chia sẻ và phân phối những tài liệu khiêu
dâm. Nếu cần, cơ quan công lực có thể được thông báo.

Lãng Vãng (Ngoài Giờ Giám
Thị)
Học sinh không được có mặt trong trường trước và sau giờ
học trừ phi có sự giám sát của người lớn. Quy định này được
áp dụng để giảm bớt trộm cắp, phá hoại và tạo nên một môi
trường an toàn. Học sinh ở lại sau giờ học phải ở trong khu
vực được giám sát 30 phút sau khi tan trường. Học sinh nào
lãng vãng có thể bị đưa ra khỏi bin đinh nhà trường.

Đe Doạ/Hăm Doạ/Danh Sách
Thù Ghét
Một sự cố ý đe doạ nghiêm trọng bằng lời nói (điện tử, điện
thoại, văn bản hay nói ra) hay những hành vi (kể cả thể lực, lời
nói và/hoặc là hiếp đáp/đe doạ) đặt người khác sự sợ hãi sắp
bị thương tổn thân thể nghiêm trọng (ORS 339.250[3]). Điều
này kể cả, nhưng không giới hạn, lời nói, danh sách mục tiêu,
sự thăm dò hay hành vi hướng về phía một người. Hăm doạ
và/hoặc là đe doạ không giới hạn vào tầng lớp được bảo vệ về

chủng tộc, phái tính, màu da, tín ngưỡng, nguồn
gốc quốc gia, khuynh hướng tính dục hay sự khuyết tật. Vi
phạm có thể đưa tới kết quả bị chuyển qua cơ quan công lực.

Xâm Phạm
Có mặt tại những nơi không được cho phép hay từ chối đi ra
khi được yêu cầu bởi nhân viên Khu Học Chánh hay người có
thẩm quyền được chỉ định. Xâm nhập hay ở lại không hợp lệ
trong lãnh vực của Khu Học Chánh hay khu kế cận.

Phá Hoại
Chủ ý gây hư hại, tàn phá vẻ đẹp bề ngoài (kể cả vẽ viết trên
tường) hay phá hoại bất động sản. Hành vi phá hoại là sự phá
huỷ theo ý muốn hay lòng độc ác làm hư hại bề ngoài tài sản
công cộng hay của tư nhân. Học sinh và cha mẹ trên pháp lý
có thể chịu trách nhiệm những hư hại thẩm định không quá
$5,000 cộng thêm phí tổn kiện cáo nếu pháp lý đòi hỏi (ORS
339.270). Học sinh và cha mẹ trên pháp lý sẽ có trách nhiệm
tới $7,500 về những hành vi sai trái của con em. (ORS 30.765)

Võ Khí
Chiếu theo Quy Định: JFCJ – Võ Khí – Học Sinh
Học sinh không được mang theo, sở hữu, dấu diếm hay xử
dụng võ khí trên hay tại bất động sản thuộc khu học chánh,
bao gồm tất cả các cơ sở, khuôn viên, xe cộ hay tại các lễ hội
mà khu học chánh bảo trợ.
Học sinh bị thấy đã mang theo, sở hữu, dấu diếm hay xử dụng
súng, đã vi phạm quy định này hay luật tiểu bang sẽ bị đuổi
học trong một khoảng thời gian dưới một năm và bị chuyển hồ
sơ qua cơ quan công lực nếu cần. Tất cả những sự vi phạm
khác về quy định này có thể có kết quả bị kỷ luật tới kể cả đuổi
học và/hoặc là chuyển hồ sơ qua cơ quan công lực nếu cần.
Cho mục đích của quy định này, và theo định nghĩa của luật
pháp tiểu bang và liên bang, vũ khí bao gồm:
1. “Võ khí nguy hiểm” – bất cứ võ khí, thiết bị, dụng cụ, vật liệu
hay chất liệu, trong trường hợp dùng, cố gắng được dùng hay
đe doạ dùng, sẵn sàng có thể gây chết chóc hay thương tích
trầm trọng;
2. “Võ khí chết người” – bất cứ dụng cụ, món đồ vật hay chất
liệu được thiết kế đặt biệt và hiện tại đang có thể gây chết
chóc hay thương tích trầm trọng;
3. “Súng đạn” – bất cứ võ khí nào (kể cả súng khởi hành) sẽ
hay đã được thiết kế hay có thể sẵn sàng để biến thành một
vật phóng đạn bằng một hành động hay chất nổ hay bởi một
khung hay ổ đạn (bộ phận vận hành nơi khẩu súng) của bất cứ
loại võ khí như thế, bất cứ ống hãm thanh hay thiết bị phá
hoại;
4. “Thiết bị phá hoại” – bất cứ chất nổ, chất đốt cháy hay bộ
phận hơi độc hay bất cứ sự phối hợp các thành phần được
thiết kế hoặc là cố ý dùng để chuyển đổi bất cứ thiết bị nào
thành một thiết bị phá hoại hay từ đó một thiết bị phá hoại có
thể được ráp nối. Một thiết bị phá hoại không bao gồm các
dụng cụ được thiết kế để dùng làm tín hiệu, bắn pháo bông,
bắn một dây thẳng, dụng cụ an toàn hay cùng loại như thế.
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Võ khí có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, dao, vòng kim
loại mang trên khớp ngón tay, dao lam, hơi độc hoặc gây khó
chịu, chất độc hay ma tuý.
Những võ khí sao chép/làm giống như hệt, pháo bông và dao
bỏ túi cũng bị quy định của Ban Quản Trị cấm đoán. Các
trường hợp ngoại lệ về sự cấm đoán vật sao chép/ làm giống
có thể được cho phép với sự chấp thuận trước của vị hiệu
trưởng cho một giáo trình hay các sinh hoạt liên hệ tới nhà
trường.

Tạm Ngưng Quyền Lái Xe của
Học Sinh
Chiếu theo Quy Định: JHFDA – Tạm Ngưng Quyền Lái Xe
Chiếu theo ORS 339.254, ông tổng giám đốc có thể yêu cầu
Bộ Giao Thông Oregon (ODOT) tạm ngưng quyền lái xe của
một học sinh hay quyền nộp đơn xin lái xe trên căn bản những
hành động được dẫn chứng dưới đây:
1. Mang võ khí tới trường
2. Bị tạm cho nghỉ học hay bị đuổi học ít nhứt hai lần vì:
o Tấn công hay đe doạ một nhân viên của Khu
Học Chánh hay một học sinh khác
o Cố ý gây thiệt hại hay thương tổn tài sản của
Khu Học Chánh
o Dùng mối đe doạ, hăm doạ, quấy rối hay ép
buộc một nhân viên Khu Học Chánh hay một
học sinh khác

Giáo Dục Đặc Biệt & Phần
504: Kỷ Luật và Đưa Vào Lớp Giáo Dục
Thay Thế Tạm Thời
Chiếu theo Quy Định: JGDA/JGEA-AR – Kỷ Luật Học Sinh
Khuyết Tật
Các thủ tục đặc biệt phải được áp dụng nếu một học
sinh khuyết tật bị tạm cho nghỉ học hay bị đuổi học và
sự liên hệ giữa hành động và sự khuyết tật phải được
trình bày. Nếu có sự đòi hỏi buổi xét xử cho việc đuổi
học, học sinh được phép có người đại diện tại buổi
họp để cố vấn và trình bày lý luận. Người đại diện có
thể là một luật sư hay cha mẹ. Luật sư của khu học
chánh có thể hiện diện.
Học sinh sẽ được phép trình bày ý kiến về sự cáo buộc và đưa
ra các bằng chứng bằng lời khai, văn bản hay những sự trình
bày khác trong buổi họp xét xử về việc đuổi học.
Sau cùng, học sinh được phép có mặt và nghe những bằng
chứng do Khu Học Chánh đưa ra.
Đối với những học sinh khuyết tật, quyền được áp dụng thủ
tục xét xử được gia tăng bởi IDEA và Phần 504 của Luật Hồi
Phục năm 1973.

