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School Principal / Director Address Telephone Fax

Burlington High School Noel Green 52 Institute Rd. 864-8411 864-8408

Burlington Technical Ctr . Jason Gingold 52 Institute Rd. 864-8426 864-8521

Champlain Elementary Joe Resteghini 800 Pine St. 864-8477 864-2157

Early Education Program Stacie Curtis 150 Colchester Ave. 864-8463 864-8501

Edmunds Elementary Bonnie Johnson-Aten 299 Main St. 864-8473 864-2166

Edmunds Middle School James Kiefer 275 Main St. 864-8486 864-2218

Flynn Elementary Lashawn Whitmore-Sells 1645 North Ave. 864-8478 864-2145

Horizons Bobby Riley 1251 North Ave. 864-8497 864-8501

Hunt Middle School Mattie Scheidt 1364 North Ave. 864-8469 864-8467

Integrated Arts Academy Kevin Robinson 6 Archibald St. 864-8475 864-2162

OnTOP Bobby Riley 52 Institute Rd. 864-8496 864-8408

C .P . Smith Elementary Len Phelan  332 Ethan Allen Pkwy. 864-8479 864-4923

Sustainability Academy Nina Oropeza 123 North St. 864-8480 864-2161

District Offices  For more info: www.bsdvt.org

Office Name Address Telephone Fax

Superintendent Tom Flanagan 150 Colchester Ave. 864-8474 864-8501

Exec . Director of Curriculum, 
Instruction, & Assessment Stephanie Phillips 150 Colchester Ave. 864-8492  864-8501

Director of  
Human Resources

Susan ‘Zé’  
Anderson-Brown 150 Colchester Ave. 864-2159 540-3010

Director of EL Programs Miriam Ehtesham-Cating 150 Colchester Ave. 865-5332 864-8501

Director of Equity and Safe/
Inclusive Schools Henri Sparks 52 Institute Road 865-4168 864-8408

Exec . Director of Finance Nathan Lavery 150 Colchester Ave. 864-8462 864-8501

Director of Food Service Doug Davis 52 Institute Road 864-8415 864-8438

Director of Grants Barry Gruessner 150 Colchester Ave. 864-8462 864-8501

Director of Property Services Marty Spaulding 287 Shelburne Road 864-8453 864-8513

Director of Student  
Support Services Laura Nugent 150 Colchester Ave. 864-8456 864-8501

Director of Expanded 
Learning Opportunities Christy Gallese 150 Colchester Ave. 540-0285 864-8501

School Board  For more info: www.bsdvt.org

Ward Name Address
Home  
Telephone

Term  
Ends

Email

1 Eric Gorman 57 Brookes Ave. 310-4518 2022 egorman@bsdvt.org

2 Stephen Carey PO Box 5393, 05402 863-6290 2022 scarey@bsdvt.org

3 Polly Vanderputten 30 Pitkin St., Apt. 2 578-8653 2022 pvanderputten@bsdvt.
org

4 Martine Gulick 39 Nottingham Lane 488-4445 2022 mgulick@bsdvt.org

5 Mike Fisher 28 Cherry Lane 777-7847 2022 mbfisher@bsdvt.org

6 Clare Wool 153 Summit St. 917-912-4333 2022 cwool@bsdvt.org 

7 Monika Ivancic 24 Brandywine St. 540-0830 2022 mivancic@bsdvt.org

8 Aden Haji 248 College St. 495-9729 2022 ahaji@bsdvt.org

District Name Address Telephone Ends Email

Central Jean Waltz 32 Cedar Street 355-7856 2021 jwaltz@bsdvt.org

South Jeffrey Wick   15 Mountview Court 917-282-5256     2021 jwick@bsdvt.org

North Kendra Sowers 185 Crescent Beach Dr. 598-2346 2021 ksowers@bsdvt.org

East Kathy Olwell 136 No. Prospect St. 660-4910 2021 kolwell@bsdvt.org

 Note: All addresses are Burlington VT 05401 unless indicated
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IAA: Picture Retake & 
Remote Student Picture 
Day 9AM-1PM

Hunt: Winter Orchestra 
Concert 7PM

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

SA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: Early Release 
Day 11:30AM

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

Hunt: Winter Chorus 
Concert 7PM

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM 

Chanukah begins

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7PM

Hunt: Winter Band 
Concert 7PM

IAA: Fill The Bowl 
3rd Grade Fundraiser 
5:30-7PM Chanukah ends

District: Winter Break 
(No School)

District: Winter Break 
(No School)

Christmas Eve

District: Winter Break 
(No School)

Christmas Day

District: Winter Break  
(No School)

District: Winter Break 
(No School)

District: Winter Break  
(No School)

Tamu Loshar  
(Gurung New Year)

District: Winter Break  
(No School)

New Year's Eve
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District: Winter Break 
(No School)

New Year’s Day

District: Kindergarten 
Registration Opens for 
21/22 school year

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

C.P. Smith:  
PTO Meeting 5:30PM

IAA: Incoming 
Kindergarten Tour 
8:15-9:15AM

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM

 Vietnamese New Year 
(Tết) begins

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM 

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

IAA: Math Night/Annual 
Title 1 Meeting 5:30-7PM

Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

Vietnamese New Year 
(Tết) ends

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: Martin Luther 
King Day; School AM Only

Pre-K: NO SCHOOL

Martin Luther King Day

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM SA: Community Dinner

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM
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SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM Groundhog Day

IAA: Incoming 
Kindergarten Tour 1-2PM

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

IAA: Incoming 
Kindergarten Tour 5-6PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

C.P. Smith: PTO Meeting/
Annual Title 1 Meeting 
5:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM SA: Variety Show

Valentine’s Day

IAA: Wonder Week

Presidents' Day / 
Washington’s Birthday

 

IAA: Wonder Week

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM

IAA: Wonder Week

Ash Wednesday

 

IAA: Wonder Week

District: Last Day for 
Kindergarten Registration 
for 21/22 school year

IAA: Wonder Week

District: Winter Recess  
(No School)

District: Winter Recess  
(No School)

District: Winter Recess  
(No School)

District: Winter Recess  
(No School)

Purim begins

District: Winter Recess  
(No School)

Purim ends
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District: Winter Recess  
(No School)

District: Teacher Inservice 
(No School)

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

 

IAA: Celebrate Black 
Voices

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

BHS: Seahorse Pride 6PM
Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

Flynn: Maker Fair 
5:30-7PM

District: Beyond 
Black History Month 
Celebration (BHS) 5:30PM

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program 

District: Parent 
Conferences / Early 
Release Day 11:30AM

District: Parent 
Conferences (No School)

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM Passover begins

 
Laylat al Baraat begins

Holi

Laylat al Baraat ends
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IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

Flynn: PTO Meeting 
Google Meet meet.
google.com/nwb-tfxq-myo 
6PM

Holy Thursday

IAA: Breakfast Grades 
3-5, STEP; 8:15-8:50AM

Good Friday

Easter 
Passover ends

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM

 

IAA: Science Fair 6-7PM

Flynn: Spring Choral 
Concert Grades 3-5 
6-7:30PM

IAA: Breakfast Pre-K, 1, 2 
8:15-8:50AM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM

Ramadan begins
Thingyan (Water Festival) 
begins

District: Special Education 
Parent Connection 
4:30-5:30PM 

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

Thingyan (Water Festival) 
ends

District: Spring Break  
(No School)

District: Spring Break  
(No School)

District: Spring Break  
(No School)

District: Spring Break  
(No School)

District: Spring Break  
(No School)

Flynn: Principal Coffee 
Google Meet meet.
google.com/yqd-aupp-txd 
8:15-9AM

Flynn: Book Fair and 
Hotdog Dinner 5-7PM
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SA: PTO Spring Work 
Day 9AM-12PM

SA: PTO Meeting 
5:45-7:30PM

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM  

Burlington Kids 
Afterschool:  
No Afterschool Program

District: Early Release 
Day 11:30AM

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

Pre-K: Teacher Inservice 
(No School)

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM IAA: Fun Run 12-2:30PM

C.P. Smith: PTO Meeting 
5:30PM

BHS: Seahorse Pride 
meeting 6PM Ramadan ends

District: Special 
Education Parent  
Connection 4:30-5:30PM

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

Hunt: Spring Band 
Concert 7PM

Eid- Ul- Fitr begins
Champlain: PTO Meeting 
7:30AM

IAA: Poem in Your Pocket

Eid- Ul- Fitr ends

Shavuot begins Shavuot ends

Flynn: Principal  
Coffee Google Meet 
meet.google.com/yqd-
aupp-txd 8:15-9AM

Flynn: Kindergarten 
Orientation 8:30AM, 
10AM & 12:00PM

Hunt: Spring Orchestra 
Concert 7PM

 

C.P. Smith: Kindergarten 
Get Acquainted Day

 

Hunt: Spring Chorus 
Concert 7PM

IAA: Fourth Grade Play 
10AM & 1PM

IAA: School Dance  
Grades 3-5; 6-7PM

District: NO SCHOOL 

Memorial Day
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Flynn: Spirit Week 

Champlain: PTO Meeting 
via Zoom 7-8:30PM Flynn: Spirit Week

Flynn: PTO Meeting 
6:30PM

Flynn: Spirit Week 

IAA: PTO Meeting 
6-7:30PM

C.P. Smith: Field Day 

Flynn: Spirit Week 

IAA: Arts Field Day 

Pre-K: Last Day of Pre-K 

SA: PTO End of Year Party

Flynn: Flynn Olympics 

SA: PTO Meeting  
5:45-7:30PM

Flynn: Flynn Olympics 
Rain Date

EMS: Eighth Grade 
Celebration of Learning

 

EMS: Engage EMS 
Meeting 6-7:30PM

EMS: Step-Up Day 

SA: Fifth Grade Banquet 
5:30-7:00pm

Champlain: Fifth Grade 
Graduation 6PM

C.P. Smith: Fifth Grade 
Promotion 9AM

C.P. Smith: Step-Up Day

Flynn: Step-Up Day 

Flynn: Fifth Grade 
Graduation 6PM

IAA: Fifth Grade 
Graduation 9:30AM

IAA: Step-Up Day

 

Burlington Kids 
Afterschool: No 
Afterschool Program

District: Earliest Last Day 
for Students

District: Earliest Last Day 
for Teachers
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N�I QUY BURLINGTON SCHOOL DISTRICT 

2020-2021 
Sứ mệnh của trường Burlington School District   
dành cho học sinh tốt nghiệp: 
  
• Giá trị văn hóa khác nhau 
• Tham gia với cộng đồng 
• Giao tiếp hiệu quả 
• Suy nghĩ sáng tạo 
• Khéo léo giải quyết các vấn đề 
• Đạt được tiềm năng học vấn, tri thức và tiềm năng 
  cá nhân  
  
Khải tượng của chúng tôi: 
Nuôi dưỡng người chăm sóc, sáng tạo, và can đảm - 
Tham gia cuộc Hành trình! 
  
Trung TTââmm  Niềm tin của chúng tôi: 
• Mỗi trẻ em có thể thành công 
• Gia đình và cộng đồng là thành phần chung trong 
  việc giáo dục con cái của chúng ta 
• Sự đa dạng và sự hòa nhập thúc đẩy các trường học  
  và cộng đồng vững mạnh 
• Một môi trường chào đón nồng nhiệt, hỗ trợ thúc 
  đẩy học tập 
• Tự phản ánh và trách nhiệm giải trình cải tiến thực 
   tiễn của chúng tôi 
TTiiŒŒnn  NNgghhii,,  TThhuuÆÆnn  TTiiŒŒnn  
Nhà trÜ©ng Burlington School District cam k‰t cung 
cÃp tiŒn nghi cho tÃt cä h†c sinh.  Nh»ng ai có khi‰m 
khuy‰t cÀn tiŒn nghi Ç‹ tham gia vào nh»ng sinh hoåt 
cûa nhà trÜ©ng cÀn phäi thông báo cho hiŒu trÜªng 
ho¥c ngÜ©i quän lš chÜÖng trình biết trÜ§c để chuẩn 
bị cho chu đáo.  
QQuuäänn  LLšš  KKhhooáánngg  CChhÃÃtt  ((ññôô  cchh––nngg  ll±±aa  
cchhááyy))  
Theo như Luật Khoáng Chất Asbestos Hazard 
Emergency ấn định, 40 CFR 763.93 [g] [4] mỗi 
trường học trong khu vực District cần phải kế hoạch 
quản lý cho sự an toàn và bảo quản vật chống lửa 
cháy.  Kế hoạch quản lý này sẵn sàng để dùng và có 
thể lấy/sử dụng được cho công chúng tại văn phòng 
trÜ©ng h†c sau đây:  
 
TrÜ©ng MÀm Non Giáo Døc CÀn Thi‰t 
150 Colchester Avenue 
Burlington, VT 05401 
  
TrÜ©ng Champlain Elementary  
800 Pine Street 
Burlington, VT 05401  

Edmunds Elementary School 
  
TrÜ©ng Flynn Elementary   
1645 North Avenue 
Burlington, VT 05408 
  
TrÜ©ng Integrated Arts Academy 
6 Archibald Street 
Burlington, VT 05401  
 
TrÜ©ng Smith Elementary School 
332 Ethan Allen Parkway 
Burlington, VT 05408 
  
TrÜ©ng Sustainability Academy 
123 North Street 
Burlington, VT 05401  
 
Hunt Middle School  
1364 North Avenue 
Burlington, VT 05408  
 
BTC/ONTOP 
52 Institute Road 
Burlington, VT 05408  
 
TrÜ©ng Horizons 
1271 North Avenue   
Burlington, VT 05401  
Có câu hỏi xin liên lạc Property Services. 
 
HHiiŒŒnn  DDiiŒŒnn  //  VV¡¡nngg  MM¥¥tt//ññii  TTrr‹‹ 
Có m¥t tåi trÜ©ng rÃt là cÀn thi‰t cho học sinh. Thành 
phố Burlington và Ti‹u Bang Vermont cÓ g¡ng Çäm 
bäo tÃt cä h†c sinh phäi có m¥t tåi trÜ©ng tr†n th©i 
gian. Th‹ theo luÆt Ti‹u Bang Ãn hành Çòi hÕi tÃt cä 
h†c sinh ÇŠu phäi Ç‰n trÜ©ng trØ khi bÎ bŒnh ho¥c là 
gia Çình Çang ª trong tình trång khÄn cÃp. N‰u con 
em cûa quš vÎ v¡ng m¥t thì phø huynh/người giám thị 
có trách nhiŒm viết thơ thông báo cho nhà trÜ©ng bi‰t 
càng sớm càng tốt.  N‰u phø huynh không thông báo 
cho nhà trÜ©ng bi‰t thì nhà trÜ©ng cho r¢ng em v¡ng 
m¥t không chính Çáng cho Ç‰n khi nào phø huynh 
thông báo cho nhà trÜ©ng bi‰t với lý do họp lý như là 
bị bịnh, chuyện gia đinh khẩn cấp, tôn giáo hay là 
những sinh hoạt giáo dục.  Khi h†c sinh nghÌ h†c 
hay đị trể học thì nhà trÜ©ng sẽ c¶ng låi những ngày 
nghỉ học và n‰u cÀn thi‰t nhà trÜ©ng së áp døng chính 

N�I QUY BURLINGTON SCHOOL DISTRICT 

2020-2021 
Sứ mệnh của trường Burlington School District   
dành cho học sinh tốt nghiệp: 
  
• Giá trị văn hóa khác nhau 
• Tham gia với cộng đồng 
• Giao tiếp hiệu quả 
• Suy nghĩ sáng tạo 
• Khéo léo giải quyết các vấn đề 
• Đạt được tiềm năng học vấn, tri thức và tiềm năng 
  cá nhân  
  
Khải tượng của chúng tôi: 
Nuôi dưỡng người chăm sóc, sáng tạo, và can đảm - 
Tham gia cuộc Hành trình! 
  
Trung TTââmm  Niềm tin của chúng tôi: 
• Mỗi trẻ em có thể thành công 
• Gia đình và cộng đồng là thành phần chung trong 
  việc giáo dục con cái của chúng ta 
• Sự đa dạng và sự hòa nhập thúc đẩy các trường học  
  và cộng đồng vững mạnh 
• Một môi trường chào đón nồng nhiệt, hỗ trợ thúc 
  đẩy học tập 
• Tự phản ánh và trách nhiệm giải trình cải tiến thực 
   tiễn của chúng tôi 
TTiiŒŒnn  NNgghhii,,  TThhuuÆÆnn  TTiiŒŒnn  
Nhà trÜ©ng Burlington School District cam k‰t cung 
cÃp tiŒn nghi cho tÃt cä h†c sinh.  Nh»ng ai có khi‰m 
khuy‰t cÀn tiŒn nghi Ç‹ tham gia vào nh»ng sinh hoåt 
cûa nhà trÜ©ng cÀn phäi thông báo cho hiŒu trÜªng 
ho¥c ngÜ©i quän lš chÜÖng trình biết trÜ§c để chuẩn 
bị cho chu đáo.  
QQuuäänn  LLšš  KKhhooáánngg  CChhÃÃtt  ((ññôô  cchh––nngg  ll±±aa  
cchhááyy))  
Theo như Luật Khoáng Chất Asbestos Hazard 
Emergency ấn định, 40 CFR 763.93 [g] [4] mỗi 
trường học trong khu vực District cần phải kế hoạch 
quản lý cho sự an toàn và bảo quản vật chống lửa 
cháy.  Kế hoạch quản lý này sẵn sàng để dùng và có 
thể lấy/sử dụng được cho công chúng tại văn phòng 
trÜ©ng h†c sau đây:  
 
TrÜ©ng MÀm Non Giáo Døc CÀn Thi‰t 
150 Colchester Avenue 
Burlington, VT 05401 
  
TrÜ©ng Champlain Elementary  
800 Pine Street 
Burlington, VT 05401  

Edmunds Elementary School 
  
TrÜ©ng Flynn Elementary   
1645 North Avenue 
Burlington, VT 05408 
  
TrÜ©ng Integrated Arts Academy 
6 Archibald Street 
Burlington, VT 05401  
 
TrÜ©ng Smith Elementary School 
332 Ethan Allen Parkway 
Burlington, VT 05408 
  
TrÜ©ng Sustainability Academy 
123 North Street 
Burlington, VT 05401  
 
Hunt Middle School  
1364 North Avenue 
Burlington, VT 05408  
 
BTC/ONTOP 
52 Institute Road 
Burlington, VT 05408  
 
TrÜ©ng Horizons 
1271 North Avenue   
Burlington, VT 05401  
Có câu hỏi xin liên lạc Property Services. 
 
HHiiŒŒnn  DDiiŒŒnn  //  VV¡¡nngg  MM¥¥tt//ññii  TTrr‹‹ 
Có m¥t tåi trÜ©ng rÃt là cÀn thi‰t cho học sinh. Thành 
phố Burlington và Ti‹u Bang Vermont cÓ g¡ng Çäm 
bäo tÃt cä h†c sinh phäi có m¥t tåi trÜ©ng tr†n th©i 
gian. Th‹ theo luÆt Ti‹u Bang Ãn hành Çòi hÕi tÃt cä 
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cho nhà trÜ©ng bi‰t thì nhà trÜ©ng cho r¢ng em v¡ng 
m¥t không chính Çáng cho Ç‰n khi nào phø huynh 
thông báo cho nhà trÜ©ng bi‰t với lý do họp lý như là 
bị bịnh, chuyện gia đinh khẩn cấp, tôn giáo hay là 
những sinh hoạt giáo dục.  Khi h†c sinh nghÌ h†c 
hay đị trể học thì nhà trÜ©ng sẽ c¶ng låi những ngày 
nghỉ học và n‰u cÀn thi‰t nhà trÜ©ng së áp døng chính 

    
CCậpp  NNhhậtt  TThhôônngg  TTiinn  HH††cc  SSiinnhh  HHằnngg  NNămm  
  
Giống như năm vừa qua, hầu hết giấy tờ trở 
lại trường học sẽ được hoàn thành thông 
qua một hệ thống trực PowerSchool. Sử 
dụng hệ thống này, bạn sẽ cập nhật thông tin 
chúng tôi có trong hồ sơ cho bạn và con của 
bạn. Mỗi mùa hè bạn sẽ nhận được thông 
báo từ trường cho bạn biết để đăng nhập để 
hoàn tất quá trình cập nhật này.   
Mẫu trực tuyến thu thập thông tin liên lạc, 
giấy cho phép, vv Các mẫu đơn này là bắt 
buộc hoàn tất cho tất cả học sinh.  Không 
học sinh nào được phép đến trường nếu các 
thông tin sau đây không được cập nhật: Y 
Tế, Liên Lạc Khẩn Cấp, Chích Ngừa và Các 
Mẫu Ăn trưa. 
 
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn trong việc hoàn 
thành các mẫu đơn này. 
 
2) CƠ HỘI HỌC MỞ RỘNG 
ChÜÖng Trình Learning Opportunities Program 
Burlington mở rộng thúc đẩy sự thành công xã 
hội và học tập hơn 1.600 h†c sinh BSD mỗi năm 
qua chÜÖng trình sau giờ học và chương trình 
mùa hè trong một môi trường tạo ra các kết nối 
lâu dài với bạn học, người lớn, và cộng đồng. 
Các chương trình phục vụ cho các em học từ 
Mẫu Giáo đến lớp 12, hàng ngày cho đến 5:30 
chiŠu và 5 tuần trong mùa hè.  
 
Chương trình cung cấp một loạt các hoạt động 
khác nhau, từ hỗ trợ học tập và vui chơi giải trí, 
để lãnh đạo học sinh và phục vụ cộng đồng. Mỗi 
chương trình cũng làm việc chặt chẽ với hơn 50 
đối tác cộng đồng để cung cấp các cơ hội như 
đua thuyền, chế biến gỗ, giáo dục môi trường, và 
nghệ thuật. Xin vào 
https://www.bsdvt.org/expand-learning/ hoặc liên 
hệ với cô Christy Gallese, Giám đốc Mở rộng Cơ 
hội học tập, tài liệu đăng ký và có câu hỏi khác 
xin gọi (802) 540-0285. Ext 71200. 
 
(tiếp tục trang kế) 
 
Cơ Hội Học Mở Rộng
(tiếp tục) 
  
PPaarreenntt  UUnniivveerrssiittyy//PPhhøø  HHuuyynnhh  ññååii  HH††cc  
Chương Trình Parent University nuôi dưỡng một cảm 
giác thuộc về và kết nối giữa các gia đình trong các 
trường của chúng tôi trong khi tăng cường sự hợp tác 
giữa Khu Học Chánh và cộng đồng Burlington. 
Chương trình hợp tác với một số lượng lớn các tổ 
chức cộng đồng, cũng như các bộ phận của thành phố 
và tiểu bang, để cung cấp cơ hội học tập cho phụ 
huynh và ông bà trong 12 tuần, năm ngày một tuần, 
làm phong phú, tham gia và trao quyền cho phụ huynh 
các đối tác bình đẳng trong giáo dục và phúc lợi của 
con cái họ. Bất kỳ phụ huynh BSD nào đều được hoan 
nghênh và khuyến khích ghi danh vào Chương Trình 
Miễn Phí; Lớp học có hạn chế. Để biết thêm thông tin 
về chương trình, vui lòng truy cập: 
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-university/ 
hoặc liên hệ với Ali Dieng, theo địa chỉ 
adieng@bsdvt.org hoặc 802-316-0731. 
  
PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt//  PPhhøø  HHuuyynnhh  TThhaamm  GGiiaa 
Nhà trường Burlington cam kết cung cấp 
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giáo dục con em mình và cộng đồng nhà 
trường. Hiệu trưởng và giáo viên để xây 
dựng mối quan hệ mạnh mẽ với gia đình.  
N‰u gia Çình qúy vÎ cÀn cuộc họp để hỗ trợ 

    
CCậpp  NNhhậtt  TThhôônngg  TTiinn  HH††cc  SSiinnhh  HHằnngg  NNămm  
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phố Burlington và Ti‹u Bang Vermont cÓ g¡ng Çäm 
bäo tÃt cä h†c sinh phäi có m¥t tåi trÜ©ng tr†n th©i 
gian. Th‹ theo luÆt Ti‹u Bang Ãn hành Çòi hÕi tÃt cä 
h†c sinh ÇŠu phäi Ç‰n trÜ©ng trØ khi bÎ bŒnh ho¥c là 
gia Çình Çang ª trong tình trång khÄn cÃp. N‰u con 
em cûa quš vÎ v¡ng m¥t thì phø huynh/người giám thị 
có trách nhiŒm viết thơ thông báo cho nhà trÜ©ng bi‰t 
càng sớm càng tốt.  N‰u phø huynh không thông báo 
cho nhà trÜ©ng bi‰t thì nhà trÜ©ng cho r¢ng em v¡ng 
m¥t không chính Çáng cho Ç‰n khi nào phø huynh 
thông báo cho nhà trÜ©ng bi‰t vớ  lý do họp lý như là 
bị bịnh, chuyện gia đinh khẩn cấp, tôn giáo hay là 
nhữ ạ ụ   Khi h†c sinh nghÌ h†c 
hay đị ể ọ  thì nhà trÜ©ng sẽ c¶ng låi nhữ ngày 
nghỉ ọ và n‰u cÀn thi‰t nhà trÜ©ng së áp døng chính 
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sách nghÌ h†c.  CÖ quan phøc vø së giúp Ç« cho con 
cûa quš vÎ n‰u cÀn. 
 
Muốn biết thêm tất cả tài liệu này, xin ttrruuyy  ccậpp  vvààoo  
ttrraanngg  wweebb  ddiissttrriicctt  bbssddvvtt..oorrgg  
  
CChhíínnhh  SSáácchh  HHiiŒŒnn  DDiiŒŒnn  ÇÇòòii  hhÕÕii::  
-Sau khi 5 và 10 ngày nghÌ h†c trong m¶t næm, nhà 
trÜ©ng District së liên låc v§i phø huynh/giám thÎ. 
-Sau 15 ngày nghÌ h†c (ho¥c ít hÖn, n‰u cÀn) nhà 
trÜ©ng có th‹ yêu cÀu phø huynh/người giám thị h†p 
v§i ngÜ©i Çåi diŒn cho nhà trÜ©ng và người đại diện 

N�I QUY BURLINGTON SCHOOL DISTRICT 

2020-2021 
Sứ mệnh của trường Burlington School District   
dành cho học sinh tốt nghiệp: 
  
• Giá trị văn hóa khác nhau 
• Tham gia với cộng đồng 
• Giao tiếp hiệu quả 
• Suy nghĩ sáng tạo 
• Khéo léo giải quyết các vấn đề 
• Đạt được tiềm năng học vấn, tri thức và tiềm năng 
  cá nhân  
  
Khải tượng của chúng tôi: 
Nuôi dưỡng người chăm sóc, sáng tạo, và can đảm - 
Tham gia cuộc Hành trình! 
  
Trung TTââmm  Niềm tin của chúng tôi: 
• Mỗi trẻ em có thể thành công 
• Gia đình và cộng đồng là thành phần chung trong 
  việc giáo dục con cái của chúng ta 
• Sự đa dạng và sự hòa nhập thúc đẩy các trường học  
  và cộng đồng vững mạnh 
• Một môi trường chào đón nồng nhiệt, hỗ trợ thúc 
  đẩy học tập 
• Tự phản ánh và trách nhiệm giải trình cải tiến thực 
   tiễn của chúng tôi 
TTiiŒŒnn  NNgghhii,,  TThhuuÆÆnn  TTiiŒŒnn  
Nhà trÜ©ng Burlington School District cam k‰t cung 
cÃp tiŒn nghi cho tÃt cä h†c sinh.  Nh»ng ai có khi‰m 
khuy‰t cÀn tiŒn nghi Ç‹ tham gia vào nh»ng sinh hoåt 
cûa nhà trÜ©ng cÀn phäi thông báo cho hiŒu trÜªng 
ho¥c ngÜ©i quän lš chÜÖng trình biết trÜ§c để chuẩn 
bị cho chu đáo.  
QQuuäänn  LLšš  KKhhooáánngg  CChhÃÃtt  ((ññôô  cchh––nngg  ll±±aa  
cchhááyy))  
Theo như Luật Khoáng Chất Asbestos Hazard 
Emergency ấn định, 40 CFR 763.93 [g] [4] mỗi 
trường học trong khu vực District cần phải kế hoạch 
quản lý cho sự an toàn và bảo quản vật chống lửa 
cháy.  Kế hoạch quản lý này sẵn sàng để dùng và có 
thể lấy/sử dụng được cho công chúng tại văn phòng 
trÜ©ng h†c sau đây:  
 
TrÜ©ng MÀm Non Giáo Døc CÀn Thi‰t 
150 Colchester Avenue 
Burlington, VT 05401 
  
TrÜ©ng Champlain Elementary  
800 Pine Street 
Burlington, VT 05401  

Edmunds Elementary School 
  
TrÜ©ng Flynn Elementary   
1645 North Avenue 
Burlington, VT 05408 
  
TrÜ©ng Integrated Arts Academy 
6 Archibald Street 
Burlington, VT 05401  
 
TrÜ©ng Smith Elementary School 
332 Ethan Allen Parkway 
Burlington, VT 05408 
  
TrÜ©ng Sustainability Academy 
123 North Street 
Burlington, VT 05401  
 
Hunt Middle School  
1364 North Avenue 
Burlington, VT 05408  
 
BTC/ONTOP 
52 Institute Road 
Burlington, VT 05408  
 
TrÜ©ng Horizons 
1271 North Avenue   
Burlington, VT 05401  
Có câu hỏi xin liên lạc Property Services. 
 
HHiiŒŒnn  DDiiŒŒnn  //  VV¡¡nngg  MM¥¥tt//ññii  TTrr‹‹ 
Có m¥t tåi trÜ©ng rÃt là cÀn thi‰t cho học sinh. Thành 
phố Burlington và Ti‹u Bang Vermont cÓ g¡ng Çäm 
bäo tÃt cä h†c sinh phäi có m¥t tåi trÜ©ng tr†n th©i 
gian. Th‹ theo luÆt Ti‹u Bang Ãn hành Çòi hÕi tÃt cä 
h†c sinh ÇŠu phäi Ç‰n trÜ©ng trØ khi bÎ bŒnh ho¥c là 
gia Çình Çang ª trong tình trång khÄn cÃp. N‰u con 
em cûa quš vÎ v¡ng m¥t thì phø huynh/người giám thị 
có trách nhiŒm viết thơ thông báo cho nhà trÜ©ng bi‰t 
càng sớm càng tốt.  N‰u phø huynh không thông báo 
cho nhà trÜ©ng bi‰t thì nhà trÜ©ng cho r¢ng em v¡ng 
m¥t không chính Çáng cho Ç‰n khi nào phø huynh 
thông báo cho nhà trÜ©ng bi‰t với lý do họp lý như là 
bị bịnh, chuyện gia đinh khẩn cấp, tôn giáo hay là 
những sinh hoạt giáo dục.  Khi h†c sinh nghÌ h†c 
hay đị trể học thì nhà trÜ©ng sẽ c¶ng låi những ngày 
nghỉ học và n‰u cÀn thi‰t nhà trÜ©ng së áp døng chính 

  
  
  
NNhh»»nngg  hhàànnhh  ÇÇ¶¶nngg  tthhíí  ddøø  vvŠŠ  hhaazziinngg  ggÒÒmm  ccóó::    
1. Nh»ng hành Ç¶ng hung ác tàn båo giÓng nhÜ bÎ roi Çoàn, Çánh 
ÇÆp, Çóng dÃu b¢ng s¡t nung, d¿t ÇiŒn, Ç‹ vÆt chÃt nguy hi‹m trên 
thân th‹, ho¥c nh»ng hành Ç¶ng tÜÖng t¿ nhÜ vÆy. 
2. Nh»ng hành Ç¶ng giÓng nhÜ làm ngÜ©i khác mÃt ngû, våch 
trÀn y‰u tÓ sÓng cûa ngÜ©i khác, giam häm, ho¥c là nh»ng hành 
Ç¶ng tåo nên nguy hi‹m không cÀn thi‰t Ç‰n ngÜ©i khác ho¥c 
hành Ç¶ng gây bÃt l®i, làm änh hÜ§ng Ç‰n tinh thÀn lÅn th‹ xác 
ho¥c s¿ an toàn cûa h†c sinh; 
3. Nh»ng hành Ç¶ng có liên quan Ç‰n æn uÓng, chÃt lÕng, rÜ®u, 
thuÓc (drug), ho¥c là nh»ng chÃt nào gây nguy hi‹m Ç‰n h†c 
sinh. 
4. Nh»ng hành Ç¶ng có liên quan Ç‰n dø d‡, Ç¶ng cÖ, ho¥c yêu 
cÀu h†c sinh làm m¶t công viŒc nào Çó mà có liên quan Ç‰n tr¶m 
c¡p ho¥c nh»ng hành Ç¶ng hazing.  
Báp cáo sự nghi ngờ về sự áp bÙc/quấy rối cho nhân viên chỉ 
định, ghi trong n¶i qui này sẽ điều tra vÃn ÇŠ này. 
 
QQuuÃÃyy  NNhhiiÍÍuu  là một hình thức phân biệt đối xử bất hợp pháp, nhà 
tr†©ng Burlington School District không dung thứ nh�ng h�nh 
vi n�y.  Nh� tr†©ng s� gi�i quy‰t ngay và chÃm dÙt hành vi 
n�y theo thời gian chính đáng.  
  
CCấm Quấy Nhiều:  
CCyybbeerr  ((ññiiŒŒnn  TTíínn))--bbắtt  nnạtt  hhooặcc  CCyybbeerr--QQuuấyy  rrốii  
Kh�ng c� quy chế cụ thể li�n quan đến bắt nạt tr�n mạng 
hoặc cyber-s�ch nhiễu. Thay v�o đ�, luật Vermont x�c định 
"quấy rối" v� "bắt nạt" đ‹ từng được sửa đổi để mở rộng  
phạm vi của họ để bao gồm v� h�nh vi che c� thể xảy ra 
ngo�i trường / trực tuyến, nhưng chỉ trong trường hợp h�nh 

vi th‹ hiŒn có ảnh hưởng đến khả năng h†c hành Ç‰n h†c 
sinh. V� dụ, m�y ảnh Cyber-quấy rối được đề cập ở đ‰y 
trong văn bản gạch dưới: 
CCÃÃmm  qquuÃÃyy  nnhhiiÍÍuu,,  ggiiÍÍuu  cc®®tt,,  cchh‰‰  ggiiÍÍuu::    
A. QuÃy nhiÍu: ChuyŒn xäy ra trong l©i nói, væn t¿, m¡t thÃy, hay 
Çøng tay chân, ho¥c bao gồm bất kỳ sự cố thực hiện bằng phương 
tiện điện tử, thái Ç¶ ÇÓi v§i m¶t h†c sinh và thành viên trong gia 
Çình Ç‹ phân biŒt chûng t¶c, tín ngÜ«ng, màu da, quÓc gia, gia 
th‰, gi§i tính, ÇÎnh hÜ§ng gi§i tính, nhÆn dån gi§i tính, bi‹u l¶ 
gi§i tính ho¥c là ngÜ©i khi‰m khuy‰t. Nh»ng ngÜ©i này cÓ tình 
hay không cÓ tình gây ra ÇiŠu này phá hoại và làm suy giảm,   
ảnh hÜªng ho¥c gây trª ngåi h†c vÃn ho¥c gây änh hÜªng Ç‰n 
viŒc sº døng tài nguyên cûa nhà trÜ©ng. CÛng có th‹ gây ra s® 
hãi, thù ÇÎch hay tåo ra m¶t môi trÜ©ng khó chÎu. 
 
1. QuÃy NhiÍu Tình Døc: Là nh»ng hành Ç¶ng gÒm có nhÜ là 
không tình nguyŒn giao h®p, yêu cÀu tình døc, l©i nói, væn t¿, m¡t 
thÃy, tay chân tán tÌnh. 
 
2. QuÃy NhiÍu Chûng T¶c: Cách cÜ xº tr¿c ti‰p v§i h†c sinh 
ho¥c là thành viên trong gia Çình.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn 
ÇÜ®c quÅy nhiÍu vŠ chûng t¶c hay màu da và gÒm có tính ng», 
rÆp khuôn, gièm pha, nói xÃu chûng t¶c, chÌ trích, sÌ nhøc, l©i 
nhÆn xét làm giäm giá trÎ ngÜ©i khác, ÇiŒu b¶, Çe d†a, hình vÈ, 
phô trÜÖng, hay vi‰t væn hay dùng nh»ng ÇÒ vÆt bày tÕ cho ngÜ©i 
chung quanh bi‰t và ch‰ giÍu cách nói chuyŒn và nói xÃu cách æn 
m¥c cûa ngÜ©i khác. 
 
3. NNhhữnngg  BBảoo  VVệ Khác  ccủaa  ssự  QQuuấyy  NNhhiiễuu::  
(a) QuÃy NhiÍu Tín NgÜ«ng hay Tôn Giáo: Gièm pha, nói xÃu 
tôn giáo là gÒm có nh»ng thái Ç¶ tr¿c ti‰p nói xÃu h†c sinh và 
thành viên trong gia Çình.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ  

đối tác cộng đồng để cung cấp các cơ hội như 
đua thuyền, chế biến gỗ, giáo dục môi trường, và 
nghệ thuật. Xin vào 
https://www.bsdvt.org/expand-learning/ hoặc liên 
hệ với cô Christy Gallese, Giám đốc Mở rộng Cơ 
hội học tập, tài liệu đăng ký và có câu hỏi khác 
xin gọi (802) 540-0285. Ext 71200. 
 
(tiếp tục trang kế) 
 
Cơ Hội Học Mở Rộng
(tiếp tục) 
  
PPaarreenntt  UUnniivveerrssiittyy//PPhhøø  HHuuyynnhh  ññååii  HH††cc  
Chương Trình Parent University nuôi dưỡng một cảm 
giác thuộc về và kết nối giữa các gia đình trong các 
trường của chúng tôi trong khi tăng cường sự hợp tác 
giữa Khu Học Chánh và cộng đồng Burlington. 
Chương trình hợp tác với một số lượng lớn các tổ 
chức cộng đồng, cũng như các bộ phận của thành phố 
và tiểu bang, để cung cấp cơ hội học tập cho phụ 
huynh và ông bà trong 12 tuần, năm ngày một tuần, 
làm phong phú, tham gia và trao quyền cho phụ huynh 
các đối tác bình đẳng trong giáo dục và phúc lợi của 
con cái họ. Bất kỳ phụ huynh BSD nào đều được hoan 
nghênh và khuyến khích ghi danh vào Chương Trình 
Miễn Phí; Lớp học có hạn chế. Để biết thêm thông tin 
về chương trình, vui lòng truy cập: 
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-university/ 
hoặc liên hệ với Ali Dieng, theo địa chỉ 
adieng@bsdvt.org hoặc 802-316-0731. 
  
PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt//  PPhhøø  HHuuyynnhh  TThhaamm  GGiiaa 
Nhà trường Burlington cam kết cung cấp 
cho phụ huynh cơ hội để tham gia vào việc 
giáo dục con em mình và cộng đồng nhà 
trường. Hiệu trưởng và giáo viên để xây 
dựng mối quan hệ mạnh mẽ với gia đình.  
N‰u gia Çình qúy vÎ cÀn cuộc họp để hỗ trợ 

đối tác cộng đồng để cung cấp các cơ hội như 
đua thuyền, chế biến gỗ, giáo dục môi trường, và 
nghệ thuật. Xin vào 
https://www.bsdvt.org/expand-learning/ hoặc liên 
hệ với cô Christy Gallese, Giám đốc Mở rộng Cơ 
hội học tập, tài liệu đăng ký và có câu hỏi khác 
xin gọi (802) 540-0285. Ext 71200. 
 
(tiếp tục trang kế) 
 
Cơ Hội Học Mở Rộng
(tiếp tục) 
  
PPaarreenntt  UUnniivveerrssiittyy//PPhhøø  HHuuyynnhh  ññååii  HH††cc  
Chương Trình Parent University nuôi dưỡng một cảm 
giác thuộc về và kết nối giữa các gia đình trong các 
trường của chúng tôi trong khi tăng cường sự hợp tác 
giữa Khu Học Chánh và cộng đồng Burlington. 
Chương trình hợp tác với một số lượng lớn các tổ 
chức cộng đồng, cũng như các bộ phận của thành phố 
và tiểu bang, để cung cấp cơ hội học tập cho phụ 
huynh và ông bà trong 12 tuần, năm ngày một tuần, 
làm phong phú, tham gia và trao quyền cho phụ huynh 
các đối tác bình đẳng trong giáo dục và phúc lợi của 
con cái họ. Bất kỳ phụ huynh BSD nào đều được hoan 
nghênh và khuyến khích ghi danh vào Chương Trình 
Miễn Phí; Lớp học có hạn chế. Để biết thêm thông tin 
về chương trình, vui lòng truy cập: 
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-university/ 
hoặc liên hệ với Ali Dieng, theo địa chỉ 
adieng@bsdvt.org hoặc 802-316-0731. 
  
PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt//  PPhhøø  HHuuyynnhh  TThhaamm  GGiiaa 
Nhà trường Burlington cam kết cung cấp 
cho phụ huynh cơ hội để tham gia vào việc 
giáo dục con em mình và cộng đồng nhà 
trường. Hiệu trưởng và giáo viên để xây 
dựng mối quan hệ mạnh mẽ với gia đình.  
N‰u gia Çình qúy vÎ cÀn cuộc họp để hỗ trợ 

đối tác cộng đồng để cung cấp các cơ hội như 
đua thuyền, chế biến gỗ, giáo dục môi trường, và 
nghệ thuật. Xin vào 
https://www.bsdvt.org/expand-learning/ hoặc liên 
hệ với cô Christy Gallese, Giám đốc Mở rộng Cơ 
hội học tập, tài liệu đăng ký và có câu hỏi khác 
xin gọi (802) 540-0285. Ext 71200. 
 
(tiếp tục trang kế) 
 
Cơ Hội Học Mở Rộng
(tiếp tục) 
  
PPaarreenntt  UUnniivveerrssiittyy//PPhhøø  HHuuyynnhh  ññååii  HH††cc  
Chương Trình Parent University nuôi dưỡng một cảm 
giác thuộc về và kết nối giữa các gia đình trong các 
trường của chúng tôi trong khi tăng cường sự hợp tác 
giữa Khu Học Chánh và cộng đồng Burlington. 
Chương trình hợp tác với một số lượng lớn các tổ 
chức cộng đồng, cũng như các bộ phận của thành phố 
và tiểu bang, để cung cấp cơ hội học tập cho phụ 
huynh và ông bà trong 12 tuần, năm ngày một tuần, 
làm phong phú, tham gia và trao quyền cho phụ huynh 
các đối tác bình đẳng trong giáo dục và phúc lợi của 
con cái họ. Bất kỳ phụ huynh BSD nào đều được hoan 
nghênh và khuyến khích ghi danh vào Chương Trình 
Miễn Phí; Lớp học có hạn chế. Để biết thêm thông tin 
về chương trình, vui lòng truy cập: 
http://www.bsdvt.org/our-schools/parent-university/ 
hoặc liên hệ với Ali Dieng, theo địa chỉ 
adieng@bsdvt.org hoặc 802-316-0731. 
  
PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt//  PPhhøø  HHuuyynnhh  TThhaamm  GGiiaa 
Nhà trường Burlington cam kết cung cấp 
cho phụ huynh cơ hội để tham gia vào việc 
giáo dục con em mình và cộng đồng nhà 
trường. Hiệu trưởng và giáo viên để xây 
dựng mối quan hệ mạnh mẽ với gia đình.  
N‰u gia Çình qúy vÎ cÀn cuộc họp để hỗ trợ 
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M‡i trÜ©ng ti‹u h†c và cÃp II ÇŠu có ngÜ©i 
lãnh Çåo PTO (phÓi viên gi»a gia Çình và 
trÜ©ng h†c). Tåi trÜ©ng Trung H†c thì có 
Nhóm Booster Ç‹ giúp Ç« phø huynh và nhà 
trÜ©ng. H† së cung cÃp cho gia Çình nhiŠu cÖ 
h¶i Ç‹ tham gia, tØ tåo ra nh»ng sinh hoåt, t° 
chÙc huÃn luyŒn, gây quÏ. 
ñ‹ bi‰t Chính Sách Phø Huynh Tham Gia 
District và những tài liŒu khác xin vào 
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(tiếp tục trang kế) 
 
Cơ Hội Học Mở Rộng
(tiếp tục) 
  
PPaarreenntt  UUnniivveerrssiittyy//PPhhøø  HHuuyynnhh  ññååii  HH††cc  
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PPaarreenntt  IInnvvoollvveemmeenntt//  PPhhøø  HHuuyynnhh  TThhaamm  GGiiaa 
Nhà trường Burlington cam kết cung cấp 
cho phụ huynh cơ hội để tham gia vào việc 
giáo dục con em mình và cộng đồng nhà 
trường. Hiệu trưởng và giáo viên để xây 
dựng mối quan hệ mạnh mẽ với gia đình.  
N‰u gia Çình qúy vÎ cÀn cuộc họp để hỗ trợ 

 thích hợp của cộng đồng và nh»ng cÖ quan độc lập. Bu°i 
h†p së tÆp trung hoåch ÇÎnh k‰ h†ach cho vÃn ÇŠ nghÌ h†c 
này.  K‰ hoåch này gÒm có dÎch vø giúp Ç« ch¤ng hån nhÜ 
là ngæn ngØa, chÄn Çoán, can thiŒp, dÎch vø cÙu giúp, và 
nh»ng chÜÖng trình khác Ç‹ Çäm bäo cäi ti‰n trong vÃn ÇŠ 
hiŒn diŒn.  

 Không Ç‰n bu°i h†p nghÌ h†c 15 ngày :  Cänh sát nhà 
trường ho¥c nhân viên nhà trÜ©ng có thể Ç‰n thæm vi‰ng 
hay së liên låc v§i phø huynh Ç‹ làm cu¶c hËn låi. 

 Sau 20 ngày nghÌ h†c trong næm, nhà trÜ©ng có quyŠn 
quy‰t ÇÎnh và së ÇÜa ÇÖn ra tòa Chittenden County State’s 
Attorney’s Office Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ nghÌ h†c này.  Phu 
huynh së ÇÜ®c thông báo vÃn ÇŠ thÜ kiŒn này và së thông 
báo cho ngÜ©i bÎ vi phåm chính sách nghÌ h†c và nhà 
trÜ©ng ÇŠ nghÎ toà ÇŠ giäi quy‰t n‰u h†c sinh này cÀn ngÜ©i 
chæm sóc và giám sát. Hậ ả cho nghÌ h†c có th‹ bÎ phåt 
$1,000 và s¿ quy‰t ÇÎnh liên quan Ç‰n s¿ khác chæm sóc 
hay giám sát.  Tình trång tŒ l¡m thì quš vÎ có th‹ mÃt quyŠn 
chæm sóc con em cûa quš vÎ.  

 
CChhíínnhh  SSáácchh  ññii  HH††cc  TTrr‹‹  ÇÇòòii  hhÕÕii ::    
 Có thể g†i ÇiŒn báo cáo cho phø huynh bi‰t lúc 5, 10, 15, 

20 và 25 ngày Çi h†c tr‹. Khi 15 ngày Çi h†c tr‹, nhà trÜ©ng 
có th‹ yêu cÀu phø huynh h†p Ç‹ giäi quy‰t vÃn này. 

