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Cuốn sổ tay này tóm tắt nhiều nguồn trợ giúp, chương trình, dịch vụ và chính sách 
dành cho học sinh, phụ huynh/người giám hộ của STRIVE Prep. Xin lưu ý rằng cuốn 
sổ tay này không phải là một danh mục đầy đủ thông tin liên quan đến tất cả các 
chính sách áp dụng cho các học sinh và gia đình của STRIVE Prep. Vui lòng liên hệ 
với trường học của con quý vị để biết thông tin cụ thể về trường đó. Các chính sách 
của STRIVE Prep có thể thay đổi theo quyết định của STRIVE Prep và một số thông 
tin có thể đã thay đổi sau khi cuốn Sổ tay được xuất bản. Nếu quý vị có bất kỳ nhận 
xét hoặc đề xuất nào cho cuốn Sổ tay này, vui lòng gửi email đến 
managingdirectors@striveprep.org.  
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Thân gửi các Học sinh và Gia đình của STRIVE Prep, 
 
Chào mừng đến với một năm học mới đầy thú vị! Bằng cách chọn STRIVE Prep, con 
quý vị sẽ khám phá và phát triển những điểm mạnh cần thiết để thành công ở đại 
học và hơn thế nữa.  
 
Trong quá trình làm việc cùng với gia đình, chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho học 
sinh để các em có thể tư duy phản biện , giao tiếp rõ ràng và hợp tác cởi mở, ở cả 
trong và ngoài lớp học. Bằng cách cân bằng phương pháp học đầy tham vọng để 
học sinh có thể vừa học tập vừa vui chơi, chúng tôi thúc đẩy sự tò mò, sáng tạo và 
khả năng ở mỗi học sinh.  
 
Sự tham gia của quý vị là một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm học đường của 
trẻ và chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ quý vị từng bước trên con đường 
học tập đó. Cho dù con quý vị đang tham gia với chúng tôi ở trường tiểu học, trung 
học cơ sở hay trung học phổ thông, STRIVE Prep luôn là nơi mà mọi học sinh đang 
học cách để thay đổi thế giới. Hãy bắt đầu nào!  
 
Chúng tôi luôn nỗ lực để thực hiện tốt hai lời hứa với các gia đình: 

1. Con quý vị sẽ được an toàn - điều này có nghĩa là chúng tôi tạo ra một môi 
trường nồng ấm, đầy ắp sự quan tâm, nơi giáo viên và nhân viên luôn nỗ lực 
để bảo vệ sức khỏe học tập, thể chất, xã hội và cảm xúc của mỗi trẻ, mỗi ngày. 

2. Con quý vị sẽ được chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội và thách thức khi học 
đại học - điều này có nghĩa là chúng tôi tạo ra một môi trường học tập giúp 
mở rộng các cơ hội và lựa chọn của học sinh cho cuộc sống sau trung học, đại 
học và hơn thế nữa. 

  
Cuốn sổ tay này áp dụng cho trường STRIVE Prep - Ruby Hill. STRIVE Prep cũng điều 
hành bảy trường trung học cơ sở tuân theo các hướng dẫn có trong cuốn Sổ tay 
Dành cho Học sinh và Gia đình khối Trung học Cơ sở của STRIVE Prep, và hai trường 
trung học phổ thông tuân theo các hướng dẫn có trong cuốn Sổ tay dành cho Học 
sinh và Gia đình khối Trung học Phổ thông của STRIVE Prep. 
  
Chúng tôi rất vinh dự được thực hiện công việc này cùng với quý vị! 
  
Trân trọng, 

  
  
Chris Gibbons 
Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của STRIVE Prep 
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Sứ mệnh 
 

Đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh 
và trao quyền để các em thành công 

trên con đường đại học và nghề nghiệp. 
 

 
Niềm tin Cốt lõi 

 
Thành tích 

● Tôi cam kết tôn vinh sự thành công về mặt học tập và cá nhân của tất cả mọi 
người. 

● Tôi cam kết giữ cho bản thân và người khác luôn có trách nhiệm với những 
yêu cầu khắt khe. 

● Tôi cam kết mang đến sự đam mê và niềm vui cho việc học của mình. 
Công bằng 

● Tôi cam kết chống lại sự bất bình đẳng, thành kiến và các hệ thống áp bức. 
● Tôi cam kết tạo ra một môi trường an toàn cả về thể chất, tinh thần và con 

tim. 
● Tôi cam kết xây dựng một cộng đồng nơi mỗi người đều có thể thể hiện bản 

thân một cách đầy đủ, chân thực. 
Kiên định 

● Tôi cam kết luôn giữ niềm tin rằng chúng ta sẽ trưởng thành và khôn ngoan 
hơn thông qua nỗ lực và đứng dậy sau khi mắc sai lầm. 

● Tôi cam kết luôn thể hiện tinh thần Cầu Tiến (Con Ganas), sẽ không bao giờ 
bỏ cuộc ngay cả khi gặp khó khăn. 

● Tôi cam kết luôn thể hiện sự chính trực và làm điều đúng đắn ngay cả khi gặp 
nhiều thử thách. 
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Đăng ký 
 
Là một phần trong quy trình đăng ký, mỗi phụ huynh/người giám hộ cần hoàn 
thành bản Đăng ký Trực tuyến của Học khu Công lập Denver (DPS) cho con của họ.  
Điều này bao gồm một số sự Cho phép và Tiết lộ Thông tin của Phụ huynh, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các nội dung sau1: Dã ngoại, Truyền thông, Tiếp thị của Học 
khu, Sử dụng Nội bộ và Trên Web các Ảnh và Video, Sử dụng Internet, Công nghệ 
Giáo dục và Quyền riêng tư về Dữ liệu của Học sinh, Thẻ Denver của Tôi, Thông báo 
Hàng năm về các Quyền của Phụ huynh/Học sinh, Thông tin Danh mục và Chọn 
Không Tham gia Đánh giá. STRIVE Prep là một trường công lập đặc quyền được DPS 
ủy quyền và bằng cách ghi danh cho con quý vị tại STRIVE Prep, quý vị hiểu và đồng 
ý rằng tất cả thông tin đăng ký và sự cho phép, đồng ý và tiết lộ thông tin của phụ 
huynh/người giám hộ được hoàn thành thông qua bản Đăng ký Trực tuyến DPS sẽ 
được mở rộng cho cả STRIVE Prep.  
 

Học tập 
 
Tiêu chuẩn Học tập 
Là trường tiểu học dự bị cho đại học, STRIVE Prep – Ruby Hill có các tiêu chuẩn học 
tập cao nhất dành cho tất cả học sinh. Học sinh được yêu cầu thử thách bản thân 
hàng ngày, hoàn thành bài tập với chất lượng cao đúng thời hạn cả ở trường và ở 
nhà, tự đọc ở nhà mỗi tối và sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ giảng viên. 
Hoạt động giao tiếp và cộng tác từ các học sinh, giáo viên và phụ huynh/người giám 
hộ là cần thiết để giúp mỗi học sinh của chúng ta vững bước trên con đường tiến tới 
đại học và thành công suốt đời. 
 
Lên lớp 
Việc lưu ban học sinh được đề xuất sau khi cân nhắc lợi ích tốt nhất cho học sinh. 
Việc lưu ban có thể được cân nhắc ở bất kỳ cấp lớp nào, và học sinh có thể không 
được lên lớp nếu các em có thành tích thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn cấp lớp. 
Để ngăn chặn tình trạng gián đoạn quá mức đối với việc học, việc lưu ban không 
được đề xuất áp dụng cho bất kỳ học sinh khuyết tật nào. Quyết định lên lớp sẽ dựa 
trên các đánh giá học sinh, sự chuyên cần, hồ sơ hoàn thành bài tập về nhà, hồ 
sơ đi học chuyên cần, các đặc điểm về mặt xã hội-cảm xúc/phát triển và các 
thước đo khác. Lưu ý, học sinh có thể có nguy cơ cao bị lưu ban nếu nghỉ học hơn 
10 ngày trong một năm học. Học sinh STRIVE Prep sẽ được lên lớp hoặc lưu ban 
theo đề xuất của giáo viên chủ nhiệm cũng như tham khảo ý kiến của nhóm cấp 
lớp, hiệu trưởng và gia đình. Hiệu trưởng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và không 
thay đổi về việc lên lớp cho học sinh sau khi tham khảo ý kiến. 
 
Trong các cuộc họp báo cáo kết quả học tập và trong suốt năm học, giáo viên sẽ trao 
đổi với phụ huynh/người giám hộ về sự tiến bộ và trưởng thành trong học tập của 
con em họ. Phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo bằng lời và văn bản nếu 
con họ có nguy cơ bị lưu ban. 
 

 
1 Vui lòng nói chuyện với hiệu trưởng của con mình nếu quý vị muốn nhận một bản sao của 
gói đăng ký hoặc nếu có thắc mắc.  



Sổ tay Dành cho Học sinh & Gia đình của trường STRIVE Prep - Ruby Hill, Năm học 2022-23   6 

Phiếu Báo cáo Kết quả Học tập và Báo cáo Tiến độ 
Học sinh nhận được một phiếu báo cáo kết quả học tập cho mỗi quý, trong đó có 
một bản tóm tắt về việc học tập của các em. Phiếu báo cáo kết quả học tập sẽ được 
cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ trong ngày họp gia đình vào mùa thu và 
mùa xuân. Nếu phụ huynh/người giám hộ không thể tham dự ngày họp gia đình, họ 
cần sắp xếp thời gian thay thế để gặp cố vấn của học sinh. Phiếu báo cáo kết quả 
học tập không nhận được tại buổi họp sẽ được gửi về nhà. 
  
Chính trực trong Học tập 
STRIVE Prep cam kết tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu cao nhất về tính chính 
trực trong học tập của tất cả học sinh. Chúng tôi tin tưởng vào việc thiết lập một môi 
trường học đường nhằm thúc đẩy hạnh kiểm của học sinh trong việc học tập và hơn 
thế nữa. Không trung thực trong học tập, bao gồm gian lận và đạo văn, sẽ dẫn đến 
hậu quả thích đáng bao gồm mất các đặc quyền hoặc "giờ tự chọn" để học bù và 
giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến việc không trung thực trong học tập. Học 
sinh sẽ không nhận được tín chỉ cho việc học mà không phản ánh chính xác sự 
thành thạo kiến thức và kỹ năng của các em; các quyết định liên quan đến việc cấp 
tín chỉ trong những trường hợp này được thực hiện theo quyết định của nhà trường. 
Các trường hợp thiếu trung thực trong học tập lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến một cuộc 
họp phụ huynh/người giám hộ và các hậu quả khác.  
 
Bài tập Về nhà 
STRIVE Prep sẽ giao bài tập về nhà có ý nghĩa cho học sinh hàng tối, điều này sẽ mở 
rộng việc học và giúp học sinh phát triển tính trách nhiệm, thực hành khả năng 
quản lý thời gian và học các kỹ năng giải quyết vấn đề độc lập. Tất cả học sinh đều 
được cung cấp Thư mục Bài tập Về nhà, giúp hỗ trợ dạy học sinh các kỹ năng tổ 
chức thiết yếu. Học sinh có thể viện đến sự trợ giúp từ gia đình; tuy nhiên, học sinh 
phải hoàn thành bài tập về nhà của mình một cách độc lập để được hưởng lợi từ 
việc thực hành bổ sung. Sẽ rất hữu ích nếu quý vị chủ động phối hợp kiểm tra bài 
tập về nhà mỗi tối cùng với con mình. 
  
Bài tập về nhà bao gồm 20 phút đọc bắt buộc mỗi tối, kể cả cuối tuần và ngày lễ, 
trong đó cần có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ trên nhật ký đọc, được gửi 
kèm trong Thư mục Bài tập Về nhà của mỗi học sinh. Nghiên cứu cho thấy rằng 
cách số 1 để cải thiện kỹ năng đọc của học sinh là yêu cầu các em ĐỌC, ĐỌC, VÀ 
ĐỌC. Hỗ trợ con quý vị đọc độc lập ở nhà là cách tốt nhất để giúp các em cải 
thiện tốc độ, sự chính xác, vốn từ vựng và khả năng hiểu bài đọc của học sinh. 
Mặc dù học sinh STRIVE Prep có thời gian đọc chất lượng cao trong giờ học, các em 
vẫn phải ĐỌC, ĐỌC, VÀ ĐỌC ở nhà mỗi tối, mỗi cuối tuần và trong mọi kỳ nghỉ. Học 
sinh có thể đọc độc lập bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, hoặc các ngôn ngữ mẹ 
đẻ khác. Phụ huynh/người giám hộ cần nhớ khuyến khích, hỗ trợ, tham gia hoặc 
giám sát con mình đọc sách ít nhất 20 phút mỗi tối và mỗi ngày vào cuối tuần.  
   