Kỷ Luật Loại Ra Khỏi Trường tới 10 Ngày
Khu Học Chánh North Clackamas có thể tạm cho học sinh
khuyết tật nghỉ học, không được tới lớp hiện đang học tới 10
ngày trong một niên học và với các thông báo tương tự như
đối với những học sinh không bị khuyết tật. Khu Học Chánh
không bị bắt buộc phải cung cấp các dịch vụ cho học sinh bị
khuyết tật trừ khi các dịch vụ đó được cung cấp cho các học
sinh không bị khuyết tật trong cùng một thời gian.
Kỷ Luật Loại Ra Khỏi Trường Nhiều Hơn 10 Ngày
Nếu bị loại ra khỏi trường vì lý do kỷ luật, một học sinh có thể
bị thay đổi chổ học nếu:
• Bị loại ra khỏi trường nhiều hơn 10 ngày liên tục;
• Bị loại ra khỏi trường nhiều hơn 10 ngày cộng lại.
• Khu Học Chánh sẽ cung cấp thông báo biện pháp kỷ luật
tạm cho nghỉ học hay đuổi học và Thông Báo Biện Pháp
Bảo Vệ cho cha mẹ trong ngày có quyết định loại học
sinh.

Quyết Định Sự Biểu Hiện Khuyết Tật
Một buổi họp quyết định sự biểu hiện phải được tổ chức trong
vòng 10 ngày để xác định sự thay đổi chổ học của học sinh vì
vi phạm quy tắc hành xử. Những thành viên hợp lệ của nhóm
IEP, kể cả cha mẹ, sẽ duyệt qua những thông tin liên hệ để
quyết định:
• Nếu hành vi bị gây ra bởi vì hay có liên hệ trực tiếp và rõ
rệt tới sự khuyết tật; hay
• Nếu hành vi là kết quả trực tiếp sự thất bại của Khu Học
Chánh thực hiện IEP cho học sinh.
Biểu HIện Có: Nếu một trong hai điểm kể trên ứng với trường
hợp của học sinh, các hành vi sẽ được quyết định là biểu hiện
sự khuyết tật của học sinh. Nhóm IEP sẽ xem xét hành vi về
chức năng của học sinh trừ phi Khu Học Chánh đã thực hiện
sự xem xét kể trên trước đó rồi với kết quả là thay đổi chổ học
và thực hiện kế hoạch can thiệp về hành vi hay nếu học sinh
đã có kế hoạch về hành vi, duyệt qua và chuyển đổi khi cần
thiết để đối phó. Trong mọi trường hợp, Khu Học Chánh sẽ
đem học sinh trở về chổ cũ trừ phi:
• Học sinh bị loại ra từ một môi trường giáo dục thay thế
tạm thời không quá 45 ngày trong niên học vì vi phạm ma
tuý, võ khí hay gây thương tích trầm trọng; hay
• Cha mẹ và Khu Học Chánh đồng ý thay đổi chổ học; hay
• Chổ học của học sinh thay đổi dựa trên quyết định của
nhóm IEP.

Biểu HIện Không: Nếu nhóm IEP xác nhận hành vi của học
sinh KHÔNG phải là một biểu hiện của sự khuyết tật, Khu Học
Chánh có thể tiến hành biện pháp kỷ luật có thể áp dụng cho
những học sinh không bị khuyết tật, cùng một thể cách như sẽ
áp dụng cho học sinh không bị khuyết tật. Khu Học Chánh sẽ:
• Bảo đảm những hồ sơ giáo dục đặc biệt và kỷ luật của
học sinh sẽ được chuyển đi để được các nhân viên nhà
trường xem xét khi cần có những quyết định liên quan tới
biện pháp kỷ luật.
• Cung cấp một Môi Trường Giáo Dục Thay Thế Tạm Thời,
do nhóm IEP quyết định, cần thiết cho học sinh tiếp tục
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•

•

tham gia giáo trình tổng quát và đạt những mục tiêu trong
IEP của học sinh.
Bảo đảm học sinh nhận được, theo sự chấp thuận, sự
xem xét về các hành vi về chức năng, những dịch vụ can
thiệp về các hành vi và điều chỉnh các dịch vụ để những
hành động vi phạm sẽ không tái diễn.
Cung cấp một văn bản thông báo trước nếu có sự thay
đổi chổ học của học sinh.

Đưa tới Môi Trường Giáo Dục
Thay Thế Tạm Thời vì Ma Tuý,
Võ Khí hay Gây Thương Tích
Trầm Trọng
Đối với sự vi phạm về ma tuý hay võ khí hay nếu học sinh gây
thương tích trầm trọng cho một người khác trong khi ở trường,
trong địa phận nhà trường hay tại những nơi sinh hoạt trong
phạm vi quyền hạn của tiểu bang hay của khu học chánh, học
sinh có thể bị loại bỏ ra khỏi chổ đang học đưa tới một môi
trường giáo dục thay thế tạm thời trong cùng một khoảng thời
gian mà một học sinh không bị khuyết tật sẽ bị kỷ luật, nhưng
KHÔNG quá 45 ngày trong niên học.
Ngay cả nếu nhóm IEP xác nhận hành vi của học sinh là biểu
hiện của sự khuyết tật, Khu Học Chánh có thể tiếp tục đưa học
sinh vào Môi Trường Giáo Dục Thay Thế Tạm Thời cho tới hết
thời hạn 45 ngày. Sự loại bỏ này là thay đổi chổ học.
Khu Học Chánh sẽ áp dụng những định nghĩa trong Quy định
JGDA/JGEA của Ban Quản Trị- Kỷ Luật Đối Với Những Học
Sinh Khuyết Tật.
“Thương Tích Trầm Trọng” được định nghĩa là cơ thể bị
thương liên quan tới:
•
•
•
•

Nguy cơ gây tử vong;
Đau đớn thân thể vô cùng;
Biến dạng rõ rệt và lâu dài; hay
Mất đi hay hư hại lâu dài chức năng của một bộ phận thân
thể, cơ quan trong người hay khả năng tâm thần

“Vi Phạm Ma Tuý” có nghĩa xử dụng, sở hữu, bán hay khuyến
dụ ma tuý tại trường hay nơi sinh hoạt của trường học.

đã được sở hữu hợp pháp hay xử dụng dưới sự
giám sát của những người săn sóc sức khoẻ có môn bài hay
nói cách khác sở hữu hợp pháp. Điều này không kể đến rượu
hay thuốc lá.
“Vi Phạm Võ Khí” có nghĩa mang võ khi tới trường hay nơi có
sinh hoạt của trường hay nhận được võ khí tại trường.
“Võ Khí” có nghĩa là khí giới, dụng cụ, công cụ, vật liệu hay
chất liệu, sinh động hay vô tri vô giác có thể được dùng hay
sẵn sàng có thể gây cái chết hay thương tích trầm trọng ngoại
trừ dao bỏ túi với lưỡi dao dài không quá 2 1/2”.
Nếu một học sinh bị loại ra khỏi trường vì vi phạm quy định về
ma tuý hay võ khí hay vì làm thương tổn trầm trọng như định
nghĩa ghi trên, Khu Học Chánh sẽ:
•
Lập thời khoá biểu một buổi họp IEP được tổ chức trong
vòng 10 ngày;
•

Cung cấp cho cha mẹ thông báo về biện pháp kỷ luật tạm
cho nghỉ học hay đuổi học và cung cấp Thông Báo Biện
Pháp Bảo Vệ trong ngày quyết định loại bỏ học sinh.

•

Cung cấp, khi thích hợp, một sự xem xét về các hành vi
về chức năng, những dịch vụ can thiệp về các hành vi và
sự điều chỉnh được đặt ra để đối phó với những hành
động vi phạm hầu sẽ không tái diễn.

•

Vị hiệu trưởng hay người được chỉ định sẽ quyết định học
sinh có bị đưa vào Môi Trường Giáo Dục Thay Thế Tạm
Thời hay không.

Trong vòng 10 ngày, Khu Học Chánh sẽ triệu tập cuộc họp IEP
để:
•
Xác nhận nếu hành vi của học sinh là một biểu hiện sự
khuyết tật của học sinh;
•

Duyệt lại IEP và tu chỉnh lại, khi thích hợp; và

•

Xác nhận địa điểm của Môi Trường Giáo Dục Thay Thế
Tạm Thời nơi học sinh có thể tiếp tục tham gia giáo trình
tổng quát và có thể tiến tới mục tiêu IEP của học sinh.

•

Khu Học Chánh phải cung cấp một văn bản thông báo
trước nếu có sự thay đổi chổ học của học sinh.

Các quy định liên quan đến môi trường giáo dục thay thế tạm
thời không áp dụng cho học sinh với kế hoạch thuộc phần 504.