 
BB¡¡tt  nnåått,,  áápp  bbÙÙcc,,  vvàà  QQuuÃÃyy  RRÓÓii  
Vào đầu năm học 2015-2016, Ti‹u bang Vermont đã thay đổi các 
chính sách bắt nạt, áp bÙc và quấy rối. Trong những năm trước, 
có ba chính sách riêng biệt: một cho b¡t nåt, một cho áp bÙc và 
một cho quấy rối. Hiện nay, chỉ có một chính sách bao gồm bắt 
nạt, áp bÙc và quấy rối.  Chính sách mớ cũng đi kèm với bộ hoàn 
chỉnh các thủ tục thực hiện.    
 

Các chính sách bắt nạt, trừng phạt, quấy rối và hành vi của BSD 
hiện đang được xem xét và viết lại để phản ánh tốt hơn 
District Cam kết cam kết thực hành phục hồi. Công việc này sẽ 
tiếp tục, và sẽ có cơ hội cho phản hồi ý kiến của cộng đồng. 
Nhà trÜ©ng BSD cÓ g¡ng làm tÃt cä nh»ng n° l¿c Ç‹ có m¶t môi 
trÜ©ng lành månh, an toàn và kính tr†ng nhau dành cho các em 
h†c sinh và nhân viên nhà trÜ©ng.  Cho nên s¿ b¡t nåt, trêu ch†c, 
áp bÙc v§i bÃt cÙ hình thÙc nào së không có s¿ khoan thÙ.   
Nói rõ hÖn, b¡t nåt nói vŠ m¶t hành Ç¶ng tr¿c ti‰p v§i m¶t h†c 
sinh ho¥c là m¶t nhóm h†c sinh ÇÜ®c lÆp Çi lÆp låi trong m¶t th©i 
gian v§i møc Çích là nhạo báng, chế nhạo; giễu cợt, làm nhøc hay 
Çe doå h†c sinh xäy ra tåi trÜ©ng, trên xe bus, trướ ờ

ọ ươ ủ ườ
M‡i trÜ©ng họ  ÇŠu có chính sách Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ b¡t nåt, 
trêu ch†c; áp bÙc.  N‰u quš phø huynh thÃy ÇiŠu này xäy thì xin 
liên låc v§i nhà trÜ©ng Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ này. Xin xem phÀn 
QuÃy NhiÍu, GiÍu c®t, Ch‰ giÍu phía dÜ§i Ç‹ bi‰t thêm tài liŒu 
cûa nhà trÜ©ng-nh»ng nhân viên ÇÜ®c chÌ ÇÎnh lo cho vÃn ÇŠ này 
và nh»ng nguÒn tài liŒu khác trong khu h†c chánh District. 
ÁÁpp  BBÙÙcc  ((HHaazziinngg))  
Hành hå nói vŠ m¶t cá nhân nào (cá nhân ho¥c v§i m¶t nhóm) 
làm håi, chÓng ÇÓi v§i h†c sinh khác có liên quan Ç‰n s¿ cam k‰t, 
tham gia, c¶ng tác, gi» chÙc vø ho¥c Çang là h¶i viên trong bÃt cÙ 
t° chÙc nào có liên quan v§i nhà trÜ©ng Burlington School 
District. Møc Çích cûa s¿ hazing là làm nhøc nhã, Çe d†a ho¥c hå 
thÃp giá trÎ h†c sinh khác.  Nhà trÜ©ng District së không khoan 
dung nh»ng hành Ç¶ng này. 
N‰u nån nhân ÇÒng š ho¥c chÃp nhÆn s¿ hành hå này (hazing) thì 
không có nghïa là ngÜ©i gây hazing không có trách nhiŒm ho¥c là 
bÎ phåt.  NgÜ©i b¡t nåt, quy‰n dø, hÜ§ng dÅn, giúp Ç«, không suy 
nghÌ Çúng Ç¡ng Ç‹ ngæn ngØa hazing là bÃt h®p pháp và h†c sinh 
này së bÎ ÇiŠu tra theo luÆt pháp và chính sách cûa nhà trÜ©ng Ãn 
ÇÎnh. 
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một cho quấy rối. Hiện nay, chỉ có một chính sách bao gồm bắt 
nạt, áp bÙc và quấy rối.  Chính sách mớ cũng đi kèm với bộ hoàn 
chỉnh các thủ tục thực hiện.    
 

Các chính sách bắt nạt, trừng phạt, quấy rối và hành vi của BSD 
hiện đang được xem xét và viết lại để phản ánh tốt hơn 
District Cam kết cam kết thực hành phục hồi. Công việc này sẽ 
tiếp tục, và sẽ có cơ hội cho phản hồi ý kiến của cộng đồng. 
Nhà trÜ©ng BSD cÓ g¡ng làm tÃt cä nh»ng n° l¿c Ç‹ có m¶t môi 
trÜ©ng lành månh, an toàn và kính tr†ng nhau dành cho các em 
h†c sinh và nhân viên nhà trÜ©ng.  Cho nên s¿ b¡t nåt, trêu ch†c, 
áp bÙc v§i bÃt cÙ hình thÙc nào së không có s¿ khoan thÙ.   
Nói rõ hÖn, b¡t nåt nói vŠ m¶t hành Ç¶ng tr¿c ti‰p v§i m¶t h†c 
sinh ho¥c là m¶t nhóm h†c sinh ÇÜ®c lÆp Çi lÆp låi trong m¶t th©i 
gian v§i møc Çích là nhạo báng, chế nhạo; giễu cợt, làm nhøc hay 
Çe doå h†c sinh xäy ra tåi trÜ©ng, trên xe bus, trướ ờ

ọ ươ ủ ườ
M‡i trÜ©ng họ  ÇŠu có chính sách Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ b¡t nåt, 
trêu ch†c; áp bÙc.  N‰u quš phø huynh thÃy ÇiŠu này xäy thì xin 
liên låc v§i nhà trÜ©ng Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ này. Xin xem phÀn 
QuÃy NhiÍu, GiÍu c®t, Ch‰ giÍu phía dÜ§i Ç‹ bi‰t thêm tài liŒu 
cûa nhà trÜ©ng-nh»ng nhân viên ÇÜ®c chÌ ÇÎnh lo cho vÃn ÇŠ này 
và nh»ng nguÒn tài liŒu khác trong khu h†c chánh District. 
ÁÁpp  BBÙÙcc  ((HHaazziinngg))  
Hành hå nói vŠ m¶t cá nhân nào (cá nhân ho¥c v§i m¶t nhóm) 
làm håi, chÓng ÇÓi v§i h†c sinh khác có liên quan Ç‰n s¿ cam k‰t, 
tham gia, c¶ng tác, gi» chÙc vø ho¥c Çang là h¶i viên trong bÃt cÙ 
t° chÙc nào có liên quan v§i nhà trÜ©ng Burlington School 
District. Møc Çích cûa s¿ hazing là làm nhøc nhã, Çe d†a ho¥c hå 
thÃp giá trÎ h†c sinh khác.  Nhà trÜ©ng District së không khoan 
dung nh»ng hành Ç¶ng này. 
N‰u nån nhân ÇÒng š ho¥c chÃp nhÆn s¿ hành hå này (hazing) thì 
không có nghïa là ngÜ©i gây hazing không có trách nhiŒm ho¥c là 
bÎ phåt.  NgÜ©i b¡t nåt, quy‰n dø, hÜ§ng dÅn, giúp Ç«, không suy 
nghÌ Çúng Ç¡ng Ç‹ ngæn ngØa hazing là bÃt h®p pháp và h†c sinh 
này së bÎ ÇiŠu tra theo luÆt pháp và chính sách cûa nhà trÜ©ng Ãn 
ÇÎnh. 
  thích hợp của cộng đồng và nh»ng cÖ quan độc lập. Bu°i 

h†p së tÆp trung hoåch ÇÎnh k‰ h†ach cho vÃn ÇŠ nghÌ h†c 
này.  K‰ hoåch này gÒm có dÎch vø giúp Ç« ch¤ng hån nhÜ 
là ngæn ngØa, chÄn Çoán, can thiŒp, dÎch vø cÙu giúp, và 
nh»ng chÜÖng trình khác Ç‹ Çäm bäo cäi ti‰n trong vÃn ÇŠ 
hiŒn diŒn.  

 Không Ç‰n bu°i h†p nghÌ h†c 15 ngày :  Cänh sát nhà 
trường ho¥c nhân viên nhà trÜ©ng có thể Ç‰n thæm vi‰ng 
hay së liên låc v§i phø huynh Ç‹ làm cu¶c hËn låi. 

 Sau 20 ngày nghÌ h†c trong næm, nhà trÜ©ng có quyŠn 
quy‰t ÇÎnh và së ÇÜa ÇÖn ra tòa Chittenden County State’s 
Attorney’s Office Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ nghÌ h†c này.  Phu 
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có th‹ yêu cÀu phø huynh h†p Ç‹ giäi quy‰t vÃn này. 
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có ba chính sách riêng biệt: một cho b¡t nåt, một cho áp bÙc và 
một cho quấy rối. Hiện nay, chỉ có một chính sách bao gồm bắt 
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chỉnh các thủ tục thực hiện.    
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Nói rõ hÖn, b¡t nåt nói vŠ m¶t hành Ç¶ng tr¿c ti‰p v§i m¶t h†c 
sinh ho¥c là m¶t nhóm h†c sinh ÇÜ®c lÆp Çi lÆp låi trong m¶t th©i 
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Çe doå h†c sinh xäy ra tåi trÜ©ng, trên xe bus, trướ ờ
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trêu ch†c; áp bÙc.  N‰u quš phø huynh thÃy ÇiŠu này xäy thì xin 
liên låc v§i nhà trÜ©ng Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ này. Xin xem phÀn 
QuÃy NhiÍu, GiÍu c®t, Ch‰ giÍu phía dÜ§i Ç‹ bi‰t thêm tài liŒu 
cûa nhà trÜ©ng-nh»ng nhân viên ÇÜ®c chÌ ÇÎnh lo cho vÃn ÇŠ này 
và nh»ng nguÒn tài liŒu khác trong khu h†c chánh District. 
ÁÁpp  BBÙÙcc  ((HHaazziinngg))  
Hành hå nói vŠ m¶t cá nhân nào (cá nhân ho¥c v§i m¶t nhóm) 
làm håi, chÓng ÇÓi v§i h†c sinh khác có liên quan Ç‰n s¿ cam k‰t, 
tham gia, c¶ng tác, gi» chÙc vø ho¥c Çang là h¶i viên trong bÃt cÙ 
t° chÙc nào có liên quan v§i nhà trÜ©ng Burlington School 
District. Møc Çích cûa s¿ hazing là làm nhøc nhã, Çe d†a ho¥c hå 
thÃp giá trÎ h†c sinh khác.  Nhà trÜ©ng District së không khoan 
dung nh»ng hành Ç¶ng này. 
N‰u nån nhân ÇÒng š ho¥c chÃp nhÆn s¿ hành hå này (hazing) thì 
không có nghïa là ngÜ©i gây hazing không có trách nhiŒm ho¥c là 
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nghÌ Çúng Ç¡ng Ç‹ ngæn ngØa hazing là bÃt h®p pháp và h†c sinh 
này së bÎ ÇiŠu tra theo luÆt pháp và chính sách cûa nhà trÜ©ng Ãn 
ÇÎnh. 
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NNhh»»nngg  hhàànnhh  ÇÇ¶¶nngg  tthhíí  ddøø  vvŠŠ  hhaazziinngg  ggÒÒmm  ccóó::    
1. Nh»ng hành Ç¶ng hung ác tàn båo giÓng nhÜ bÎ roi Çoàn, Çánh 
ÇÆp, Çóng dÃu b¢ng s¡t nung, d¿t ÇiŒn, Ç‹ vÆt chÃt nguy hi‹m trên 
thân th‹, ho¥c nh»ng hành Ç¶ng tÜÖng t¿ nhÜ vÆy. 
2. Nh»ng hành Ç¶ng giÓng nhÜ làm ngÜ©i khác mÃt ngû, våch 
trÀn y‰u tÓ sÓng cûa ngÜ©i khác, giam häm, ho¥c là nh»ng hành 
Ç¶ng tåo nên nguy hi‹m không cÀn thi‰t Ç‰n ngÜ©i khác ho¥c 
hành Ç¶ng gây bÃt l®i, làm änh hÜ§ng Ç‰n tinh thÀn lÅn th‹ xác 
ho¥c s¿ an toàn cûa h†c sinh; 
3. Nh»ng hành Ç¶ng có liên quan Ç‰n æn uÓng, chÃt lÕng, rÜ®u, 
thuÓc (drug), ho¥c là nh»ng chÃt nào gây nguy hi‹m Ç‰n h†c 
sinh. 
4. Nh»ng hành Ç¶ng có liên quan Ç‰n dø d‡, Ç¶ng cÖ, ho¥c yêu 
cÀu h†c sinh làm m¶t công viŒc nào Çó mà có liên quan Ç‰n tr¶m 
c¡p ho¥c nh»ng hành Ç¶ng hazing.  
Báp cáo sự nghi ngờ về sự áp bÙc/quấy rối cho nhân viên chỉ 
định, ghi trong n¶i qui này sẽ điều tra vÃn ÇŠ này. 
 
QQuuÃÃyy  NNhhiiÍÍuu  là một hình thức phân biệt đối xử bất hợp pháp, nhà 
tr†©ng Burlington School District không dung thứ nh�ng h�nh 
vi n�y.  Nh� tr†©ng s� gi�i quy‰t ngay và chÃm dÙt hành vi 
n�y theo thời gian chính đáng.  
  
CCấm Quấy Nhiều:  
CCyybbeerr  ((ññiiŒŒnn  TTíínn))--bbắtt  nnạtt  hhooặcc  CCyybbeerr--QQuuấyy  rrốii  
Kh�ng c� quy chế cụ thể li�n quan đến bắt nạt tr�n mạng 
hoặc cyber-s�ch nhiễu. Thay v�o đ�, luật Vermont x�c định 
"quấy rối" v� "bắt nạt" đ‹ từng được sửa đổi để mở rộng  
phạm vi của họ để bao gồm v� h�nh vi che c� thể xảy ra 
ngo�i trường / trực tuyến, nhưng chỉ trong trường hợp h�nh 

vi th‹ hiŒn có ảnh hưởng đến khả năng h†c hành Ç‰n h†c 
sinh. V� dụ, m�y ảnh Cyber-quấy rối được đề cập ở đ‰y 
trong văn bản gạch dưới: 
CCÃÃmm  qquuÃÃyy  nnhhiiÍÍuu,,  ggiiÍÍuu  cc®®tt,,  cchh‰‰  ggiiÍÍuu::    
A. QuÃy nhiÍu: ChuyŒn xäy ra trong l©i nói, væn t¿, m¡t thÃy, hay 
Çøng tay chân, ho¥c bao gồm bất kỳ sự cố thực hiện bằng phương 
tiện điện tử, thái Ç¶ ÇÓi v§i m¶t h†c sinh và thành viên trong gia 
Çình Ç‹ phân biŒt chûng t¶c, tín ngÜ«ng, màu da, quÓc gia, gia 
th‰, gi§i tính, ÇÎnh hÜ§ng gi§i tính, nhÆn dån gi§i tính, bi‹u l¶ 
gi§i tính ho¥c là ngÜ©i khi‰m khuy‰t. Nh»ng ngÜ©i này cÓ tình 
hay không cÓ tình gây ra ÇiŠu này phá hoại và làm suy giảm,   
ảnh hÜªng ho¥c gây trª ngåi h†c vÃn ho¥c gây änh hÜªng Ç‰n 
viŒc sº døng tài nguyên cûa nhà trÜ©ng. CÛng có th‹ gây ra s® 
hãi, thù ÇÎch hay tåo ra m¶t môi trÜ©ng khó chÎu. 
 
1. QuÃy NhiÍu Tình Døc: Là nh»ng hành Ç¶ng gÒm có nhÜ là 
không tình nguyŒn giao h®p, yêu cÀu tình døc, l©i nói, væn t¿, m¡t 
thÃy, tay chân tán tÌnh. 
 
2. QuÃy NhiÍu Chûng T¶c: Cách cÜ xº tr¿c ti‰p v§i h†c sinh 
ho¥c là thành viên trong gia Çình.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn 
ÇÜ®c quÅy nhiÍu vŠ chûng t¶c hay màu da và gÒm có tính ng», 
rÆp khuôn, gièm pha, nói xÃu chûng t¶c, chÌ trích, sÌ nhøc, l©i 
nhÆn xét làm giäm giá trÎ ngÜ©i khác, ÇiŒu b¶, Çe d†a, hình vÈ, 
phô trÜÖng, hay vi‰t væn hay dùng nh»ng ÇÒ vÆt bày tÕ cho ngÜ©i 
chung quanh bi‰t và ch‰ giÍu cách nói chuyŒn và nói xÃu cách æn 
m¥c cûa ngÜ©i khác. 
 
3. NNhhữnngg  BBảoo  VVệ Khác  ccủaa  ssự  QQuuấyy  NNhhiiễuu::  
(a) QuÃy NhiÍu Tín NgÜ«ng hay Tôn Giáo: Gièm pha, nói xÃu 
tôn giáo là gÒm có nh»ng thái Ç¶ tr¿c ti‰p nói xÃu h†c sinh và 
thành viên trong gia Çình.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ  

  
  
  
NNhh»»nngg  hhàànnhh  ÇÇ¶¶nngg  tthhíí  ddøø  vvŠŠ  hhaazziinngg  ggÒÒmm  ccóó::    
1. Nh»ng hành Ç¶ng hung ác tàn båo giÓng nhÜ bÎ roi Çoàn, Çánh 
ÇÆp, Çóng dÃu b¢ng s¡t nung, d¿t ÇiŒn, Ç‹ vÆt chÃt nguy hi‹m trên 
thân th‹, ho¥c nh»ng hành Ç¶ng tÜÖng t¿ nhÜ vÆy. 
2. Nh»ng hành Ç¶ng giÓng nhÜ làm ngÜ©i khác mÃt ngû, våch 
trÀn y‰u tÓ sÓng cûa ngÜ©i khác, giam häm, ho¥c là nh»ng hành 
Ç¶ng tåo nên nguy hi‹m không cÀn thi‰t Ç‰n ngÜ©i khác ho¥c 
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ho¥c s¿ an toàn cûa h†c sinh; 
3. Nh»ng hành Ç¶ng có liên quan Ç‰n æn uÓng, chÃt lÕng, rÜ®u, 
thuÓc (drug), ho¥c là nh»ng chÃt nào gây nguy hi‹m Ç‰n h†c 
sinh. 
4. Nh»ng hành Ç¶ng có liên quan Ç‰n dø d‡, Ç¶ng cÖ, ho¥c yêu 
cÀu h†c sinh làm m¶t công viŒc nào Çó mà có liên quan Ç‰n tr¶m 
c¡p ho¥c nh»ng hành Ç¶ng hazing.  
Báp cáo sự nghi ngờ về sự áp bÙc/quấy rối cho nhân viên chỉ 
định, ghi trong n¶i qui này sẽ điều tra vÃn ÇŠ này. 
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tr†©ng Burlington School District không dung thứ nh�ng h�nh 
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n�y theo thời gian chính đáng.  
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ngo�i trường / trực tuyến, nhưng chỉ trong trường hợp h�nh 

vi th‹ hiŒn có ảnh hưởng đến khả năng h†c hành Ç‰n h†c 
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viŒc sº døng tài nguyên cûa nhà trÜ©ng. CÛng có th‹ gây ra s® 
hãi, thù ÇÎch hay tåo ra m¶t môi trÜ©ng khó chÎu. 
 
1. QuÃy NhiÍu Tình Døc: Là nh»ng hành Ç¶ng gÒm có nhÜ là 
không tình nguyŒn giao h®p, yêu cÀu tình døc, l©i nói, væn t¿, m¡t 
thÃy, tay chân tán tÌnh. 
 
2. QuÃy NhiÍu Chûng T¶c: Cách cÜ xº tr¿c ti‰p v§i h†c sinh 
ho¥c là thành viên trong gia Çình.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn 
ÇÜ®c quÅy nhiÍu vŠ chûng t¶c hay màu da và gÒm có tính ng», 
rÆp khuôn, gièm pha, nói xÃu chûng t¶c, chÌ trích, sÌ nhøc, l©i 
nhÆn xét làm giäm giá trÎ ngÜ©i khác, ÇiŒu b¶, Çe d†a, hình vÈ, 
phô trÜÖng, hay vi‰t væn hay dùng nh»ng ÇÒ vÆt bày tÕ cho ngÜ©i 
chung quanh bi‰t và ch‰ giÍu cách nói chuyŒn và nói xÃu cách æn 
m¥c cûa ngÜ©i khác. 
 
3. NNhhữnngg  BBảoo  VVệ Khác  ccủaa  ssự  QQuuấyy  NNhhiiễuu::  
(a) QuÃy NhiÍu Tín NgÜ«ng hay Tôn Giáo: Gièm pha, nói xÃu 
tôn giáo là gÒm có nh»ng thái Ç¶ tr¿c ti‰p nói xÃu h†c sinh và 
thành viên trong gia Çình.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ  

s¿ quÅy nhiŠu tín ngÜ«ng, lòng tin hay hành Çåo vŠ tôn giáo, bao 
gÒm cách æn m¥c. 
 
(b) QuÃy NhiÍu vŠ NguÒn GÓc Chûng T¶c: gÒm có nh»ng thái Ç¶ 
tr¿c ti‰p nói xÃu h†c sinh và thành viên trong gia Çình vŠ nguÒn 
gÓc.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ s¿ quÅy nhiÍu vŠ 
nguÒn gÓc chûng t¶c, bao gÒm cách æn m¥c. 
 
(c) QuÃy NhiÍu Tình Trång Hôn Nhân: gÒm có nh»ng thái Ç¶ 
tr¿c ti‰p nói xÃu, nói hành Ç‰n ngÜ©i Çang mang thai ho¥c thành 
cha ho¥c mË mà chÜa có v® ho¥c chÒng.  Nh»ng ngÜ©i này thÃy 
rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ s¿ quÅy nhiÍu tình trång hôn nhân. 
 
(d) QuÃy NhiÍu ñÎnh HÜ§ng Gi§i Tính: gÒm có ch‰ nhåo, sÌ nhøc 
ho¥c nói xÃu tr¿c ti‰p h†c sinh và thành viên trong gia Çình vŠ  
ÇÎnh hÜ§ng gi§i tính. Nh»ng ngÜ©i này thÃy rõ ràng và cäm nhÆn 
ÇÜ®c vŠ s¿ quÃy nhiÍu vŠ gi§i tính này. 
 
(e) QuÃy NhiÍu Phân BiŒt Gi§i Tính:  gÒm có giÍu c®t, ch‰ giÍu, 
sï nhøc ho¥c nói xÃu tr¿c ti‰p v§i h†c sinh và thành viên trong gia 
Çình vŠ  s¿ phân biŒt gi§i tính.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn 
ÇÜ®c vŠ s¿ quÅy nhiÍu này. 
 
(f) Bi‹u HiŒn Gi§i Tính: gÒm có giÍu c®t, ch‰ giÍu, sï nhøc ho¥c 
nói xÃu tr¿c ti‰p v§i h†c sinh và thành viên trong gia Çình vŠ  s¿ 
bi‹u hiŒn gi§i tính.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ s¿ quÃy 
nhiÍu này. 
 