Sổ tay Dành cho Học sinh & Gia đình của trường STRIVE Prep - Ruby Hill, Năm học 2022-23   7 

 

Yêu cầu đối với Bài tập Về nhà 

Giáo viên cần... Học sinh cần... Gia đình cần... 

● Giao các bài tập có ý 
nghĩa. 

● Đảm bảo bài tập về nhà 
được ghi vào nhật ký 
hàng ngày. 

● Hãy chắc chắn rằng 
mọi bài tập được học 
sinh hiểu rõ ràng. 

● Liên hệ các bài tập với 
nội dung giảng dạy 
trên lớp. 

● Thay đổi các loại hình 
bài tập. 

● Sử dụng bài tập về nhà 
như một cách để kiểm 
tra sự hiểu biết về các 
kỹ năng và nội dung đã 
dạy trước đó. 

● Đưa vào các thay đổi 
phù hợp được nêu 
trong IEP hoặc Mục 
504 của học sinh. 

● Thông báo kịp thời 
cho phụ huynh/người 
giám hộ về các bài 
tập về nhà bằng cách 
cho họ xem nhật ký 
bài tập về nhà hàng 
ngày. 

● Có trách nhiệm hoàn 
thành bài tập đúng 
thời hạn, chính xác, 
ngăn nắp. 

● Hoàn thành bài tập bị 
bỏ lỡ do nghỉ học. 

● Đọc mỗi ngày. 
● Luôn cố gắng hết sức 

mình. 

● Giúp con có thời gian và 
không gian yên tĩnh cho việc 
học. 

● Giúp con phát triển tính trách 
nhiệm cho việc hoàn thành 
bài tập. 

● Biết rõ các bài tập, xem lại và 
ký vào nhật ký tập đọc và bài 
tập về nhà hàng ngày, xem 
lại bài tập đã hoàn thành và 
hỗ trợ con nếu cần. 

● Đảm bảo mọi bài tập đều 
được hoàn thành với chất 
lượng cao. 

● Nói chuyện với con về những 
gì trẻ đã học ở trường và 
khuyến khích con có một 
thái độ tích cực đối với việc 
học. 

● Đảm bảo con đọc ít nhất 20 
phút mỗi tối (các thành viên 
trong gia đình cũng có thể 
đọc cùng các em!) và ký vào 
nhật ký tập đọc. 

● Liên hệ với giáo viên chủ 
nhiệm hoặc hiệu trưởng của 
con nếu cần hỗ trợ thêm. 

  

Mối quan hệ Đối tác giữa Nhà trường và Gia đình 
 
STRIVE Prep là một cộng đồng bao gồm các học sinh, gia đình, giáo viên và nhà lãnh 
đạo trường học. Chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của việc hợp tác cùng 
nhau để tạo ra tác động tích cực đến sự trưởng thành về mặt học tập và xã hội của 
mọi trẻ em. Những quan hệ đối tác này hỗ trợ học sinh và cộng đồng trường học 
của chúng ta về mọi mặt - đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, hỗ trợ, dịch vụ và 
truyền thông. Mối quan hệ đối tác bền vững giữa gia đình và nhân viên nhà trường, 
đặc biệt là các giáo viên, là nguyên tắc chính trong công việc của chúng tôi tại 
STRIVE Prep.  
 
Hoan nghênh sự Tham gia của Gia đình 
Các mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường của STRIVE Prep được duy trì thông 
qua: 

● Các cuộc họp gia đình mới để chào đón các gia đình đến với STRIVE Prep (các 
chuyến thăm nhà có thể diễn ra khi cần thiết và được phép tuân theo các 
biện pháp phòng ngừa đảm bảo an toàn và sức khỏe).  

● Buổi đăng ký và các buổi họp đầu năm diễn ra vào Tháng Tám 
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● Một đêm tựu trường mỗi năm diễn ra vào cuối Tháng Tám hoặc đầu Tháng 
Chín  

● Các buổi họp với học sinh, gia đình và giáo viên (bao gồm các buổi họp gia 
đình vào buổi tối, một vào mùa thu và một vào mùa xuân)   

● Các buổi lễ tôn vinh việc học tập để thể hiện những điều mà học sinh đang 
được học và sáng tạo trên lớp 

● Các sự kiện, buổi lễ và biểu diễn toàn cộng đồng 
● Các cuộc gọi điện chủ động từ giáo viên đến từng gia đình mỗi tháng một lần  
● Bài tập Về nhà, Hoạt động Tự Đọc và Nhật ký Hành vi 
● Các cơ hội tình nguyện, chẳng hạn như hội chợ sách và các chuyến đi thực tế 

có người giám sát 
● Việc tham gia vào Hội đồng Gia đình 

  
Các gia đình của STRIVE Prep được yêu cầu: 

● Củng cố các tiêu chuẩn về mặt học tập và hành vi của STRIVE Prep tại nhà 
● Thiết lập một thói quen hàng ngày cho học sinh để giúp trẻ thành công 
● Đảm bảo trẻ được nghỉ ngơi đầy đủ để sẵn sàng học tập mỗi ngày 
● Giúp trẻ có không gian yên tĩnh để học tập 
● Động viên tích cực cho sự tiến bộ và thành công của trẻ 
● Trao đổi về việc học và bài tập của trẻ giữa các thành viên trong gia đình 
● Giúp trẻ làm bài tập về nhà và tự đọc sách 
● Đảm bảo trẻ hoàn thành tất cả các bài tập về nhà một cách ngăn nắp và đọc 

sách mỗi tối 
● Đưa trẻ đến trường trong đồng phục của STRIVE Prep 
● Tham dự tất cả các cuộc họp phụ huynh/người giám hộ cần thiết như buổi 

Đăng ký trước năm học và các Buổi họp Tối Báo cáo Kết quả Học tập 
● Duy trì thông tin liên lạc một cách tôn trọng và thường xuyên với giáo viên và 

quản trị viên 
  
Các gia đình của STRIVE Prep có thể được yêu cầu: 

● Đi theo các chuyến đi thực tế có người giám sát 
● Hỗ trợ trong việc tuyển chọn học sinh 
● Làm tình nguyện viên tại trường khi cần thiết 

 
Hội đồng Gia đình 
Mỗi cơ sở của STRIVE Prep có một Hội đồng Gia đình họp hàng tháng. Hợp tác với 
hiệu trưởng và các nhân viên nhà trường, Hội đồng Gia đình sẽ xem xét dữ liệu kết 
quả hoạt động của trường và thông tin về chương trình giáo dục, và khi cần, cung 
cấp ý kiến phản hồi và khuyến nghị. Hội đồng cũng xác định các chủ đề quan trọng 
dựa trên nhu cầu học tập và xã hội-cảm xúc của học sinh và toàn bộ cộng đồng 
trường học để chia sẻ với nhân viên nhà trường và các gia đình khác. Cuối cùng, các 
thành viên Hội đồng Gia đình đóng vai trò chính trong việc giúp lập kế hoạch hoạt 
động, xây dựng niềm tự hào về trường, và chia sẻ thông tin quan trọng với các gia 
đình khác trong toàn trường. Ba thành viên của hội đồng gia đình được bầu bởi hội 
phụ huynh/người giám hộ, một giáo viên do khoa bầu chọn và một thành viên cộng 
đồng do hiệu trưởng bổ nhiệm. Mỗi khu vực được một Đại diện Phụ huynh đại diện 
trong Ban Quản trị của STRIVE Prep. Tất cả các Thành viên Hội đồng đều được liệt kê 
trên trang web của STRIVE Prep. 
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Cam kết của Nhà trường-Gia đình 
Cam kết của Nhà trường-Gia đình, có trên trang 26 của cuốn sổ tay này, nêu ra 
những yêu cầu chung và cụ thể đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh/người giám 
hộ. Công việc chúng ta cùng nhau thực hiện là mối quan hệ hợp tác ba bên, và mọi 
hành động của chúng ta cần được định hướng theo những yêu cầu khắt khe nhất 
để đảm bảo chất lượng giáo dục cao nhất cho mọi trẻ em.  
 
Bảo vệ Trẻ em và Báo cáo Lạm dụng 
Tất cả nhân viên của STRIVE Prep đều là những báo cáo viên bắt buộc và được luật 
pháp yêu cầu phải báo cáo hành vi lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em nếu họ nghi ngờ 
hợp lý rằng có sự lạm dụng hoặc bỏ bê đang xảy ra. Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể 
báo cáo nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em bằng cách liên hệ với Đường dây 
nóng về Lạm dụng và Bỏ bê Trẻ em Colorado theo số 844-264-5437. 
 
Yêu cầu đối với Học sinh 
Tại STRIVE Prep, chúng tôi tin tưởng vào việc cung cấp một môi trường giáo dục vui 
vẻ nhưng vẫn đủ nghiêm khắc đối với các học sinh của mình. Trong suốt ngày học, 
có thể thấy các học sinh tại STRIVE Prep học tập chăm chỉ, hợp tác với bạn bè đồng 
trang lứa và luôn tươi cười vì có được niềm vui. Việc học tập và đảm bảo an toàn của 
học sinh là ưu tiên số một của chúng tôi và đó là lý do tại sao STRIVE Prep đặt ra yêu 
cầu cao đối với tất cả học sinh vào mọi thời điểm trong ngày. Môi trường học tập an 
toàn là nền tảng cho việc học tập tại STRIVE Prep. Chính sách của STRIVE Prep là 
phải duy trì tại trường học một môi trường an toàn có lợi cho việc học tập để cung 
cấp cơ hội giáo dục thích hợp cho tất cả học sinh. 
 
Theo dõi Hành vi 
Để đảm bảo duy trì thành công văn hóa học đường tích cực, hệ thống quản lý hành 
vi được sử dụng tại STRIVE Prep tập trung vào việc giúp học sinh thuộc lòng các giá 
trị và yêu cầu của nhà trường. Class Dojo là hệ thống giám sát hành vi được sử dụng 
tại trường STRIVE Prep - Ruby Hill. Hệ thống này được sử dụng theo những cách sau: 
● Khuyến khích học sinh hướng tới hành vi tích cực thông qua việc trao “điểm”, đặc 

biệt cho các hành động liên quan đến Niềm tin Cốt lõi của chúng tôi. 
● Củng cố các yêu cầu đề ra bằng cách trừ điểm cho những hành vi không mong 

muốn và không được kỳ vọng. 
● Học sinh sẽ có cơ hội “mua” các thứ dựa trên điểm Dojo có được, bao gồm trải 

nghiệm, đặc quyền, trách nhiệm trong lớp học và các vật dụng nhỏ như nhãn 
dán, bút chì và “đồ chơi vặt”. 

● Phụ huynh được khuyến khích tham gia lớp học Dojo của con mình để nhận tin 
nhắn từ giáo viên và có thể theo dõi ngày học của trẻ (điểm kiếm được hay bị 
mất và lý do). 

 

Kỷ luật Trường học 
STRIVE Prep triển khai Ma trận Hành vi DPS phù hợp với Chính sách Kỷ luật DPS; quý 
vị có thể tìm thấy chính sách DPS đầy đủ trên trang web của Hội đồng Giáo dục Học 
khu Công lập Denver, Chính sách JK-R. Đối với các câu hỏi liên quan đến Ma trận 
Hành vi DPS hoặc việc triển khai, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường học của quý 
vị. Bản sao của Ma trận Hành vi DPS cập nhật nhất cũng có sẵn tại văn phòng lễ 
tân.  
 
Nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm triển khai các chính sách kỷ luật của trường 

https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=ANJTQQ767F06
https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=ANJTQQ767F06
https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=ANJTQQ767F06%23
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học phải làm điều này mà không được phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, 
quốc gia xuất xứ, dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, khuynh hướng tình dục 
hoặc bản dạng giới.  
 
