Số học sinh: ____________________

Đơn Phúc Đáp (Response Form)
Tôi đã nhận được quyển Sổ Tay Dành Cho Phụ huynh/Học Sinh niên học 2021-22 của Các Trường Công Lập Quận Gwinnett. Cán bộ
nhà trường đã cùng tôi xem qua nội dung của quyển sổ tay này (bao gồm các thông tin về sự hiện diện, kỷ luật, các hoạt động ngoại
khóa, việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm và tất cả các Thông báo hàng năm cho phụ huynh, bao gồm Quyền Phụ Huynh Cần Biết,
FERPA, PPRA và COPPA cùng việc học khu sử dụng SchoolMessenger để liên hệ với phụ huynh). Tôi hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của
một học sinh khi theo học tại Các Trường Công Lập Quận Gwinnett và đồng ý với các điều khoản của các sổ tay học sinh/phụ huynh.
________________________________
Tên Học Sinh

____________________________
Trường

______________
Ngày

Tôi xác nhận rằng tôi đã nhận được quyển Sổ Tay Dành Cho Phụ Huynh/Học Sinh cho con tôi. Tôi đã cùng xem qua nội dung quyển
sổ tay với con tôi và đồng ý với các điều khoản của các sổ tay sinh viên/phụ huynh (gồm có các thông tin về việc đến học, kỷ luật, các
hoạt động ngoại khóa, sử dụng công nghệ có trách nhiệm, và tất cả Thông Báo Hàng Năm cho phụ huynh, bao gồm Quyền Phụ Huynh
Được Biết, FERPA, PPRA và COPPA, cùng việc học khu sử dụng SchoolMessenger để liên hệ với phụ huynh). Thêm vào đó, tôi đã
xem qua trang Web của nhà trường (hoặc nhận và đọc bản do nhà trường cung cấp) danh sách các hoạt động ngoại khóa mà con tôi
có thể tham gia.
__________________________________________
Chữ ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ

______________________
Ngày

________________________________________________________________________________

Đơn Nghi Thức Hiện Diện (Attendance Protocol Form)
Vào ngày 1 tháng 9 mỗi niên học hay trong vòng 30 ngày kể từ ngày học sinh đi học, phụ huynh, người giám hộ hay người khác có
quyền kiểm soát hay có trách nhiệm đối với mỗi học sinh phải ký văn bản xác nhận đã nhận văn bản về các hậu quả và biện pháp xử
phạt có thể có. Thêm vào đó, các học sinh 10 tuổi hoặc lớn hơn vào ngày 1 tháng 9 sẽ ký một văn bản xác nhận đã nhận văn bản về
các hậu quả có thể có về việc không tuân thủ chính sách của hệ thống trường học. Sau hai lần nhà trường nỗ lực lấy một hoặc nhiều
chữ ký như vậy, nhà trường được xem là tuân thủ qui định nếu nhà trường gửi văn bản thư đảm bảo bằng đường bưu điện yêu cầu chữ
ký xác nhận của phụ huynh, người giám hộ, hoặc người khác có trách nhiệm hay sự kiểm soát đối với một hoặc nhiều trẻ em.
Tôi hiểu rằng Luật Giáo Dục Bắt Buộc (Compulsory Education Law O.C.G.A. § 20-2-690.1) qui định rằng mỗi một phụ huynh, người
giám hộ hay cá nhân khác có sự kiểm soát đối với bất cứ trẻ em nào trong độ tuổi từ 6 đến 16 phải đăng ký nhập học và cho các em đi
học. Không tuân thủ qui định này sẽ bị phạt hành chánh, dịch vụ cộng đồng, hoặc cả hai.
Tôi cũng hiểu rằng Các Trường Công Lập Quận Gwinnett có nghi thức về sự hiện diện và các trường sẽ thông báo với phụ huynh
và học sinh về các điều kỳ vọng về sự hiện diện và hậu quả cho những lần vắng mặt không phép thái quá, bao gồm việc thông báo cho
phụ huynh về việc học sinh vắng mặt thái quá. Việc nghỉ học có thể đặt học sinh trong vị thế nguy hiểm không đạt được AKS dành cho
cấp lớp/môn học. Theo qui định của luật tiểu bang, một học sinh có hơn mười (10) lần vắng mặt không phép bị xem là trốn học.
__________________________________________
Chữ ký Học Sinh

______________________
Ngày

_______________________________________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ hay Học Sinh 18 tuổi hoặc hơn

______________________
Ngày

Các Hoạt Động Ngoại Khóa
Tôi đã xem qua trang Web của nhà trường và tôi biết các hoạt động ngoại khóa mà con tôi có thể tham gia. (Nếu không có Internet,
phụ huynh nên yêu cầu nhà trường cung cấp bản danh sách các hoạt động ngoại khóa). Trong các hoạt động/tổ chức liệt kê trên trang
Web, tôi không muốn con tôi tham gia các hoạt động sau:
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ

_________________________________________
Ngày

35