(g) QuÃy NhiÍu NgÜ©i Khi‰m Khuy‰t:  gÒm có s¿ Çe doå, giÍu 
c®t, ch‰ giÍu, sï nhøc ho¥c nói xÃu cách nói chuyŒn ho¥c Ç¶ng 
tác, khä næng lš luÆn, nhÆn dÎch vø giáo døc Ç¥c biŒt ho¥c bi‹u l¶ 
nh»ng thái Ç¶ ÇÓi v§i tÆt nguyŠn cûa h† tr¿c ti‰p v§i h†c sinh và 

thành viên trong gia Çình vŠ  s¿ bÃt l¿c .  H† thÃy rõ ràng và cäm 
nhÆn ÇÜ®c s¿ quÅy nhiÍu này. 
Báo Cáo VŠ  QuÃy NhiÍu:  Tất cả học sinh, phụ huynh 
hoặc những thành viên trong cộng đồng có thÃy nh»ng hånh ki‹m 
xÃu ho¥c là chuyŒn quÃy nhiÍu h†c sinh xäy ra thì nhà trÜ©ng 
chúng tôi khuy‰n khích quš vị báo cáo cho nhân viên nhà trÜ©ng 
ho¥c hai nhân viên Çã ÇÜ®c nhà trÜ©ng chÌ ÇÎnh tåi trÜ©ng con 
bån Çang h†c. BÃt cÙ nhân viên nào thÃy ho¥c nghe, ho¥c nhÆn 
thÜ báo cáo ho¥c qua l©i n§i vŠ s¿ quÃy nhiÍu tØ h†c sinh cÀn 
phäi báo cáo ngay cho Nhân Viên ChÌ ĐÎnh bi‰t. Nhân viên hiŒn 
Çang ÇÜ®c chÌ Çinh ÇÜ®c ghi trên trang web bbssddvvtt..oorrgg. 
 
Mỗi Trường học sẽ có tên của hai nhân viên chỉ định vào đầu 
năm. Liên hệ với Henri Sparks, Giám đốc An Toàn, với bất kỳ 
câu hỏi tại hhssppaarrkkss@@bbssddvvtt..oorrgg hoặc ((880022))  886655--44116688.. 
 
ñiŠu Tra: Nhân viên chÌ ÇÎnh có trách nhiŒm ÇiŠu tra ngay sau 
khi có ngÜ©i báo cáo. Sau khi đều tra xong, họ sẽ thông báo cho 
người thưa kiện và nguyên cáo biết. 
 
HÆu Quä: N‰u m¶t ngÜ©i nào tham gia vào nh»ng hành ki‹m xÃu 
ho¥c quÃy nhiÍu thì anh/cô së nhÆn s¿ giáo døc; huÃn luyŒn, k› 
luÆt, bao gÒm bÎ phåt, Çu°i h†c ho¥c chÃm dÙt h†c hành; cÃm 
ho¥c Ç‰n gÀn sº døng tài sän cûa nhà trÜ©ng ho¥c nh»ng hình 
phåt khác tÜÖng ÇÜÖng v§i l‡i lÀm cûa mình Ç‹ dåy d‡ ho¥c ngæn 
ngØa nh»ng quÃy nhiÍu xäy ra tÜÖng lai. 
 
ññ¶¶cc  LLÆÆpp  XXeemm  XXéétt:: Khi có ngÜ©i vi‰t khi‰u nåi Ç‰n ngÜ©i Quän 
Lš (giám thÎ) thì ngÜ©i Ç¶c lÆp xem xét cho vÃn ÇŠ này phäi là 
ngÜ©i trung lÆp. 
 
TTrrää  tthhùù:: Trä thù ngÜ©i báo cáo s¿ quÃy nhiÍu ho¥c là ngÜ©i c¶ng 
tác cho vø ÇiŠu tra là cÃm Çoán và phi phát theo luÆt lŒ 9 V.S.A 
4503(a). 

s¿ quÅy nhiŠu tín ngÜ«ng, lòng tin hay hành Çåo vŠ tôn giáo, bao 
gÒm cách æn m¥c. 
 
(b) QuÃy NhiÍu vŠ NguÒn GÓc Chûng T¶c: gÒm có nh»ng thái Ç¶ 
tr¿c ti‰p nói xÃu h†c sinh và thành viên trong gia Çình vŠ nguÒn 
gÓc.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ s¿ quÅy nhiÍu vŠ 
nguÒn gÓc chûng t¶c, bao gÒm cách æn m¥c. 
 
(c) QuÃy NhiÍu Tình Trång Hôn Nhân: gÒm có nh»ng thái Ç¶ 
tr¿c ti‰p nói xÃu, nói hành Ç‰n ngÜ©i Çang mang thai ho¥c thành 
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Çang ÇÜ®c chÌ Çinh ÇÜ®c ghi trên trang web bbssddvvtt..oorrgg. 
 
Mỗi Trường học sẽ có tên của hai nhân viên chỉ định vào đầu 
năm. Liên hệ với Henri Sparks, Giám đốc An Toàn, với bất kỳ 
câu hỏi tại hhssppaarrkkss@@bbssddvvtt..oorrgg hoặc ((880022))  886655--44116688.. 
 
ñiŠu Tra: Nhân viên chÌ ÇÎnh có trách nhiŒm ÇiŠu tra ngay sau 
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nh»ng thái Ç¶ ÇÓi v§i tÆt nguyŠn cûa h† tr¿c ti‰p v§i h†c sinh và 

thành viên trong gia Çình vŠ  s¿ bÃt l¿c .  H† thÃy rõ ràng và cäm 
nhÆn ÇÜ®c s¿ quÅy nhiÍu này. 
Báo Cáo VŠ  QuÃy NhiÍu:  Tất cả học sinh, phụ huynh 
hoặc những thành viên trong cộng đồng có thÃy nh»ng hånh ki‹m 
xÃu ho¥c là chuyŒn quÃy nhiÍu h†c sinh xäy ra thì nhà trÜ©ng 
chúng tôi khuy‰n khích quš vị báo cáo cho nhân viên nhà trÜ©ng 
ho¥c hai nhân viên Çã ÇÜ®c nhà trÜ©ng chÌ ÇÎnh tåi trÜ©ng con 
bån Çang h†c. BÃt cÙ nhân viên nào thÃy ho¥c nghe, ho¥c nhÆn 
thÜ báo cáo ho¥c qua l©i n§i vŠ s¿ quÃy nhiÍu tØ h†c sinh cÀn 
phäi báo cáo ngay cho Nhân Viên ChÌ ĐÎnh bi‰t. Nhân viên hiŒn 
Çang ÇÜ®c chÌ Çinh ÇÜ®c ghi trên trang web bbssddvvtt..oorrgg. 
 
Mỗi Trường học sẽ có tên của hai nhân viên chỉ định vào đầu 
năm. Liên hệ với Henri Sparks, Giám đốc An Toàn, với bất kỳ 
câu hỏi tại hhssppaarrkkss@@bbssddvvtt..oorrgg hoặc ((880022))  886655--44116688.. 
 
ñiŠu Tra: Nhân viên chÌ ÇÎnh có trách nhiŒm ÇiŠu tra ngay sau 
khi có ngÜ©i báo cáo. Sau khi đều tra xong, họ sẽ thông báo cho 
người thưa kiện và nguyên cáo biết. 
 
HÆu Quä: N‰u m¶t ngÜ©i nào tham gia vào nh»ng hành ki‹m xÃu 
ho¥c quÃy nhiÍu thì anh/cô së nhÆn s¿ giáo døc; huÃn luyŒn, k› 
luÆt, bao gÒm bÎ phåt, Çu°i h†c ho¥c chÃm dÙt h†c hành; cÃm 
ho¥c Ç‰n gÀn sº døng tài sän cûa nhà trÜ©ng ho¥c nh»ng hình 
phåt khác tÜÖng ÇÜÖng v§i l‡i lÀm cûa mình Ç‹ dåy d‡ ho¥c ngæn 
ngØa nh»ng quÃy nhiÍu xäy ra tÜÖng lai. 
 
ññ¶¶cc  LLÆÆpp  XXeemm  XXéétt:: Khi có ngÜ©i vi‰t khi‰u nåi Ç‰n ngÜ©i Quän 
Lš (giám thÎ) thì ngÜ©i Ç¶c lÆp xem xét cho vÃn ÇŠ này phäi là 
ngÜ©i trung lÆp. 
 
TTrrää  tthhùù:: Trä thù ngÜ©i báo cáo s¿ quÃy nhiÍu ho¥c là ngÜ©i c¶ng 
tác cho vø ÇiŠu tra là cÃm Çoán và phi phát theo luÆt lŒ 9 V.S.A 
4503(a). 

con em cûa bån thì nhà trÜ©ng s¤n sàng giúp 
Ç« quš vÎ.    
  
M‡i trÜ©ng ti‹u h†c và cÃp II ÇŠu có ngÜ©i 
lãnh Çåo PTO (phÓi viên gi»a gia Çình và 
trÜ©ng h†c). Tåi trÜ©ng Trung H†c thì có 
Nhóm Booster Ç‹ giúp Ç« phø huynh và nhà 
trÜ©ng. H† së cung cÃp cho gia Çình nhiŠu cÖ 
h¶i Ç‹ tham gia, tØ tåo ra nh»ng sinh hoåt, t° 
chÙc huÃn luyŒn, gây quÏ. 
ñ‹ bi‰t Chính Sách Phø Huynh Tham Gia 
District và những tài liŒu khác xin vào 
wwwwww..bbssddvvtt..oorrgg..  
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Trung Tâm Y T‰ C¶ng ñÒng Community Health 
Centers’s và ChÜÖng Trình Trung Tâm Nha Khoa ÇÜ®c 
thành lÆp Ç‹ phøc vø cho nh»ng gia Çình có thu-nhÆp 
thÃp mà không có bác sï nha khoa tåi Khu H†c Chánh 
Burlington. ChÜÖng trình này b¡t ÇÀu vào næm 2004 
c¶ng tác v§I khu h†c chánh Burlington School District, 
h†c sinh ÇÜ®c gi§i thiŒu Ç‰n væn phòng nha sï CHCH, 
và ‘HÜ§ng DÅn Ræng’- Nhân viên nha khoa - nÓi k‰t 
v§i h†c sinh Ç‹ ÇÜ®c chæm sóc n‰u cÀn. Væn phòng ræn 
tåi trÜ©ng h†c Integrated Arts Academy.  Trung tâm 
Dental Center cung cÃp dÎch vø chæm sóc ræng cho các 
em cÀn dÎch vø này, h†c thói quen chæm sóc ræng, cách 
em æn uÓng lành månh và cách gìn gi» ræng tÓt suÓt 
Ç©i. Tooth Tutors cũng giúp với các hình thức đăng ký 
và kết nối học sinh để chăm sóc răng miệng.  
Xin vui lòng gọi (802) 658-4869 nếu con của bạn chưa 
gặp nha sĩ trong vòng một năm, hoặc không có nha 
khoa. Trung tâm Nha khoa tại IAA cung cấp dịch vụ 
chăm sóc răng cho bất kỳ lớp K-12 có Medicaid hoặc 
là bảo hiểm. CCHHCCBB  ccuunngg  ccấpp  mmộtt  cchhươnngg  ttrrììnnhh  ggiiáámm  
ggiiáá  cchhoo  nnhhữnngg  nnggườii  kkhhôônngg  đủ  điiềuu  kkiiệnn  bbảoo  hhiiểmm  
MMeeddiiccaaiidd..  MMuuốnn  bbiiếtt  tthhêêmm  vvề  cchhươnngg  ttrrììnnhh  nnààyy,,  hhããyy  
ggọii  ddịcchh  vvụ  hhỗ  ttrrợ  bbệnnhh  nnhhâânn  ttạii  ((880022))  226644--88112244..  
 
Næm 2019-20 vØa qua, Trung Tâm Ræng Çã phøc vø 
nhÜ sau: 

 Chæm sóc 471 học sinh 
 T¥ng 675 bàn chäi Çánh ræng, kem 
 40 học sinh mới thăm gia vào chương trình 

răng và đã được khám tổng quát   
 BÎt kín ræng cho 740 học sinh 
 Phøc vø 9 em bÎ Çau ræng khÃn cÃp 
 Có 64 học sinh được giới thiệu qua cơ quan 

đặc biệt. 
 
5) CChhíícchh  NNggØØaa  
Luật của tiểu bang Vermont đòi hỏi giấy chứng nhận 
chích ngừa. Nếu không có giấy chứng nhận chích 
ngừa thì không được đi học. Không ai có thể ghi danh 
vào học tại một trường Burlington mà không có độ 
tuổi thích hợp hoặc cập nhật (ghi rõ chi tiết nào) hoặc 
giấy chứng nhận chích ngừa.  
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s¿ quÅy nhiŠu tín ngÜ«ng, lòng tin hay hành Çåo vŠ tôn giáo, bao 
gÒm cách æn m¥c. 
 
(b) QuÃy NhiÍu vŠ NguÒn GÓc Chûng T¶c: gÒm có nh»ng thái Ç¶ 
tr¿c ti‰p nói xÃu h†c sinh và thành viên trong gia Çình vŠ nguÒn 
gÓc.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ s¿ quÅy nhiÍu vŠ 
nguÒn gÓc chûng t¶c, bao gÒm cách æn m¥c. 
 
(c) QuÃy NhiÍu Tình Trång Hôn Nhân: gÒm có nh»ng thái Ç¶ 
tr¿c ti‰p nói xÃu, nói hành Ç‰n ngÜ©i Çang mang thai ho¥c thành 
cha ho¥c mË mà chÜa có v® ho¥c chÒng.  Nh»ng ngÜ©i này thÃy 
rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ s¿ quÅy nhiÍu tình trång hôn nhân. 
 
(d) QuÃy NhiÍu ñÎnh HÜ§ng Gi§i Tính: gÒm có ch‰ nhåo, sÌ nhøc 
ho¥c nói xÃu tr¿c ti‰p h†c sinh và thành viên trong gia Çình vŠ  
ÇÎnh hÜ§ng gi§i tính. Nh»ng ngÜ©i này thÃy rõ ràng và cäm nhÆn 
ÇÜ®c vŠ s¿ quÃy nhiÍu vŠ gi§i tính này. 
 
(e) QuÃy NhiÍu Phân BiŒt Gi§i Tính:  gÒm có giÍu c®t, ch‰ giÍu, 
sï nhøc ho¥c nói xÃu tr¿c ti‰p v§i h†c sinh và thành viên trong gia 
Çình vŠ  s¿ phân biŒt gi§i tính.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn 
ÇÜ®c vŠ s¿ quÅy nhiÍu này. 
 
(f) Bi‹u HiŒn Gi§i Tính: gÒm có giÍu c®t, ch‰ giÍu, sï nhøc ho¥c 
nói xÃu tr¿c ti‰p v§i h†c sinh và thành viên trong gia Çình vŠ  s¿ 
bi‹u hiŒn gi§i tính.  H† thÃy rõ ràng và cäm nhÆn ÇÜ®c vŠ s¿ quÃy 
nhiÍu này. 
 
(g) QuÃy NhiÍu NgÜ©i Khi‰m Khuy‰t:  gÒm có s¿ Çe doå, giÍu 
c®t, ch‰ giÍu, sï nhøc ho¥c nói xÃu cách nói chuyŒn ho¥c Ç¶ng 
tác, khä næng lš luÆn, nhÆn dÎch vø giáo døc Ç¥c biŒt ho¥c bi‹u l¶ 
nh»ng thái Ç¶ ÇÓi v§i tÆt nguyŠn cûa h† tr¿c ti‰p v§i h†c sinh và 

thành viên trong gia Çình vŠ  s¿ bÃt l¿c .  H† thÃy rõ ràng và cäm 
nhÆn ÇÜ®c s¿ quÅy nhiÍu này. 
Báo Cáo VŠ  QuÃy NhiÍu:  Tất cả học sinh, phụ huynh 
hoặc những thành viên trong cộng đồng có thÃy nh»ng hånh ki‹m 
xÃu ho¥c là chuyŒn quÃy nhiÍu h†c sinh xäy ra thì nhà trÜ©ng 
chúng tôi khuy‰n khích quš vị báo cáo cho nhân viên nhà trÜ©ng 
ho¥c hai nhân viên Çã ÇÜ®c nhà trÜ©ng chÌ ÇÎnh tåi trÜ©ng con 
bån Çang h†c. BÃt cÙ nhân viên nào thÃy ho¥c nghe, ho¥c nhÆn 
thÜ báo cáo ho¥c qua l©i n§i vŠ s¿ quÃy nhiÍu tØ h†c sinh cÀn 
phäi báo cáo ngay cho Nhân Viên ChÌ ĐÎnh bi‰t. Nhân viên hiŒn 
Çang ÇÜ®c chÌ Çinh ÇÜ®c ghi trên trang web bbssddvvtt..oorrgg. 
 
Mỗi Trường học sẽ có tên của hai nhân viên chỉ định vào đầu 
năm. Liên hệ với Henri Sparks, Giám đốc An Toàn, với bất kỳ 
câu hỏi tại hhssppaarrkkss@@bbssddvvtt..oorrgg hoặc ((880022))  886655--44116688.. 
 
ñiŠu Tra: Nhân viên chÌ ÇÎnh có trách nhiŒm ÇiŠu tra ngay sau 
khi có ngÜ©i báo cáo. Sau khi đều tra xong, họ sẽ thông báo cho 
người thưa kiện và nguyên cáo biết. 
 
HÆu Quä: N‰u m¶t ngÜ©i nào tham gia vào nh»ng hành ki‹m xÃu 
ho¥c quÃy nhiÍu thì anh/cô së nhÆn s¿ giáo døc; huÃn luyŒn, k› 
luÆt, bao gÒm bÎ phåt, Çu°i h†c ho¥c chÃm dÙt h†c hành; cÃm 
ho¥c Ç‰n gÀn sº døng tài sän cûa nhà trÜ©ng ho¥c nh»ng hình 
phåt khác tÜÖng ÇÜÖng v§i l‡i lÀm cûa mình Ç‹ dåy d‡ ho¥c ngæn 
ngØa nh»ng quÃy nhiÍu xäy ra tÜÖng lai. 
 
ññ¶¶cc  LLÆÆpp  XXeemm  XXéétt:: Khi có ngÜ©i vi‰t khi‰u nåi Ç‰n ngÜ©i Quän 
Lš (giám thÎ) thì ngÜ©i Ç¶c lÆp xem xét cho vÃn ÇŠ này phäi là 
ngÜ©i trung lÆp. 
 
TTrrää  tthhùù:: Trä thù ngÜ©i báo cáo s¿ quÃy nhiÍu ho¥c là ngÜ©i c¶ng 
tác cho vø ÇiŠu tra là cÃm Çoán và phi phát theo luÆt lŒ 9 V.S.A 
4503(a). 
 
KKíínn  ÇÇááoo:: NgÜ©i khi‰u nåi së gi» bí mÆt tùy theo nhu cÀu cûa viŒc 
ÇiŠu tra, trách nhiŒm vâng theo s¿ Çòi hÕi cûa luÆt lŒ Family 
Education Rights Privacy Act. 
 
PPhhÜÜÖÖnngg  PPhháápp  KKhháácc  KKhhii‰‰uu  NNååii:  Quš vÎ cÛng có th‹ khi‰u nåi vŠ 
s¿ quÃy nhiÍu tåi: Giám ñÓc Væn phòng Office for Civil Rights, 
U.S. Department of Education; 8th floor, 5 Post Office Square, 
Boston, MA 02109-3921; Email: OCR.Boston@ed.gov (617) 289-
0111 or (877) 521-2172 (TDD); or the Vermont Human Rights 
Commission, 14-16 Baldwin St., Montpelier, VT 05633-6301, 
Email: human.rights@state.vt.us, (800) 416-2010 (Voice) or 
(877) 294-9200 (TTY). 
 
TTììmm  KKii‰‰mm  CCoonn  EEmm  
Theo như luật Liên Bang, nhà trường Burlington School District 
tìm kiếm, nhận diện, và định giá những em tØ mới sanh Ç‰n 21 
tu°i có thể hội đủ tiêu chuẩn và cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và 
những dịch vụ khác có liên quan.  
Nếu quý vị nghi con em mình bị khuyết tật và giữa tuổi mới sanh 
cho đến 5 tuổi, thì xin vui lòng liên låc cơ quan Early Education 
Program sÓ 886644--88446633. Nếu con bạn giữa tuổi 5-21, xin gọi væn 
phòng Student Support Services sÓ 886644--88445566. 
  
CCáácchh  CCư  XXử 
TÃt cä h†c sinh h†c trÜ©ng Burlington School Disctrict Çòi hÕi 
phäi tuân theo sự mong muốn về cách cư xử va hành kiểm 
trong lúc học tåi trÜ©ng, trên xe bus, sinh hoạt của nhà trường. 
Nhân viên cûa nhà trÜ©ng Burlington School District chÎu trách 
nhiŒm thành lÆp và gìn gi» môi trÜ©ng k› luÆt.  Phø huynh/ngÜ©i 
giám thÎ và nhân viên nhà trÜ©ng chÎu trách nhiŒm chung Ç‹ gìn 
gi» k› luÆt cho tất cả mọi người trong district.  Tuy nhiên, trách 
nhiŒm chính vÅn là h†c sinh và phø huynh.  Phø huynh së ÇÜ®c 

thông báo n‰u con em cûa quš vÎ có nh»ng hånh ki‹m xÃu và 
không an toàn. 
 
Thích họp cư xử đo llÜÜ©©nngg ÇÜ®c thi‰t lÆp Ç‹ dåy dỗ h†c sinh 
chÎu trách nhiŒm nh»ng ÇiŠu mà mình gây ra và tÜÖng lai các em 
së có nh»ng quy‰t ÇÎnh ch†n l¿a Çúng Ç¡ng hÖn. Những hành vị 
không đúng sẽ dùng phương pháp hoà giải làm để giải quyết 
và học sinh sẽ chịu trách nhiệm về hành vị của mình. Bất kỳ 
hậu quả nào được áp dụng sẽ được thực hiện liên quan đến 
các quyền của thủ tục pháp lý của học sinh bị xử lý kỷ luật 
trong phạm vi luật pháp yêu cầu. 
 
Phåt/Phåt Dài Hån/Trøc XuÃt: H†c sinh có th‹ bÎ phåt hay bÎ Çu°i 
n‰u vi phåm luÆt lŒ trÜ©ng, chính sách cûa Ban Quän TrÎ, ho¥c 
tham gia bÃt h®p pháp hay vi phåm Ç‰n tài sän cûa trÜ©ng. BÎ 
phåt hÖn 10 ngày hay bÎ Çu°i theo s¿ quy‰t ÇÎnh cûa Giám ÇÓc và 
Ban Quän TrÎ nhà trÜ©ng.  Ban Quän trÎ có th‹ Çu°i h†c sinh Ç‰n 
h‰t næm h†c hay 90 ngày, tùy theo ngày nào nhiŠu hÖn. 
 
Hình phạt về thể xác:   Dùng hình phåt th‹ xác Ç‹ k› luÆt có 
nghïa là cÓ š gây ra v‰t thÜÖng dành cho møc Çích dåy d‡ là vi 
phåm luÆt pháp.  Dùng nh»ng phÜÖng cách cÀn thi‰t và sÙc månh 
h®p lš Ç‹ ngæn gi» nh»ng ai gây ra tai nån và Ç‹ bäo vŒ h†c sinh, 
ngÜ©i khác, tài sän lúc cÀn. DÆp t¡t, ch‰ ng¿ s¿ náo Ç¶ng, quÃy 
rÀy là h®p pháp. 
  
