
      
 

        
         

         
             

 

          

  
 

 

    
         

       
  

          
  

          
     

  
 

 
 

    
          

      
           

      
  

        
 

  
  

  
 

    
               

    
      

    

 
  

 
 

  
         

      
       

         
   

           
 

       
           

        
         

 
       

            
   

 

 
         

       

 

   

VIETNAMESE

Điểm nổi bật của Chính Sách Tin Cậy của FCPS: 
Chính Sách Tin Cậy xác định cam kết của Hội Đồng Giáo Dục trong việc cung ứng một không gian thân thiện và an toàn đến 
toàn thể học sinh và gia đình của họ bằng cách đồng chỉnh Hệ Trường Công Quận Fairfax với Chính Sách Bảo Mật và Tin 
Cậy của Cộng Đồng của Quận Fairfax để đảm bảo rằng học sinh FCPS và gia đình có thể tiếp cận các quyền lợi và dịch vụ 
của FCPS mà không lo ngại rằng thông tin sẽ bị tiết lộ, một cách gián tiếp hay trực tiếp, đến các viên chức di trú liên bang. 

Các Nhân Tố Trách Nhiệm của Ban Giám Hiệu & Nhân Viên FCPS

Duy Trì Tính Bảo 
Mật 

Tất Cả Nhân Viên:
● Duy trì tính bảo mật của tất cả thông thông nhận dạng cá nhân của học sinh và gia đình, và chỉ 

được phép phổ biến phù hợp theo chính sách của FCPS và Đạo Luật về Quyền Giáo Dục Gia 
Đình và Quyền Riêng Tư (“FERPA”).

● Không thu thập hoặc lưu giữ bất kỳ thông tin về tình trạng nhập cư hoặc quốc tịnh của học sinh 
hoặc gia đình của họ.

● Duy trì tính bảo mật thông tin của tất cả nhân viên, chỉ được phổ biến phù hợp theo Quy Định 
4220, hoặc theo yêu cầu khác của luật pháp.

Thiết lập một môi
trường an toàn và

thân thiện 

Tất Cả Nhân Viên:
● Đảm bảo rằng tất cả học sinh cảm thấy an toàn và được chào đón tại trường và thúc đẩy quyền

tiếp cận đến các nguồn trợ giúp của họ mà không sợ bị ảnh hưởng.
● Đối xử công bằng với tất cả học sinh trong việc cung ứng các dịch vụ của trường, gồm cả

nhưng không giới hạn ở, chương trình bữa ăn ăn miễn phí và giảm giá, dịch vụ đưa đón, và
giảng huấn giáo dục.

● Đảm bảo rằng tất cả học sinh và gia đình coi trường học là một môi trường thân thiện và an
toàn.

Phối hợp với
Phòng Cố Vấn Tư
Pháp Hệ Trường 

Tất Cả Nhân Viên:
● Chuyển tất cả các yêu cầu về hồ sơ hoặc thông tin của viên chức thực thi di trú hoặc cơ quan

cho Phòng Cố Vấn Pháp Lý của Hệ Trường.
● Không đáp ứng việc tiếp cận các địa điểm của trường mà không có sự cho phép trước của

Phòng Cố Vấn Pháp Lý Hệ Trường.

Đảm Bảo Sự Hiểu 
Biết Chung 

Ban Giám Hiệu: 
● Đảm bảo tuân thủ và truyền đạt các kỳ vọng cho nhân viên và/hoặc các đối tác cộng động, bao

gồm hướng dẫn xác định các loại/dạng thông tin bảo mật, gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân,
có thể được hoặc không được thu thập hoặc phổ biến.

● Giải thích cách mà dữ liệu được thu thập, lưu giữ, và bảo vệ trong các cuộc điều tra liên quan
đến trường học và đối với các mục đích khác.

● Giải quyết các hành vi vi phạm của Chính Sách này bằng việc sử dụng các biện pháp kỷ luật
thích hợp.

● Thông báo cho học sinh và gia đình rằng trong khi Cảnh Sát Viên Yểm Trợ Nhà Trường (SRO)
tiến hành các điều tra hình sự, họ sẽ không can dự vào các vấn đề kỷ luật học đường thường
nhật, và giải thích cách mà dữ liệu được thu thập, lưu giữ, và bảo vệ trong các cuộc điều tra
đến các vấn đề về kỷ luật, điều tra hình sự của SRO, và đối với các mục đích khác liên quan
đến trường.

● Cung cấp đào tạo và/hoặc chia sẻ rỏ ràng thông tin thích hợp với nhân viên, các bên liên quan
nội bộ, các tổ chức do phụ huynh phụ trách (chẳng hạng PTA, PTO, booster), và các nhóm phụ
huynh và cộng đồng khác, những người có thể có quyền tiếp cận vào thông tin nhận dạng cá
nhân.

Là nhân viên FPCS, mỗi người trong chúng ta đều có một vai trò và chia sẻ trách nhiệm tập thể trong việc tuân thủ Chính Sách 
Tin Cậy và hoàn thành các trách nhiệm được mô tả. 

LS-OCCR-Trust Policy One Pager. 




