
 

 

 

           
        

 
          

         
 

 
             

      
         

     
                 

            
           

            
          

          
    

            
            

       
         

   
           

         
    

          
     

 
             

     
         

            
        
    

         
 
            
  
    
 

          
              
   

  
  

            
  

VIETNAMESE 

Thông báo Hàng năm về Thăm dò, Hồ sơ, Giáo trình, Quyền Riêng tư và 
Các Quyền Liên Quan, và Mẫu Phiếu Xin Miễn- năm học 2022-23 

Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax cam kết bảo vệ quyền riêng tư của học sinh và gia đình (xin xem Chính Sách 
1445) và mong muốn tất cả phụ huynh nhận thức được các quyền hạn và các cách mà thông tin được sử dụng 
liên quan đến: 

Quyền của phụ huynh trong việc kiểm tra, và để thỏa thuận hay xin miễn, trước khi con em mình tham gia vào 
một số thăm dò được tiến hành cho các học sinh. 

 Quyền của phụ huynh trong việc kiểm tra những học liệu giảng huấn sử dụng như là một phần của chương 
trình giáo khoa. 
 Các quy tắc của FCPS về việc duy trì, lưu giữ, và phổ biến liên quan đến những hồ sơ học bạ của học sinh 
kể cả quyền của các phụ huynh và học sinh đủ điều kiện để kiểm tra những hồ sơ đó, để yêu cầu chỉnh sửa 
những hồ sơ đó và để xin miễn phổ biến thông tin niên giám về học sinh. 
 Việc phổ biến thông tin về học sinh của FCPS về các hình ảnh lễ tốt nghiệp hay mục đích thương mại khác và 

quyền của phụ huynh và học sinh đủ điều kiện để xin miễn việc phổ biến này. 
 Phổ biến của FCPS về tên, địa chỉ và số điện thoại của học sinh trường trung học tổng hợp cho cơ quan 
tuyển binh và quyền của phụ huynh và học sinh xin miễn phổ biến thông tin này. 
 Quyền của các phụ huynh để xin miễn bất cứ việc khám sức khỏe nào của con em mà tiểu bang không đòi hỏi. 
 Chương trình tư vấn trường FCPS và quyền của phụ huynh để xin miễn con em khỏi tham gia vào các buổi 

tư vấn về, học vấn, nghề nghiệp và/hay giao tiếp hay cảm xúc. 
 Sự tham gia của học sinh vào Kế Hoạch Tiếp Cận Công Bằng Thẻ Thư Viện, và quyền của phụ huynh khước 
việc tham gia vào chương trình. 
Quyền của phụ huynh xin miễn cho trẻ truy cập vào dịch vụ dạy kèm Tutor.com. 
 Sự tham gia của học sinh vào Kiểm Lọc về Kỹ Năng Học Tập Năng Lực Cảm Xúc và Xã Hội, và quyền của 

phụ huynh xin miễn cho con em tham gia Kiểm Lọc. 
 Tiến trình mà các phụ huynh và học sinh có thể trình nộp những khiếu nại nếu nghĩ rằng các quyền hạn của 

mình như nêu trên đã bị vi phạm. 

Trong Thông Báo Hằng Năm về Thăm Dò, Hồ Sơ, Giáo Trình, Quyền Riêng Tư và các Quyền Liên Quan và Mẫu 
Phiếu Xin Miễn (Thông Báo Hằng Năm), FCPS cung cấp các phần giải thích về những quyền hạn được liệt kê 
trên cũng như các mẫu phiếu có thể dùng để thực hiện các lựa chọn xin-miễn. Hai bản văn Thông Báo Hằng Năm 
có sẵn—một bản văn từ cấp Mẫu Giáo-lớp 8 và một bản văn từ cấp lớp 9-12. Phụ huynh có con em ở các cấp lớp 
khác nhau cần phải đọc kỹ nội dung của mỗi bản văn Thông Báo Hằng Năm vì các thông báo và quyền xin miễn 
khác nhau tùy theo cấp lớp của học sinh. 
để truy cập trên mạng toàn bộ tập xin miễn Thông Báo Hằng Năm (quý vị cần phải sử dụng ứng dụng Adobe Acrobat), 

 Xin truy cập vào trang http://www.fcps.edu, và tìm tập đơn Xin Miễn 

 Xin chọn phiên bản dành cho K-8 hoặc 9-12. 

Các phụ huynh cũng có thể yêu cầu một bản sao lục từ văn phòng hiệu trưởng tại trường con em mình. Nếu quý 
vị muốn xin miễn cho con em tham dự bất cứ những sinh hoạt nào đề cập trên, quý vị phải điền đầy đủ và hoàn 
lại các mẫu phiếu thích hợp cho trường của con em. 

Hệ Trường Công Quận Fairfax 
Văn Phòng Tổng Giám Đốc Học Vụ 

8115 Gatehouse Road 
Falls Church, VA 22042 

LS-Division Superintendent-SY2022-23 Annual Notice Forms Flyer. 

https://go.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/files/CDXRMG6E4658/$file/P1445.pdf
http://www.fcps.edu
https://Tutor.com