TTHHỰCC  HHààNNHH//HH¼¼AA  GGIIẢII  
Thực tiễn Phục hồi có nguồn gốc từ việc xây dựng mối quan hệ 
và xây dựng lại để tạo ra công bằng và sự liên kết mang lại kết 
quả trong việc chữa lành và học tập. Khu Học Chánh Burlington, 
hợp tác với cộng đồng Burlington, bao gồm Thực tiễn Phục hồi 
đảm bảo rằng tất cả, kể cả những người đã bị tổn hại, sẽ có những 
nhu cầu và kinh nghiệm của họ được công nhận và hành động, do 
đó tạo ra một khí hậu hỗ trợ cho tất cả mọi người. Trong những  

KKíínn  ÇÇááoo:: NgÜ©i khi‰u nåi së gi» bí mÆt tùy theo nhu cÀu cûa viŒc 
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Theo như luật Liên Bang, nhà trường Burlington School District 
tìm kiếm, nhận diện, và định giá những em tØ mới sanh Ç‰n 21 
tu°i có thể hội đủ tiêu chuẩn và cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và 
những dịch vụ khác có liên quan.  
Nếu quý vị nghi con em mình bị khuyết tật và giữa tuổi mới sanh 
cho đến 5 tuổi, thì xin vui lòng liên låc cơ quan Early Education 
Program sÓ 886644--88446633. Nếu con bạn giữa tuổi 5-21, xin gọi væn 
phòng Student Support Services sÓ 886644--88445566. 
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TÃt cä h†c sinh h†c trÜ©ng Burlington School Disctrict Çòi hÕi 
phäi tuân theo sự mong muốn về cách cư xử va hành kiểm 
trong lúc học tåi trÜ©ng, trên xe bus, sinh hoạt của nhà trường. 
Nhân viên cûa nhà trÜ©ng Burlington School District chÎu trách 
nhiŒm thành lÆp và gìn gi» môi trÜ©ng k› luÆt.  Phø huynh/ngÜ©i 
giám thÎ và nhân viên nhà trÜ©ng chÎu trách nhiŒm chung Ç‹ gìn 
gi» k› luÆt cho tất cả mọi người trong district.  Tuy nhiên, trách 
nhiŒm chính vÅn là h†c sinh và phø huynh.  Phø huynh së ÇÜ®c 

thông báo n‰u con em cûa quš vÎ có nh»ng hånh ki‹m xÃu và 
không an toàn. 
 
Thích họp cư xử đo llÜÜ©©nngg ÇÜ®c thi‰t lÆp Ç‹ dåy dỗ h†c sinh 
chÎu trách nhiŒm nh»ng ÇiŠu mà mình gây ra và tÜÖng lai các em 
së có nh»ng quy‰t ÇÎnh ch†n l¿a Çúng Ç¡ng hÖn. Những hành vị 
không đúng sẽ dùng phương pháp hoà giải làm để giải quyết 
và học sinh sẽ chịu trách nhiệm về hành vị của mình. Bất kỳ 
hậu quả nào được áp dụng sẽ được thực hiện liên quan đến 
các quyền của thủ tục pháp lý của học sinh bị xử lý kỷ luật 
trong phạm vi luật pháp yêu cầu. 
 
Phåt/Phåt Dài Hån/Trøc XuÃt: H†c sinh có th‹ bÎ phåt hay bÎ Çu°i 
n‰u vi phåm luÆt lŒ trÜ©ng, chính sách cûa Ban Quän TrÎ, ho¥c 
tham gia bÃt h®p pháp hay vi phåm Ç‰n tài sän cûa trÜ©ng. BÎ 
phåt hÖn 10 ngày hay bÎ Çu°i theo s¿ quy‰t ÇÎnh cûa Giám ÇÓc và 
Ban Quän TrÎ nhà trÜ©ng.  Ban Quän trÎ có th‹ Çu°i h†c sinh Ç‰n 
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đảm bảo rằng tất cả, kể cả những người đã bị tổn hại, sẽ có những 
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trường họp khá đặc biệt học sinh có thể đi học trường khác, 
nhưng không bao giờ cách ly sự học vấn. 
 
TThhuuÓÓcc  bbÃÃtt  hh®®pp  pphháápp  //  RRÜÜ®®uu 
Theo luÆt ti‹u bang Vermont Çòi hÕi (Title 16, Section 1165, 
909), nhà trÜ©ng Burlington tØ l§p MÅu Giáo Ç‰n l§p 12 cÀn phäi 
có chÜÖng trình giáo døc và huÃn luyŒn vŠ s¿ ngæn ngØa dùng 
thuÓc bÃt h®p pháp và rÜ®u.  Thêm vào Çó n»a nhà trÜ©ng cÛng 
có chÜÖng trình huÃn luyŒn giáo viên, hŒ thÓng gi§i thiŒu, cÖ 
quan h®p tác chung v§i nhau Ç‹ ÇiŠu trÎ, có s¿ ÇÒng š cûa  Chính 
Sánh Ban Quän TrÎ nhà trÜ©ng và tÃt cä nhân viên cûa nhà trÜ©ng 
quan xét vÃn ÇŠ này. 
Khi m¶t h†c sinh vi phåm chính sách cûa Ban Quän TrÎ liên quan 
Ç‰n dùng, sª h»u, phân phát và/hay bÎ änh hÜªng thuÓc và rÜ®u 
thì nhân viên trÜ©ng së thi hành m¶t ho¥c nhiŠu nh»ng ÇiŠu sau 
Çây: 

 ñÜa h†c sinh ra khÕi l§p 
 H†p phø huynh.  
 K‰ hoåch hành ki‹m/liên låc phø huynh/giám thÎ.  
 Gi§i thiŒu Ç‰n cÖ quan khác cûa nhà trÜ©ng. 
 Gi§i thiŒu cÖ quan ngoài nhà trÜ©ng. Buôn bán ÇÒ 

lÆu là vÎ phåm l§n và së ÇÜ®c thông báo cho cÖ quan 
thi hành luÆt pháp bi‰t. 

 Phåt dài hån và/hay ng¡n hån 
 ñu°i h†c, trøc xuÃt 

TTOOBBAACCCCOO//TThhuuốc Lá 
Bất kỳ việc sử dụng thuốc lá dưới bất kỳ hình dạng hoặc hình 
thức nào trong khuôn viên trường (bao gồm thuốc lá điếu, xì gà, 
nhai, vaping, hoặc bất kỳ người nào khác) đều bị cấm theo luật, 
thuốc điện tử và hình thức thuốc điện tử được coi là sản phẩm 
thuốc lá / thuốc lá và cũng bị cấự 
 
  
  

HHŒŒ  TThhÓÓnngg  GGiiúúpp  ññ««  GGiiááoo  DDøøcc  
Møc Çích cûa chÜÖng trình HŒ ThÓng Giúp ñ« Giúp Giáo Døc 
Burlington School District là giúp Ç« h†c sinh nhiŠu hÖn Ç‹ các 
em có th‹ Çåt k‰t quä tÓt tåi trÜ©ng h†c cÛng nhÜ kh¡c phøc 
nh»ng s¿ khó khæn trong môi trÜ©ng giáo døc. M‡i trÜ©ng trong 
khu v¿c District ÇŠu có thành lÆp, mª mang, phát tri‹n, mª r¶ng 
t° Education Support Team (EST) Ç‹ chÃp thuÆn cÛng nhÜ giúp 
Ç« các em h†c sinh g¥p s¿ trª ngåi vŠ h†c vÃn, tÜ cách, hành 
ki‹m. Giáo viên này sẽ đưa k‰ hoåch và cung cÃp dÎch vø/dàn 
x‰p cho các h†c sinh trong l§p h†c ho¥c nh»ng h†at Ç¶ng cûa nhà 
trÜ©ng.  Nhóm này cÛng  biên soån, sÜu tÆp tài liŒu nÖi làm viŒc 
Ç‹ có m¶t k‰ hoåch t°ng quát cho nhà trÜ©ng Ç‹ sº døng hiŒu quä 
hÖn. 
N‰u quš vÎ muÓn bi‰t thêm vŠ  chÜÖng trình Education Support 
System thì xin vui lòng liên låc v§i hiŒu trÜªng hay ngÜ©i cÓ vÃn 
cûa nhà trÜ©ng. 
 
TTRRÁÁcchh  NNhhiiỆM  SSử  DDỤNNGG  MMÁÁYY  TTíínnhh,,  MMẠNNGG  &&  
IINNTTEERRNNEETT      
Khu Học Chánh Burlington công nhận rằng công nghệ thông tin 
(IT) là một phần không thể thiếu trong học tập và giáo dục học 
sinh ngày nay để thành công trong cộng đồng toàn cầu và hỗ trợ 
đầy đủ cho việc tiếp cận các nguồn điện tử này của học sinh và 
nhân viên. Mục đích của chính sách này là: 
1. Tạo ra một môi trường thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông 
tin theo cách hỗ trợ và làm phong phú thêm chương trình giảng 
dạy, cung cấp cơ hội hợp tác, và tăng cường sự phát triển chuyên 
môn của nhân viên. 
2. Đảm bảo rằng học khu có biện pháp thích hợp để duy trì sự an 
toàn của tất cả mọi người truy cập vào các thiết bị, mạng và tài 
nguyên web của học khu. 

trường họp khá đặc biệt học sinh có thể đi học trường khác, 
nhưng không bao giờ cách ly sự học vấn. 
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Trung Tâm Y T‰ C¶ng ñÒng Community Health 
Centers’s và ChÜÖng Trình Trung Tâm Nha Khoa ÇÜ®c 
thành lÆp Ç‹ phøc vø cho nh»ng gia Çình có thu-nhÆp 
thÃp mà không có bác sï nha khoa tåi Khu H†c Chánh 
Burlington. ChÜÖng trình này b¡t ÇÀu vào næm 2004 
c¶ng tác v§I khu h†c chánh Burlington School District, 
h†c sinh ÇÜ®c gi§i thiŒu Ç‰n væn phòng nha sï CHCH, 
và ‘HÜ§ng DÅn Ræng’- Nhân viên nha khoa - nÓi k‰t 
v§i h†c sinh Ç‹ ÇÜ®c chæm sóc n‰u cÀn. Væn phòng ræn 
tåi trÜ©ng h†c Integrated Arts Academy.  Trung tâm 
Dental Center cung cÃp dÎch vø chæm sóc ræng cho các 
em cÀn dÎch vø này, h†c thói quen chæm sóc ræng, cách 
em æn uÓng lành månh và cách gìn gi» ræng tÓt suÓt 
Ç©i. Tooth Tutors cũng giúp với các hình thức đăng ký 
và kết nối học sinh để chăm sóc răng miệng.  
Xin vui lòng gọi (802) 658-4869 nếu con của bạn chưa 
gặp nha sĩ trong vòng một năm, hoặc không có nha 
khoa. Trung tâm Nha khoa tại IAA cung cấp dịch vụ 
chăm sóc răng cho bất kỳ lớp K-12 có Medicaid hoặc 
là bảo hiểm. CCHHCCBB  ccuunngg  ccấpp  mmộtt  cchhươnngg  ttrrììnnhh  ggiiáámm  
ggiiáá  cchhoo  nnhhữnngg  nnggườii  kkhhôônngg  đủ  điiềuu  kkiiệnn  bbảoo  hhiiểmm  
MMeeddiiccaaiidd..  MMuuốnn  bbiiếtt  tthhêêmm  vvề  cchhươnngg  ttrrììnnhh  nnààyy,,  hhããyy  
ggọii  ddịcchh  vvụ  hhỗ  ttrrợ  bbệnnhh  nnhhâânn  ttạii  ((880022))  226644--88112244..  
 
Næm 2019-20 vØa qua, Trung Tâm Ræng Çã phøc vø 
nhÜ sau: 

 Chæm sóc 471 học sinh 
 T¥ng 675 bàn chäi Çánh ræng, kem 
 40 học sinh mới thăm gia vào chương trình 

răng và đã được khám tổng quát   
 BÎt kín ræng cho 740 học sinh 
 Phøc vø 9 em bÎ Çau ræng khÃn cÃp 
 Có 64 học sinh được giới thiệu qua cơ quan 

đặc biệt. 
 
5) CChhíícchh  NNggØØaa  
Luật của tiểu bang Vermont đòi hỏi giấy chứng nhận 
chích ngừa. Nếu không có giấy chứng nhận chích 
ngừa thì không được đi học. Không ai có thể ghi danh 
vào học tại một trường Burlington mà không có độ 
tuổi thích hợp hoặc cập nhật (ghi rõ chi tiết nào) hoặc 
giấy chứng nhận chích ngừa.  
  
 
Thủ Tục: 
LuÆt Vermont Çòi hÕi nhà trÜ©ng phäi có chÙng 
minh chính ngØa cûa h†c sinh. N‰u không có hÒ sÖ 
chích ngØa thì h†c sinh không ÇÜ®c Çi h†c. 
ñ‹ Th¿c HiŒn: 

 ÇÜa hÒ chích ngØa cûa con bån cho y-tá 
 N‰u chÜa Çû tiêu chuÄn chích ngØa thì g†i 

bác sï Ç‹ làm hËn và cho š tá bi‰t th©i gian 
cûa cu¶c hËn. 

ThuÓc ngØa luÆt pháp Çòi hÕi: 
DTaP (diphtheria, tetanus and pertussis); polio; 
MMR (measles, mumps, rebella); hepatitis B; và 
Varicella (chickenpox). 
HÒ sÖ chích ngØa cÀn phäi cho tất cả học sinh. 
 
Sức Khỏe Học Sinh/Student Health 
Mỗi trường đều có một văn phòng y tế. Có Y tá 
được chứng nhận là một Y tá trường VT, để phục 
vụ học sinh.  Trong trường hợp ốm đau, trẻ em h‰t  
miễn sốt, tiêu chảy và nôn trong vòng 24 giờ trước 
khi trở lại trường. 
CChhíí  
Cha mẹ / người giám hộ nên kiểm tra đầu con bạn 
mỗi tuần một lần, và đặc biệt là trước khi trở lại 
trường sau nghÌ hè. Cách tốt nhất để làm điều này 
là sử dụng một lược kim loại để đi qua con bạn lúc 
tóc bÎ ẩm ướt.  Nếu bạn tìm thấy chí, y tá của 
trường hoặc bác sï chăm sóc sức khỏe có thể cung 
cấp cho bạn lời khuyên tốt về việc loại bỏ chí. N‰u 
con bån tìm thÃy chí tåi trÜ©ng thì nhà trÜ©ng së 
thông báo cho bån bi‰t. Bån cÀn phäi loåi bÕ chí 
trÜ§c khi trª låi trÜ©ng. 
 

Khu h†c chánh District tuân theo nguyên t¡c cûa B¶ 
VT Dept. of Health và Trung Tâm Disease Control. 
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t xem xét::  
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/head-lice-
FAQS/index.html và/hay and/or 
https://www.consumerreports.org/medical- 
conditions/preventing-and-treating-head-lice/ 
 
6) CCaamm  KK‰‰tt  ññaa  DDåånngg  &&  BBììnnhh  ññ££nngg  ttååii  kkhhuu  HH††cc  
CChháánnhh  BBuurrlliinnggttoonn   
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trường sau nghÌ hè. Cách tốt nhất để làm điều này 
là sử dụng một lược kim loại để đi qua con bạn lúc 
tóc bÎ ẩm ướt.  Nếu bạn tìm thấy chí, y tá của 
trường hoặc bác sï chăm sóc sức khỏe có thể cung 
cấp cho bạn lời khuyên tốt về việc loại bỏ chí. N‰u 
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6) CCaamm  KK‰‰tt  ññaa  DDåånngg  &&  BBììnnhh  ññ££nngg  ttååii  kkhhuu  HH††cc  
CChháánnhh  BBuurrlliinnggttoonn   

Thủ Tục: 
LuÆt Vermont Çòi hÕi nhà trÜ©ng phäi có chÙng 
minh chính ngØa cûa h†c sinh. N‰u không có hÒ sÖ 
chích ngØa thì h†c sinh không ÇÜ®c Çi h†c. 
ñ‹ Th¿c HiŒn: 

 ÇÜa hÒ chích ngØa cûa con bån cho y-tá 
 N‰u chÜa Çû tiêu chuÄn chích ngØa thì g†i 

bác sï Ç‹ làm hËn và cho š tá bi‰t th©i gian 
cûa cu¶c hËn. 

ThuÓc ngØa luÆt pháp Çòi hÕi: 
DTaP (diphtheria, tetanus and pertussis); polio; 
MMR (measles, mumps, rebella); hepatitis B; và 
Varicella (chickenpox). 
HÒ sÖ chích ngØa cÀn phäi cho tất cả học sinh. 
 
Sức Khỏe Học Sinh/Student Health 
Mỗi trường đều có một văn phòng y tế. Có Y tá 
được chứng nhận là một Y tá trường VT, để phục 
vụ học sinh.  Trong trường hợp ốm đau, trẻ em h‰t  
miễn sốt, tiêu chảy và nôn trong vòng 24 giờ trước 
khi trở lại trường. 
CChhíí  
Cha mẹ / người giám hộ nên kiểm tra đầu con bạn 
mỗi tuần một lần, và đặc biệt là trước khi trở lại 
trường sau nghÌ hè. Cách tốt nhất để làm điều này 
là sử dụng một lược kim loại để đi qua con bạn lúc 
tóc bÎ ẩm ướt.  Nếu bạn tìm thấy chí, y tá của 
trường hoặc bác sï chăm sóc sức khỏe có thể cung 
cấp cho bạn lời khuyên tốt về việc loại bỏ chí. N‰u 
con bån tìm thÃy chí tåi trÜ©ng thì nhà trÜ©ng së 
thông báo cho bån bi‰t. Bån cÀn phäi loåi bÕ chí 
trÜ§c khi trª låi trÜ©ng. 
 

Khu h†c chánh District tuân theo nguyên t¡c cûa B¶ 
VT Dept. of Health và Trung Tâm Disease Control. 
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t xem xét::  
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/head-lice-
FAQS/index.html và/hay and/or 
https://www.consumerreports.org/medical- 
conditions/preventing-and-treating-head-lice/ 
 
6) CCaamm  KK‰‰tt  ññaa  DDåånngg  &&  BBììnnhh  ññ££nngg  ttååii  kkhhuu  HH††cc  
CChháánnhh  BBuurrlliinnggttoonn   
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trường họp khá đặc biệt học sinh có thể đi học trường khác, 
nhưng không bao giờ cách ly sự học vấn. 
 
TThhuuÓÓcc  bbÃÃtt  hh®®pp  pphháápp  //  RRÜÜ®®uu 
Theo luÆt ti‹u bang Vermont Çòi hÕi (Title 16, Section 1165, 
909), nhà trÜ©ng Burlington tØ l§p MÅu Giáo Ç‰n l§p 12 cÀn phäi 
có chÜÖng trình giáo døc và huÃn luyŒn vŠ s¿ ngæn ngØa dùng 
thuÓc bÃt h®p pháp và rÜ®u.  Thêm vào Çó n»a nhà trÜ©ng cÛng 
có chÜÖng trình huÃn luyŒn giáo viên, hŒ thÓng gi§i thiŒu, cÖ 
quan h®p tác chung v§i nhau Ç‹ ÇiŠu trÎ, có s¿ ÇÒng š cûa  Chính 
Sánh Ban Quän TrÎ nhà trÜ©ng và tÃt cä nhân viên cûa nhà trÜ©ng 
quan xét vÃn ÇŠ này. 
Khi m¶t h†c sinh vi phåm chính sách cûa Ban Quän TrÎ liên quan 
Ç‰n dùng, sª h»u, phân phát và/hay bÎ änh hÜªng thuÓc và rÜ®u 
thì nhân viên trÜ©ng së thi hành m¶t ho¥c nhiŠu nh»ng ÇiŠu sau 
Çây: 

 ñÜa h†c sinh ra khÕi l§p 
 H†p phø huynh.  
 K‰ hoåch hành ki‹m/liên låc phø huynh/giám thÎ.  
 Gi§i thiŒu Ç‰n cÖ quan khác cûa nhà trÜ©ng. 
 Gi§i thiŒu cÖ quan ngoài nhà trÜ©ng. Buôn bán ÇÒ 

lÆu là vÎ phåm l§n và së ÇÜ®c thông báo cho cÖ quan 
thi hành luÆt pháp bi‰t. 

 Phåt dài hån và/hay ng¡n hån 
 ñu°i h†c, trøc xuÃt 

TTOOBBAACCCCOO//TThhuuốc Lá 
Bất kỳ việc sử dụng thuốc lá dưới bất kỳ hình dạng hoặc hình 
thức nào trong khuôn viên trường (bao gồm thuốc lá điếu, xì gà, 
nhai, vaping, hoặc bất kỳ người nào khác) đều bị cấm theo luật, 
thuốc điện tử và hình thức thuốc điện tử được coi là sản phẩm 
thuốc lá / thuốc lá và cũng bị cấự 
 
  
  

HHŒŒ  TThhÓÓnngg  GGiiúúpp  ññ««  GGiiááoo  DDøøcc  
Møc Çích cûa chÜÖng trình HŒ ThÓng Giúp ñ« Giúp Giáo Døc 
Burlington School District là giúp Ç« h†c sinh nhiŠu hÖn Ç‹ các 
em có th‹ Çåt k‰t quä tÓt tåi trÜ©ng h†c cÛng nhÜ kh¡c phøc 
nh»ng s¿ khó khæn trong môi trÜ©ng giáo døc. M‡i trÜ©ng trong 
khu v¿c District ÇŠu có thành lÆp, mª mang, phát tri‹n, mª r¶ng 
t° Education Support Team (EST) Ç‹ chÃp thuÆn cÛng nhÜ giúp 
Ç« các em h†c sinh g¥p s¿ trª ngåi vŠ h†c vÃn, tÜ cách, hành 
ki‹m. Giáo viên này sẽ đưa k‰ hoåch và cung cÃp dÎch vø/dàn 
x‰p cho các h†c sinh trong l§p h†c ho¥c nh»ng h†at Ç¶ng cûa nhà 
trÜ©ng.  Nhóm này cÛng  biên soån, sÜu tÆp tài liŒu nÖi làm viŒc 
Ç‹ có m¶t k‰ hoåch t°ng quát cho nhà trÜ©ng Ç‹ sº døng hiŒu quä 
hÖn. 
N‰u quš vÎ muÓn bi‰t thêm vŠ  chÜÖng trình Education Support 
System thì xin vui lòng liên låc v§i hiŒu trÜªng hay ngÜ©i cÓ vÃn 
cûa nhà trÜ©ng. 
 
TTRRÁÁcchh  NNhhiiỆM  SSử  DDỤNNGG  MMÁÁYY  TTíínnhh,,  MMẠNNGG  &&  
IINNTTEERRNNEETT      
Khu Học Chánh Burlington công nhận rằng công nghệ thông tin 
(IT) là một phần không thể thiếu trong học tập và giáo dục học 
sinh ngày nay để thành công trong cộng đồng toàn cầu và hỗ trợ 
đầy đủ cho việc tiếp cận các nguồn điện tử này của học sinh và 
nhân viên. Mục đích của chính sách này là: 
1. Tạo ra một môi trường thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông 
tin theo cách hỗ trợ và làm phong phú thêm chương trình giảng 
dạy, cung cấp cơ hội hợp tác, và tăng cường sự phát triển chuyên 
môn của nhân viên. 
2. Đảm bảo rằng học khu có biện pháp thích hợp để duy trì sự an 
toàn của tất cả mọi người truy cập vào các thiết bị, mạng và tài 
nguyên web của học khu. 

3. Tuân thủ các yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang hiện hành 
điều chỉnh cung cấp truy cập internet và các tài nguyên điện tử 
khác của các khu học chánh. 
 
Khu Học Chánh Burlington cung cấp cho sinh viên và nhân viên 
tiếp cận với vô số các nguồn lực công nghệ thông tin (IT) bao 
gồm Internet. Các nguồn lực này cung cấp cơ hội để tăng cường 
học tập và cải thiện giao tiếp trong cộng đồng của chúng tôi và 
với cộng đồng toàn cầu vượt ra ngoài. Tuy nhiên, với đặc quyền 
truy cập đến trách nhiệm của sinh viên, giáo viên, nhân viên và 
công chúng để thực hiện việc sử dụng có trách nhiệm các nguồn 
lực này. Việc sử dụng của học sinh, nhân viên hoặc những người 
khác của các nguồn lực IT của khu học chánh là một đặc ân, chứ 
không phải là quyền lợi. Các quy tắc và kỳ vọng giống nhau áp 
dụng cho việc sử dụng tài nguyên IT của học sinh như áp dụng 
cho các hành vi và thông tin liên lạc khác của học sinh, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các thủ tục quấy nhiễu và bắt nạt của học 
khu. 
Những máy tính và mạng lưới là tài sản của nhà trường. Người 
dùng sẽ không có kỳ vọng về sự riêng tư trong bất cứ điều gì họ 
tạo, lưu trữ, gửi, nhận hoặc hiển thị trên hoặc trên máy tính hoặc 
tài nguyên mạng của khu học chánh, bao gồm các hồ sơ cá nhân 
và thông tin điện tử. 
 
