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QUAN TRỌNG
PHIẾU CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH VÀ/HAY GIÁM HỘ
Xin ký tên và hoàn lại mẫu phiếu nầy cho trường của con em trước ngày 25 tháng
10, 2019.
Qua việc ký tên và hoàn lại trang nầy, quý vị thừa nhận là quý vị đã nhận được tài liệu Quyền
Hạn & Trách Vụ Học Sinh: Bản Hướng Dẫn cho các Gia Đình niên học 2019-20. Tập tài liệu
nầy được đòi hỏi theo luật phải có và gồm có những điều sau đây:
•
•
•
•
•
•

Chánh Sách Sử Dụng Khả Chấp cho Học Sinh để Truy Cập Hệ Mạng (Phụ Lục A)
Tiêu Chuẩn về Hạnh Kiểm cho Học Sinh Đi Xe Buýt Nhà Trường (Phụ Lục B)
Điều Kiện Đòi Hỏi về Trách Vụ và Tham Gia của Phụ Huynh (Phụ Lục C)
Đi Học Chuyên Cần Bắt Buộc (Phụ Lục C)
Luật Liên Quan đến việc Truy Tố Thanh Thiếu Niên như Người Lớn (Phụ Lục C)
Tiêu Chuẩn về Hạnh Kiểm của Học Sinh, những sự Can Giúp, và Hậu Quả trong Điều
Lệ 2601.33P (Phụ Lục D)

Mẫu phiếu nầy sẽ được lưu giữ tại trường của con em.
Phụ huynh hay giám hộ ký tên dưới đây thừa nhận đã nhận tất cả các tài liệu được liệt kê trên
đây.
__________________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh hay Giám Hộ

_______________________
Ngày

Để chúng tôi có thể ghi lại cho đúng là quý vị đã hoàn lại phiếu nầy, xin viết kỹ lưỡng bằng
chữ in thông tin dưới đây:
__________________________________________
Tên của Học Sinh

_______________________
Lớp

__________________________________________
Giáo Viên hay Cố Vấn của Học Sinh
Khi ký tên bản ghi nhận trên, các phụ huynh hay giám hộ sẽ không bị coi là từ bỏ, mà là khẳng định bảo lưu, những quyền hạn
được bảo vệ bởi hiến pháp hay luật pháp Hoa Kỳ hay Thịnh Vượng Chung Virginia, và phụ huynh hay giám hộ sẽ có quyền bày tỏ
sự bất đồng với các chánh sách hay quyết định của trường học hay hệ trường công.
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Phiếu Chữ Ký của Phụ Huynh và/hay Giám Hộ

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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