Hậu quả cho Hành vi Chung ở Trường 
Khi học sinh không thể hiện được niềm tin cốt lõi, hoặc vi phạm nội quy nhà trường, 
các em có thể phải nhận một hoặc nhiều hậu quả sau đây, hậu quả cụ thể tùy thuộc 
vào tình huống: 

● Cảnh báo bằng lời 
● Thời gian để nguôi giận hoặc tạm dừng hoạt động 
● Thay đổi chỗ ngồi trong lớp học 
● Thời gian tự suy ngẫm 
● Thông báo bằng văn bản cho phụ huynh/người giám hộ 
● Cuộc họp của học sinh với hiệu phó hoặc hiệu trưởng 
● Họp với phụ huynh/người giám hộ 
● Tịch thu những vật dụng làm gián đoạn môi trường học tập 
● Mất các đặc quyền (ví dụ: giải lao, nói chuyện trong bữa trưa, hoạt động thể 

thao, giờ tự chọn, hoạt động sau giờ học, chuyến đi thực tế, hoặc những thứ 
khác) 

● Đình chỉ học tập (trong và ngoài trường học) và đuổi học chỉ được sử dụng 
tuân theo luật của DPS và tiểu bang. Vui lòng gặp hiệu trưởng hoặc đến văn 
phòng lễ tân.  

 
Bất kỳ cấu phần có liên quan nào của IEP hoặc Mục 504 của học sinh (ví dụ: kế 
hoạch can thiệp hành vi, các biện pháp trợ giúp, v.v.) đều được tính đến khi xác định 
hậu quả hành vi đối với học sinh khuyết tật. 
 
Kiềm chế Học sinh  
STRIVE Prep tuân theo Chính sách Kiềm chế Học sinh của Học khu Công lập Denver. 
Chính sách này phải được thực hiện bằng cách sử dụng phán đoán chuyên môn 
đúng đắn, có để ý đến sự an toàn, phúc lợi và phẩm giá của các thành viên trong 
cộng đồng trường học. 
 
Chỉ những nhân viên được chứng nhận và được đào tạo mới được kiềm chế học 
sinh. Kiềm chế thân thể chỉ có thể được sử dụng trong các trường hợp sau: 

● Để bảo vệ học sinh đang bị kiềm chế hoặc những người khác khỏi mối đe dọa 
gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng, có nhiều khả năng xảy ra hoặc sớm sẽ xảy ra 

● Trong trường hợp khẩn cấp khi các biện pháp khác ít hạn chế hơn không 
thành công hoặc nhân viên xác định rằng các biện pháp thay thế đó sẽ không 
phù hợp hoặc không hiệu quả trong các tình huống đó 

 
Những hành vi như vậy không cấu thành hành vi lạm dụng trẻ em và sẽ không được 
hiểu là cấu thành hành vi trừng phạt thân thể theo ý nghĩa và mục đích của chính 
sách này. 
 
Kiềm chế không bao gồm:  
1. Việc sử dụng các thiết bị bảo vệ hoặc thiết bị thích ứng để hỗ trợ về mặt thể chất, 
ngăn ngừa thương tích hoặc các thủ thuật y tế tự nguyện hoặc cứu sống;  
2. Giữ học sinh dưới 5 phút để bảo vệ học sinh hoặc người khác; hoặc 

https://go.boarddocs.com/co/dpsk12/Board.nsf/goto?open&id=ANJTQQ767F06%23
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3. Việc dừng hoạt động của học sinh. Dừng hoạt động là việc sắp xếp học sinh riêng 
với một người lớn để học sinh có thể suy nghĩ về hành vi không phù hợp trước khi 
tham gia lại lớp học hoặc hoạt động khác liên quan đến trường học.  
 
Kỷ luật ECE-Lớp 3 
Theo chính sách của Học khu Công lập Denver, không được đuổi học học sinh nào 
từ ECE đến lớp 3 khỏi Học khu Công lập Denver, ngoại trừ trường hợp sở hữu súng 
theo quy định của luật liên bang. Việc đình chỉ học đối với học sinh ở các cấp lớp này 
chỉ dành cho những vi phạm nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến sự an toàn của 
nhân viên và học sinh. Việc nâng bậc kỷ luật theo Ma trận Hành vi của Học khu Công 
lập Denver đối với các vi phạm Loại 1, 2 hoặc 3 tái diễn không được áp dụng cho học 
sinh từ ECE đến lớp 3. Học sinh ở các cấp lớp này cũng không bị xác định là “thường 
xuyên gây rối”.  
 
Bắt nạt và Bắt nạt trên mạng 
STRIVE Prep cam kết cung cấp một môi trường học an toàn và bảo đảm cho tất cả 
học sinh. Chúng tôi tin rằng học sinh cần được học tập trong một môi trường không 
bị đe dọa, quấy rối và không phải chịu bất kỳ loại hành vi bắt nạt nào, bao gồm cả 
bắt nạt trên mạng.  
 
Bắt nạt là hành động ép buộc hoặc dọa nạt nhằm có được sự kiểm soát đối với 
người khác hoặc gây tổn hại về mặt thể chất, tâm thần hoặc cảm xúc cho người 
khác. Bắt nạt có thể là lời nói, trên văn bản hoặc thông qua phương tiện điện tử, 
hoặc qua cử chỉ hoặc hành động thân thể.  
 
Bắt nạt vì bất kỳ lý do gì đều bị cấm tại tất cả các trường học của STRIVE Prep, cả 
trong khuôn viên trường học và tại các sự kiện do trường bảo trợ. Nếu một học sinh 
có hành vi bắt nạt, học sinh đó sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật phù hợp với Ma 
trận Hành vi DPS. STRIVE Prep sẽ hỗ trợ học sinh và nhân viên trong việc phòng 
chống bắt nạt, can thiệp ngay lập tức vào các vụ bắt nạt đã biết, làm việc với học 
sinh để thay đổi hành vi bắt nạt và hỗ trợ các nạn nhân của hành vi bắt nạt, đồng 
thời ghi nhận và khen ngợi các hành vi tích cực và mang tính hỗ trợ. Những nỗ lực 
này được thiết kế để duy trì một môi trường không có bắt nạt. 
 
Bắt nạt cũng có thể xảy ra thông qua các phương tiện điện tử khi học sinh ở ngoài 
khuôn viên trường. Nếu những hành vi bắt nạt đó làm gián đoạn môi trường học 
đường, STRIVE Prep có thể áp dụng biện pháp kỷ luật. 
 
Nếu xảy ra bắt nạt, học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ phải báo ngay cho hiệu 
trưởng, hiệu phó, quản trị viên, giáo viên hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần. Nhân 
viên sau đó sẽ điều tra (các) vụ việc một cách kỹ lưỡng và bảo mật, trong phạm vi có 
thể, và chọn biện pháp khắc phục thích hợp. Nếu phụ huynh/người giám hộ cảm 
thấy biện pháp khắc phục là chưa đầy đủ, họ có thể gửi email đến 
managementdirectors@striveprep.org. Việc trả đũa những người tham gia vào cuộc 
điều tra sẽ không được dung thứ.  
 
Bắt nạt được xếp vào dạng hành vi quấy rối và có thể cấu thành hành vi vi phạm dân 
quyền khi hành vi này dựa trên chủng tộc, dân tộc, giới tính, thiên hướng tình dục, 
bản dạng giới, tôn giáo, quốc gia xuất xứ, tổ tiên, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình 
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trạng cựu chiến binh hoặc khuyết tật. Để biết thêm thông tin về quấy rối, vui lòng 
xem phần Quấy rối trong cuốn sổ tay này hoặc liên hệ với hiệu trưởng của quý vị.  
 
Safe2Tell  
Safe2Tell Colorado được thiết kế để giúp học sinh báo cáo ẩn danh bất kỳ hành vi đe 
dọa nào gây nguy hiểm cho bản thân, trường học, bạn bè, gia đình hoặc cộng đồng 
của quý vị. Safe2Tell CO là ẨN DANH - điều này có nghĩa là danh tính của quý vị với 
tư cách là bên báo cáo là KHÔNG XÁC ĐỊNH. Safe2Tell chỉ muốn nghe quan ngại của 
quý vị và cố gắng để giúp đỡ.  Việc ẩn danh được bảo vệ bởi Luật Tiểu bang 
Colorado. Số điện thoại miễn phí là:  1-877-542-7233 (SAFE). Báo cáo cũng có thể 
được thực hiện trực tuyến. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Safe2Tell và cách tạo báo 
cáo ẩn danh trực tuyến tại safe2tell.org. 
 
Vũ khí  
Không được phép sử dụng súng, dao, chất nổ, hoặc vũ khí thuộc bất kỳ loại nào 
trong trường học, trong khuôn viên trường, bất cứ nơi nào trong cơ sở trường, trên 
phương tiện chuyên chở do trường bảo trợ, hoặc tại bất kỳ sự kiện nào do trường 
bảo trợ hoặc liên quan đến trường học. Bản sao hoặc các vật phẩm có vẻ là vũ khí, 
bao gồm cả vũ khí đồ chơi hoặc có thể được sử dụng một cách hợp lý làm vũ khí 
cũng không được phép. 
 
Bạo lực  
Để đảm bảo rằng cộng đồng STRIVE Prep là an toàn cho tất cả học sinh, hành vi bạo 
lực sẽ không được dung thứ. Bất kỳ học sinh nào thực hiện hoặc đe dọa tiến hành 
hành động bạo lực thể chất tại trường học, trên phương tiện chuyên chở do trường 
bảo trợ, tại một sự kiện liên quan đến trường học, hoặc lên kế hoạch cho hoạt động 
bạo lực như vậy trong ngày học, sẽ nhận được hậu quả thích đáng như được nêu 
trong Ma trận Hành vi DPS. 
 
Ma túy, Rượu bia và Thuốc lá  
Việc học sinh sử dụng, sở hữu, phân phối hoặc bán rượu bia, thuốc lá hoặc ma túy 
bất hợp pháp, bao gồm cả việc sử dụng cần sa mà không có đơn thuốc hợp lệ và 
tuân thủ tất cả các quy tắc sử dụng hiện hành, hoặc lạm dụng thuốc theo toa, đều 
bị cấm trong khuôn viên trường, tại bất kỳ các hoạt động nào do nhà trường cho 
phép, khi học sinh được đưa đón bằng các phương tiện do trường bảo trợ, hoặc bất 
kỳ lúc nào hoặc ở bất kỳ địa điểm nào mà trường tiến hành hoạt động. Việc vi phạm 
chính sách này sẽ dẫn đến hậu quả như được nêu trong Ma trận Hành vi DPS. 
 
Khám xét Học sinh  
Nhân viên của STRIVE Prep có thể tiến hành khám xét tài sản của trường (bao gồm 
nhưng không giới hạn ở tủ khóa của học sinh) nếu trường có mối quan tâm cấp 
thiết, nhu cầu đặc biệt hoặc có nghi ngờ hợp lý về việc vi phạm chính sách hoặc luật 
pháp của trường. Cơ quan quản lý trường học cũng có thể khám xét người và/hoặc 
tài sản cá nhân của học sinh, khu vực bàn học, ba-lô, xe đậu trong khuôn viên trường 
học, hoặc tài sản trường học được giao cho một học sinh cụ thể, bất cứ khi nào cơ 
quan quản lý trường học có nghi ngờ hợp lý rằng các vật dụng được coi là bất hợp 
pháp, gây rối hoặc vi phạm chính sách hoặc luật của trường, hoặc những vật dụng 
đó đang được sử dụng theo cách vi phạm chính sách hoặc luật của trường đang 
được học sinh sở hữu. Các viên chức nhà trường sẽ tạm giữ một học sinh nếu có 
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nghi ngờ hợp lý rằng học sinh đang sở hữu ma túy, chất gây nghiện, vũ khí, chất nổ, 
hoặc hàng phi pháp nguy hiểm khác và nếu việc sở hữu đó có thể tạo thành mối 
nguy hiểm rõ ràng và cấp bách đối với sự an toàn và phúc lợi hoặc tài sản của 
trường.  
 
Phương tiện Chuyên chở 
Phương tiện chuyên chở chỉ được đảm bảo dành cho những học sinh khuyết tật đủ 
tiêu chuẩn hoặc vô gia cư. Nếu quý vị cho rằng quý vị hoặc con quý vị có thể hội đủ 
điều kiện để nhận các dịch vụ chuyên chở, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường 
học của quý vị hoặc nhân viên xã hội/chuyên gia tâm lý học đường. Để biết thêm 
thông tin về các dịch vụ dành cho các học sinh vô gia cư, vui lòng liên hệ với nhân 
viên xã hội/chuyên gia tâm lý học đường tại trường của quý vị hoặc truy cập 
http://thecommons.dpsk12.org/Page/1147.  
 