GGiiáámm  Đốcc  HHọcc  KKhhuu  cchhịuu  ttrráácchh  nnhhiiệmm  tthhiiếtt  llậpp  ccáácc  tthhủ  ttụcc  ssử  
ddụnngg  ttààii  nngguuyyêênn  IITT..  
Chính sách này áp dụng cho bất kỳ ai truy cập vào mạng lưới, 
hợp tác và Công cụ truyền thông và / hoặc các hệ thống thông tin 
học sinh tại chỗ hoặc thông qua một địa điểm từ xa, và bất cứ ai 
sử dụng thiết bị IT của nhà trường trong hoặc ngoài trang web. 
 
Nhà trường không chịu trách nhiệm về việc sử dụng không được 
chấp nhận hoặc vi phạm các hạn chế về bản quyền hoặc các luật 

khác, lỗi của người dùng hoặc sự sơ suất, và các chi phí phát sinh 
từ người sử dụng. Nhà trường không chịu trách nhiệm đảm bảo 
tính chính xác, độ phù hợp của tuổi tác, hoặc khả năng sử dụng 
của bất kỳ thông tin nào tìm thấy trên mạng lưới các nguồn lực 
điện tử của Học khu, kể cả Internet. Nhà trường không chịu trách 
nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đã trải qua, bao gồm, nhưng không 
giới hạn, mất dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ. Nhà trường không 
chịu trách nhiệm về tính chính xác hay chất lượng của thông tin 
thu được thông qua hoặc được lưu trữ trên hệ thống tài nguyên 
điện tử bao gồm Internet hoặc cho các nghĩa vụ tài chính phát 
sinh từ việc sử dụng trái phép của họ. 
Nhà trường có quyền thu hồi các đặc quyền truy cập và / hoặc 
điều hành thích hợp hành động kỷ luật đối với việc lạm dụng tài 
nguyên IT. Trong trường hợp có người vi phạm chính sách này, 
nhà trường sẽ áp dụng chính sách để kỷ luật học sinh. Người vi 
phạm chính sách này sẽ được xử lš phù hợp với các thỏa thuận 
hợp đồng và các yêu cầu pháp lš. 
 
TTuu°°ii  ññii  HH††cc 
N‰u h†c sinh ÇÜ®c 5 tu°i ho¥c l§n hÖn sanh trÜ§c ngày 1 Tháng 9 
và sinh sÓng tåi Burlington thì có th‹ ghi danh vào l§p mÅu giáo.  
N‰u h†c sinh ÇÜ®c 6 tu°i sanh vào ngày 1 Tháng 9 hoặc trước thì 
có th‹ ghi danh vào l§p 1. 
  
CCáácchh  VVààoo  HH††cc  MMẫuu  GGiiááoo  SS§§mm  
Trong một nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của từng trẻ em. Trường 
học Burlington sẽ xem xét h†c sinh ÇÜ®c phø huynh yêu cầu Çi 
h†c l§p MÅu Giáo dành cho các h†c sinh sinh vào giữa ngày 1 
Ç‰n 30 tháng 9. Nếu bạn muốn con em mình Çi h†c s§m, xin vui 
lòng liên hệ với Học Khu Burlington Chương trình giáo dục ttạii  
((880022))  886644--88446633.. 
  
  

3. Tuân thủ các yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang hiện hành 
điều chỉnh cung cấp truy cập internet và các tài nguyên điện tử 
khác của các khu học chánh. 
 
Khu Học Chánh Burlington cung cấp cho sinh viên và nhân viên 
tiếp cận với vô số các nguồn lực công nghệ thông tin (IT) bao 
gồm Internet. Các nguồn lực này cung cấp cơ hội để tăng cường 
học tập và cải thiện giao tiếp trong cộng đồng của chúng tôi và 
với cộng đồng toàn cầu vượt ra ngoài. Tuy nhiên, với đặc quyền 
truy cập đến trách nhiệm của sinh viên, giáo viên, nhân viên và 
công chúng để thực hiện việc sử dụng có trách nhiệm các nguồn 
lực này. Việc sử dụng của học sinh, nhân viên hoặc những người 
khác của các nguồn lực IT của khu học chánh là một đặc ân, chứ 
không phải là quyền lợi. Các quy tắc và kỳ vọng giống nhau áp 
dụng cho việc sử dụng tài nguyên IT của học sinh như áp dụng 
cho các hành vi và thông tin liên lạc khác của học sinh, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các thủ tục quấy nhiễu và bắt nạt của học 
khu. 
Những máy tính và mạng lưới là tài sản của nhà trường. Người 
dùng sẽ không có kỳ vọng về sự riêng tư trong bất cứ điều gì họ 
tạo, lưu trữ, gửi, nhận hoặc hiển thị trên hoặc trên máy tính hoặc 
tài nguyên mạng của khu học chánh, bao gồm các hồ sơ cá nhân 
và thông tin điện tử. 
 
GGiiáámm  Đốcc  HHọcc  KKhhuu  cchhịuu  ttrráácchh  nnhhiiệmm  tthhiiếtt  llậpp  ccáácc  tthhủ  ttụcc  ssử  
ddụnngg  ttààii  nngguuyyêênn  IITT..  
Chính sách này áp dụng cho bất kỳ ai truy cập vào mạng lưới, 
hợp tác và Công cụ truyền thông và / hoặc các hệ thống thông tin 
học sinh tại chỗ hoặc thông qua một địa điểm từ xa, và bất cứ ai 
sử dụng thiết bị IT của nhà trường trong hoặc ngoài trang web. 
 
Nhà trường không chịu trách nhiệm về việc sử dụng không được 
chấp nhận hoặc vi phạm các hạn chế về bản quyền hoặc các luật 

khác, lỗi của người dùng hoặc sự sơ suất, và các chi phí phát sinh 
từ người sử dụng. Nhà trường không chịu trách nhiệm đảm bảo 
tính chính xác, độ phù hợp của tuổi tác, hoặc khả năng sử dụng 
của bất kỳ thông tin nào tìm thấy trên mạng lưới các nguồn lực 
điện tử của Học khu, kể cả Internet. Nhà trường không chịu trách 
nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đã trải qua, bao gồm, nhưng không 
giới hạn, mất dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ. Nhà trường không 
chịu trách nhiệm về tính chính xác hay chất lượng của thông tin 
thu được thông qua hoặc được lưu trữ trên hệ thống tài nguyên 
điện tử bao gồm Internet hoặc cho các nghĩa vụ tài chính phát 
sinh từ việc sử dụng trái phép của họ. 
Nhà trường có quyền thu hồi các đặc quyền truy cập và / hoặc 
điều hành thích hợp hành động kỷ luật đối với việc lạm dụng tài 
nguyên IT. Trong trường hợp có người vi phạm chính sách này, 
nhà trường sẽ áp dụng chính sách để kỷ luật học sinh. Người vi 
phạm chính sách này sẽ được xử lš phù hợp với các thỏa thuận 
hợp đồng và các yêu cầu pháp lš. 
 
TTuu°°ii  ññii  HH††cc 
N‰u h†c sinh ÇÜ®c 5 tu°i ho¥c l§n hÖn sanh trÜ§c ngày 1 Tháng 9 
và sinh sÓng tåi Burlington thì có th‹ ghi danh vào l§p mÅu giáo.  
N‰u h†c sinh ÇÜ®c 6 tu°i sanh vào ngày 1 Tháng 9 hoặc trước thì 
có th‹ ghi danh vào l§p 1. 
  
CCáácchh  VVààoo  HH††cc  MMẫuu  GGiiááoo  SS§§mm  
Trong một nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của từng trẻ em. Trường 
học Burlington sẽ xem xét h†c sinh ÇÜ®c phø huynh yêu cầu Çi 
h†c l§p MÅu Giáo dành cho các h†c sinh sinh vào giữa ngày 1 
Ç‰n 30 tháng 9. Nếu bạn muốn con em mình Çi h†c s§m, xin vui 
lòng liên hệ với Học Khu Burlington Chương trình giáo dục ttạii  
((880022))  886644--88446633.. 
  
  

3. Tuân thủ các yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang hiện hành 
điều chỉnh cung cấp truy cập internet và các tài nguyên điện tử 
khác của các khu học chánh. 
 
Khu Học Chánh Burlington cung cấp cho sinh viên và nhân viên 
tiếp cận với vô số các nguồn lực công nghệ thông tin (IT) bao 
gồm Internet. Các nguồn lực này cung cấp cơ hội để tăng cường 
học tập và cải thiện giao tiếp trong cộng đồng của chúng tôi và 
với cộng đồng toàn cầu vượt ra ngoài. Tuy nhiên, với đặc quyền 
truy cập đến trách nhiệm của sinh viên, giáo viên, nhân viên và 
công chúng để thực hiện việc sử dụng có trách nhiệm các nguồn 
lực này. Việc sử dụng của học sinh, nhân viên hoặc những người 
khác của các nguồn lực IT của khu học chánh là một đặc ân, chứ 
không phải là quyền lợi. Các quy tắc và kỳ vọng giống nhau áp 
dụng cho việc sử dụng tài nguyên IT của học sinh như áp dụng 
cho các hành vi và thông tin liên lạc khác của học sinh, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các thủ tục quấy nhiễu và bắt nạt của học 
khu. 
Những máy tính và mạng lưới là tài sản của nhà trường. Người 
dùng sẽ không có kỳ vọng về sự riêng tư trong bất cứ điều gì họ 
tạo, lưu trữ, gửi, nhận hoặc hiển thị trên hoặc trên máy tính hoặc 
tài nguyên mạng của khu học chánh, bao gồm các hồ sơ cá nhân 
và thông tin điện tử. 
 
GGiiáámm  Đốcc  HHọcc  KKhhuu  cchhịuu  ttrráácchh  nnhhiiệmm  tthhiiếtt  llậpp  ccáácc  tthhủ  ttụcc  ssử  
ddụnngg  ttààii  nngguuyyêênn  IITT..  
Chính sách này áp dụng cho bất kỳ ai truy cập vào mạng lưới, 
hợp tác và Công cụ truyền thông và / hoặc các hệ thống thông tin 
học sinh tại chỗ hoặc thông qua một địa điểm từ xa, và bất cứ ai 
sử dụng thiết bị IT của nhà trường trong hoặc ngoài trang web. 
 
Nhà trường không chịu trách nhiệm về việc sử dụng không được 
chấp nhận hoặc vi phạm các hạn chế về bản quyền hoặc các luật 

khác, lỗi của người dùng hoặc sự sơ suất, và các chi phí phát sinh 
từ người sử dụng. Nhà trường không chịu trách nhiệm đảm bảo 
tính chính xác, độ phù hợp của tuổi tác, hoặc khả năng sử dụng 
của bất kỳ thông tin nào tìm thấy trên mạng lưới các nguồn lực 
điện tử của Học khu, kể cả Internet. Nhà trường không chịu trách 
nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đã trải qua, bao gồm, nhưng không 
giới hạn, mất dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ. Nhà trường không 
chịu trách nhiệm về tính chính xác hay chất lượng của thông tin 
thu được thông qua hoặc được lưu trữ trên hệ thống tài nguyên 
điện tử bao gồm Internet hoặc cho các nghĩa vụ tài chính phát 
sinh từ việc sử dụng trái phép của họ. 
Nhà trường có quyền thu hồi các đặc quyền truy cập và / hoặc 
điều hành thích hợp hành động kỷ luật đối với việc lạm dụng tài 
nguyên IT. Trong trường hợp có người vi phạm chính sách này, 
nhà trường sẽ áp dụng chính sách để kỷ luật học sinh. Người vi 
phạm chính sách này sẽ được xử lš phù hợp với các thỏa thuận 
hợp đồng và các yêu cầu pháp lš. 
 
TTuu°°ii  ññii  HH††cc 
N‰u h†c sinh ÇÜ®c 5 tu°i ho¥c l§n hÖn sanh trÜ§c ngày 1 Tháng 9 
và sinh sÓng tåi Burlington thì có th‹ ghi danh vào l§p mÅu giáo.  
N‰u h†c sinh ÇÜ®c 6 tu°i sanh vào ngày 1 Tháng 9 hoặc trước thì 
có th‹ ghi danh vào l§p 1. 
  
CCáácchh  VVààoo  HH††cc  MMẫuu  GGiiááoo  SS§§mm  
Trong một nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của từng trẻ em. Trường 
học Burlington sẽ xem xét h†c sinh ÇÜ®c phø huynh yêu cầu Çi 
h†c l§p MÅu Giáo dành cho các h†c sinh sinh vào giữa ngày 1 
Ç‰n 30 tháng 9. Nếu bạn muốn con em mình Çi h†c s§m, xin vui 
lòng liên hệ với Học Khu Burlington Chương trình giáo dục ttạii  
((880022))  886644--88446633.. 
  
  

KKii‹‹mm  TTrraa  TTaaii  &&  MM¡¡tt  
Theo luÆt Ãn ÇÎnh Çòi hÕi nhà trÜ©ng phäi ki‹m tra tai m‡i næm 
cho các em h†c sinh tØ l§p MÅu Giáo, 1, 3, và 5. L§p MÅu Giáo, 
1, 3, 5, 7, 9, và 12 cÀn phäi ki‹m tra m¡t.  Tất cả học sinh nên đến 
væn phòng y t‰ gia Çình m‡I næm Ç‹ khám.N‰u phø huynh/giám 
thÎ không muÓn con mình ki‹m tra thì xin vui lòng thông báo cho 
hiŒu trÜªng bi‰t . 
  
YY--TT‰‰  TTååii  TTrrÜÜ©©nngg  
N‰u phø huynh/giám thÎ muÓn con em mình uÓng thuÓc tåi 
trÜ©ng h†c thì quš vÎ cÀn phäi ÇiŠn ÇÖn m‡i næm cho phép nhà 
trÜ©ng cho con em mình uÓng thuÓc .  Nhà trÜ©ng cÀn phäi có thÖ 
ÇÒng š cûa bác sï cho phép m§i ÇÜ®c sº døng thuÓc ª trÜ©ng h†c.  
ThuÓc Çem Ç‰n trÜ©ng cÀn phäi có nhän hiŒu và tên cûa bŒnh 
nhân. ThuÓc së ÇÜ®c Ç‹ tû khóa låi cûa š tá, trØ ra nh»ng thuÓc 
cÙu sÓng ngÜ©i bŒnh. Tất cả học sinh nên đến nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc chính của họ m‡i năm.N‰u quš vÎ muÓn bi‰t thêm 
vŠ thuÓc, thì xin liên låc š tá tåi trÜ©ng h†c cûa con bån. 
 
TTuuyyÍÍnn  MM¶¶  LLíínnhh  vvàà  HHÆÆuu  TTrruunngg  HH††cc:: 
Phø huynh/ngÜ©i giám thÎ có th‹ yêu cÀu nhà trÜ©ng ÇØng ÇÜa tên 
con bån, ÇÎa chÌ và ÇiŒn thoåi cho nh»ng ngÜ©i trong cÖ quan lính 
ho¥c hÆu trung h†c n‰u chÜa có s¿ ÇÒng š cûa quš vÎ.  N‰u muÓn 
bi‰t thêm chi ti‰t, xin liên låc v§i hiŒu trÜªng. 
 
KKhhôônngg  PPhhâânn  BBiiŒŒtt//KKÿÿ  TThhÎÎ  
Nhà trÜ©ng Burlington School District và công nhân không phân 
biŒt/kÿ thÎ nh»ng công nhân khác và/ho¥c là nh»ng ai ÇiŠn ÇÖn 
xin viŒc và h†c sinh d¿a theo tiêu chuÄn chûng t¶c, gi§i tính ho¥c 
(bao gÒm, nhÜng không gi§i Ç‰n, mang thai, cha mË, và tình 
trång hôn nhân), màu da, tu°i tác, quÓc gia, gia th‰, gi§i tính, 
ÇÎnh hÜ§ng gi§i tính, nhÆn dång gi§i tính, bi‹u l¶ gi§i tính ho¥c là 
ngÜ©i khi‰m khuy‰t. 

Chích sách kÿ thÎ này mª r¶ng và áp døng cho tÃt cä công nhân 
nhà trÜ©ng school district và giáo døc, chích sách, phÜÖng pháp 
ho¥c chÜÖng trình, hoåt Ç¶ng, dÎch vø và phÜÖng tiŒn.  Thêm vào 
Çó n»a, Ban Quän TrÎ nhà trÜ©ng bÜ§c thêm m¶t bÜ§c n»a là së 
s¤n sàng nhÆn công nhân mang khiếm khuyết mà có khä næng 
làm viŒc dÜ§i chÜÖng trình phø cÃp chánh phû liên bang theo luÆt 
Education of the Handicapped Act Ãn ÇÎnh. 
Công nhân, nh»ng ngÜ©i xin viŒc và h†c sinh nhà trÜ©ng chúng 
tôi khuy‰n khích quš vÎ sº døng phÜÖng pháp n¶i b¶ District's 
internal Complaint Procedures Ç‹ giäi quy‰t nh»ng khó khæn, nan 
ÇŠ mà nhà trÜ©ng Çã vi phåm luÆt lŒ liên bang Ãn ÇÎnh vŠ s¿ kÿ 
thÎ. TÃt cä công nhân nhà trÜ©ng së c¶ng tác cùng v§i quš vÎ Ç‹ 
ÇiŠu tra nh»ng hành Ç¶ng có liên quan Ç‰n kÿ thÎ. Nhà trÜ©ng 
chúng tôi së thông báo cho quš bÎ bi‰t nh»ng k‰t quä liên quan 
Ç‰n quš vÎ.  Thêm vào Çó n»a nh»ng tài liŒu vŠ PhÜÖng Pháp N¶i 
B¶ và nh»ng phÜÖng pháp khi‰u nåi khác có s¤n cho quš vÎ tåi 
website cûa nhà trÜ©ng District ho¥c tåi væn phòng hiŒu trÜªng. 
  
The District’s Title IX Coordinator, Age Discrimination Act 
Coordinator và Americans with Disabilities Act Coordinator là 
cô Susan ‘Zé’ Anderson-Brown, Giám ñÓc Tài Nguyên và Bình 
Đẳng (802) 864-2159 ho¥c (800) 253-0191 TDD.    
The Americans with Disabilities ACT Coordinator và §504 cô 
Laura Nugent Giám ÇÓc chÜÖng trình Giáo Døc ñ¥c BiŒt Çäm lo 
(802) 864-8456 ho¥c (800) 253-0191 (TDD).  
 
Phối viên Title IX cho nhân viên, học sinh, cha mẹ, và những 
người khác như người thân, bạn bè, diÍn giã hay khách quan, là 
Henri Sparks, Giám đốc công bằng và  An Toàn/Bao Gồm (802) 
540-0214 hoặc (800) 253-0191 (TDD).  
 
Tất cả tên của người phố trí viên có thể tìm thấy tại văn phòng 
Burlington School District, 150 Colchester Avenue, 
Burlington, VT 05401. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang 

Sự đa dạng của các h†c sinh của chúng tôi là một 
tài sản cho các cộng đồng Burlington. Khu h†c 
chánh Burlington District kh£ng ÇÎnh r¢ng tÃt cä 
h†c sinh và nhân viên xứng đáng có một an toàn, 
trường toàn diện và môi trường làm việc khác 
nhau có giá trị và ÇÜ®c chÃp nhÆn. 
 
Nhà trường cam kết thu hẹp khoảng kết quả dành cho 
h†c sinh dựa trên chủng tộc, dân tộc và kinh tế xã hội. 
Hội Đồng Quản Trị Trường Burlington đã tái cam kết 
công bằng và đưa vào chương trình (tháng 3 năm 
2017) và đã hỗ trợ Kế Hoạch Chiến Lược cho Học 
Khu Chánh vào năm 2017 và xác định nhu cầu cần 
phải sửa đổi chính sách Bình Đẳng. Dưới sự lãnh đạo 
của Giám Đốc, đã thành lập Nhóm Bình Đẵng để chú 
tâm vào vấn đề việc bình đẳng và việc quan trọng 
nhất. Nhóm này có trách nhiệm thi thành s¿ công 
bằng, đa dạng và đưa vào tất cả các khía cạnh 
của nhà trÜ©ng để đảm bảo rằng h†c sinh đa 
dạng của chúng tôi là cung cÃp giáo dục có chất 
lượng cao nhất trong khi bồi dưỡng mối quan hệ 
rõ ràng với gia đình và cộng đồng. 
  
CChhươnngg  TTrrììnnhh  LLiiêênn  LLạcc  ññaa  NNggôônn  NNggữ  
ChÜÖng trình Multilingual Liaison (ML) là một tài sản 
độc đáo của Khu Học Chánh Burlington phục vụ h†c 
sinh đa ngôn ngữ và các gia đình. Gồm có 11 nhân 
viên toàn thời gian và bán thời gian đa ngôn ngữ 
Liaisons người làm việc để kết nối gia đình và cộng 
đồng với các trường học và cung cấp hỗ trợ h†c sinh 
với 10 ngôn ngữ khác nhau. Chương trình ña Ngôn 
Ng» cũng làm việc chung với trên 20 thông dÎch viŒc 
s¤n sàng thông dịch viên tạo điều kiện giao tiếp giữa 
nhà và trường học.  Nhân viên nhà trÜ©ng và thông 
dÎch viên làm việc để đáp ứng nhu cầu khoảng 971 
h†c sinh cûa Trường học Burlington, tØ L§p D¿ BÎ cho 
Ç‰n l§p12, những h†c sinh có ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Anh, cũng như gia đình họ. N‰u quš có câu hÕi 
xin liên låc v§i Phối viên Nijaza Semic tại ((880022))  228888--
66004488 hoặc nnsseemmiicc@@bbssddvvtt..oorrgg. 
 
 

con em cûa bån thì nhà trÜ©ng s¤n sàng giúp 
Ç« quš vÎ.    
  
M‡i trÜ©ng ti‹u h†c và cÃp II ÇŠu có ngÜ©i 
lãnh Çåo PTO (phÓi viên gi»a gia Çình và 
trÜ©ng h†c). Tåi trÜ©ng Trung H†c thì có 
Nhóm Booster Ç‹ giúp Ç« phø huynh và nhà 
trÜ©ng. H† së cung cÃp cho gia Çình nhiŠu cÖ 
h¶i Ç‹ tham gia, tØ tåo ra nh»ng sinh hoåt, t° 
chÙc huÃn luyŒn, gây quÏ. 
ñ‹ bi‰t Chính Sách Phø Huynh Tham Gia 
District và những tài liŒu khác xin vào 
wwwwww..bbssddvvtt..oorrgg..  

VVeerrmmoonntt  AAggeennccyy  ooff  EEdduuccaattiioonn  BBeesstt  PPrraaccttiicceess    
ffoorr  SScchhoooollss  RReeggaarrddiinngg  TTrraannssggeennddeerr  aanndd    
GGeennddeerr  NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  SSttuuddeennttss  
VViissiitthhttttpp::////eedduuccaattiioonn..vveerrmmoonntt..ggoovv//ddooccuummeennttss//eedduu--
ttrraannssggeennddeerr--gguuiiddeelliinneess--ffoorr--sscchhoooollss..ppddff..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CChhææmm  SSóócc  RRæænngg  ttååii  ttrrÜÜ©©nngg  hh††cc  IInntteeggrraatteedd  AArrttss  
AAccaaddeemmyy  
 

Thủ Tục: 
LuÆt Vermont Çòi hÕi nhà trÜ©ng phäi có chÙng 
minh chính ngØa cûa h†c sinh. N‰u không có hÒ sÖ 
chích ngØa thì h†c sinh không ÇÜ®c Çi h†c. 
ñ‹ Th¿c HiŒn: 

 ÇÜa hÒ chích ngØa cûa con bån cho y-tá 
 N‰u chÜa Çû tiêu chuÄn chích ngØa thì g†i 

bác sï Ç‹ làm hËn và cho š tá bi‰t th©i gian 
cûa cu¶c hËn. 

