VIETNAMESE

Nha h†c chánh seattleS—thông báo vŠ nh»ng quyŠn hån
chi‰u theo tu chính án bäo vŒ quyŠn hån cûa h†c sinh (PPRA)

Chi‰u theo Tu Chính Án Bäo VŒ QuyŠn Hån Cûa H†c Sinh (Protection of Pupil Rights
Amendment), ÇÜ®c g†i t¡t là (PPRA), các phø huynh và h†c sinh trên 18 tu°i (“h†c sinh h¶i Çû ÇiŠu
kiŒn”) ÇŠu có m¶t sÓ nh»ng quyŠn hån nào Çó vŠ viŒc Nha H†c Chánh Seattle t° chÙc thæm dò š ki‰n,
góp nh¥t và xº døng d» kiŒn cho nh»ng møc Çích quäng cáo, và m¶t sÓ nh»ng viŒc khám cÖ th‹.
Nh»ng quyŠn hån này gÒm có:
• QuyŠn ñÒng Ý trÜ§c khi h†c sinh b¡t bu¶c phäi n¶p m¶t thÖ thæm dò š ki‰n gây quan tâm Ç‰n m¶t
ho¥c nhiŠu lãnh v¿c ÇÜ®c bäo vŒ sau Çây (“nh»ng tin tÙc ÇÜ®c bäo vŒ trong viŒc thæm dò š ki‰n”) n‰u
viŒc thæm dò š ki‰n này ÇÜ®c tài tr® m¶t phÀn ho¥c toàn th‹ bªi m¶t chÜÖng trình cûa B¶ Giáo Døc
Hoa Kÿ (U.S. Department of Education (ED)–
1. Nh»ng t° chÙc chính trÎ ho¥c tín ngÜ«ng cûa h†c sinh ho¥c cûa phø huynh h†c sinh;
2. Nh»ng trª ngåi vŠ tinh thÀn ho¥c tâm lš cûa h†c sinh ho¥c cûa gia Çình h†c sinh;
3. Nh»ng hành vi cÜ xº ho¥c thái Ç¶ vŠ tình døc;
4. Nh»ng hành vi bÃt h®p pháp, chÓng xã h¶i, t¿ kÿ thÎ, ho¥c nhÕ m†n;
5. ChÌ trích nh»ng ngÜ©i khác mà trong Çó bÎ cáo có nh»ng liên hŒ ch¥t chë;
6. ThØa nhÆp h®p pháp nh»ng mÓi dây liên hŒ riêng tÜ, ch£ng hån nhÜ v§i các luÆt sÜ, bác sï
ho¥c tu sï;
7. Hành Çåo, gia nhÆp dåo, ho¥c tín ngÜ«ng cûa h†c sinh ho¥c cûa phø huynh: ho¥c
8. L®i tÙc, ngoài viŒc ÇÜ®c luÆt pháp b¡t bu¶c Ç‹ ÇÜ®c h¶i Çû diŠu kiŒn vào trong chÜÖng trình.
•NhÆn ÇÜ®c giÃy thông báo và có cÖ h¶i Ç‹ l¿a ch†n viŒc cho phép con em h† tham gia hay không –
1. BÃt cÙ nh»ng tin tÙc ÇÜ®c bäo vŒ trong viŒc thæm dò š ki‰n nào, bÃt k‹ ÇÜ®c tài tr® tØ Çâu;
2. BÃt cÙ nh»ng viŒc khäo håch ho¥c khám sÖ lÜ®c vŠ cÖ th‹ không khÄn cÃp, có tính cách xoi
mói b¡t bu¶c nhÜ m¶t ÇiŠu kiŒn Ç‹ ÇÜ®c tham gia, ÇÜ®c giám hiŒu ª trÜ©ng ho¥c bªi m¶t Çåi
diŒn cho trÜ©ng, và không cÀn thi‰t trong viŒc bäo vŒ tÙc kh¡c vŠ vÃn ÇŠ an toàn và sÙc khÕe
cûa h†c sinh, ngoåi trØ viŒc khám tai, khám m¡t ho¥c khám sÖ lÜ®c vŠ xÜÖng lÜng, ho¥c bÃt
cÙ nh»ng viŒc khám cÖ th‹ ho¥c khám sÖ lu®c nào ÇÜ®c cho phép ho¥c b¡t bu¶c theo luÆt lŒ
cûa Ti‹u Bang; và
3. Nh»ng sinh hoåt liên hŒ Ç‰n viŒc góp nh¥t, công bÓ, ho¥c xº døng nh»ng tin tÙc cá nhân cûa