Trong một số trường hợp, dịch vụ chuyên chở có thể được cung cấp cho một số khu 
vực nhất định hoặc có thể có thẻ đi xe buýt dành cho học sinh. Vui lòng liên hệ với 
hiệu trưởng trường học của quý vị để biết thêm thông tin. 
 

Chính sách Chung của Trường 
 
Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng mỗi học sinh đều đi học thường xuyên – 
Mỗi học sinh. Mỗi ngày! Để thành công tại STRIVE Prep, học sinh phải có mặt tại 
trường. Đi học chuyên cần là chìa khóa để đạt được thành tích và không phải tất cả 
việc học ở trường đều có thể được gửi về nhà để học bù. STRIVE Prep tin rằng cả 
phụ huynh/người giám hộ và học sinh đều có trách nhiệm đảm bảo rằng học sinh đi 
học hàng ngày và tuân thủ các quy tắc đi học chuyên cần để có được môi trường 
giáo dục thích hợp. 
 
Tất cả các trường học của STRIVE Prep đều có các chính sách rõ ràng nêu rõ các 
hướng dẫn và yêu cầu về đi học chuyên cần. Trường học cũng có thể xây dựng và 
triển khai các kế hoạch đi học chuyên cần của cá nhân hoặc toàn trường phù hợp 
với chính sách của STRIVE Prep và luật tiểu bang để khuyến khích học sinh đi học 
hàng ngày.  
 
Bản sao lịch học có sẵn trên trang web của mỗi trường tại www.striveprep.org.  
 
Giữ gìn Vệ sinh  
Học sinh phải rửa tay hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay sau khi sử dụng nhà vệ 
sinh, trước và sau bữa ăn và vào bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày theo yêu cầu 
của ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên. Khi có thể, học sinh cần che mũi 
miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác và rửa tay 
sạch bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Học sinh cần tránh đưa 
tay chưa rửa chạm vào mắt, mũi và miệng.    
 
Ngày học 
Cửa trường mở lúc 7:45 mỗi buổi sáng. Học sinh không được đến trường trước 7:45 
sáng. Học sinh phải đến trường trong khoảng từ 7:45 đến 8 giờ sáng. Buổi họp sáng 

http://www.striveprep.org/
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bắt đầu đúng vào 8:00 giờ sáng. Học sinh đến sau 8 giờ sáng sẽ bỏ lỡ thời gian sinh 
hoạt cộng đồng và học tập thiết yếu. 
 
Trường học cho đến 3 giờ chiều. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. 
 
Đi học muộn 
Học sinh đến trường từ 8:01 sáng trở đi, được đo bằng đồng hồ của trường được coi 
là đi muộn.  
 
Học sinh đi muộn sẽ bỏ lỡ thời gian học tập quý báu. Nếu học sinh đi học muộn 
nhiều lần, phụ huynh/người giám hộ có thể được gọi đến gặp giáo viên và/hoặc 
quản trị viên để giải quyết vấn đề đi học đúng giờ và ký cam kết đi học đúng giờ.  
 
Tan học/Đón học sinh 
STRIVE Prep cho học sinh tan học lúc 3 giờ chiều. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Phụ 
huynh/người giám hộ có trách nhiệm đảm bảo đón học sinh rời trường đúng giờ.  
 
Phụ huynh/người giám hộ và những người liên hệ khẩn cấp nếu cần, sẽ được gọi 
sau khi tan học nếu học sinh không được đón trong một khoảng thời gian hợp lý, 
theo quyết định của hiệu trưởng. Nếu con quý vị chưa được đón và chúng tôi không 
thể liên lạc với bất kỳ ai có tên trong danh sách liên hệ khẩn cấp, nhà trường có 
quyền liên hệ với các cơ quan thích hợp, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật. 
Ngoài ra, nhà trường có quyền thu phí giữ trẻ đối với những trường hợp đón trẻ 
muộn thường xuyên. Bất kỳ trẻ nào bị bỏ lại trường nhiều lần sẽ cần phải họp phụ 
huynh/người giám hộ để lên kế hoạch đón khi tan học.  
  
Nghỉ học sớm 
Học sinh muốn rời khỏi trường sớm phải được phụ huynh/người giám hộ hoặc cá 
nhân được ủy quyền đến đón. Phụ huynh/người giám hộ hoặc cá nhân được ủy 
quyền sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và phải đăng ký cho học sinh rời 
trường bằng cách sử dụng nhật ký đi học chuyên cần của trường trước khi học sinh 
được cho rời đi. Không học sinh nào được phép rời trường mà không có người lớn là 
người giám hộ hợp pháp của học sinh hoặc người lớn đã được người giám hộ hợp 
pháp chấp thuận bằng văn bản. Văn bản chấp thuận phải có chữ ký gửi trước cho 
nhà trường ghi rõ tên, địa chỉ, và số điện thoại hiện tại của người lớn cũng như ngày 
đón cụ thể. Vào đầu năm học, phụ huynh/người giám hộ sẽ nộp một mẫu thông báo 
liệt kê tên và thông tin của bất kỳ cá nhân nào ngoài phụ huynh/người giám hộ, 
những người được ủy quyền để đón con của họ.  
 
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhân viên sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh của 
những người mới hoặc chưa được biết khi đến đón học sinh. 
 
Thông tin Chung và Quy trình Đi học Chuyên cần 
Chúng tôi nhận thấy rằng một số trường hợp nghỉ học là không thể tránh khỏi do 
vấn đề sức khỏe hoặc các tình huống khác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết rằng khi 
học sinh nghỉ học quá nhiều – bất kể vì lý do gì – có thể khiến các em bị thụt lùi 
trong việc học. Dù những lần nghỉ học này có lý do hay không có lý do - chúng đều 
làm mất thời gian học trên lớp và mất cơ hội để học tập. Học sinh cần đến trường 
hàng ngày, trừ trường hợp bị bệnh nặng, gồm bệnh lây nhiễm, hoặc các trường hợp 
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khác được nêu dưới đây là nghỉ học “có lý do”. Nghỉ học quá hai ngày do bị bệnh có 
thể cần đến xác minh bằng văn bản của bác sĩ. Chúng tôi sẽ liên lạc với phụ 
huynh/người giám hộ ngay lập tức trong mọi trường hợp nghỉ học không lý do.  
 
Học sinh có trách nhiệm học bù do nghỉ học. Nếu dự định nghỉ học, phụ 
huynh/người giám hộ và học sinh nên chủ động yêu cầu học bù trước.  
 
Thông báo Nghỉ học 
Phụ huynh/người giám hộ phải thông báo cho nhà trường trước 9 giờ sáng vào ngày 
học sinh nghỉ học, cung cấp lý do và thời gian học sinh sẽ đi học trở lại; tuy nhiên, 
chúng tôi khuyến khích phụ huynh/người giám hộ thông báo trước cho nhà trường 
về các lần nghỉ học càng sớm càng tốt.   
 
Tùy thuộc vào trường hợp, có thể cần đến tài liệu bằng văn bản để đánh dấu lần 
nghỉ học đó là “có lý do”.  
 
Khi đi học trở lại, mỗi học sinh đã nghỉ học và phụ huynh/người giám hộ đã không 
gọi đến trường, có trách nhiệm cung cấp cho Quản lý Văn phòng một thông báo từ 
phụ huynh/người giám hộ (hoặc người có trách nhiệm khác), trong đó nêu rõ (các) lý 
do nghỉ học/đi học muộn (lưu ý cần ghi rõ ngày tháng và bao gồm bất kỳ thông tin 
nào khác được liệt kê bên dưới có thể cần thiết cho lần nghỉ học cụ thể).   
 
Xin lưu ý: Khi học sinh nghỉ học, phụ huynh/người giám hộ sẽ nhận được một cuộc 
điện thoại tự động mỗi ngày học sinh nghỉ học.  
 
Nghỉ học có Lý do 
Nghỉ học có lý do là nghỉ học có sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ và được 
sự chấp thuận của hiệu trưởng vì một trong những lý do sau: 

● Bệnh tật hoặc tình trạng sức khỏe của học sinh;  
● Có người thân mất; 
● Có hẹn khám sức khỏe tâm thần hoặc y tế (ví dụ: bác sĩ, nha sĩ, liệu pháp),  
● Tuân thủ một ngày lễ tôn giáo;  
● Nghỉ học do các biện pháp kỷ luật của trường (ví dụ: đình chỉ học),  
● Nghĩa vụ pháp lý (ví dụ: hầu tòa, dịch vụ cộng đồng)  
● Ngày sức khỏe tâm thần do phụ huynh/học sinh xác định (2 ngày mỗi năm); 

hoặc 
● Cam kết không tránh được của học sinh (phụ huynh/người giám hộ cần trao 

đổi với hiệu trưởng để xác định xem lần nghỉ học đó có lý do hay không).  
 

Nhà trường có thể yêu cầu tài liệu từ phụ huynh/người giám hộ để nhà trường xác 
nhận việc nghỉ học là có lý do (ví dụ: tài liệu bằng văn bản từ phụ huynh/người giám 
hộ và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc bằng chứng về lý do học 
sinh nghỉ học).  
 
Nghỉ học Không có Lý do 
Nghỉ học không có lý do là nghỉ học mà không đáp ứng các tiêu chí về nghỉ học có 
lý do hoặc khi phụ huynh/người giám hộ không cung cấp giấy tờ văn bản cần thiết 
cho lần nghỉ học có lý do. Ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở các kỳ nghỉ của 
gia đình và/hoặc học sinh, các tình huống giữ trẻ và các hoạt động không liên quan 
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đến trường học. Nếu quý vị biết trước con mình sẽ phải nghỉ học vì bất kỳ lý do gì, 
vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của con quý vị để trao đổi về cách các em có thể 
tránh bỏ lỡ bài học ở trường.  
 
Xin lưu ý: Hiệu trưởng nhà trường sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc học sinh 
nghỉ học có lý do hay không, chứ không phải gia đình. Ngoài ra, nếu học sinh bỏ lỡ 
một lượng đáng kể buổi học do nghỉ học, nhân viên nhà trường sẽ làm việc với gia 
đình để xác định một kế hoạch đi học đều đặn.  
 
Trốn học 
Luật tiểu bang bắt buộc học sinh từ 17 tuổi trở xuống phải đi học đầy đủ. Mục tiêu 
của luật và chính sách về việc đi học và trốn học là để hỗ trợ học sinh và gia đình và 
giảm bớt các rào cản đối với việc đi học đầy đủ.  
 
Học sinh nghỉ học không có lý do bốn lần trong một tháng hoặc 10 lần nghỉ học 
không có lý do trong một năm có thể được báo cáo cho DPS để lập hồ sơ về việc 
trốn học. STRIVE Prep được yêu cầu báo cáo về học sinh để lập hồ sơ về việc trốn học 
nếu học sinh đó nghỉ học không có lý do nhiều hơn ba mươi (30) ngày.  
 
Trước khi báo cáo việc trốn học, hiệu trưởng nhà trường sẽ thông báo cho phụ 
huynh/người giám hộ về việc nghỉ học không có lý do và yêu cầu một cuộc họp với 
phụ huynh/người giám hộ để trao đổi về việc nghỉ học và xây dựng một kế hoạch đi 
học đầy đủ. Lập hồ sơ về việc trốn học có thể được xem xét nếu các hành động do 
nhà trường thực hiện không thành công trong việc giảm đáng kể thời gian nghỉ học 
của học sinh, và sự can thiệp và giám sát của tòa án là cần thiết để hỗ trợ nhà trường 
giảm thời gian nghỉ học của học sinh.  
 
Nếu quý vị cho rằng con mình cần một kế hoạch đi học đầy đủ hoặc quý vị muốn 
biết thêm thông tin về quy trình giải quyết việc trốn học, vui lòng liên hệ với 
hiệu trưởng của con quý vị.  
 