ThuÓc ngØa luÆt pháp Çòi hÕi: 
DTaP (diphtheria, tetanus and pertussis); polio; 
MMR (measles, mumps, rebella); hepatitis B; và 
Varicella (chickenpox). 
HÒ sÖ chích ngØa cÀn phäi cho tất cả học sinh. 
 
Sức Khỏe Học Sinh/Student Health 
Mỗi trường đều có một văn phòng y tế. Có Y tá 
được chứng nhận là một Y tá trường VT, để phục 
vụ học sinh.  Trong trường hợp ốm đau, trẻ em h‰t  
miễn sốt, tiêu chảy và nôn trong vòng 24 giờ trước 
khi trở lại trường. 
CChhíí  
Cha mẹ / người giám hộ nên kiểm tra đầu con bạn 
mỗi tuần một lần, và đặc biệt là trước khi trở lại 
trường sau nghÌ hè. Cách tốt nhất để làm điều này 
là sử dụng một lược kim loại để đi qua con bạn lúc 
tóc bÎ ẩm ướt.  Nếu bạn tìm thấy chí, y tá của 
trường hoặc bác sï chăm sóc sức khỏe có thể cung 
cấp cho bạn lời khuyên tốt về việc loại bỏ chí. N‰u 
con bån tìm thÃy chí tåi trÜ©ng thì nhà trÜ©ng së 
thông báo cho bån bi‰t. Bån cÀn phäi loåi bÕ chí 
trÜ§c khi trª låi trÜ©ng. 
 

Khu h†c chánh District tuân theo nguyên t¡c cûa B¶ 
VT Dept. of Health và Trung Tâm Disease Control. 
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t xem xét::  
https://identify.us.com/idmybug/head-lice/head-lice-
FAQS/index.html và/hay and/or 
https://www.consumerreports.org/medical- 
conditions/preventing-and-treating-head-lice/ 
 
6) CCaamm  KK‰‰tt  ññaa  DDåånngg  &&  BBììnnhh  ññ££nngg  ttååii  kkhhuu  HH††cc  
CChháánnhh  BBuurrlliinnggttoonn   

Thủ Tục: 
LuÆt Vermont Çòi hÕi nhà trÜ©ng phäi có chÙng 
minh chính ngØa cûa h†c sinh. N‰u không có hÒ sÖ 
chích ngØa thì h†c sinh không ÇÜ®c Çi h†c. 
ñ‹ Th¿c HiŒn: 

 ÇÜa hÒ chích ngØa cûa con bån cho y-tá 
 N‰u chÜa Çû tiêu chuÄn chích ngØa thì g†i 

bác sï Ç‹ làm hËn và cho š tá bi‰t th©i gian 
cûa cu¶c hËn. 

ThuÓc ngØa luÆt pháp Çòi hÕi: 
DTaP (diphtheria, tetanus and pertussis); polio; 
MMR (measles, mumps, rebella); hepatitis B; và 
Varicella (chickenpox). 
HÒ sÖ chích ngØa cÀn phäi cho tất cả học sinh. 
 
Sức Khỏe Học Sinh/Student Health 
Mỗi trường đều có một văn phòng y tế. Có Y tá 
được chứng nhận là một Y tá trường VT, để phục 
vụ học sinh.  Trong trường hợp ốm đau, trẻ em h‰t  
miễn sốt, tiêu chảy và nôn trong vòng 24 giờ trước 
khi trở lại trường. 
CChhíí  
Cha mẹ / người giám hộ nên kiểm tra đầu con bạn 
mỗi tuần một lần, và đặc biệt là trước khi trở lại 
trường sau nghÌ hè. Cách tốt nhất để làm điều này 
là sử dụng một lược kim loại để đi qua con bạn lúc 
tóc bÎ ẩm ướt.  Nếu bạn tìm thấy chí, y tá của 
trường hoặc bác sï chăm sóc sức khỏe có thể cung 
cấp cho bạn lời khuyên tốt về việc loại bỏ chí. N‰u 
con bån tìm thÃy chí tåi trÜ©ng thì nhà trÜ©ng së 
thông báo cho bån bi‰t. Bån cÀn phäi loåi bÕ chí 
trÜ§c khi trª låi trÜ©ng. 
 

Khu h†c chánh District tuân theo nguyên t¡c cûa B¶ 
VT Dept. of Health và Trung Tâm Disease Control. 
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KKii‹‹mm  TTrraa  TTaaii  &&  MM¡¡tt  
Theo luÆt Ãn ÇÎnh Çòi hÕi nhà trÜ©ng phäi ki‹m tra tai m‡i næm 
cho các em h†c sinh tØ l§p MÅu Giáo, 1, 3, và 5. L§p MÅu Giáo, 
1, 3, 5, 7, 9, và 12 cÀn phäi ki‹m tra m¡t.  Tất cả học sinh nên đến 
væn phòng y t‰ gia Çình m‡I næm Ç‹ khám.N‰u phø huynh/giám 
thÎ không muÓn con mình ki‹m tra thì xin vui lòng thông báo cho 
hiŒu trÜªng bi‰t . 
  
YY--TT‰‰  TTååii  TTrrÜÜ©©nngg  
N‰u phø huynh/giám thÎ muÓn con em mình uÓng thuÓc tåi 
trÜ©ng h†c thì quš vÎ cÀn phäi ÇiŠn ÇÖn m‡i næm cho phép nhà 
trÜ©ng cho con em mình uÓng thuÓc .  Nhà trÜ©ng cÀn phäi có thÖ 
ÇÒng š cûa bác sï cho phép m§i ÇÜ®c sº døng thuÓc ª trÜ©ng h†c.  
ThuÓc Çem Ç‰n trÜ©ng cÀn phäi có nhän hiŒu và tên cûa bŒnh 
nhân. ThuÓc së ÇÜ®c Ç‹ tû khóa låi cûa š tá, trØ ra nh»ng thuÓc 
cÙu sÓng ngÜ©i bŒnh. Tất cả học sinh nên đến nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc chính của họ m‡i năm.N‰u quš vÎ muÓn bi‰t thêm 
vŠ thuÓc, thì xin liên låc š tá tåi trÜ©ng h†c cûa con bån. 
 
TTuuyyÍÍnn  MM¶¶  LLíínnhh  vvàà  HHÆÆuu  TTrruunngg  HH††cc:: 
Phø huynh/ngÜ©i giám thÎ có th‹ yêu cÀu nhà trÜ©ng ÇØng ÇÜa tên 
con bån, ÇÎa chÌ và ÇiŒn thoåi cho nh»ng ngÜ©i trong cÖ quan lính 
ho¥c hÆu trung h†c n‰u chÜa có s¿ ÇÒng š cûa quš vÎ.  N‰u muÓn 
bi‰t thêm chi ti‰t, xin liên låc v§i hiŒu trÜªng. 
 
KKhhôônngg  PPhhâânn  BBiiŒŒtt//KKÿÿ  TThhÎÎ  
Nhà trÜ©ng Burlington School District và công nhân không phân 
biŒt/kÿ thÎ nh»ng công nhân khác và/ho¥c là nh»ng ai ÇiŠn ÇÖn 
xin viŒc và h†c sinh d¿a theo tiêu chuÄn chûng t¶c, gi§i tính ho¥c 
(bao gÒm, nhÜng không gi§i Ç‰n, mang thai, cha mË, và tình 
trång hôn nhân), màu da, tu°i tác, quÓc gia, gia th‰, gi§i tính, 
ÇÎnh hÜ§ng gi§i tính, nhÆn dång gi§i tính, bi‹u l¶ gi§i tính ho¥c là 
ngÜ©i khi‰m khuy‰t. 

Chích sách kÿ thÎ này mª r¶ng và áp døng cho tÃt cä công nhân 
nhà trÜ©ng school district và giáo døc, chích sách, phÜÖng pháp 
ho¥c chÜÖng trình, hoåt Ç¶ng, dÎch vø và phÜÖng tiŒn.  Thêm vào 
Çó n»a, Ban Quän TrÎ nhà trÜ©ng bÜ§c thêm m¶t bÜ§c n»a là së 
s¤n sàng nhÆn công nhân mang khiếm khuyết mà có khä næng 
làm viŒc dÜ§i chÜÖng trình phø cÃp chánh phû liên bang theo luÆt 
Education of the Handicapped Act Ãn ÇÎnh. 
Công nhân, nh»ng ngÜ©i xin viŒc và h†c sinh nhà trÜ©ng chúng 
tôi khuy‰n khích quš vÎ sº døng phÜÖng pháp n¶i b¶ District's 
internal Complaint Procedures Ç‹ giäi quy‰t nh»ng khó khæn, nan 
ÇŠ mà nhà trÜ©ng Çã vi phåm luÆt lŒ liên bang Ãn ÇÎnh vŠ s¿ kÿ 
thÎ. TÃt cä công nhân nhà trÜ©ng së c¶ng tác cùng v§i quš vÎ Ç‹ 
ÇiŠu tra nh»ng hành Ç¶ng có liên quan Ç‰n kÿ thÎ. Nhà trÜ©ng 
chúng tôi së thông báo cho quš bÎ bi‰t nh»ng k‰t quä liên quan 
Ç‰n quš vÎ.  Thêm vào Çó n»a nh»ng tài liŒu vŠ PhÜÖng Pháp N¶i 
B¶ và nh»ng phÜÖng pháp khi‰u nåi khác có s¤n cho quš vÎ tåi 
website cûa nhà trÜ©ng District ho¥c tåi væn phòng hiŒu trÜªng. 
  
The District’s Title IX Coordinator, Age Discrimination Act 
Coordinator và Americans with Disabilities Act Coordinator là 
cô Susan ‘Zé’ Anderson-Brown, Giám ñÓc Tài Nguyên và Bình 
Đẳng (802) 864-2159 ho¥c (800) 253-0191 TDD.    
The Americans with Disabilities ACT Coordinator và §504 cô 
Laura Nugent Giám ÇÓc chÜÖng trình Giáo Døc ñ¥c BiŒt Çäm lo 
(802) 864-8456 ho¥c (800) 253-0191 (TDD).  
 
Phối viên Title IX cho nhân viên, học sinh, cha mẹ, và những 
người khác như người thân, bạn bè, diÍn giã hay khách quan, là 
Henri Sparks, Giám đốc công bằng và  An Toàn/Bao Gồm (802) 
540-0214 hoặc (800) 253-0191 (TDD).  
 
Tất cả tên của người phố trí viên có thể tìm thấy tại văn phòng 
Burlington School District, 150 Colchester Avenue, 
Burlington, VT 05401. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang 
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Burlington, VT  05401. Tất cả chi tiết mới nhập xin vào trang 
website www.bsdvt.org hoặc gọi Nikki A. Fuller (802)864-
2159 hay (800) 253-0191 (TDD). 
 
Yêu cầu liên quan đến việc áp dụng chính sách không phân biệt
đối xử có thể được chuyển đến Giám đốc Khu vực, U.S. 
Department of Education, Office for Civil Rights, 5 Post Office 
Square 8th Floor / Suite 900, Boston, MA 02109-3921; Tel: (617) 
289-0111. Fax: (617) 289-0150, or the Vermont Human Rights 
Commission, 135 State St., Drawer 33, Montpelier VT 05633-
6301, human.rights@hrc.state.vt.us, 1.800.416-2010 Voice/TTY; 
or (802) 828-2480 Voice/(TTY). 
Công nhân và ngÜ©i xin viŒc nghÌ r¢ng mình bÎ kÿ thÎ xin liên låc 
v§i : the U.S. Equal Employment Opportunity Commission; 33 
Whitehall St., 5th floor; New York, NY 10004, ho¥c g†i sÓ miÍn 
phí: 1-800-669-4000; 1-800-669-6820 (TTY).  
 
Nhân viên được chỉ định- vui lòng truy cập www.bsdvt.org để 
biết danh sách hiện tại. 
 
LLiiêênn  LLååcc  PPhhøø  HHuuyynnhh//GGiiáámm  TThhÎÎ  
Xin quš vÎ vui lòng thông báo cho nhà trÜ©ng bi‰t sÓ ÇiŒn thoåi 
của quý vị để nhà trÜ©ng có th‹ liên låc lúc trÜ©ng h®p khÄn cÃp 
n‰u quš vÎ không có ª nhà.  SÓ ÇiŒn thoåi tåi nÖi làm ho¥c ngÜ©i 
thân së dùng cho viŒc khÄn cÃp bình thÜ©ng ch£ng hån nhÜ là lúc 
bŒnh ho¥c tai nån xäy ra mà thôi. 
  
BBääoo  VVŒŒ  QQuuyyŠŠnn  LL®®ii  CCûûaa  HH††cc  SSiinnhh  
Theo nhÜ luÆt bäo vŒ cûa liên bang Protection of Pupil Rights Act 
Ãn ÇÎnh là phø huynh có quyŠn ÇÜ®c bi‰t nh»ng thæm dò š ki‰n 
vŠ con em mình cûa t° chÙc thÙ ba.  CÖ quan này sÜu tÀm hÒ sÖ 

cá nhân Ç‹ sº døng cho thÎ trÜ©ng và nh»ng viŒc không có khÄn 
cÃp, xâm phåm khám sÙc khÕe.  Phø huynh có quyŠn tØ chÓi 
không cho phép con em mình tham gia và nh»ng viŒc thæm dò š 
ki‰n này và cÛng có quyŠn ki‹m tra viŒc thæm dò š ki‰n và nh»ng 
døng cø cÖ quan này sº døng.  Thêm vào Çó n»a, LuÆt lŒ này së 
cung cÃp cho quš vÎ nh»ng quyŠn l®i Ç‹ quš vÎ có th‹ ki‹m tra 
nh»ng døng cø dùng cho vÃn ÇŠ giáo døc. 
 
TTrrÜÜ©©nngg  HH††cc  ññóónngg  CCººaa  
N‰u trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt nhà trÜ©ng Burlington School Çóng cºa 
nguyên ngày, thì nhà trÜ©ng së g†i ÇiŒn thoåi qua hŒ thÓng 
SchoolMessenger thông báo sau 6:00 sáng. ChÜÖng trình TV ÇÎa 
phÜÖng và Çài radio và månh lÜ§i (website) cûa chúng tôi së 
thông báo cho quš vÎ bi‰t. HŒ thông SchoolMessenger thông báo 
sẽ được gửi thông qua một số sự kết hợp điện thoại, email và tin 
nhắn. Xin quš vÎ vui lòng cung cÃp sÓ ÇiŒn thoåi cho nhà trÜ©ng 
bi‰t Ç‹ chúng tôi dùng SchoolMessenger Ç‹ thông báo trong lúc 
khÄn cÃp. Quš vÎ có thể cập nhật thông tin liên lạc của bạn thông 
qua hệ thống PowerSchool Registration. Trong th©i gi© h†c có 
các tình huống bất ngờ có thể xảy ra mà yêu cầu nhà trường 
đóng cửa ho¥c tất cả các trường học Burlington. Quyết định đó sẽ 
được thực hiện bởi Văn phòng của Tổng Giám Đốc, qua tham 
khảo ý kiến của các nguồn lực thích hợp chẳng hạn như hiệu 
trưởng các trường, các dịch vụ tài sản Giám đốc và / hoặc Sở 
Cảnh sát Burlington. Thông báo về quyết định này sẽ được thực 
hiện như tính toán và d¿ ÇÎnh ÇÜ®c.  Tuy nhiên, có một số tình 
huống có thể yêu cầu giäi täng h†c sinh ngay. 
 
TTrrÜÜ©©nngg  HH††cc  AAnn  TTooàànn 
Khu Học Chánh Burlington School District ti‰p tøc làm viŒc Ç‹ 
tæng thêm và cäi ti‰n vŠ s¿ an toàn.  Ban K‰ Hoåch Khûng Hoäng 
Crisis Management Plan ÇÜ®c thành lÆp Ç‹ cung cÃp, giúp Ç« 
nhân viên nhà trÜ©ng Ç‹ ÇÓi phó trong nh»ng trÜ©ng h®p khûng 
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Sự đa dạng của các h†c sinh của chúng tôi là một 
tài sản cho các cộng đồng Burlington. Khu h†c 
chánh Burlington District kh£ng ÇÎnh r¢ng tÃt cä 
h†c sinh và nhân viên xứng đáng có một an toàn, 
trường toàn diện và môi trường làm việc khác 
nhau có giá trị và ÇÜ®c chÃp nhÆn. 
 
Nhà trường cam kết thu hẹp khoảng kết quả dành cho 
h†c sinh dựa trên chủng tộc, dân tộc và kinh tế xã hội. 
Hội Đồng Quản Trị Trường Burlington đã tái cam kết 
công bằng và đưa vào chương trình (tháng 3 năm 
2017) và đã hỗ trợ Kế Hoạch Chiến Lược cho Học 
Khu Chánh vào năm 2017 và xác định nhu cầu cần 
phải sửa đổi chính sách Bình Đẳng. Dưới sự lãnh đạo 
của Giám Đốc, đã thành lập Nhóm Bình Đẵng để chú 
tâm vào vấn đề việc bình đẳng và việc quan trọng 
nhất. Nhóm này có trách nhiệm thi thành s¿ công 
bằng, đa dạng và đưa vào tất cả các khía cạnh 
của nhà trÜ©ng để đảm bảo rằng h†c sinh đa 
dạng của chúng tôi là cung cÃp giáo dục có chất 
lượng cao nhất trong khi bồi dưỡng mối quan hệ 
rõ ràng với gia đình và cộng đồng. 
  
CChhươnngg  TTrrììnnhh  LLiiêênn  LLạcc  ññaa  NNggôônn  NNggữ  
ChÜÖng trình Multilingual Liaison (ML) là một tài sản 
độc đáo của Khu Học Chánh Burlington phục vụ h†c 
sinh đa ngôn ngữ và các gia đình. Gồm có 11 nhân 
viên toàn thời gian và bán thời gian đa ngôn ngữ 
Liaisons người làm việc để kết nối gia đình và cộng 
đồng với các trường học và cung cấp hỗ trợ h†c sinh 
với 10 ngôn ngữ khác nhau. Chương trình ña Ngôn 
Ng» cũng làm việc chung với trên 20 thông dÎch viŒc 
s¤n sàng thông dịch viên tạo điều kiện giao tiếp giữa 
nhà và trường học.  Nhân viên nhà trÜ©ng và thông 
dÎch viên làm việc để đáp ứng nhu cầu khoảng 971 
h†c sinh cûa Trường học Burlington, tØ L§p D¿ BÎ cho 
Ç‰n l§p12, những h†c sinh có ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Anh, cũng như gia đình họ. N‰u quš có câu hÕi 
xin liên låc v§i Phối viên Nijaza Semic tại ((880022))  228888--
66004488 hoặc nnsseemmiicc@@bbssddvvtt..oorrgg. 
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7) HHiiŒŒnn  DDiiŒŒnn//HH††cc  TTrr‹‹ 
 
LuÆt ti‹u bang Vermont Çòi hÕi các em Çi 
h†c lúc 6 tu°i. 
Cha mË và ngÜ©i giám thÎ cÀn phäi thông báo 
cho nhà trÜ©ng bi‰t lúc con em v¡ng m¥t. 
Nếu con em nghÌ h†c hoặc Çi tr‹, xin phø 
huynh & ngÜ©i giám thÎ thông báo cho 
trường biết. 

 55  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹:: Bån có thể 
nhÆn thÜ ho¥c ÇiŒn thoåi thông báo 
vŠ chính sách cûa nhà trÜ©ng. 

 1100  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹:: Bån có thể 
nhÆn thÜ ho¥c ÇiŒn thoåi thông báo 
tÜÖng t¿, tuy theo trÜ©ng h®p, có th‹ 
bån có cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ 
giäi quy‰t vÃn ÇŠ. 

 1155  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹::  có th‹ bån có 
cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ thành lÆp 
k‰ hoåch Ç‹ cäi ti‰n vÃn ÇŠ này. 

 2200  nngghhÌÌ  hh††cc: Toà án së giäi quy‰t vÃn 
ÇŠ tåi Toà Án Gia ñình. 

Møc Çích cûa chúng tôi - và møc Çích cûa 
LuÆt Pháp Vermont - Çäm bäo h†c sinh có 
m¥t tåi trÜ©ng Ç‹ h†c. Giúp Ç« chúng tôi và 
con bån b¢ng cách ÇÜa con bån Ç‰n trÜ©ng. 
  
88))  DDiinnhh  ddưỡnngg  ttrrẻ  eemm  &&  DDÎÎcchh  VVøø  TThh¿¿cc  PPhhÄÄmm  
Cơ Quan Burlington School Food Project (BSFP) cam kết 
cung cấp các bữa ăn chất lượng cho tất cả học sinh trong 
Khu Học Chánh Burlington. Nhóm chúng tôi là dành riêng 
trong việc hỗ trợ sự thành công học tập và thói quen ăn 
uống lành mạnh Çem låi s¿ dinh dưỡng lành månh suốt 
đời. Ăn sáng, trưa, sau giờ học Snack và ˆn TÓi được 
phục vụ trong tất cả các trường.  
Bữa ăn được phục vụ cho h†c sinh thuộc Trường H†c 
Quốc Gia Ăn Trưa và Chương trình ˆn Sáng và theo các 
hướng dẫn dinh dưỡng theo quy định của Luật cûa 
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nhÆn thÜ ho¥c ÇiŒn thoåi thông báo 
tÜÖng t¿, tuy theo trÜ©ng h®p, có th‹ 
bån có cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ 
giäi quy‰t vÃn ÇŠ. 

 1155  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹::  có th‹ bån có 
cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ thành lÆp 
k‰ hoåch Ç‹ cäi ti‰n vÃn ÇŠ này. 

 2200  nngghhÌÌ  hh††cc: Toà án së giäi quy‰t vÃn 
ÇŠ tåi Toà Án Gia ñình. 

Møc Çích cûa chúng tôi - và møc Çích cûa 
LuÆt Pháp Vermont - Çäm bäo h†c sinh có 
m¥t tåi trÜ©ng Ç‹ h†c. Giúp Ç« chúng tôi và 
con bån b¢ng cách ÇÜa con bån Ç‰n trÜ©ng. 
  
88))  DDiinnhh  ddưỡnngg  ttrrẻ  eemm  &&  DDÎÎcchh  VVøø  TThh¿¿cc  PPhhÄÄmm  
Cơ Quan Burlington School Food Project (BSFP) cam kết 
cung cấp các bữa ăn chất lượng cho tất cả học sinh trong 
Khu Học Chánh Burlington. Nhóm chúng tôi là dành riêng 
trong việc hỗ trợ sự thành công học tập và thói quen ăn 
uống lành mạnh Çem låi s¿ dinh dưỡng lành månh suốt 
đời. Ăn sáng, trưa, sau giờ học Snack và ˆn TÓi được 
phục vụ trong tất cả các trường.  
Bữa ăn được phục vụ cho h†c sinh thuộc Trường H†c 
Quốc Gia Ăn Trưa và Chương trình ˆn Sáng và theo các 
hướng dẫn dinh dưỡng theo quy định của Luật cûa 
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website cûa nhà trÜ©ng www.bsdvt.org ho¥c g†i  cô Susan ‘Zé’ 
Anderson-Brown   (802) 864-2159 ho¥c (800) 253-0191 TDD.   
Tất cả danh sách trên của Phối Trí Viên có tại văn phòng 
Burlington School District, 150 Colchester Avenue, 
Burlington, VT  05401. Tất cả chi tiết mới nhập xin vào trang 
website www.bsdvt.org hoặc gọi Nikki A. Fuller (802)864-
2159 hay (800) 253-0191 (TDD). 
 