“Ma tuý” có nghĩa là các loại thuốc bất hợp pháp hay những
chất liệu bị kiểm soát nhưng không bao gồm những chất liệu
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Phần 5: Nguồn Tài Nguyên từ Trường
Học và Cộng Đồng
Tại Khu Học Chánh North Clackamas, chúng tôi tin rằng hỗ trợ học sinh và gia đình là việc quan trọng giúp học sinh đạt được sự giáo
dục hay nhứt có thể. Các vị cố vấn và Nhóm Hỗ Trợ Gia Đình ở Wichita là mối liên lạc tốt nhứt để hỏi về những nguồn tài nguyên.
Ngoài các nhân viên cố vấn, bảng danh mục này mang đến nhiều nguồn tài lực hiện đang có sẵn trong khu vực chúng ta.

211 App: Với các dịch vụ địa phương có sẵn trên điện thoại thông minh, người xử dụng có thể tìm các dịch vụ gần bên.
App cung cấp người xử dụng một danh sách các mục họ có thể tìm những đề tài như nhà cửa hiện đại, nhà kho thức ăn, chương trình
học hiểu chức năng làm cha mẹ, săn sóc tiền sanh nở, hỗ trợ bệnh tâm thần, dịch vụ con nuôi và nhiều hơn nữa. Hãy vào Apple App
Store hay Google Play.
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Cai Nghiện
Đường Dây
Giúp Đỡ về
Rượu và Ma Tuý

1-800-923-4357

Một đường dây kín đáo 24 giờ pha trộn các dịch vụ về khủng hoảng và chuyển hồ
sơ, trả lời các cá nhân và thành viên gia đình đang tìm kiếm chuyển hồ sơ trị liệu can
thiệp sự khủng hoảng và thông tin tổng quát về sự lệ thuộc vào chất hoá học.

Dự Án Đột Phá
Latino

3390 SE Milwaukie
Portland, OR 97202
503-231-4000

Phục vụ giới trẻ nói tiếng Tây Ban Nha. Điều trị những bệnh nhân ngoại trú nghiện
rượu và ma tuý, trị liệu cá nhân và gia đình và chữa trị từng nhóm. Giờ mở cửa: Thứ
Hai-Thứ Sáu, 8:00am-5:00pm.

Caremark Dịch
Vụ Sức Khoẻ về
Hành Vi

3001 N Gatenbein
Portland, OR 97227
503-413-4848

Dịch vụ nội trú cho các bệnh tâm thần người lớn và thanh thiếu niên ở các nhà
thương Emmanuel, Good Samaritan và Adventist.
Đặc trách về can thiệp khủng hoảng, chữa trị những người phạm tội tình dục, xem
xét về tội gây hoả hoạn và nạn nhân bị tấn công tình dục. Cố vấn cho cá nhân, từng
nhóm và gia đình. Bệnh nhân thanh thiếu niên ngoại trú về lệ thuộc chất hoá học và
vấn đề tâm thần. Chương trình 24 giờ; lệ phí thay đổi tuỳ theo dịch vụ.

Trung Tâm Trị
Liệu De Paul,
Inc.

1312 SW Washington
Portland OR 97208
503-535-1151
Fax: 503-535-1190

Cung cấp việc điều trị tại nhà, giải độc, và các dịch vụ ngoại trú cho thanh thiếu niên
và gia đình phải vật lộn với chứng nghiện.

Dịch Vụ Trẻ Em
và Gia Đình
Morrison

1500 NE Irving St Suite 250
Portland, OR 97232

Cung cấp dịch vụ ngoại trú cho các bệnh nhân tâm thần thanh thiếu niên cùng với
can thiệp khủng hoảng và quản trị hồ sơ. Điều trị chứng nghiện rượu và ma tuý, trị
liệu ban ngày và cung cấp dịch vụ nội trú. Đồng thời có các dịch vụ đặc biệt cho
những người phạm tội tình dục 19 tuổi hay kém hơn.

NARA (Hội Phục
Hồi Chức Năng
Người Mỹ Bản
Xứ)

1631 SW Columbia St
Portland, OR 97201
503-231-2641
Đường Dây Nóng 24-Giờ:
503-923-4357

Nhiều địa điểm khác nhau trên khắp khu vực thành thị. Phục vụ người Mỹ bản xứ,
bệnh nhân ngoại trú, chương trình điều trị nghiện ma túy và rượu nội trú dịch vụ sức
khỏe tâm thần, điều trị thanh thiếu niên lứa tuổi 13-21.

Dịch Vụ Săn
Sóc Sức Khoẻ
về Hành Vi ở
vùng Northwest

18000 SE Webster Road
Gladstone, OR 97027
503-722-4470
www.northwestbhs.com

Bảo đảm trị liệu nội trú cho thanh thiếu niên về sức khoẻ tâm thần, ma tuý và rượu và
những vấn đề rối loạn về ăn uống. Phục vụ thanh thiếu niên từ 12-17 và gia đình.
Khám nghiệm về ma tuý và rượu là dịch vụ có sẵn phục vụ miễn phí cho cộng đồng.
Nhận hầu hết những chương trình bảo hiểm chính của tư nhân. Có nhóm Thiếu Niên
Phục Hồi Miễn Phí tại vùng Portand.

Trung Tâm
Portland Metro:
Sự Thử Thách
Quốc Tế của
Thiếu Niên.

3121 NE Sandy Blvd
Portland, OR 97232
503-230-1910

Chương trình một năm phục hồi từ nghiện ngập tại nhà dựa trên lòng tin. Xin gọi
điện thoại lấy hẹn.

1818 SE Division
Portland, OR 97202
2951 NW Division Suite 200
Gresham, OR 97030
Nhận bệnh nhân: 503-542-3025

Quần Áo
Nhà Thờ
Beautiful
Savior
Lutheran

9800 SE 92nd Ave.,
Happy Valley
503-788-7000

Những ngày Thứ Tư từ 1:30-4pm
Quần áo Người Lớn/Trẻ Em

Trung Tâm
Dịch Vụ
Clackamas

8800 SE 80th Ave,
Portland
503-771-7914

Thứ Ba/Thứ Năm từ 1-3pm
Quần áo Người Lớn/Trẻ Em

Trang | 42

Cẩm Nang cho Học Sinh và Gia Đình thuộc Trường North Clackamas 2018-2019
Nhà Thờ
Grace Pointe

10750 SE 42nd Ave.,
Milwaukie
503-654-9593

Những ngày Thứ Năm từ 1-3pm
Quần áo cho người lớn, có thể có một số quần áo cho trẻ con.
Phục vụ những Zip Codes-97222, 97267, 97268, 97269

Nhà Thờ
Lents Baptist

5921 SE 88th Ave. (SE 88th &
Woodstock)
Portland, OR 97266
503-771-7379

Những ngày Thứ Bảy đầu tiên & thứ ba trong tháng từ 10am-2pm
Quần áo Nhi Đồng và Người Lớn

Nhà Thờ Oak
Grove United
Methodist

14700 SE Rupert Dr., Oak Grove
503-654-3161

Thứ Hai – Thứ Sáu từ 9am-3pm
Quần áo Phụ Nữ

Cố Vấn
Cascadia
Săn Sóc Sức
Khoẻ về
Hành Vi

847 NE 19th Ave Ste 100,
Portland, OR 97207
503-238-0769

Cung cấp dịch vụ sức khoẻ tâm thần, can thiệp khủng hoảng, trị liệu nghiện ngập,
quản lý hồ sơ và thuốc men cho thanh niên và người lớn OHP. Chuyển tiếp, bào
đảm nơi cư ngụ an ninh và nhà ở thường trực cho những người có vấn đề tâm thần.

Centerstone

11211 SE 82nd Avenue, Suite O,
Happy Valley, 97086
503-655-8585
Ghé qua thứ Hai-thứ Sáu 9am tới
8pm, và thứ Bảy-Chủ Nhựt 10am
tới 7pm.

Cung cấp nơi giúp cho người trong cơn khủng hoảng có thể nói chuyện với một vị cố
vấn hay một người bạn cung cấp thông tin, nguồn tài nguyên, trị liệu và hỗ trợ. Mang
tới dịch vụ ổn định cơn khủng hoảng kể cả người bạn hỗ trợ, quản lý hồ sơ, giúp ghi
danh bảo hiểm sức khoẻ, giám định sự khủng hoảng, chuyển hồ sơ qua các dịch vụ
y tế và giáo dục tổng quát.