 
Trường hợp Khẩn cấp trong Gia đình 
Trong trường hợp khẩn cấp, phụ huynh/người giám hộ cần liên hệ với Văn phòng 
Chính qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp. Để đảm bảo an toàn và lưu giữ hồ sơ chính 
xác của tất cả học sinh, phụ huynh/người giám hộ không được đưa học sinh ra khỏi 
khuôn viên trường học hoặc liên lạc với học sinh trong lớp học khi chưa có sự chấp 
thuận trước của nhân viên nhà trường.  
 
Tai nạn hoặc Cấp cứu Y tế 
Nếu một trường hợp cấp cứu y tế hoặc tai nạn nghiêm trọng xảy ra với học sinh ở 
trường hoặc tại một sự kiện của trường ngoài khuôn viên trường, việc sơ cứu sẽ 
được thực hiện và phụ huynh/người giám hộ của học sinh đó sẽ được liên hệ ngay 
lập tức. Nếu không liên lạc được với phụ huynh/người giám hộ, một người có tên 
trong biểu mẫu y tế của học sinh (hoặc thẻ liên lạc khẩn cấp) hoặc bác sĩ gia đình sẽ 
được liên hệ. Trong tình huống cần thiết, nhà trường sẽ gọi Dịch vụ Y tế Cấp cứu 
(911).  
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Cho Học sinh dùng Thuốc 
Thuốc chỉ có thể được cho dùng theo chỉ định của bác sĩ hoặc nha sĩ và có sự ủy 
quyền rõ ràng bằng văn bản của phụ huynh/người giám hộ. Đơn cho phép dùng 
thuốc phải được điền và ký tên bởi phụ huynh/người giám hộ và bác sĩ. Quý vị có thể 
lấy mẫu đơn cho phép dùng thuốc từ Văn phòng Chính. Thuốc phải được cung cấp 
cho nhà trường cùng với hộp thuốc gốc và nhãn ghi rõ tên trẻ, tên thuốc, liều 
lượng, số lần/ngày, phương pháp và ngày ngừng sử dụng thuốc (nếu có ). Tài liệu 
bổ sung có thể được yêu cầu để cho học sinh dùng thuốc trong các sự kiện của 
trường được tổ chức ngoài giờ học.   
 
Đóng cửa trường/Hoãn/Tan học sớm 
Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, STRIVE Prep sẽ tuân theo quyết định Học 
khu Công Lập Denver để đóng cửa trường hoặc hoãn giờ đến lớp. Việc đóng cửa và 
hoãn giờ của Học khu Công Lập Denver được thông báo trên tất cả các đài phát 
thanh và truyền hình Metro Denver và được đăng trên trang web của họ, 
www.dpsk12.org. Khi có thể, STRIVE Prep cũng sẽ cố gắng thông báo thông tin này 
cho các gia đình không muộn hơn 5:30 sáng thông qua nhiều kênh bao gồm - cuộc 
gọi tự động và tin nhắn văn bản cũng như thông qua các thông báo được đăng trên 
trang web của chúng tôi www.striveprep.org và các trang mạng xã hội dành riêng 
cho trường học. Phụ huynh/người giám hộ và học sinh có trách nhiệm truy cập các 
thông tin này. 
 
Trong những trường hợp hiếm hoi, điều kiện cơ sở vật chất của trường học hoặc các 
biến số bên ngoài không thể kiểm soát được khác có thể cần đến việc tan học sớm 
khẩn cấp hoặc đóng cửa trường học. STRIVE Prep sẽ thông báo cho phụ 
huynh/người giám hộ về những trường hợp này và bất kỳ hướng dẫn liên quan nào 
về những thay đổi đối với việc tan học hoặc lịch học thông qua điện thoại hoặc tin 
nhắn văn bản được ghi âm, cùng với các thông báo trên trang web STRIVE Prep, 
Class Dojo và các trang truyền thông xã hội chính thức của STRIVE Prep. 
 
Các chuyến đi thực tế, Dã ngoại và các Cơ hội Giáo dục Ngoài trời 
Các chuyến đi thực tế, dã ngoại và các cơ hội giáo dục ngoài trời là một phần trong 
trải nghiệm giáo dục của học sinh tại STRIVE Prep và giúp cho học sinh tiếp cận với 
nhiều cơ hội giáo dục không có trong lớp học. Phụ huynh và người giám hộ hiểu 
rằng việc tham gia vào bất kỳ chuyến đi thực tế hoặc cơ hội giáo dục ngoài trời nào 
có thể khiến con họ gặp rủi ro, bao gồm tai nạn, thiệt hại, mất mát hoặc thương tích 
và hiểu rằng STRIVE Prep không chịu trách nhiệm pháp lý cho những rủi ro đó. 
Phiếu cho phép học sinh đi thực tế sẽ được gửi về nhà trước mỗi chuyến đi thực tế 
và học sinh không được tham gia chuyến đi thực tế trừ khi phiếu cho phép đã ký tên 
được gửi lại. Phụ huynh/người giám hộ có thắc mắc về các chính sách chung đối với 
chuyến đi thực tế cần nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường, các câu hỏi về chuyến 
đi thực tế cụ thể cần được chuyển đến giáo viên/nhân viên quản lý chuyến đi thực tế 
cụ thể.  
  
Dịch vụ Thực phẩm 
STRIVE Prep cung cấp dịch vụ bữa sáng và bữa trưa cho học sinh của mình. Trường 
có tham gia vào Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia, cung cấp bữa sáng 
miễn phí cho tất cả học sinh và bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá cho những học 
sinh đủ điều kiện. Đơn đăng ký tham gia chương trình có sẵn tại buổi đăng ký, buổi 

http://www.dpsk12.org/
http://www.dpsk12.org/
http://www.striveprep.org/
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hướng dẫn và tại Văn phòng Chính. Các gia đình chịu trách nhiệm về tài chính đối 
với chi phí của bữa trưa theo quy định của Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc 
gia. Những học sinh không đủ điều kiện tham gia chương trình bữa trưa miễn phí 
hoặc giảm giá và không mang tiền ăn trưa hoặc bữa trưa đến trường có thể được 
quản trị viên của trường cho ăn trưa. Mọi khoản phí phát sinh phải được hoàn trả 
đúng hạn tại Văn phòng Chính thông qua Quản lý Văn phòng. Tài khoản học sinh có 
thể bị âm mà không bị phạt; tuy nhiên, các gia đình có trách nhiệm hoàn trả cho 
STRIVE Prep sớm nhất có thể.  
  
Bữa sáng được phục vụ từ 7:45-8 giờ sáng trong lớp học của học sinh. Nếu học sinh 
đến trường muộn hơn 8 giờ sáng, các em sẽ được phục vụ bữa sáng tại Văn phòng 
Lễ tân. Các giáo viên trong lớp cũng sử dụng thời gian này để điểm danh, kiểm tra 
bài tập về nhà của học sinh và cung cấp thông tin trong ngày cho học sinh. 
  
Các gia đình có thể gửi bữa trưa đến trường cho con mình với điều kiện được đựng 
trong một túi hoặc hộp đựng thức ăn trưa có dán nhãn tên của trẻ. Học sinh sẽ 
không được sử dụng tủ lạnh hoặc lò vi sóng. Nếu quý vị gửi bữa trưa đến trường cho 
con mình, chúng tôi mong quý vị gửi những thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng để 
không ảnh hưởng đến việc học của trẻ. Chúng tôi khuyến khích học sinh và gia đình 
đưa ra những lựa chọn lành mạnh đối với thực phẩm mà học sinh mang theo và ăn 
trong ngày học.  
 
Dị ứng ở Học sinh 
Phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm thông báo cho y tá và hiệu trưởng của 
trường nếu con họ bị dị ứng hoặc có những hạn chế trong chế độ ăn uống. Sau 
khi được thông báo, nhà trường sẽ làm việc với quý vị để đáp ứng nhu cầu của con 
quý vị và đảm bảo an toàn cho học sinh. Tài liệu y tế có thể cần thiết và gia đình có 
trách nhiệm cung cấp bất kỳ dược phẩm khẩn cấp cần thiết nào mà con họ có thể 
cần (vd: EpiPen). Y tá, hiệu trưởng và phụ huynh/người giám hộ sẽ làm việc cùng 
nhau để xây dựng một kế hoạch cho trường hợp cấp cứu dị ứng. (chẳng hạn như 
việc cho dùng EpiPen, nếu cần và được nộp cùng với biểu mẫu y tế). Phụ huynh có 
trách nhiệm cập nhật cho nhà trường nếu có bất kỳ thay đổi nào về nhu cầu thuốc 
hoặc dị ứng của con mình.  
 
STRIVE Prep - Ruby Hill cung cấp bữa sáng, bữa trưa và bữa ăn nhẹ đầy đủ dinh 
dưỡng cho học sinh hàng ngày. Các gia đình chỉ có thể gửi một bữa ăn nhẹ hoặc 
bữa sáng đến trường nếu học sinh có sự hạn chế về chế độ ăn uống y tế đã được xác 
minh. Hiệu trưởng hoặc giáo viên chủ nhiệm có quyền cấm bất kỳ học sinh nào 
mang bữa ăn nhẹ, bữa sáng hoặc đồ ăn trưa mà có thể gây xao nhãng việc học.  
 
Vui lòng hạn chế đóng gói các loại thức ăn hoặc đồ ăn nhẹ có chứa đậu phộng cho 
con quý vị. Vui lòng liên hệ với quản lý văn phòng nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần 
hỗ trợ trong việc xác định thực phẩm không chứa đậu phộng. 
 
Tổ chức Sinh nhật cho Học sinh 
Nếu quý vị muốn tổ chức sinh nhật cho con mình trong lớp học, buổi lễ phải do giáo 
viên sắp xếp và diễn ra trong khối “giờ tự chọn”. Quý vị có thể lựa chọn đồ ngọt. Nếu 
quý vị muốn mang đồ ngọt cho lớp của con mình, chúng phải được mua ở cửa hàng 
và niêm phong trước khi mang đến trường. Sẽ không có sản phẩm thực phẩm nào 
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có chứa thành phần đậu phộng được phục vụ cho học sinh. Bánh ngọt mà cần phải 
cắt ra sẽ không được phép. Quý vị phải cung cấp đủ đồ ngọt cho mọi người trong 
lớp nếu đã quyết định mang đồ ngọt đến lớp. 
 
Sử dụng Công nghệ và Truyền thông Xã hội 
Sau khi đăng ký, tất cả học sinh của STRIVE Prep sẽ được cung cấp bản Thỏa thuận 
Sử dụng và Cấp quyền Công nghệ. Việc sử dụng công nghệ hoặc các dịch vụ 
internet của STRIVE Prep sẽ không được cho phép trừ khi học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ ký tên vào thỏa thuận. Tất cả các quy tắc và chính sách ứng xử 
của STRIVE Prep đều áp dụng cho việc sử dụng internet và các thiết bị do nhà 
trường cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở chính sách về quy tắc ứng xử và 
chống bắt nạt, phân biệt đối xử và quấy rối. Học sinh và gia đình cần hiểu rằng học 
sinh sử dụng Internet hoặc các thiết bị do STRIVE Prep cấp có thể bị giám sát và 
không được yêu cầu về quyền riêng tư đối với các thông tin liên lạc được truyền tải 
thông qua việc sử dụng đó. Đây là nội dung tóm tắt của thỏa thuận và chính sách, và 
phụ huynh/người giám hộ và học sinh có thể lấy phiên bản đầy đủ từ Văn phòng 
Chính hoặc tham khảo tài liệu đăng ký của họ.  
 
Sách giáo khoa và Tiểu thuyết trên lớp 
Học sinh có thể được cung cấp sách giáo khoa và tiểu thuyết trên lớp và cần bảo 
quản những cuốn sách này trong tình trạng tốt trong suốt cả năm. Phụ 
huynh/người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm đối với các sách bị hư hại hoặc bị mất và 
có thể bị tính phí.  
 
Ba-lô/Vật dụng Cá nhân 
Tất cả học sinh phải mang một ba-lô đến trường mà có thể đeo trên hai vai và đủ lớn 
để đựng vừa một thư mục có kích cỡ 10”x 14”. Vui lòng không gửi bất cứ thứ gì trong 
ba lô của con quý vị ngoài hộp đựng đồ ăn trưa và thư mục bài tập về nhà. Nếu quý 
vị cần hỗ trợ để được cung cấp ba-lô, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng. 
  