h†c sinh vào nh»ng møc Çích quäng cáo ho¥c phát mãi ho¥c phân phÓi nh»ng tin tÙc này cho
ngÜ©i khác.
•DuyŒt xét, th‹ theo l©i yêu cÀu và trÜ§c khi giám ÇÎnh ho¥c xº døng–
1. Nh»ng tin tÙc ÇÜ®c bäo vŒ trong viŒc thæm dò š ki‰n cûa h†c sinh;
2. Nh»ng døng cø dùng trong viŒc góp nh¥t nh»ng tin tÙc cá nhân cûa h†c sinh cho nh»ng møc
Çích Ç‹ quäng cáo, phát mãi ho¥c nh»ng møc Çích phân phÓi khác; và
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3. Nh»ng tài liŒu ÇÜ®c giäng dåy trong giáo trình.
Nha H†c Chánh Seattle Çang ª trong giai Çoån phác h†a ra nh»ng chính sách, sau khi tham vÃn v§i các
phø huynh, vŠ nh»ng quyŠn hån này, cÛng nhÜ s¡p x‰p Ç‹ bäo vŒ s¿ riêng tÜ cûa h†c sinh trong viŒc
giám ÇÎnh nh»ng viŒc thæm dò š ki‰n có nh»ng tin tÙc ÇÜ®c bäo vŒ, và s¿ góp nh¥t, công bÓ ho¥c xº
døng tin tÙc cá nhân Ç‹ quäng cáo, phát mãi ho¥c nh»ng møc Çích phân phÓi khác.
Nha H†c Chánh Seattle së tr¿c ti‰p thông báo cho các phø huynh vŠ nh»ng chính sách này tÓi thi‹u
m‡i næm m¶t lÀn vào th©i gian t¿u trÜ©ng m‡i næm, và sau nh»ng lÀn có nh»ng thay Ç°i l§n. Nha H†c
Chánh Seattle cÛng tr¿c ti‰p thông báo cho các phø huynh nh»ng h†c sinh ÇÜ®c d¿ trù tham gia vào
m¶t sÓ nh»ng sinh hoåt Ç¥c biŒt nào Çó ho¥c thæm dò š ki‰n nhÜ ÇÜ®c ghi chú dÜ§i Çây, b¢ng thÖ bÜu
ÇiŒn ho¥c b¢ng ÇiŒn thÜ (email), và së cho phø huynh có dÎp Ç‹ l¿a ch†n viŒc cho phép con em h†
tham gia vào nh»ng sinh hoåt Ç¥c biŒt ho¥c thæm dò š ki‰n này. Nha H†c Chánh Seattle së gªi giÃy
thông báo này cho phø huynh vào th©i gian t¿u trÜ©ng n‰u nhÜ Nha H†c Chánh bi‰t ÇÜ®c ngày tháng
rÕ ràng ho¥c gÀn kŠ cûa nh»ng sinh hoåt ho¥c thæm dò š ki‰n này vào th©i gian Çó. Cho nh»ng sinh
hoåt ho¥c thæm dò š ki‰n ÇÜ®c s¡p x‰p sau khi t¿u trÜ©ng, phø huynh së ÇÜ®c thông báo trÜ§c m¶t
cách h®p lš nh»ng sinh hoåt ho¥c thæm dò š ki‰n ÇÜ®c trù liŒu, cÛng nhÜ có dÎp Ç‹ l¿a ch†n viŒc cho
phép con em h† tham gia vào nh»ng sinh hoåt Ç¥c biŒt ho¥c thæm dò š ki‰n. Phø huynh cÛng có dÎp Ç‹
duyŒt xét låi bÃt cÙ nh»ng viŒc thæm dò š ki‰n nào.

Nh»ng phø huynh nghï là quyŠn hån cûa h† Çã bÎ vi phåm có th‹ n¶p ÇÖn xin khi‰u nåi v§i:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202

ñÖn này chÌ Ç‹ giúp cho quí vÎ bi‰t tin tÙc mà thôi. Quí vÎ không cÄn gªi trä låi cho trÜ©ng cûa con em.
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