Dịch Vụ
Sức Khoẻ
Tâm Thần
Quận
Clackamas

Trung Tâm Oregon City
Clinic/Stewart Hilltop, 998 Library
Court Oregon City, Oregon 97045
503-742-5300
www.clackamas.us/behavioralheal
th/services.htm

OHP (Oregon Health Plan) có những người cố vấn Cung Cấp Dịch Vụ cho Quận
Clackamas nói tiếng Tây Ban Nha. Đồng thời cung cấp cố vấn và đánh giá 24-giờ
bởi những chuyên gia sức khoẻ về bệnh tâm thần cho những người trong cơn khủng
hoảng & là cư dân của Quận Clackamas. Có thể cung cấp các dịch vụ không tốn tiền
cho những cá nhân không có bảo hiểm hội đủ điều kiện về lợi tức.

Trung Tâm
Dougy

2228 NE Glisan, Portland, Oregon
97232

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ nỗi đau buồn cho trẻ em và những người săn sóc các em.
Đồng thời cũng cung cấp chương trình giáo dục và huấn luyện cho cộng đồng. Các
dịch vụ đều miễn phí và có nói tiếng Tây Ban Nha.

Walker’s House 252 N.W. 4th Ave.,
Canby, OR
503-775-5683
Nói tiếng Tây Ban Nha xin gọi số
503-542-4838
www.dougy.org

LifeWorks
Northwest

Địa điểm: 17070 SE Mcloughlin
Blvd. Milwaukie, OR 97267
503-594-1772
Intake Phone: 503-645-9010
www.lifeworksnw.org

Cung cấp các dịch vụ ngăn chận, sức khoẻ tâm thần và cai nghiện trên khắp khu vực
Tây Bắc Oregon cho người lớn, trẻ em và gia đình. Nhận OHP, bảo hiểm tư và có
mức tính phí tổn nhẹ. Có dịch vụ nói tiếng Tây Ban Nha. Có thể cung cấp các dịch
vụ không tốn tiền cho những cá nhân không có bảo hiểm hội đủ điều kiện về lợi tức.

Dịch Vụ
Gia Đình
Trillium

Nhiều Địa Điểm: Dịch Vụ Nhập
Viện/Chuyển Hồ Sơ vào Y Viện
888-333-6177
Fax: 503-205-0190

Chương trình của chúng tôi phục vụ cho trẻ em tuổi từ 5-17. Chương Trình Thanh
Niên Của Chúng Ta giúp chuyển tiếp những người trẻ, từ 18-24 tuổi. Trillium cung
cấp trị liệu nội trú, an ninh cho thân chủ nội trú, điều trị trong ngày, dịch vụ săn sóc
trường hợp nghiêm trọng, huấn luyện tái hồi phục, các nhóm hỗ trợ.
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Dịch Vụ Tâm
Thần & Cố
Vấn Western

Nhiều địa điểm khác nhau. Phone:
503-624-2600

Dịch vụ sức khoẻ tâm thần ngoại trú cho trẻ em, thiếu niên và người lớn. Có dịch vụ
tâm bệnh và định liệu tâm lý.

Rối Loạn về Ăn Uống
Một Cách Cố
Vấn Tốt Hơn

818 NW 17th Ave Portland,
OR 97209
503-226-9061

Làm việc với những người bị rối loạn về ăn uống, cung cấp trị liệu từng gia đình và
từng nhóm, cố vấn về dinh dưỡng, hỗ trợ y tế và nhóm hỗ trợ gia đình. Cung cấp
nghệ thuật trị liệu nhóm thiếu niên và chuyên viên động tác và thể dục. Giờ làm việc
thứ Hai – thứ Sáu, 8:00am- 8:00pm. Miễn phí cho các nhóm hỗ trợ.

Y Viện
Kartini

2800 N Vancouver
Suite 106
Portland, OR 97227
503-249-8851
www.kartiniclinic.com

Phục vụ trẻ em và thiếu niên (tuổi từ 6-17) của vùng Tây Bắc Pacific bị rối loạn về ăn
uống như bị bịnh chán ăn, ăn uống vô độ hay chè chén quá độ cũng như những người
vì rối loạn về ăn uống đưa tới phì béo hay say sưa.

Dịch Vụ Săn
Sóc về Hành
Vi Tây Bắc

18000 SE Webster Road
Gladstone, OR 97027
503-722-4470
www.northwestbhs.com

Chương trình bảo đảm trị liệu tại nhà cho thanh thiếu niên bị bịnh tâm thần, có vấn đề
ma tuý, rượu hay rối loạn về ăn uống. Phục vụ thanh thiếu niên tuổi từ 12-17 và gia
đình. Nhận gíám định ma tuý và rượu như là một dịch vụ miễn phí cho cộng đồng.
Nhận hầu hết những chương trình bảo hiểm tư. Các nhóm Hồi Phục Thanh Thiếu
Niên có tại vùng Portland.

Hỗ Trợ Thực Phẩm
Nhà Thờ
Christ the
Vine
Lutheran

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-658-5650
18677 SE Hwy 212, Damascus

Thứ Hai-Thứ Sáu 8:30am-12:30pm, xin gọi điện thoại trước

Trung Tâm
Dịch Vụ
Clackamas

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-771-7914
8800 SE 80th Ave, Clackamas

Hộp Thức Ăn Thứ Hai-Thứ Năm 1-3:30pm, Thứ Sáu 2-5pm
*Chỉ cho Cư dân Quận-mang theo một mẫu thư có ghi địa chỉ trong 30 ngày trước
Bánh mì miễn phí Thứ Hai-Thứ Năm 10-3:30pm, Thứ Sáu 2-5pm
Thức ăn nóng Thứ Hai-Thứ Năm 11am-trưa và 5-6pm, Thứ Sáu/Bảy 6-7pm

Chương
Trình Quận
Clackamas
DHS (SNAP)

Tiếp Tục Hỗ Trợ Thực Phẩm:
503-731-3400
16440 SE 82nd Drive, Clackamas

Chương
Trình
Community
Basket

Tiếp Tục Hỗ Trợ Thực Phẩm:
503-771-7914
Trung Tâm Dịch Vụ Clackamas
8800 SE 80th Ave, Clackamas

Thứ Sáu đầu tiên, 10am-trưa
$5/ cho 4 tháng hay $15/một năm

Cộng Đồng
Good Roots

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-654-0507
1908 SE Courtney Road,
Milwaukie

Thứ Bảy, 9am-trưa
Phục vụ các vùng 97222, 97267

Nhà Thờ
GracePointe

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-654-9593
10750 SE 42nd, Milwaukie

Thứ Năm, 1-3pm
Phục vụ các vùng 97222, 97267, 97268, 97269
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Chia Sẻ Mùa
MàngNông Phẩm
Tươi

Tiếp Tục Hỗ Trợ Thực Phẩm:
503-282-0555 x. 2262
Nhà Thờ Clackamas Park Friends
8120 SE Thiessen Rd, Milwaukie

Ngày thứ Tư cuối cùng trong tháng, 8:30am-9:30am, tới sớm để chọn lựa món tươi.

King’s
Cupboard

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-659-0990
Nhà Thờ King of Kings Lutheran
5501 SE Thiessen Rd, Milwaukie

Ngày thứ Năm thứ nhì và thứ tư trong tháng 3-6pm
Phục vụ các vùng 97222, 97267, 97027, 97015, 97086

Trung Tâm
Life
Christian

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-656-5433
5497 SE International Way,
Milwaukie

Ngày thứ Ba thứ nhì và thứ tư trong tháng, 6:30-7:30pm.
Thức ăn thuộc loại có thể bị hư/không hư, nông phẩm & có cho giấy vệ sinh

Cộng Đồng
Milwaukie
Basket

Tiếp Tục Hỗ Trợ Thực Phẩm:
503-282-0555 x. 2262
10203 SE Hillside Ct, Milwaukie

Ngày thứ Ba lần thứ tư trong tháng, 9-10:15am

Seventh Day
Adventist
cho Người
nói tiếng Tây
Ban Nha ở
Milwaukie

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-548-7555
10110 SE Linwood Ave.,
Milwaukie

Những ngày thứ Tư đầu tiên & thứ Ba trong tháng.
7:30pm-8:30pm

Nhà Thờ St.
Paul’s
United
Methodist

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-654-1705
11631 SE Linwood Ave, Milwaukie

Xin gọi trước, các hộp thức ăn sẽ được trao vào các ngày thứ Năm 11am-trưa

Nhà Thờ
Turning
Point

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-305-8704
13333 SE Rusk Rd., Milwaukie

Thứ Hai, 6-8pm, trừ những ngày lễ

Nhà Thờ
Valley View
Evangelical

Thực Phẩm Khẩn Cấp:
503-698-6000
11501 SE Sunnyside Road,
Clackamas

Thứ Hai-Thứ Sáu, 9am-1pm

$5/ cho 4 tháng hay $15/một năm

Vô Gia Cư và Dịch Vụ Nơi Cư Ngụ
Trung Tâm
Tiếp Cận
(Janus
Youth)

314 SW 9th Ave
Portland, OR 97205
503-432-3986

Điểm nhận thanh thiếu niên tuổi từ 13-24 cần các dịch vụ cho người vô gia cư. Nhận
người, thanh lọc và chuyển hồ sơ cho thức ăn, quần áo và nơi cư ngụ.