Nhân viên của STRIVE Prep luôn nỗ lực để cung cấp một môi trường học an toàn và 
giàu tính giáo dục. Những đồ vật có giá trị được gửi đến trường cho trẻ có thể bị 
mất, hư hại hoặc bị đánh cắp. Người sở hữu cần đảm bảo tất cả tài sản mang đến 
trường không bị hư hại hoặc mất mát. STRIVE Prep không chịu trách nhiệm tài 
chính hoặc trách nhiệm khác đối với bất kỳ tài sản nào thuộc về học sinh.  
 
Học sinh không được có đồ vật gây xao nhãng hoặc không thích hợp trong ngày 
học, và bất kỳ đồ vật nào như vậy sẽ bị nhân viên nhà trường tịch thu và trả lại vào 
cuối ngày. Rất không khuyến khích học sinh mang đồ chơi và các vật dụng gây xao 
nhãng đến trường. Bất kỳ vật dụng nào như vậy phải được cất trong ba-lô của các 
em trong suốt ngày học. Nếu món đồ đó trở thành vật gây xao nhãng, nó sẽ bị tịch 
thu và phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo. Nếu vi phạm nhiều lần sẽ yêu 
cầu một cuộc họp với phụ huynh/người giám hộ. 
 
Học sinh Sử dụng Điện thoại/Điện thoại Di động 
Khi cần thiết và trong trường hợp khẩn cấp, học sinh có thể dùng điện thoại của 
trường để liên lạc với phụ huynh/người giám hộ của mình. Nếu cần liên lạc với phụ 
huynh/người giám hộ, học sinh phải xin phép nhân viên nhà trường để sử dụng điện 
thoại của trường.  
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Rất không khuyến khích học sinh mang điện thoại di động đến trường. Nếu gia đình 
của học sinh xác định rằng con họ cần phải mang theo điện thoại, thì điện thoại đó 
phải được tắt và cất trong ba-lô của học sinh suốt cả ngày học. Học sinh và gia đình 
phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ gìn điện thoại di động của mình. Nhân viên của 
STRIVE Prep không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành vi trộm cắp, mất mát 
hoặc hư hại đối với điện thoại di động, cũng như nhân viên sẽ không điều tra các 
vấn đề liên quan đến điện thoại di động.  
  
Nơi giữ đồ thất lạc 
Nơi giữ đồ thất lạc nằm gần Văn phòng Chính. Vui lòng liên hệ với Quản lý Văn 
phòng của trường quý vị để biết thêm thông tin. Các món đồ không có người đến 
lấy trong vòng một tháng có thể được quyên góp cho một tổ chức từ thiện theo 
quyết định của STRIVE Prep. 
 
Đồ dùng Học tập 
STRIVE Prep - Ruby Hill cung cấp tất cả các đồ dùng học tập cần thiết và chúng tôi 
yêu cầu quý vị không mang theo bất kỳ đồ dùng học tập nào như thư mục, đồ để 
viết hoặc vở. 
 
Đồng phục 
Áo đồng phục học sinh phải được mua2 từ văn phòng lễ tân của trường và học sinh 
sẽ luôn phải mặc. Bởi vì tất cả học sinh đều mặc đồng phục giống nhau, phụ 
huynh/người giám hộ cần viết tên của con mình bằng bút dạ không phai mực lên 
thẻ gắn trên đồng phục. 
  

Áo: Áo polo ngắn tay của STRIVE Prep hoặc áo sơ mi của STRIVE Prep có logo 
của trường.   
Quần, váy: Quần kaki có thể bao gồm quần dài, quần soóc, váy hoặc áo liền 
quần. Chúng tôi yêu cầu học sinh mặc váy và áo liền quần mặc quần soóc để 
các em thoải mái khi vui chơi vận động, tập thể dục và ngồi đan chéo nhau 
trên thảm.  
Giầy dép: Giày dép phù hợp - không đi giầy cao gót, giầy có bánh xe hoặc 
xăng-đan. 
 
  
Không bắt buộc 
● Áo len: Áo cardigan của STRIVE Prep màu xanh hải quân có logo của 

trường, được mua tại văn phòng lễ tân của trường. Lưu ý rằng học sinh 
không được mặc áo khoác trong ngày học. 

  
Nếu học sinh đến trường mà không có đồng phục phù hợp, nhân viên nhà trường sẽ 
liên hệ với gia đình học sinh và nhà trường sẽ cho học sinh mượn đồ phù hợp, nhưng 
tất cả đồ mượn phải được trả lại cho trường vào cuối ngày. 
  

 
2 Nếu quý vị không thể mua đồng phục học sinh, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng để có thể 
sắp xếp cho con quý vị nhận một bộ đồng phục. 
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Học sinh nên hạn chế sử dụng các phụ kiện (trang sức, đồ trang điểm, v.v.) có thể 
gây xao nhãng cho học sinh hoặc các học sinh khác trong ngày học. Không được đội 
mũ và mũ trùm đầu trong suốt ngày học. Nếu có quan ngại về trang phục hoặc 
ngoại hình của học sinh, nhân viên nhà trường sẽ trao đổi với phụ huynh/người giám 
hộ của học sinh. Lưu ý: nếu chính sách đồng phục xung đột với quan điểm văn 
hóa/tôn giáo, vui lòng thông báo cho hiệu trưởng sớm nhất có thể để có biện pháp 
hỗ trợ. 
  
Chủng ngừa cho Học sinh 
Theo chính sách của Học khu Công lập Denver, không học sinh nào được phép theo 
học hoặc tiếp tục theo học bất kỳ trường nào trong học khu này mà không đáp ứng 
các yêu cầu pháp lý về chủng ngừa bệnh tật trừ khi học sinh được miễn trừ hợp lệ về 
mặt sức khỏe, tôn giáo, cá nhân, hoặc các lý do khác theo quy định của pháp luật. 
 
Chính sách đối với Khách đến thăm 
STRIVE Prep chào đón và khuyến khích khách đến thăm; tuy nhiên, để đảm bảo an 
toàn và phúc lợi của tất cả học sinh và nhân viên nhà trường, tất cả khách đến thăm 
– bao gồm cả phụ huynh/người giám hộ – phải báo cáo trực tiếp với Văn phòng Chính, 
đăng ký và nhận thẻ của khách trong giờ học thông thường. Khách đến thăm cần 
hoạt động theo đúng quy định khi ở trường. Mặc dù phụ huynh/người giám hộ luôn 
được chào đón, họ vẫn nên đặt lịch hẹn trước với giáo viên hoặc quản trị viên. Bởi vì 
các giáo viên phải dạy trong hầu hết thời gian của ngày học, họ không thể rời khỏi lớp 
học để gặp quý vị. Bằng cách liên hệ trước, quý vị có thể hẹn gặp họ trong thời gian 
lập kế hoạch của họ hoặc ngoài giờ học thông thường. Quý vị luôn có thể gọi đến văn 
phòng để sắp xếp thời gian gặp hiệu trưởng nhà trường. Tất cả khách đến thăm phải 
tuân thủ quy tắc ứng xử và nguyên tắc dành cho khách của STRIVE Prep (vui lòng gặp 
văn phòng lễ tân để biết thêm thông tin).  
  
Đồng ý và Tiết lộ Thông tin của Học sinh trên Phương tiện Truyền thông 
STRIVE Prep muốn tôn vinh và nêu bật những thành tích của học sinh và nhân viên 
của chúng tôi, đồng thời thúc đẩy các hoạt động của STRIVE Prep trong cộng đồng 
của chúng tôi. Ví dụ: học sinh hoặc công trình của học sinh có thể được giới thiệu 
trong các tài liệu để đào tạo giáo viên và/hoặc nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về trường học của chúng ta thông qua báo chí, đài phát thanh, TV, trang web, buổi 
trình chiếu, tờ thông tin, bản tin và các loại hình phương tiện truyền thông khác. Khi 
đăng ký, phụ huynh/người giám hộ sẽ được cung cấp một biểu mẫu Đồng ý và Tiết 
lộ Thông tin trên Phương tiện Truyền thông. Nếu có thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ 
với hiệu trưởng trường học của mình.   
 
Phân phối các Tài liệu hoặc Tư liệu Xuất bản 
Các ấn phẩm do trường chuẩn bị và dành cho nhà trường có thể được đăng hoặc 
phân phối cho cộng đồng rộng lớn, với sự phê duyệt trước của hiệu trưởng, cố vấn 
hoặc giáo viên. Những ấn phẩm đó có thể bao gồm áp phích, tờ thông tin, tranh 
tường, v.v. Tất cả các ấn phẩm của trường đều dưới sự giám sát của giáo viên, nhà 
bảo trợ và hiệu trưởng. 
 
Trừ khi học sinh có được sự phê duyệt trước cụ thể của hiệu trưởng, các tài liệu bằng 
văn bản, ảnh chụp, tranh ảnh, đơn từ, phim, băng, áp phích, hoặc các tài liệu nghe 
nhìn khác sẽ không được đăng, bán, lưu hành hoặc phân phối tại trường hoặc trong 
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khuôn viên trường. Các tài liệu được trưng bày mà không có sự phê duyệt này sẽ bị 
loại bỏ. 
 
Thương mại 
Học sinh không được bán bất cứ thứ gì trong khuôn viên của trường mà không có 
sự cho phép của hiệu trưởng. Học sinh không được nhận quyên góp tiền hoặc vật 
chất cho mục đích riêng của các em hoặc cho một tổ chức của các em ở bên ngoài 
trường học mà không có sự cho phép trước của hiệu trưởng. 
 
Tài liệu có Bản quyền và Sở hữu Trí tuệ 
Học sinh phải tuân thủ các quy định của luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ. 
STRIVE Prep nghiêm cấm việc sao chép bất hợp pháp dưới mọi hình thức. Tài liệu có 
bản quyền, cho dù dưới dạng in ấn hay không in ấn; xuất bản trực tuyến; hoặc dưới 
dạng phần mềm, âm nhạc, phương tiện kỹ thuật số hoặc buổi biểu diễn; sẽ không 
được sao chép hoặc thực hiện trừ khi việc sử dụng đó được pháp luật cho phép hoặc 
trừ khi nhận được sự cho phép bằng văn bản thích hợp từ chủ sở hữu bản quyền. 
Học sinh và phụ huynh/người giám hộ cần cam kết hỏi hiệu trưởng trường nếu có 
bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng các tài liệu đó trong quá trình học tập ở trường 
của mình.  
 
Quyền sở hữu và tất cả các quyền và lợi ích đối với tất cả tài sản trí tuệ, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở tài sản trí tuệ dưới dạng bản quyền, bằng sáng chế hoặc 
loại tài sản trí tuệ khác, được học sinh tạo ra trong khóa học và phạm vi ghi danh của 
các em tại STRIVE Prep hoặc thông qua việc sử dụng đáng kể các nguồn lực của 
STRIVE Prep (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất hoặc 
thông tin bảo mật, bí mật thương mại) là tài sản chung của học sinh và STRIVE Prep. 
Học sinh và phụ huynh/người giám hộ của các em giao quyền sở hữu chung và tất 
cả các quyền và lợi ích của quyền sở hữu đó cho STRIVE Prep. STRIVE Prep có thể 
cấp phép lại tư liệu của học sinh cho các tổ chức bên ngoài hoặc sử dụng tư liệu do 
học sinh tạo ra trong các ấn phẩm, để gây quỹ hoặc vì các lý do khác. Trong phạm vi 
có thể, STRIVE Prep sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám hộ và học sinh trước 
khi xuất bản hoặc sử dụng bên ngoài các công trình của học sinh.  
 
Yêu cầu Giải quyết Khiếu nại Chính thức và Không Chính thức  
Ban giám hiệu nhà trường và Ban Quản trị STRIVE Prep phối hợp với nhau để lắng 
nghe và giải quyết các khiếu nại từ phụ huynh/người giám hộ hoặc các thành viên 
cộng đồng.  
 
