VIETNAMESE

Bài Học về Sách Nhiễu Tình Dục của Quận Fairfax
MẪU PHIẾU XIN-MIỄN THEO HỌC
Học Sinh có Khiếm Tật Tác Hại-Nhẹ, Cấp Lớp 4-6
Nếu quý vị muốn xin miễn cho con em khỏi học bài học 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 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 bài học về Sách Nhiễu Tình Dục. Các phụ huynh/giám hộ có thể xem bài học ở
FCPS 24/7 qua số mục ParentVue của mình.
Nếu các phụ huynh/giám hộ chọn xin miễn cho con em khỏi học 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 GHI CHÚ: Quý vị không cần hoàn lại mẫu phiếu nầy trừ khi quý vị muốn xin miễn cho
con em không dự bài học về Sách Nhiễu Tình Dục dành cho những học sinh có khiếm tật
tác hại-nhẹ, cấp lớp 4-6.
TÊN HỌC SINH
TRƯỜNG _________________________ CỐ VẤN TRƯỜNG _____________________________
Khai Quát Bài Học:
Sách Nhiễu Tình Dục, Bài Học 3 Phần 2
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.
● Cái gì là sờ chạm bình thường so với sờ chạm xấu?
● Những hậu quả của sách nhiễu tình dục.

Tôi không muốn con em tham gia vào bài học về Sách Nhiễu Tình Dục cho những học sinh có
khiếm tật tác hại nhẹ ở cấp lớp 4-6.
_____________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ

____________________________
Ngày

_____________________________________
Địa Chỉ Điện-Thơ

____________________________
Số Điện Thoại
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