VIETNAMESE

Bài Học về Sách Nhiễu Tình Dục của Quận Fairfax
MẪU PHIẾU XIN MIỄN THEO HỌC
Lớp Sáu
Nếu quý vị muốn xin miễn cho con em khỏi học hai bài học cấp lớp sáu về sách nhiễu tình dục cung
cấp bởi các cố vấn trường, xin điền đầy đủ mẫu phiếu nầy và hoàn lại cho Cố Vấn Trường của
con em bất cứ lúc nào trước ngày giảng dạy bài học.
Những ngày học của các bài học tại trường của con em sẽ được cung cấp trong thơ túi đeo lưng và qua tin
nhắn Keep-In-Touch. Xin lưu ý là những học sinh nào đã xin miễn khỏi tham gia vào các dịch vụ tư vấn của
trường rồi sẽ tự động được miễn học hai bài học cấp lớp sáu. Các phụ huynh có thể xem các bài học qua
ParentVue.
Nếu các phụ huynh/giám hộ chọn xin miên cho con em khỏi học các bài học nầy, các phụ huynh/giám hộ lãnh
trách nhiệm thông quen cho chính mình và con em về trình báo những thủ tục tại trường, định nghĩa, và kỳ vọng
hành vi tìm được trong Điều Lệ 2601, Quyền Hạn & Trách Vụ Học Sinh.

XIN LƯU Ý: Không cần hoàn lại mẫu phiếu nầy, trừ khi quý vị muốn xin miễn cho con em khỏi
học hai bài học cấp lớp sáu về Sách Nhiễu Tình Dục.
TÊN HỌC SINH __________________________________________________________________
TRƯỜNG ____________________________ CỐ VẤN TRƯỜNG _____________________________
Khai Quát Bài Học:
Sách Nhiễu Tình Dục, Phần 1
Các học sinh sẽ học:
● Sách nhiễu tình dục là bất cứ hành vi nào không mong muốn và có tính cách tình dục.
● Sách Nhiễu Tình Dục có thể bằng lời, thể chất, văn, hay điện tử.
● Phiền nhiễu dựa trên-giới tính là nói ra hay làm những việc gây tổn thương cho người nào khác vì không hành
động theo cách mà em nghĩ là con trai hay con gái phải mặc quần áo hay hành động như thế nào.
Sách Nhiễu Tình Dục, Phần 2
Các học sinh sẽ học về:
● Đề Mục IX
● Sách Nhiễu Tình Dục đối với tán tỉnh
● Cách thức trình báo sách nhiễu tình dục
● Hỗ trợ những người chủ tiêu về sách nhiễu tình dục
● Hậu quả về sách nhiễu tình dục
● Trách nhiệm của trường khi sách nhiễu tình dục được trình báo

Tôi không muốn con em tham gia vào hai bài học lớp sáu về Sách Nhiễu Tình Dục.
Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ
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