Trong trường hợp có khiếu nại về hành vi của học sinh hoặc các chính sách của 
trường, STRIVE Prep khuyến khích người khiếu nại trước tiên giải quyết vấn đề trực 
tiếp với nhân viên có liên quan. Nếu người khiếu nại không hài lòng với cách giải 
quyết do nhân viên liên quan đề xuất, nếu cách giải quyết đó không thực tế với hoàn 
cảnh hoặc nếu người khiếu nại cho rằng nhà trường đã vi phạm luật hoặc quy định 
hiện hành, thì người khiếu nại có thể yêu cầu gặp hiệu trưởng nhà trường. Nếu vấn 
đề không được giải quyết kịp thời thông qua hiệu trưởng nhà trường (không muộn 
hơn 5 ngày học sau khi gửi đơn khiếu nại), người khiếu nại có thể yêu cầu giải quyết 
hoặc gửi đơn khiếu nại chính thức bằng cách liên hệ với Giám đốc Quản lý của 
trường. Thông tin liên hệ của Giám đốc Quản lý của trường có thể được lấy từ trường 
hoặc bằng cách liên hệ với managingdirectors@striveprep.org.  

mailto:info@striveprep.org
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Nếu khiếu nại không được giải quyết thỏa đáng thông qua quy trình này, người 
khiếu nại có thể yêu cầu Giám đốc Điều hành của STRIVE Prep (hoặc người được chỉ 
định) xem xét bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản đến info@striveprep.org. Nếu 
khiếu nại này không được Giám đốc Điều hành giải quyết, người khiếu nại có thể gửi 
yêu cầu chính thức để khiếu nại được một hội đồng xem xét.   
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Cấm Phân biệt Đối xử và Quấy rối 
 
Tất cả học sinh và nhân viên tại STRIVE Prep đều có quyền được cảm thấy an toàn và tôn 
trọng. Phù hợp với luật dân quyền liên bang (Tiêu đề VI, Tiêu đề IX, Đạo luật về Người Mỹ 
Khuyết tật, Mục 504, và Đạo luật Cấm Phân biệt Tuổi tác), luật tiểu bang và các chính 
sách của STRIVE Prep. STRIVE Prep không phân biệt đối xử dựa trên màu da, dân tộc, 
giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới tính, tình trạng 
chuyển giới, tôn giáo, quốc gia xuất xứ, tổ tiên, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tình 
trạng cựu chiến binh, khuyết tật hoặc bất kỳ tình trạng nào khác được luật địa 
phương, tiểu bang hoặc liên bang bảo vệ, trong việc tham gia, tiếp cận, hoặc đối xử 
trong các chương trình hoặc hoạt động giáo dục của tổ chức hoặc trong việc làm.  
 
Quấy rối là một hình thức phân biệt đối xử bị nghiêm cấm. STRIVE Prep nghiêm cấm 
việc trả đũa đối với bất kỳ cá nhân nào vì đã khiếu nại với thiện chí hoặc tham gia có 
thiện chí trong việc điều tra về phân biệt đối xử hoặc quấy rối. Tất cả các hình thức phân 
biệt đối xử và quấy rối, bao gồm cả quấy rối tình dục, đều không được dung thứ.  
 
Không có chỗ cho việc phân biệt đối xử và quấy rối trong các trường học, khuôn viên 
trường, địa điểm văn phòng của STRIVE Prep, hoặc ở các môi trường khác có liên kết với 
STRIVE Prep. Hành động phân biệt đối xử hoặc quấy rối của nhân viên, học sinh, gia đình 
và thành viên cộng đồng sẽ không được dung thứ. 
 
Nếu quý vị là học sinh, phụ huynh/người giám hộ, thành viên cộng đồng hoặc nhân viên 
có quan ngại về hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử, bao gồm Tiêu đề IX, vui lòng liên 
hệ với lãnh đạo trường học (hoặc Văn phòng Trung tâm của STRIVE Prep) nơi hành vi đó 
diễn ra hoặc liên hệ với Điều phối viên Tiêu đề IX của STRIVE Prep hoặc liên hệ với 
reportdiscrimination@striveprep.org để báo cáo. Đối với các vụ việc chỉ liên quan đến 
nhân viên của STRIVE Prep, quý vị cũng có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Nhân sự bằng 
cách gửi email đến hrsupport@striveprep.org.  
 
STRIVE Prep sẽ nhanh chóng điều tra tất cả các quan ngại và báo cáo về hành vi quấy 
rối. Để tìm hiểu thêm về các chính sách không quấy rối và không phân biệt đối xử của 
STRIVE Prep và quy trình giải quyết, vui lòng truy cập www.striveprep.org/resources. Bản 
sao đầy đủ các chính sách không quấy rối và không phân biệt đối xử của STRIVE Prep 
cũng như các quy trình giải quyết cũng có sẵn tại mỗi cơ sở trường học và Văn phòng 
Trung tâm.  
 
Tiêu đề IX 
Có thể liên hệ với Điều phối viên Tiêu đề IX của STRIVE Prep tại 
reportdiscrimination@striveprep.org, qua điện thoại theo số: 720.772.4300 hoặc qua thư 
theo địa chỉ STRIVE Prep - Central Office 2480 W. 26th Ave., Suite B-360 Denver, CO 
80211.  Hiệu trưởng tại mỗi cơ sở trường học đều là liên lạc viên Tiêu đề IX. Báo cáo có thể 
được gửi trực tiếp cho liên lạc viên hoặc điều phối viên. Để biết thêm thông tin về các 
chính sách và thủ tục của Tiêu đề IX, vui lòng truy cập www.striveprep.org/resources.   
 

  

mailto:reportdiscrimination@striveprep.org
mailto:hrsupport@striveprep.org
http://www.striveprep.org/resources
http://www.striveprep.org/resources
http://www.striveprep.org/resources
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Thông báo về các Quyền theo FERPA  
 
Đạo luật về Quyền Giáo dục và Riêng tư của Gia đình (FERPA) là luật về quyền riêng 
tư của liên bang cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ (và học sinh đủ điều kiện) 
những biện pháp bảo vệ nhất định liên quan đến hồ sơ giáo dục của con họ. Để bảo 
vệ quyền riêng tư của con quý vị, luật pháp thường yêu cầu các trường học phải yêu 
cầu sự đồng ý bằng văn bản trước khi tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của con 
quý vị từ hồ sơ giáo dục cho những cá nhân khác quý vị. Với tư cách là phụ 
huynh/người giám hộ (hoặc học sinh đủ điều kiện), quý vị cũng có một số quyền 
nhất định đối với hồ sơ giáo dục của con mình.  
 
Để tìm hiểu thêm về FERPA, Hồ sơ Giáo dục, quyền của phụ huynh/người giám hộ 
theo FERPA, Thông tin Danh mục, những thông tin mà STRIVE Prep chỉ định là 
Thông tin Danh mục, và cách quý vị có thể thực hiện quyền chọn không tham gia 
đối với Thông tin Danh mục, vui lòng truy cập www.striveprep.org/resources. Phụ 
huynh/người giám hộ cũng được cung cấp thông tin FERPA khi đăng ký.  
 

 

  

http://www.striveprep.org/resources
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Cam kết giữa Nhà trường và Gia đình Năm học 
2022-23 

 
Đối với Phụ huynh & Người giám hộ: 

● Tôi cam kết ủng hộ chương trình học tập nghiêm ngặt của STRIVE Prep và các 
tiêu chuẩn cao về hạnh kiểm. 

● Tôi cam kết đảm bảo rằng con tôi đi học đúng giờ, mặc đồng phục, mỗi ngày, trừ 
khi nghỉ học có lý do, trong trường hợp đó, tôi sẽ gọi điện cho trường trước 9 giờ 
sáng vào mỗi ngày mà con tôi nghỉ học hoặc đi học muộn. 

● Tôi cam kết theo dõi bài học, bài tập về nhà và điểm số của con tôi thường xuyên. 
Tôi sẽ luôn khuyến khích các con học tập chăm chỉ và đạt được thành tích tốt 
nhất có thể. 

● Tôi cam kết giúp con tôi có được môi trường mà qua đó con có được bàn học 
sạch sẽ và các tư liệu học tập cần thiết để làm bài tập về nhà. 

● Tôi cam kết sẽ gọi cho STRIVE Prep nếu có thắc mắc hoặc quan ngại về sự tiến bộ 
trong học tập hoặc về việc học tập cảm xúc-xã hội của con mình và sẽ tham dự 
các sự kiện cần thiết dành cho phụ huynh/giám hộ trong suốt năm học. 

 
Đối với Học sinh: 

● Con cam kết đi học đúng giờ và mặc đồng phục (trừ khi có chỉ dẫn khác) vào mọi 
ngày.  

● Con hiểu các giá trị của STRIVE Prep và cam kết luôn nỗ lực hết mình để tuân 
theo các giá trị đó. 

● Con cam kết dành sự tôn trọng và quan tâm đầy đủ của mình cho mọi nhiệm vụ. 
● Con cam kết làm bài tập về nhà mỗi tối, mang bài tập ngăn nắp đến trường, và 

nộp bài vào thời điểm thích hợp. 
● Con cam kết nói chuyện thường xuyên và trung thực với phụ huynh/người giám 

hộ về sự tiến bộ ở trường, điểm số, bài tập và hành vi của con. 
 
Ngoài ra, giáo viên và nhân viên nhà trường thực hiện các cam kết sau đây đối với 
học sinh và gia đình: 

● Tôi cam kết hoàn thành tất cả các nghĩa vụ chuyên môn của mình một cách xuất 
sắc và luôn có mặt ở những nơi cần có.  

● Tôi cam kết chuẩn bị đầy đủ cho mỗi lớp học mà tôi sẽ giảng dạy. 
● Tôi cam kết chấm điểm và cung cấp ý kiến phản hồi cho học sinh về các đánh giá 

kỹ năng và thói quen học tập một cách kịp thời như được nêu trong chính sách 
chấm điểm của STRIVE Prep.  

● Tôi cam kết thực thi tất cả các quy tắc và chính sách một cách nhất quán và công 
bằng. 

● Tôi cam kết liên lạc với phụ huynh/người giám hộ của học sinh ít nhất bốn tuần 
một lần, và liên hệ với phụ huynh/người giám hộ của học sinh với tần suất hợp lý 
để trao đổi các ý kiến phản hồi cả tích cực lẫn không tích cực. 

● Tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất đối với học tập và hạnh kiểm. 
● Tôi cam kết coi học sinh của mình như những cá nhân riêng biệt và sẽ không bao 

giờ để mất tiềm năng thực sự của các em. 
 
Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ______________________ Ngày _____________ 
 
Chữ ký của Học sinh ____________________________ Ngày _____________ 
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Thỏa thuận Sử dụng Công nghệ Có trách nhiệm  
 

Sử dụng Có trách nhiệm 
Tất cả các quy tắc và chính sách ứng xử của STRIVE Prep đều áp dụng cho việc sử 
dụng internet và các thiết bị do nhà trường cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở 
chính sách về quy tắc ứng xử và chống bắt nạt, phân biệt đối xử và quấy rối. Học sinh 
vi phạm chính sách hoặc luật của trường khi sử dụng internet của STRIVE Prep hoặc 
các thiết bị do trường cấp sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật. Việc sử dụng bất kỳ 
hình thức công nghệ nào của STRIVE Prep phụ thuộc vào việc ký tên của học sinh và 
phụ huynh/người giám hộ vào thỏa thuận này.  
 
Học sinh và phụ huynh/người giám hộ hiểu rằng tất cả dữ liệu được truyền tải, bao 
gồm cả qua email, trên thiết bị do STRIVE Prep cấp hoặc thông qua việc sử dụng 
dịch vụ internet của STRIVE Prep, có thể bị giám sát và/hoặc truy cập bởi ban giám 
hiệu nhà trường.  
 
Cùng phối hợp với phụ huynh/người giám hộ, STRIVE Prep sẽ giáo dục học sinh về 
việc sử dụng công nghệ và internet một cách phù hợp. STRIVE Prep mong muốn 
phụ huynh/người giám hộ cũng nói chuyện với con mình về việc sử dụng công nghệ 
và Internet một cách phù hợp. Nếu quý vị muốn được hỗ trợ trong cách nói chuyện 
với con mình về việc sử dụng công nghệ phù hợp, vui lòng hỏi hiệu trưởng trường 
học của quý vị để biết các nguồn thông tin.  
 
Tuân thủ CIPA 
STRIVE Prep tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Internet cho Trẻ em (CIPA) do liên bang quản 
lý bằng cách giám sát, lọc và chặn các nội dung Internet được coi là có hại hoặc 
không phù hợp với trẻ chưa thành niên. Chính sách lọc này là bắt buộc theo luật. 
Bản sao Chính sách Lọc Nội dung chi tiết của chúng tôi luôn có sẵn theo yêu cầu.  
 