Giúp Đỡ Các
Em Trai và
Gái

018 SW Boundary Ct
Portland, OR 97239
503-222-9661
Điện Thoại Khẩn Cấp:
800-342-6688
www.northwestbhs.com

Dịch vụ 24-giờ cho các thiếu phụ mang thai và các cha mẹ còn trẻ. Đưa tới nơi cư
ngụ khẩn cấp và can thiệp khi khủng hoảng và cố vấn tất cả những sự lựa chọn khi
có mang. Đường dây điện thoại khẩn cấp có sẵn 24-giờ. www.boysandgirlsaid.org

Bridge
House

4015 SE Madison
Portland, OR 97214
503-238-1702

Cung cấp sự chuyển tiếp về gia cư cho thanh thiếu niên. Phục vụ thanh thiếu niên
tuổi từ 16-20. Miển phí.
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Mẹ của Harry

738 NE Davis
Portland, OR 97232
503-542-4551
ĐT Khẩn Cấp: 503-233-8111

Cố vấn miễn phí cho thiếu niên tuổi từ 9-17 và gia đình. Cung cấp sự can thiệp khi
có khủng hoảng, nơi cư trú khẩn cấp và săn sóc tiếp theo. Mục tiêu của chương
trình là tái sum họp thiếu niên với gia đình. Cần có sự đồng ý của cha mẹ về việc cư
trú nhưng không cần khi cố vấn.

Giải Pháp
Nhân Bản

503-548-0200

Chổ cư trú khẩn cấp cho gia đình và các cặp đôi.

Chương
Trình Thanh
Thiếu Niên
Janus, Inc.

707 NE Couch,
Portland OR 97232
503-233-6090
Fax: 503-233-6093

Cung cấp trị liệu tại nhà cho thiếu niên đang dưới sự kiểm soát của OYA hay DHS.
Đồng thời cũng điều hành các nơi cư trú cho những người vô gia cư, bỏ nhà trốn đi,
và chổ cư trú cho nạn nhân buôn người tình dục.

Đại Lộ Mới
cho Thanh
Thiếu Niên

812 SW 10th Ave
Portland, OR 97205
503-224-4339
ĐT Miển Phí: 1-800-995-7936

Phục vụ thiếu niên vô gia cư, thanh thiếu niên đang bị rủi ro, và những người trẻ tuổi
từ 12-22. Có đường dây khẩn cấp 24 giờ, trung tâm phục vụ trong ngày, y viện sức
khoẻ tại chổ, trung học thay thế, chương trình cho thiếu niên làm cha mẹ hay có
mang, huấn nghệ, chuyển tiếp gia cư và cố vấn. Nhận ghé qua không cần lấy hẹn.

p:ear

338 NW 6th Ave.
Portland, OR 97209
503-228-6677

Làm việc với những người trẻ vô gia cư và đang chuyển tiếp tuổi từ 15-24 bằng cách
dùng giáo dục, nghệ thuật và giải trí để xác định giá trị cá nhân.

Chương
Trình Cứu
Trợ White
Shield

503-239-1248

Nơi cư trú khẩn cấp. Đồng thời có Chương Trình Wildflower, một chương trình điều
trị nội trú với sự kết nối trị liệu săn sóc tới 14 cô gái vị thành niên tuổi từ 12-18.
Nhận hồ sơ chuyển qua từ các cơ quan dịch vụ xã hội của tiểu bang hay hệ thống tư
pháp vị thành niên.

Hỗ Trợ Gia
Đình của
KHC North
Clackamas
(Title X)

503-353-5663

Chương Trình của Trường North Clackamas cho những thanh thiếu niên vô gia cư
trở lại trường học hay đang chuyển tiếp.

Northwest
Housing
Alternatives

503-654-1007

Dịch Vụ Cư Trú và Hỗ Trợ.

ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP & KHỦNG HOẢNG
Đường Dây
Giúp Đỡ về
Rượu và Ma
Tuý

1-800-923-4357

Một đường dây kín đáo 24-giờ pha trộn các dịch vụ giữa sự khủng hoảng và chuyển
hồ sơ, trả lời những cá nhân và thành viên trong gia đình tìm kiếm sự can thiệp vào
sự khủng hoảng, chuyển hồ sơ trị liệu và thông tin tổng quát về sự lệ thuộc vào chất
hoá học.

Giúp Đỡ Các
Em Trai và
Gái

018 SW Boundary Ct.,
Portland, OR 97239
503-222-9661
ĐT Khẩn Cấp: 800-342-6688
www.boysandgirlsaid.org

Dịch vụ 24-giờ cho các thiếu phụ mang thai và các cha mẹ còn trẻ. Đưa tới nơi cư
ngụ khẩn cấp và can thiệp khi khủng hoảng và cố vấn tất cả những sự lựa chọn khi
có mang. Đường dây điện thoại khẩn cấp có sẵn 24-giờ.

Clackamas
County Sức
Khoẻ Tâm
Thần Đường
Giây Khẩn
Cấp 24 Giờ

503-655-8585
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Clackamas Dịch
Vụ Phụ Nữ

503-654-2288

Đường dây Khủng Hoảng & Hỗ Trợ 24 giờ. Dịch Vụ Trú Ẩn. Vận Động Pháp Lý, cố
vấn, các dịch vụ dựa vào học đường, các nhóm hỗ trợ.

Đường Dây Khẩn
Cấp Bạo Động
Gia Đình

1-800-799-SAFE
(1-800-799-7233)

24 Giờ một ngày/7 ngày một tuần. Miêu tả: Những chuyên viên vận động được huấn
luyện kỹ lưỡng của chúng tôi sẵn sàng 24/7 để nói chuyện kín đáo với bất cứ ai đang
trải qua sự bạo động trong gia đình, đang tìm kiếm nguồn tài lực hay thông tin, hay
có câu hõi về những yếu tố kém lành mạnh trong sự liên hệ của họ.

Bạn Hữu Cho
Những Người
Sống Sót Inc.

1-916-392-0664

Không hoạt động sau giờ làm việc
Hội Quốc Gia Hỗ Trợ Những Người Tự Sát Sống Sót

HelpLine
Community
Works

541-779-4357
ĐT Miễn Phí 1-855-216-2111

HelpLine là đường dây khẩn cấp 24 giờ duy nhứt của Quận Jackson, và các nhân
viên hầu như toàn là những người tình nguyện đã được huấn luyện. Nhân viên
HelpLine có tiếp cận với đường dây ngoại ngữ cho phép họ nói chuyện với người gọi
bằng nhiều ngôn ngữ không phải là tiếng Anh.

HelpLine: Make
The Call

1-800-923-HELP
(1-800-923-4357)

24 Giờ một ngày/7 ngày một tuần. Miêu tả: Một đường dây kín đáo 24-giờ pha trộn
giữa sự khủng hoảng và chuyển hồ sơ, trà lời những cá nhân và thành viên trong gia
đình tìm kiếm sự can thiệp vào sự khủng hoảng, chuyển hồ sơ trị liệu và thông tin
tổng quát về sự lệ thuộc vào chất hoá học.

Đường Dây
Hy Vọng

(919) 231-4525

HopeLine, Inc. là một chi nhánh của United Way. HopeLine cung cấp sự săn sóc,
lắng nghe mà không phê phán, can thiệp khi có khủng hoảng và ngăn chận tự tử
miễn phí và kín đáo cũng như thông tin về chuyển hồ sơ 24 giờ một ngày, 365 ngày
một năm.

Kaiser Dịch Vụ
Sức Khoẻ Tâm
Thần

ĐT Nhận Hồ sơ: 503-249-3434
ĐT Khẩn Cấp 24 Giờ:
503-331-6425
Sự Quan Tâm của Thân Chủ:
503-249-5636
www.kaiserpermanente.org

Kaiser nhận điện thoại từ 8:00am- 5:30pm. Dịch Vụ Tâm Thần Khẩn Cấp Kaiser
(đường dây về khủng hoảng) được quản lý bởi chuyên viên sức khoẻ tâm thần 24
giờ một ngày, 7 ngày một tuần cho hội viên của Kaiser.

Linea de Ayuda

1-877-515-7848

Linea de Ayuda là đường dây duy nhứt cho những người nói tiếng Tây Ban Nha
đang trải qua vấn đề ma tuý và rượu. Đường dây được quản trị bởi những người
tình nguyện có nhiều khả năng về khủng hoảng.

Đường Dây Quốc
Gia Giúp Đỡ Cha
Mẹ

1.855.4APARENT
(1.855.427.2736)

Hãy gọi National Parent Helpline® để nhận sự hỗ trợ tình cảm từ những người Vận
Động được huấn luyện và trở nên những cha mẹ có thêm quyền lực và sức mạnh.
(Có nói tiếng Tây Ban Nha)

Đường Dây Khẩn
Cấp Quốc Gia về
Bỏ Nhà Trốn Đi

1-800-RUNAWAY
www.1800RUNAWAY.org.

24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Miêu tả: Một đường dây
khủng hoảng có thể cung cấp cho quý vị sự giúp đỡ 24 giờ một ngày, 7 ngày một
tuần, 365 ngày một năm. Cơ quan NRS có thể kết nối quý vị tới đường dây nóng để
giúp đỡ và hy vọng, các nguồn trên mạng và ngoài mạng. NRS cũng cung cấp
chương trình tái hợp gia đình với sự cộng tác của Greyhound Lines, Inc. Muốn biết
thêm chi tiết, xin gọi hay tới viếng văn phòng.

Tổng Đài
Quốc Gia về
Bỏ Nhà Trốn Đi

1-800-621-4000

Đường dây khủng hoảng 24-giờ cho những thanh thiếu niên tuổi từ 12-20. Giúp giải
quyết vấn đề, ngăn cản tự tử, chuyển hồ sơ địa phương, thảo luận qua điện thoại và
nhắn tin cho những người bỏ nhà trốn đi và cha mẹ. Có tặng vé xe buýt.

National LifeLine
Ngăn Chận Tự
Tử

1-800-273-TALK (8255)
1-800-799-4TTY (4889)

24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Miêu tả: Các bạn sẽ được những chuyên viên
lành nghề, được huấn luyện về khủng hoảng lắng nghe các vấn đề của bạn và sẽ nói
cho bạn biết những dịch vụ về sức khoẻ tâm thần trong khu vực.

Đại Lộ Mới cho
Thanh Thiếu Niên

812 SW 10th Ave
Portland, OR 97205
503-224-4339
ĐT Miễn Phí: 1-800-995-7936

Phục vụ thiếu niên vô gia cư, thanh thiếu niên đang bị rủi ro, và những người trẻ tuổi
từ 12-22. Có đường dây khẩn cấp 24 giờ, trung tâm phục vụ trong ngày, y viện sức
khoẻ tại chổ, trung học thay thế, chương trình cho thiếu niên làm cha mẹ hay có
mang, huấn nghệ, chuyển tiếp gia cư và cố vấn. Nhận ghé qua không hẹn trước.
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Liên Minh
Oregon Chống
Bạo Động Gia
Đình và Tình Dục

(888) 235-5333

24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Miêu tả: Nếu bạn đang cần ngay tức khắc chổ trú
ngụ vì bạo động gia đình.

Cộng Tác Oregon

800-923-HELP
ĐT Cho Trẻ Vị Thành Niên:
1-877-553- TEEN
Nói Tiếng Tây Ban Nha:
1-877-515-7848

Thông tin & chuyển hồ sơ cho người gọi trong mọi lứa tuổi, vận động bênh vực và
huấn luyện. Phụng sự miễn phí. Đường Dây Cho Người Vị Thành Niên cung cấp
những sự hổ trợ thân hữu cho thanh thiếu niên.
Đường dây giúp đỡ kín đáo cho sự khủng hoảng sức khoẻ tâm thần, ngăn cản tự tử
và chuyển hồ sơ cho cựu quân nhận 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Oregon SafeNet

503-988-5858
ĐT Khẩn Cấp:
1-800-723-3638

Đường dây sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em Oregon. Những người gọi tới được
chuyển hồ sơ về y tế, nha khoa, sức khoẻ tâm thần, bạo động gia đình và những dịch
vụ lạm dụng trẻ em cũng như những chương trình của chính phủ như WIC và tem
thực phẩm. Giờ làm việc Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00am-8:00pm.

Oregon Warmline

800-698-2392

Điện thoại miễn phí cho những người ở Oregon muốn nói chuyện với những người
bạn đã được huấn luyện, đã từng phải vất vả với các vấn đề sức khoẻ tâm thần,
nghiệp ngập, vô gia cư và những chuyện liên hệ dùng các phương pháp mẫu Hỗ Trợ
Thân Hữu. Làm việc 7 ngày một tuần. Giờ làm việc có thể khác nhau.

Cha Mẹ
Vô Danh

503-258-4557

Một đường dây hỗ trợ cha mẹ cung cấp sự ủng hộ tình cảm và can thiệp khi có
khủng hoảng cho các cha mẹ trong vùng thành thị Portland. Cung cấp những kỹ
thuật hữu hiệu cho cha mẹ, thông tin về sự phát triển của trẻ em, chuyển hồ sơ tới
các nguồn trong cộng đồng và là một nơi an toàn để thảo luận kín đáo những thách
đố và thành công của cha mẹ. Có các nhóm hỗ trợ hằng tuần miễn phí cho cha mẹ
cùng lãnh đạo bởi những phụ huynh cầm đầu và có sẵn những người điều phối
chuyên nghiệp.

http://safeoregon.com
844-472-3367

Một hệ thống đường dây chỉ điểm mà học sinh có thể sử dụng để báo cáo các mối đe
dọa an toàn của trường học. Các báo cáo có thể được gửi qua trang mạng của
SafeOregon hoặc bằng mẫu tin, điện thư, cuộc gọi trực tiếp và ứng dụng dành cho
thiết bị di động.

Đường Dây
Thông Tin Trẻ Vị
Thành Niên

503-988-5519

Cung cấp thông tin cho trẻ vị thành niên về ngừa thai, thay thế nhiệm vụ làm cha mẹ,
STD's và tin tức làm sao tiếp cận những lần khám bịnh giá hạ. Có dịch vụ đa ngôn
ngữ.

Dự Án Trevor

1-866-488-7386

24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Miêu tả: Cho những người trẻ tuổi đồng tính nam,
đồng tính nữ, chuyển giới, lưỡng tính. Những người cố vấn được huấn luyện có mặt
ở đây để hỗ trợ bạn 24/7. Nếu bạn là người trẻ trong cơn khủng hoảng, cảm thấy
muốn tự tử hay đang cần một chổ an toàn và không bị phán đoán để nói chuyện.

Chương Trình Can
Thiệp Tổn Thương
của Portland/
Vancouver (TIP)

4800 NE 122nd Ave
Portland, OR 97230
503-823-3937

Những người tình nguyện đã được huấn luyện bởi nhà thương và nhân viên an toàn
công cộng để giúp đỡ những thành viên của gia đình sau cái chết bất ngờ, nạn nhân
của tội ác hay chứng kiến một thảm kịch.
Những người tình nguyện sẵn sàng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Đường Dây Nóng
cho Người Trẻ bị
Khủng Hoảng

Điện Thoại Miễn Phí:
1-800-448-4663

24 giờ tin tức và chuyển hồ sơ cho trẻ vị thành niên 17 tuổi hay trẻ hơn.

Đường Dây cho
Thiếu Niên, Trẻ
Vị Thành Niên

1-877-968-8491

24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Đường dây Teens trả lời từ 4-10 PM Thứ Hai tới
Thứ Sáu.
Miêu tả: Đường dây khủng hoảng dành cho trẻ vị thành niên giữa bạn với bạn. Bạn
trẻ làm việc dưới sự giám thị của người lớn, trả lời những cú điện thoại về nhiều chủ
đề kể cả xử dụng chất ma tuý, bị trầm cảm, tự huỷ hoại thân thể, bạo động khi hẹn
hò và những vấn đề khác trong đó lạm dụng ma tuý là vấn đề tiềm ẩn.