Bộ lọc nội dung của STRIVE Prep cũng giám sát hoạt động để đảm bảo an toàn và 
chống các hoạt động tự gây hại nhất định (sử dụng các từ khóa hoặc tìm kiếm 
chính đã biết) và cung cấp cảnh báo cho các quản trị viên được chỉ định của cơ sở 
trường học. Việc giám sát và cảnh báo chỉ được thực hiện trong giờ học. Tùy thuộc 
vào nguyên nhân gây ra cảnh báo, cảnh báo có thể được chuyển đến cơ quan thực 
thi pháp luật địa phương hoặc các cơ quan có thẩm quyền thích hợp khác. Bằng 
cách cho phép con quý vị truy cập công nghệ của STRIVE Prep và các thiết bị do 
trường cấp, phụ huynh/người giám hộ đồng ý rằng hệ thống giám sát và cảnh báo 
này không tạo ra bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào cho STRIVE Prep đối với các 
hoạt động trực tuyến của học sinh hoặc hành vi liên quan đến các hoạt động đó. 
STRIVE Prep có thể thay đổi hệ thống giám sát và cảnh báo của mình bất kỳ lúc nào, 
phù hợp với luật tiểu bang và liên bang. Phụ huynh/người giám hộ có thắc mắc về 
hệ thống giám sát và cảnh báo có thể nói chuyện với hiệu trưởng của con họ.  
 
Thiệt hại/Trách nhiệm 
Người dùng là học sinh và gia đình của các em phải chịu trách nhiệm cho các thiệt 
hại tài chính đối với tài sản bị hư hại, bị mất hoặc bị đánh cắp, lên đến và bao gồm 
chi phí thay thế (lên đến $250 cho mỗi Chromebook) theo quyết định của nhà 
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trường. Nếu thiết bị do trường học của con quý vị cấp bị hỏng, bị mất hoặc bị đánh 
cắp, quý vị phải thông báo cho hiệu trưởng nhà trường ngay lập tức.  
 
Vi phạm 
STRIVE Prep có quyền từ chối, thu hồi hoặc đình chỉ các đặc quyền cụ thể của người 
dùng và/hoặc thực hiện các biện pháp kỷ luật khác, nếu cần. Nhà trường sẽ tư vấn 
cho các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp về các hoạt động bất hợp pháp được 
thực hiện thông qua dịch vụ internet của STRIVE Prep. Trường cũng sẽ hợp tác toàn 
diện với các viên chức địa phương, tiểu bang và/hoặc liên bang trong bất kỳ cuộc 
điều tra nào liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào được thực hiện thông 
qua dịch vụ này. 
 
Bằng việc ký tên dưới đây, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều 
khoản được nêu ở trên. Tôi hiểu rằng con tôi sẽ không được phép truy cập vào công 
nghệ hoặc dịch vụ internet của STRIVE Prep cho đến khi cả tôi và con tôi ký tên vào 
thỏa thuận này.  
 
Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ______________________ Ngày _____________ 
 
Chữ ký của Học sinh ____________________________ Ngày _____________  
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Thư của Chương trình Phòng ngừa Tự tử  
(Lớp 4 và 5) 

 
Kính gửi quý Phụ huynh hoặc Người Giám hộ,  
 
STRIVE Prep cam kết đảm bảo sự an toàn và sức khỏe toàn diện của con quý vị, trong đó 
bao gồm cả sức khỏe tâm thần của các em. Trong xã hội của chúng ta, sức khỏe tâm 
thần không được thảo luận công khai như sức khỏe thể chất. Cảm giác trầm cảm 
thường bị che giấu do trẻ bối rối, bẽ bàng hoặc xấu hổ, và việc giữ bí mật này có thể gây 
ra hậu quả nghiêm trọng. 
 
Ở Colorado, tự tử là nguyên nhân hàng đầu cho các trường hợp tử vong ở người từ 10 đến 24 
tuổi; tuy nhiên, tự tử có thể phòng ngừa được. Những trẻ có ý định tự tử thường đưa ra 
những dấu hiệu cảnh báo về tình trạng đau khổ của các em. Phụ huynh/Người giám hộ, giáo 
viên và bạn bè là những người có vị trí quan trọng để có thể nhận ra những dấu hiệu này và 
hỗ trợ các em để có được sự giúp đỡ. Điều quan trọng là không bao giờ được xem nhẹ 
những dấu hiệu cảnh báo này hoặc hứa sẽ giữ chúng bí mật.  
 
Dấu hiệu Cảnh báo: Để ý và Lắng nghe 
Dấu hiệu cảnh báo là dấu hiệu cho thấy một người có thể đang có ý định tự tử. Hầu hết mọi 
người đều đưa ra manh mối hoặc tín hiệu về ý định của họ. Phụ huynh cần luôn xem xét 
nghiêm túc bất kỳ đề cập nào về việc tự tử hoặc các dấu hiệu cảnh báo tự tử. Nếu quý vị 
nhìn thấy/nghe thấy dấu hiệu cảnh báo, hãy tìm kiếm sự trợ giúp ngay lập tức.  

● Lắng nghe những lần nói chuyện về việc tự tử, mà có vẻ tuyệt vọng, thể hiện ra nỗi 
đau, hoặc có vẻ không chịu đựng được sự đau khổ nữa. 

○ “Mình ước chết quách đi cho xong” và “Mình sẽ không còn ở đây để chịu 
đựng điều này thêm nữa”  

● Để ý những thay đổi lớn, chẳng hạn như:  
○ Sự khác biệt đáng kể về ngoại hình, tâm trạng (ví dụ: kích động), hoặc cảm 

xúc (ví dụ: tức giận) 
○ Thu mình một cách cực đoan  
○ Ngủ nhiều hơn hoặc ít đi  
○ Gia tăng các hành vi nguy cơ (bao gồm cả việc sử dụng rượu bia/ma túy)  
○ Giảm hứng thú với những thứ trẻ từng yêu thích 

 
Điều cần làm:  
Dưới đây là những việc quý vị cần làm nếu trẻ có dấu hiệu tự tử:  

1. Hỏi xem con có ổn không. Giữ bình tĩnh. Lắng nghe một cách tích cực và không 
phán xét những lo lắng của trẻ. Chia sẻ lo lắng của quý vị. Tập trung vào lo lắng 
của quý vị đối với sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như sự an toàn của trẻ.  

2. Hỏi trẻ một cách trực tiếp và bình tĩnh xem trẻ có đang nghĩ đến việc tự tử không 
(ví dụ: “Con có đang nghĩ đến việc tự tử không?” "Con có muốn tự làm tổn thương 
bản thân hay tự tử không?")  

3. Nhắc trẻ rằng những khó khăn trong cuộc sống đôi khi thật quá sức chịu đựng, 
nhưng quý vị và trẻ sẽ cùng nhau nỗ lực để giúp trẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi 
khi gặp khó khăn. Có những cách an toàn và lành mạnh để đương đầu với những 
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thách thức trong cuộc sống. Hãy cho trẻ biết rằng quý vị yêu trẻ và luôn có mặt để 
giúp trẻ.  

4. Dạy trẻ nói với một người lớn đáng tin cậy nếu trẻ hoặc một học sinh khác có dấu 
hiệu tự tử. Trẻ không phải tự mình đối phó với khủng hoảng. Luôn có sẵn sự trợ 
giúp. Cho dù bằng cách đến gặp giáo viên, thành viên gia đình, nhà lãnh đạo tôn 
giáo hay nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần, nói chuyện với ai đó về những 
điều mà trẻ đang trải qua có thể giúp trẻ cảm thấy tốt hơn và tìm ra những cách 
mới để đối phó.  

5. Tìm kiếm sự giúp đỡ: Tìm kiếm cho trẻ trợ giúp chuyên môn. Từ bỏ ý định giải 
quyết vấn đề này tại nhà. Hãy nhớ rằng khi con chúng ta gặp khó khăn, trẻ có thể 
cần đến sự hỗ trợ vượt quá những thứ chúng ta có thể cung cấp. Tìm đến trợ giúp 
chuyên môn là một cách để cho con quý vị thấy rằng quý vị yêu chúng. Quý vị, với 
tư cách là bậc cha mẹ, nên dựa vào các chuyên gia; Quý vị sẽ không đơn độc. Nếu 
trẻ đang gặp rủi ro gấp, đừng để chúng một mình; hãy gọi cho đường dây khẩn 
cấp tư vấn ứng phó khủng hoảng.  

● Gọi cho Dịch vụ Tư vấn Ứng phó Khủng hoảng của Colorado, 
1.844.493.TALK (8255), đường dây hỗ trợ 24/7/365 cho bất kỳ ai chịu ảnh 
hưởng bởi khủng hoảng cảm xúc hoặc mất an toàn. Tất cả các cuộc gọi sẽ 
được kết nối với một chuyên gia sức khỏe tâm thần, người cung cấp hỗ trợ 
bảo mật ngay lập tức và kết nối với các nguồn lực khác. Ngoài ra, quý vị có 
thể nhận hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm hỗ trợ khủng hoảng không cần hẹn 
trước gần nhất hoặc thông qua một cuộc trò chuyện văn bản bằng cách 
nhắn tin “talk” gửi 38255. 

● Nếu đang lo lắng gấp cho sự an toàn của trẻ nhưng không biết phải gọi 
cho ai, quý vị có thể báo cáo ẩn danh cho Safe2Tell bằng cách gọi số 
1.877.542.7233 hoặc bằng cách truy cập Safe2Tell.org, hoặc bằng cách sử 
dụng ứng dụng Safe2Tell trên thiết bị di động. Báo cáo sẽ được gửi đến các 
nhóm địa phương, những người có thể đưa ra phản hồi, như quản trị viên 
trường học, chuyên gia sức khỏe tâm thần và cơ quan thực thi pháp luật.  

● Gọi 9-8-8.  
 
Người ta hay lầm tưởng rằng những người thể hiện ý định tự tử hoặc cố gắng tự tử mà 
không chết do tự tử chỉ là đang cố gắng gây sự chú ý chứ không thực sự muốn chết. Ý định 
tự tử hoặc một nỗ lực, thậm chí là nửa vời, cũng đều có nghĩa là người đó đang phải trải qua 
nỗi đau lớn. Bất kỳ ý định hoặc nỗ lực nào, bất kể mức độ nghiêm trọng, đều là dấu hiệu của 
sự đau khổ và phải được coi là điều nghiêm túc: hãy lắng nghe và tìm kiếm sự giúp đỡ cho 
họ.  
 
Tại STRIVE Prep, chúng tôi đã đào tạo các chuyên gia sức khỏe tâm thần và quản trị viên tại 
cơ sở trường học, những người có thể là nguồn trợ giúp cho những học sinh có thể đang 
nghĩ đến việc tự tử hoặc biết một người nào đó như vậy. Vui lòng liên lạc với trường học của 
con quý vị để được liên hệ với nhân viên được đào tạo. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ quý 
vị.  
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Tuyên bố Hiểu rõ về Sổ tay Dành cho Học sinh & 
Gia đình 

 
Tôi xác nhận rằng tôi đã nhận được một bản sao của cuốn Sổ tay Dành cho Học sinh 
& Gia đình của STRIVE Prep - Ruby Hill cho năm học 2022-23. Bằng việc ký tên dưới 
đây, tôi và con tôi hiểu rằng trách nhiệm của chúng tôi là phải làm quen với nội 
dung của cuốn sổ tay và tôi cũng như con tôi đồng ý tuân thủ các chính sách và quy 
trình có trong cuốn sổ tay. Chúng tôi hiểu rằng nếu chúng tôi có thắc mắc về cuốn 
sổ tay hoặc bất kỳ chính sách nào của STRIVE Prep, chúng tôi sẽ nói chuyện với hiệu 
trưởng nhà trường. Ngoài ra, tôi hiểu và đồng ý rằng bằng cách ghi danh cho con 
mình tại STRIVE Prep, tất cả thông tin đăng ký và sự cho phép, đồng ý và tiết lộ 
thông tin của phụ huynh/người giám hộ được hoàn thành thông qua bản đăng ký 
trực tuyến DPS sẽ được mở rộng cho cả STRIVE Prep.    
  
  
 
___________________________             __________________________ 
Tên của Học sinh    Tên của Phụ huynh/Người giám hộ    
 
___________________________             __________________________  
Chữ ký của Học sinh     Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ 
      
___________________________             __________________________ 
Ngày       Ngày 
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