SafeOregon
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Nguồn Hỗ Trợ LGBTQ
3024 NE MLK Jr Blvd
Portland, OR 97212
971-235-6165

Nhóm họp mặt hàng tuần của thanh thiếu niên LGBTQ là những người sống sót lại từ
những sự lạm dụng thể xác, tình dục hay tình cảm.
Chương trình của SMYRC và Dịch Vụ Gia Đình Trillium.

GLSEN (Hệ Thống
Giáo Dục Đồng
Tính Nam, Đồng
Tính Nữ & Thẳng
Tính)

GLSEN Oregon
PO Box 2945
Portland, OR 97208
503-683-1748

GLSEN phấn đấu để đảm bảo rằng mỗi thành viên của mỗi cộng đồng nhà trường
được đánh giá cao và tôn trọng bất kể khuynh hướng tình dục và bản sắc giới
tính / sự phát biểu.

Trung Tâm Nguồn
Tài Lực Dành Cho
Người Chuyển
Giới

1132 SW 13th
Portland, OR
503-223-412 hay
503-535-3895

Giờ Ghé Qua: Thứ Ba-Thứ Năm, 11:00am-6:00pm. Chương trình dựa trên nghệ
thuật, bạn hữu cố vấn, chuyển hồ sơ, thử nghiệm HIV và ngừa bịnh, các nguồn từ
internet, đổi ống chích và đưa đón tới nhà thuốc tây.

PFLAG (Cha Mẹ,
Gia Đình và Bạn
của Người Đồng
Tính Nữ và Nam)

Nhiều Địa Điểm Khác Nhau
202-467-8180
pflag.org

Hỗ trợ cho bạn hữu và gia đình của những người LGBTQ. Tập trung vào sự giáo
dục, công bình và vận động bênh vực.

Trung Tâm Nguồn
Tài Lực về Tình
Dục cho Trẻ Vị
Thành Niên Thiểu
Số (SMYRC)

3024 NE MLK Jr Blvd
Portland, OR 97212
503-872-9664

Phục vụ trẻ vị thành niên về những vấn đề khuynh hướng tình dục và bản sắc giới
tính. Thí nghiệm HIV miễn phí, trị liệu bằng nghệ thuật, các nhóm hổ trợ, phát
biểu cởi mở vào ngày Thứ Sáu sau cùng trong tháng.

Phòng Khách

11097 SE 21st Ave
Milwaukie, OR 97222
503-901-5971

Thiên đường an toàn cho trẻ vị thành niên GLBTQQ ở Quận Clackamas.

Dự Án Trevor

1-866-488-7386

Miêu tả: Dành cho những người vị thành niên đồng tính nam, đồng tính nữ,
chuyển giới, lưỡng giới. Những người cố vấn được huấn luyện có mặt ở đây để
hỗ trợ bạn 24/7. Nếu bạn là người trẻ tuổi đang trong cơn khủng hoảng, cảm thấy
muốn tự tử hay đang cần một chổ an toàn và không bị phán đoán để nói chuyện.

Nhóm Sống Sót
Chrysalis

Nguồn Hỗ Trợ Cha Mẹ
CARES
Northwest (Dịch
Vụ Đối Phó với
Lạm Dụng Trẻ
Em và Đánh Giá)

2800 N Vancouver
Suite 201
Portland, OR 97227
503-276-9000

Trẻ em được chuyển hồ sơ qua đây vì những sự lo ngại lạm dụng và bỏ bê trẻ
em. Môi trường an toàn để khám nghiệm y tế và phỏng vấn trẻ em.
Nhận chuyển hồ sơ qua cách dịch vụ sức khoẻ tâm thần và những cơ quan
can thiệp khác trong cộng đồng.

Dịch Vụ Gia
Đình trong
Thành Phố

1808 SE Belmont Street
Portland, Oregon 97214
503-232-0007

Cung cấp các nguồn học đường và hỗ trợ gia đình cho những người trong khu
vực thành phố Portland.

Dịch Vụ Gia
Đình thuộc Tây
Bắc

6200 SE King Road
Portland, OR 97222
503-546-6377
Fax: 503-546-9397

Chương trình và dịch vụ kể cả chương trình cho người vị thành niên, cố vấn
chuyên nghiệp, lớp dành cho cặp đôi, làm cha mẹ, quản trị tiền bạc, sẵn sàng
đi làm việc và tìm việc, giáo dục về sự liên hệ lành mạnh và còn nhiều nữa.

Cha Mẹ Vô Danh

503-258-4557

Một đường dây hỗ trợ cha mẹ cung cấp sự ủng hộ tình cảm và can thiệp khi
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có khủng hoảng cho các cha mẹ trong vùng thành thị Portland. Cung cấp
những kỹ thuật hữu hiễu cho cha mẹ, thông tin về sự phát triển của trẻ em,
chuyển hồ sơ tới các nguồn trong cộng đồng và là một nơi an toàn để thảo
luận kín đáo những thách đố và thành công của cha mẹ. Có các nhóm hỗ trợ
hằng tuần miễn phí cho cha mẹ được đồng lãnh đạo bởi những phụ huynh
cầm đầu và có sẵn những người điều phối chuyên nghiệp.
Trung Tâm Trẻ
Em và Gia Đình
Wichita

503-353-6091

WIC, giữ trẻ sau giờ học, giữ trẻ trong ngày nghỉ học, Head Start.

Bênh Vực Công Lý Chủng Tộc & Giáo Dục
Hệ Thống
Oregon của
Người Hoa
Kỳ Gốc Châu
Á Thái Bình
Dương

971-340-4861
www.apano.org

Trung Tâm
Tổ Chức Đa
Văn Hoá &
Thanh Thiếu
Niên Somali
ở Oregon

503-287-4117
www.interculturalorganizing.org

Chương
Trình Tâm
Thần Đa Văn
Hoá

3633 South East 35th Pl.,
Portland, OR 97202
503-494-4222

IRCO

503-234-1541

Hệ Thống
Latino

503-283-6881
www.latnet.org

Chương
Trình
Lifeworks

503-887-9149
http://www.nclack.k12.or.us/cms/l
ib6/OR01000992/Centricity/Dom
ain/2446/Promotora_Services_(E
nglish).pdfwww.lifeworksnw.org

Phục vụ bằng tiếng Tây Ban Nha cho Gia Đình Latino có con nhỏ tới 12 tuổi.
Cung cấp sự hỗ trợ với các lớp dạy về cha mẹ, huấn nghệ và những nguồn tai
lực trong cộng đồng. Chương trình có thể gặp thân chủ tại nhà, trường học, y
viện, v.v…Có thể cung cấp dịch vụ miễn phí cho những cá nhân không có bảo
hiểm, đủ điều kiện về lợi tức.

Los Ninos
Cuentan

503-974-9882

Chương trình Vói tới Cộng đồng, trung tâm bênh vực công lý, lớp dành cho cha
mẹ, giáo dục tài chánh và các nhóm nâng cao quyền lực.

Trung Tâm
Nghiên Cứu
Trung Đông
tại Trường
Đại Học
Portland
State

503-725-4074
http://oia.pdx.edu/mesc/

Chuyên môn điều trị và các dịch vụ tâm thần với dân số người tị nạn/di dân. Dịch
vụ cố vấn làm việc với ngôn ngữ của thân chủ. Chương trình nhận OHP, một số
chương trình bảo hiểm tư nhân và giá hạ cho người không có bảo hiểm.

www.ohsu.edu/xd/education/schools/schoo
l-of-medicine/departments/clinicaldepartments/psychiatry/divisions-andclinics/ipp.cfm

Dịch vụ di dân/người tị nạn, tìm việc làm và hỗ trợ.
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NARA (Hiệp
Hội Hồi Phục
Chức Năng
Người Mỹ
Bản Xứ)

1631 SW Columbia St
Portland, OR 97201
503-231-2641
ĐT Khẩn Cấp 24-Giờ:
503-923-4357

Nhiều địa điểm khác nhau ở vùng Thủ Đô. Phục vụ Người Mỹ Bản Xứ, thân chủ
ngoại trú, chương trình nội trú điều trị ma tuý & rượu, dịch vụ sức khoẻ tâm thần,
trị liệu trẻ vị thành niên tuổi từ 13-21.

Trung Tâm Trẻ Vị 503-288-8177
Thành Niên & Gia www.nayapdx.org
Đình Người Mỹ
Bản Xứ
Urban League of
Portland

503-280-2600
www.ulpdx.org

Điều Trị Nội Trú
Trung Tâm
Albertina Kerr

424 NE 22nd Ave
Portland OR 97232
503-239-8101
Fax: 503-239-8106

Phục vụ người lớn và vị thành niên, kể cả dịch vụ cố vấn những người ngoại
trú, chương trình can thiệp sớm và trị liệu dành cho trẻ em trước tuổi đến
trường, điều trị tâm thần nội trú và những người lớn và trẻ em có khuyết tật
về phát triển.
Nhận OHP và một vài chương trình bảo hiểm tư nhân.

Caremark Dịch
Vụ Sức Khoẻ về
Hành Vi

3001 N Gatenbein
Portland, OR 97227
503-413-4848

Dịch vụ nội trú cho các bệnh tâm thần người lớn và thanh thiếu niên ở các
nhà thương Emmanuel, Good Samaritan và Adventist.
Cố vấn cho cá nhân, từng nhóm và gia đình. Bệnh nhân thanh thiếu niên
ngoại trú về lệ thuộc chất hoá học và vấn đề tâm thần. Chương trình 24 giờ;
lệ phí thay đổi tuỳ theo dịch vụ.

Cascadia Săn
Sóc Sức Khoẻ về
Hành Vi

847 NE 19th Ave Ste 100,
Portland, OR 97207
503-238-0769

Cung cấp dịch vụ sức khoẻ tâm thần, can thiệp khủng hoảng, trị liệu nghiện
ngập, quản lý hồ sơ và thuốc men cho thanh niên và người lớn OHP.
Chuyển tiếp, bào đảm nơi cư ngụ an ninh và nhà ở thường trực cho những
người có vấn đề tâm thần

Trung Tâm Trị
Liệu De Paul, Inc.

1312 SW Washington
Portland OR 97208
503-535-1151
Fax: 503-535-1190

Cung cấp việc điều trị tại nhà, giải độc, và các dịch vụ ngoại trú cho thanh
thiếu niên và gia đình phải vật lộn với chứng nghiện.

Edgefield Dịch
Vụ của Trẻ Em

2408 SW Halsey St Troutdale
OR 97060
503-665-0157

Chương trình nội trú và điều trị trong ngày. Phục vụ trẻ em từ 6-12 tuổi với
các vấn đề cảm xúc, hành vi và học vấn, không thể hoạt động trong trường.
Bao gồm trị liệu cho cá nhân và gia đình.

Chương Trình
Thanh Thiếu Niên
Janus, Inc

707 NE Couch
Portland OR 97232
503-233-6090
Fax: 503-233-6093

Cung cấp trị liệu tại nhà cho thiếu niên đang dưới sự kiểm soát của OYA hay
DHS. Đồng thời cũng điều hành các nơi cư trú cho những người vô gia cư,
bỏ nhà trốn đi, và chổ cư trú cho nạn nhân buôn người tình dục.

Chương Trình Trị
Liệu Trẻ Em &
Thanh Thiếu Niên
tại Legacy

3001 N Gantenbein
Portland, OR 97227
503-413-4848

Nhận bệnh nhân nội trú/ngoại trú tuổi từ 5-17. Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ
Sáu, 9:00am-5:00pm.

LifeWorks
Northwest

Nhiều địa điểm trong Quận
Multnomah & Clackamas
Nhận bệnh nhân: 503-645-9010
Hướng Dẫn Gia Đình:
503-627-9194

Dịch vụ sức khoẻ tâm thần và nghiện ngập cho mọi lứa tuổi, từ nền văn hoá
khác nhau và khả năng. Nhận OHP, và một vài chương trình bảo hiểm tư
nhân, giá hạ cho người không có bảo hiểm. Thử nghiệm rượu và ma tuý cho
thanh thiếu niên.

(Dịch Vụ Trẻ Em và
Gia Đình Morrison)
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Dịch Vụ Trẻ
Em và Gia
Đình
Morrison

1500 NE Irving St Suite 250
Portland, OR 97232

NARA (Hội
Phục Hồi
Chức Năng
Người Mỹ
Bản Xứ)

1631 SW Columbia St
Portland, OR 97201
503-231-2641
Đường Dây Nóng 24-Giờ:
503-923-4357

Nhiều địa điểm khác nhau trên khắp khu vực thành thị. Phục vụ người Mỹ bản xứ,
bệnh nhân ngoại trú, chương trình điều trị nghiện ma túy và rượu nội trú, dịch vụ
sức khỏe tâm thần, điều trị thanh thiếu niên lứa tuổi 13-21.

Dịch Vụ Săn
Sóc Sức
Khoẻ về
Hành Vi ở
vùng
Northwest

18000 SE Webster Road
Gladstone, OR 97027
503-722-4470
www.northwestbhs.com

Bảo đảm trị liệu nội trú cho thanh thiếu niên về sức khoẻ tâm thần, ma tuý và
rượu và những vấn đề rối loạn về ăn uống. Phục vụ thanh thiếu niên từ 12-17 và
gia đình. Khám nghiệm về ma tuý và rượu là dịch vụ có sẵn phục vụ miễn phí
cho cộng đồng. Nhận hầu hết những chương trình bảo hiểm tư nhân.

Trung Tâm
Portland
Metro: Sự
Thử Thách
Quốc Tế của
Thiếu Niên.

3121 NE Sandy Blvd
Portland, OR 97232
503-230-1910

Chương trình một năm phục hồi từ nghiện ngập tại nhà dựa trên lòng tin. Xin gọi
điện thoại lấy hẹn.

Lữ Quán Gia
Đình cho
Các Em Trai

9138 SE St. Helen's Street
Clackamas, OR 97015
503-234-8757

Trị liệu nội trú cho các em trai trong quyền kiểm soát của DHS.

Dịch Vụ
Gia Đình
Trillium

Nhiều Địa Điểm: Dịch Vụ Nhập
Viện/Chuyển Hồ Sơ vào Y Viện
888-333-6177
Fax: 503-205-0190

Chương trình của chúng tôi phục vụ cho trẻ em tuổi từ 5-17. Chương Trình
Thanh Niên Của Chúng Ta giúp chuyển tiếp những người trẻ, từ 18-24 tuổi.
Trillium cung cấp trị liệu nội trú, an ninh cho thân chủ nội trú, điều trị trong ngày,
dịch vụ săn sóc trường hợp nghiêm trọng, huấn luyện tái hồi phục, các nhóm hỗ
trợ.

1818 SE Division
Portland, OR 97202
Nhận bệnh nhân: 503-542-3025

Cung cấp dịch vụ ngoại trú cho các bệnh nhân tâm thần thanh thiếu niên cùng với
can thiệp khủng hoảng và quản trị hồ sơ. Điều trị chứng nghiện rượu và ma tuý,
trị liệu ban ngày và cung cấp dịch vụ nội trú.
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Giấy Nhìn Nhận Cuốn Cẩm Nang dành cho Học Sinh và Cha Mẹ
của Khu Học Chánh North Clackamas
Chúng tôi ký tên dưới đây hiểu rằng Cuốn Cẩm Nang dành cho Học Sinh và Cha Mẹ (SFH) chứa đựng những thông tin
dành cho cha mẹ, người giám hộ và học sinh. Chúng tôi nhìn nhận rằng chúng tôi đã xem qua SFH trên mạng tại

www.nclack.k12.or.us/studenthandbook .

Một ấn bản của SFH có sẵn tại văn phòng nhà trường

thể theo lời yêu cầu của tôi.
Chúng tôi biết rằng SFH chứa đựng thông tin và các quy định cho chúng tôi duyệt qua. Chúng tôi hiểu rằng tất cả các
học sinh chịu trách nhiệm về những hành vi của các em và nếu không tuân theo những sự hướng dẫn về hành vi của
học sinh có thể đưa đến kết quả bị kỷ luật như được vạch ra trong SFH. Chúng tôi hiểu xa hơn nữa rằng nếu không
nộp lại tờ giấy nhìn nhận này vẫn không tránh tội cho bất cứ cá nhân nào không tuân theo SFH, những quy định, luật lệ
và sự hướng dẫn của Khu Học Chánh North Clackamas.
Chúng tôi biết rằng Khu Học Chánh North Clackamas giữ quyền có thể thêm bất cứ lúc nào các quy định, điều lệ và các
tiêu chuẩn về hành vi vào trong SFH.
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