Yêu cầu liên quan đến việc áp dụng chính sách không phân biệt
đối xử có thể được chuyển đến Giám đốc Khu vực, U.S. 
Department of Education, Office for Civil Rights, 5 Post Office 
Square 8th Floor / Suite 900, Boston, MA 02109-3921; Tel: (617) 
289-0111. Fax: (617) 289-0150, or the Vermont Human Rights 
Commission, 135 State St., Drawer 33, Montpelier VT 05633-
6301, human.rights@hrc.state.vt.us, 1.800.416-2010 Voice/TTY; 
or (802) 828-2480 Voice/(TTY). 
Công nhân và ngÜ©i xin viŒc nghÌ r¢ng mình bÎ kÿ thÎ xin liên låc 
v§i : the U.S. Equal Employment Opportunity Commission; 33 
Whitehall St., 5th floor; New York, NY 10004, ho¥c g†i sÓ miÍn 
phí: 1-800-669-4000; 1-800-669-6820 (TTY).  
 
Nhân viên được chỉ định- vui lòng truy cập www.bsdvt.org để 
biết danh sách hiện tại. 
 
LLiiêênn  LLååcc  PPhhøø  HHuuyynnhh//GGiiáámm  TThhÎÎ  
Xin quš vÎ vui lòng thông báo cho nhà trÜ©ng bi‰t sÓ ÇiŒn thoåi 
của quý vị để nhà trÜ©ng có th‹ liên låc lúc trÜ©ng h®p khÄn cÃp 
n‰u quš vÎ không có ª nhà.  SÓ ÇiŒn thoåi tåi nÖi làm ho¥c ngÜ©i 
thân së dùng cho viŒc khÄn cÃp bình thÜ©ng ch£ng hån nhÜ là lúc 
bŒnh ho¥c tai nån xäy ra mà thôi. 
  
BBääoo  VVŒŒ  QQuuyyŠŠnn  LL®®ii  CCûûaa  HH††cc  SSiinnhh  
Theo nhÜ luÆt bäo vŒ cûa liên bang Protection of Pupil Rights Act 
Ãn ÇÎnh là phø huynh có quyŠn ÇÜ®c bi‰t nh»ng thæm dò š ki‰n 
vŠ con em mình cûa t° chÙc thÙ ba.  CÖ quan này sÜu tÀm hÒ sÖ 

cá nhân Ç‹ sº døng cho thÎ trÜ©ng và nh»ng viŒc không có khÄn 
cÃp, xâm phåm khám sÙc khÕe.  Phø huynh có quyŠn tØ chÓi 
không cho phép con em mình tham gia và nh»ng viŒc thæm dò š 
ki‰n này và cÛng có quyŠn ki‹m tra viŒc thæm dò š ki‰n và nh»ng 
døng cø cÖ quan này sº døng.  Thêm vào Çó n»a, LuÆt lŒ này së 
cung cÃp cho quš vÎ nh»ng quyŠn l®i Ç‹ quš vÎ có th‹ ki‹m tra 
nh»ng døng cø dùng cho vÃn ÇŠ giáo døc. 
 
TTrrÜÜ©©nngg  HH††cc  ññóónngg  CCººaa  
N‰u trÜ©ng h®p Ç¥c biŒt nhà trÜ©ng Burlington School Çóng cºa 
nguyên ngày, thì nhà trÜ©ng së g†i ÇiŒn thoåi qua hŒ thÓng 
SchoolMessenger thông báo sau 6:00 sáng. ChÜÖng trình TV ÇÎa 
phÜÖng và Çài radio và månh lÜ§i (website) cûa chúng tôi së 
thông báo cho quš vÎ bi‰t. HŒ thông SchoolMessenger thông báo 
sẽ được gửi thông qua một số sự kết hợp điện thoại, email và tin 
nhắn. Xin quš vÎ vui lòng cung cÃp sÓ ÇiŒn thoåi cho nhà trÜ©ng 
bi‰t Ç‹ chúng tôi dùng SchoolMessenger Ç‹ thông báo trong lúc 
khÄn cÃp. Quš vÎ có thể cập nhật thông tin liên lạc của bạn thông 
qua hệ thống PowerSchool Registration. Trong th©i gi© h†c có 
các tình huống bất ngờ có thể xảy ra mà yêu cầu nhà trường 
đóng cửa ho¥c tất cả các trường học Burlington. Quyết định đó sẽ 
được thực hiện bởi Văn phòng của Tổng Giám Đốc, qua tham 
khảo ý kiến của các nguồn lực thích hợp chẳng hạn như hiệu 
trưởng các trường, các dịch vụ tài sản Giám đốc và / hoặc Sở 
Cảnh sát Burlington. Thông báo về quyết định này sẽ được thực 
hiện như tính toán và d¿ ÇÎnh ÇÜ®c.  Tuy nhiên, có một số tình 
huống có thể yêu cầu giäi täng h†c sinh ngay. 
 
TTrrÜÜ©©nngg  HH††cc  AAnn  TTooàànn 
Khu Học Chánh Burlington School District ti‰p tøc làm viŒc Ç‹ 
tæng thêm và cäi ti‰n vŠ s¿ an toàn.  Ban K‰ Hoåch Khûng Hoäng 
Crisis Management Plan ÇÜ®c thành lÆp Ç‹ cung cÃp, giúp Ç« 
nhân viên nhà trÜ©ng Ç‹ ÇÓi phó trong nh»ng trÜ©ng h®p khûng 
hoäng xäy ra.  Thêm vào n»a, Mỗi trường đều có Ñy Ban An 
Toàn Nhà TrÜ©ng hợp thường xuyên---thành viên gÒm có Cänh 
Sát và B¶ HÕa Hoån Burlington h†p låi h¢ng tháng. 
 
SS¿¿  aann  ttooàànn  ÇÇÜÜ®®cc  ÇÇoo  llÜÜ©©nngg  ggÒÒmm  ccóó::  
NhÆn diŒn:   ñ‹ quän lš và quan xét nh»ng ai bÜ§c vào khu v¿c 
trÜ©ng h†c, vì vÆy tÃt cä nhân viêc lúc nào cÛng phäi có hình änh 
(ID) Ç‹ Çem theo trong lúc h†c sinh h†c.  Nhân viên gÒm có giáo 
viên, phø giáo, ban quän lš, nhân viên duy trì và nhân viên 
phÜÖng tiŒn, th¿c phÄm và nh»ng nhân viên giúp Ç« khác. 
 
Khách:  Khách Ç‰n thæm cÀn phäi có bän hiŒu tên trong lúc trÜ©ng 
mª cºa.  Nhà trÜ©ng Çòi hÕi tÃt cä nhân viên có trách nhiŒm xem 
xét và hÕi nh»ng ngÜ©i l§n không có bän hiŒu tên Çang ª trong 
khu v¿c trÜ©ng và hÜ§ng dÅn Ç‰n væn phòng. 
 
Cºa ra vào:  TÃt cä trÜ©ng trØ ra trÜ©ng trung h†c cÀn phäi Çóng 
tÃt cä các cºa trØ ra m¶t cºa lúc h†c sinh h†c mà thôi. (có lÈ cºa 
phía trÜ§c).  N‰u có cºa khác mª (dành cho ngÜ©i tàn tÆt) thì cºa 
này cÀn có ngÜ©i quän lš càng s§m càng tÓt. 
 
Bän hiŒu:  Bän hiŒu së dán m‡i khu (building) Ç‹ chÌ dÅn tÃt cä 
khách quan Ç‰n væn phòng Ç‹ kš tên và lÃy bän hiŒu tên Ç‹ thæm 
trÜ©ng. 
 
HHÒÒ  SSÖÖ//TTààii  LLiiŒŒuu  HH††cc  SSiinnhh  
Là phø huynh/giám thÎ cûa h†c sinh Çang h†c tåi trÜ©ng 
Burlington School District , quš vÎ có quyŠn quy‰t ÇÎnh và quan 
tâm vŠ chi ti‰t cá nhân và hÒ s® h†c vÃn do Bän Quän TrÎ District 
duy trì.  QuyŠn l®i này do luÆt Ãn hành g†i là Family Education 
Rights and Privacy ACT (FERPA). 
  
PPhhøø  hhuuyynnhh//ggiiáámm  tthhÎÎ  vvàà  HH††cc  SSiinnhh  CCóó  NNhh»»nngg  QQuuyyŠŠnn  LL®®ii::  

- ñÜ®c quyŠn ki‹m duyŒt và tham khäo hÒ sÖ h†c vÃn trong th©i 
gian h®p lŒ;  
- ñÜ®c quyŠn yêu cÀu sºa Ç°i chi ti‰t trong hÒ sÖ n‰u quš vÎ thÃy 
sai;  
- Cho phép dùng tài liŒu hÒ sÖ h†c sinh Ç‹ cho ngÜ©i khác bi‰t;  
- Vi‰t thÖ than phiŠn vŠ s¿ xúc phåm quyŠn l®i cá nhân cûa nhà 
trÜ©ng Burlington School District ÇÓi v§i luÆt FERPA thì nên gªi 
thÖ vŠ væn phòng U.S. Department of Education, Family Policy 
and Regulations Office, Washington, D.C. 20202.  
 
KKii‹‹mm  DDuuyyŒŒtt  vvàà  TThhaamm  KKhhäämm  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn: HiŒu trÜªng hay 
nhân viên trÜ©ng së làm cu¶c hËn trong gi© h†c và së thông báo 
cho phø huynh/giám thÎ, h†c sinh h®p lŒ ho¥c h†c sinh bi‰t th©i 
gian và ÇÎa Çi‹m Ç‹ xem xét hÒ sÖ.   
 
YYêêuu  CCÀÀuu  ññ‹‹  SSººaa  ññ°°ii  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn::  Phø huynh/giám thÎ hay 
h†c sinh h®p lŒ cÀn phäi vi‰t thÖ yêu cÀu nhà trÜ©ng Burlington 
School District Ç‹ sºa Ç°i hÒ sÖ h†c vÃn.  N‰u muÓn sºa Ç°i thì 
quš vÎ cÀn phäi trình bày rõ ràng ch‡ mà quš vÎ muÓn sºa và lš 
do cÀn sºa Ç°i, lØa dÓi là vi phåm quyŠn l®i cá nhân cûa h†c sinh 
ho¥c ÇiŠu khác. 
TTii‰‰tt  LL¶¶  TTààii  LLiiŒŒuu  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn  KKhhôônngg  CCÀÀnn  ññÒÒnngg  ÝÝ  ccûûaa  PPhhøø  
HHuuyynnhh//GGiiáámm  TThhÎÎ:: Nhà trÜ©ng Burlington School District së ti‰t 
l¶ nh»ng tài liŒu trong hÒ sÖ h†c vÃn không cÀn s¿ ÇÒng š cûa 
phø huynh/giám thÎ th‹ theo luÆt Ãn hành FERPA, 99 CFR 
&99.31 và Ban Quän TrÎ Chính Sách và Thû Tøc HÒ SÖ H†c 
VÃn, (JO).    
  
QQuuyy‹‹nn  DDaannhh  SSáácchh  ((DDiirreeccttiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn)):: Nhà trÜ©ng së ghi 
nh»ng tài liŒu trong quy‹n danh sách ngoåi trØ phø huynh thông 
báo cho nhà trÜ©ng bi‰t là nh»ng tài liŒu cá nhân không ÇÜ®c ghi 
trong quy‹n danh sách.  Quy‹n Danh Sách së liŒ t kê nhÜ sau: tên 
phø huynh/giám thÎ, tên h†c sinh, ÇÎa chÌ, sÓ ÇiŒn thoåi, ngày 
sinh, gi§i tính, cân lÜ®ng, và chiŠu cao cûa h†c sinh tham gia th‹ 

hoäng xäy ra.  Thêm vào n»a, Mỗi trường đều có Ñy Ban An 
Toàn Nhà TrÜ©ng hợp thường xuyên---thành viên gÒm có Cänh 
Sát và B¶ HÕa Hoån Burlington h†p låi h¢ng tháng. 
 
SS¿¿  aann  ttooàànn  ÇÇÜÜ®®cc  ÇÇoo  llÜÜ©©nngg  ggÒÒmm  ccóó::  
NhÆn diŒn:   ñ‹ quän lš và quan xét nh»ng ai bÜ§c vào khu v¿c 
trÜ©ng h†c, vì vÆy tÃt cä nhân viêc lúc nào cÛng phäi có hình änh 
(ID) Ç‹ Çem theo trong lúc h†c sinh h†c.  Nhân viên gÒm có giáo 
viên, phø giáo, ban quän lš, nhân viên duy trì và nhân viên 
phÜÖng tiŒn, th¿c phÄm và nh»ng nhân viên giúp Ç« khác. 
 
Khách:  Khách Ç‰n thæm cÀn phäi có bän hiŒu tên trong lúc trÜ©ng 
mª cºa.  Nhà trÜ©ng Çòi hÕi tÃt cä nhân viên có trách nhiŒm xem 
xét và hÕi nh»ng ngÜ©i l§n không có bän hiŒu tên Çang ª trong 
khu v¿c trÜ©ng và hÜ§ng dÅn Ç‰n væn phòng. 
 
Cºa ra vào:  TÃt cä trÜ©ng trØ ra trÜ©ng trung h†c cÀn phäi Çóng 
tÃt cä các cºa trØ ra m¶t cºa lúc h†c sinh h†c mà thôi. (có lÈ cºa 
phía trÜ§c).  N‰u có cºa khác mª (dành cho ngÜ©i tàn tÆt) thì cºa 
này cÀn có ngÜ©i quän lš càng s§m càng tÓt. 
 
Bän hiŒu:  Bän hiŒu së dán m‡i khu (building) Ç‹ chÌ dÅn tÃt cä 
khách quan Ç‰n væn phòng Ç‹ kš tên và lÃy bän hiŒu tên Ç‹ thæm 
trÜ©ng. 
 
HHÒÒ  SSÖÖ//TTààii  LLiiŒŒuu  HH††cc  SSiinnhh  
Là phø huynh/giám thÎ cûa h†c sinh Çang h†c tåi trÜ©ng 
Burlington School District , quš vÎ có quyŠn quy‰t ÇÎnh và quan 
tâm vŠ chi ti‰t cá nhân và hÒ s® h†c vÃn do Bän Quän TrÎ District 
duy trì.  QuyŠn l®i này do luÆt Ãn hành g†i là Family Education 
Rights and Privacy ACT (FERPA). 
  
PPhhøø  hhuuyynnhh//ggiiáámm  tthhÎÎ  vvàà  HH††cc  SSiinnhh  CCóó  NNhh»»nngg  QQuuyyŠŠnn  LL®®ii::  

- ñÜ®c quyŠn ki‹m duyŒt và tham khäo hÒ sÖ h†c vÃn trong th©i 
gian h®p lŒ;  
- ñÜ®c quyŠn yêu cÀu sºa Ç°i chi ti‰t trong hÒ sÖ n‰u quš vÎ thÃy 
sai;  
- Cho phép dùng tài liŒu hÒ sÖ h†c sinh Ç‹ cho ngÜ©i khác bi‰t;  
- Vi‰t thÖ than phiŠn vŠ s¿ xúc phåm quyŠn l®i cá nhân cûa nhà 
trÜ©ng Burlington School District ÇÓi v§i luÆt FERPA thì nên gªi 
thÖ vŠ væn phòng U.S. Department of Education, Family Policy 
and Regulations Office, Washington, D.C. 20202.  
 
KKii‹‹mm  DDuuyyŒŒtt  vvàà  TThhaamm  KKhhäämm  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn: HiŒu trÜªng hay 
nhân viên trÜ©ng së làm cu¶c hËn trong gi© h†c và së thông báo 
cho phø huynh/giám thÎ, h†c sinh h®p lŒ ho¥c h†c sinh bi‰t th©i 
gian và ÇÎa Çi‹m Ç‹ xem xét hÒ sÖ.   
 
YYêêuu  CCÀÀuu  ññ‹‹  SSººaa  ññ°°ii  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn::  Phø huynh/giám thÎ hay 
h†c sinh h®p lŒ cÀn phäi vi‰t thÖ yêu cÀu nhà trÜ©ng Burlington 
School District Ç‹ sºa Ç°i hÒ sÖ h†c vÃn.  N‰u muÓn sºa Ç°i thì 
quš vÎ cÀn phäi trình bày rõ ràng ch‡ mà quš vÎ muÓn sºa và lš 
do cÀn sºa Ç°i, lØa dÓi là vi phåm quyŠn l®i cá nhân cûa h†c sinh 
ho¥c ÇiŠu khác. 
TTii‰‰tt  LL¶¶  TTààii  LLiiŒŒuu  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn  KKhhôônngg  CCÀÀnn  ññÒÒnngg  ÝÝ  ccûûaa  PPhhøø  
HHuuyynnhh//GGiiáámm  TThhÎÎ:: Nhà trÜ©ng Burlington School District së ti‰t 
l¶ nh»ng tài liŒu trong hÒ sÖ h†c vÃn không cÀn s¿ ÇÒng š cûa 
phø huynh/giám thÎ th‹ theo luÆt Ãn hành FERPA, 99 CFR 
&99.31 và Ban Quän TrÎ Chính Sách và Thû Tøc HÒ SÖ H†c 
VÃn, (JO).    
  
QQuuyy‹‹nn  DDaannhh  SSáácchh  ((DDiirreeccttiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn)):: Nhà trÜ©ng së ghi 
nh»ng tài liŒu trong quy‹n danh sách ngoåi trØ phø huynh thông 
báo cho nhà trÜ©ng bi‰t là nh»ng tài liŒu cá nhân không ÇÜ®c ghi 
trong quy‹n danh sách.  Quy‹n Danh Sách së liŒ t kê nhÜ sau: tên 
phø huynh/giám thÎ, tên h†c sinh, ÇÎa chÌ, sÓ ÇiŒn thoåi, ngày 
sinh, gi§i tính, cân lÜ®ng, và chiŠu cao cûa h†c sinh tham gia th‹ 

hoäng xäy ra.  Thêm vào n»a, Mỗi trường đều có Ñy Ban An 
Toàn Nhà TrÜ©ng hợp thường xuyên---thành viên gÒm có Cänh 
Sát và B¶ HÕa Hoån Burlington h†p låi h¢ng tháng. 
 
SS¿¿  aann  ttooàànn  ÇÇÜÜ®®cc  ÇÇoo  llÜÜ©©nngg  ggÒÒmm  ccóó::  
NhÆn diŒn:   ñ‹ quän lš và quan xét nh»ng ai bÜ§c vào khu v¿c 
trÜ©ng h†c, vì vÆy tÃt cä nhân viêc lúc nào cÛng phäi có hình änh 
(ID) Ç‹ Çem theo trong lúc h†c sinh h†c.  Nhân viên gÒm có giáo 
viên, phø giáo, ban quän lš, nhân viên duy trì và nhân viên 
phÜÖng tiŒn, th¿c phÄm và nh»ng nhân viên giúp Ç« khác. 
 
Khách:  Khách Ç‰n thæm cÀn phäi có bän hiŒu tên trong lúc trÜ©ng 
mª cºa.  Nhà trÜ©ng Çòi hÕi tÃt cä nhân viên có trách nhiŒm xem 
xét và hÕi nh»ng ngÜ©i l§n không có bän hiŒu tên Çang ª trong 
khu v¿c trÜ©ng và hÜ§ng dÅn Ç‰n væn phòng. 
 
Cºa ra vào:  TÃt cä trÜ©ng trØ ra trÜ©ng trung h†c cÀn phäi Çóng 
tÃt cä các cºa trØ ra m¶t cºa lúc h†c sinh h†c mà thôi. (có lÈ cºa 
phía trÜ§c).  N‰u có cºa khác mª (dành cho ngÜ©i tàn tÆt) thì cºa 
này cÀn có ngÜ©i quän lš càng s§m càng tÓt. 
 
Bän hiŒu:  Bän hiŒu së dán m‡i khu (building) Ç‹ chÌ dÅn tÃt cä 
khách quan Ç‰n væn phòng Ç‹ kš tên và lÃy bän hiŒu tên Ç‹ thæm 
trÜ©ng. 
 
HHÒÒ  SSÖÖ//TTààii  LLiiŒŒuu  HH††cc  SSiinnhh  
Là phø huynh/giám thÎ cûa h†c sinh Çang h†c tåi trÜ©ng 
Burlington School District , quš vÎ có quyŠn quy‰t ÇÎnh và quan 
tâm vŠ chi ti‰t cá nhân và hÒ s® h†c vÃn do Bän Quän TrÎ District 
duy trì.  QuyŠn l®i này do luÆt Ãn hành g†i là Family Education 
Rights and Privacy ACT (FERPA). 
  
PPhhøø  hhuuyynnhh//ggiiáámm  tthhÎÎ  vvàà  HH††cc  SSiinnhh  CCóó  NNhh»»nngg  QQuuyyŠŠnn  LL®®ii::  

- ñÜ®c quyŠn ki‹m duyŒt và tham khäo hÒ sÖ h†c vÃn trong th©i 
gian h®p lŒ;  
- ñÜ®c quyŠn yêu cÀu sºa Ç°i chi ti‰t trong hÒ sÖ n‰u quš vÎ thÃy 
sai;  
- Cho phép dùng tài liŒu hÒ sÖ h†c sinh Ç‹ cho ngÜ©i khác bi‰t;  
- Vi‰t thÖ than phiŠn vŠ s¿ xúc phåm quyŠn l®i cá nhân cûa nhà 
trÜ©ng Burlington School District ÇÓi v§i luÆt FERPA thì nên gªi 
thÖ vŠ væn phòng U.S. Department of Education, Family Policy 
and Regulations Office, Washington, D.C. 20202.  
 
KKii‹‹mm  DDuuyyŒŒtt  vvàà  TThhaamm  KKhhäämm  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn: HiŒu trÜªng hay 
nhân viên trÜ©ng së làm cu¶c hËn trong gi© h†c và së thông báo 
cho phø huynh/giám thÎ, h†c sinh h®p lŒ ho¥c h†c sinh bi‰t th©i 
gian và ÇÎa Çi‹m Ç‹ xem xét hÒ sÖ.   
 
YYêêuu  CCÀÀuu  ññ‹‹  SSººaa  ññ°°ii  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn::  Phø huynh/giám thÎ hay 
h†c sinh h®p lŒ cÀn phäi vi‰t thÖ yêu cÀu nhà trÜ©ng Burlington 
School District Ç‹ sºa Ç°i hÒ sÖ h†c vÃn.  N‰u muÓn sºa Ç°i thì 
quš vÎ cÀn phäi trình bày rõ ràng ch‡ mà quš vÎ muÓn sºa và lš 
do cÀn sºa Ç°i, lØa dÓi là vi phåm quyŠn l®i cá nhân cûa h†c sinh 
ho¥c ÇiŠu khác. 
TTii‰‰tt  LL¶¶  TTààii  LLiiŒŒuu  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn  KKhhôônngg  CCÀÀnn  ññÒÒnngg  ÝÝ  ccûûaa  PPhhøø  
HHuuyynnhh//GGiiáámm  TThhÎÎ:: Nhà trÜ©ng Burlington School District së ti‰t 
l¶ nh»ng tài liŒu trong hÒ sÖ h†c vÃn không cÀn s¿ ÇÒng š cûa 
phø huynh/giám thÎ th‹ theo luÆt Ãn hành FERPA, 99 CFR 
&99.31 và Ban Quän TrÎ Chính Sách và Thû Tøc HÒ SÖ H†c 
VÃn, (JO).    
  
QQuuyy‹‹nn  DDaannhh  SSáácchh  ((DDiirreeccttiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn)):: Nhà trÜ©ng së ghi 
nh»ng tài liŒu trong quy‹n danh sách ngoåi trØ phø huynh thông 
báo cho nhà trÜ©ng bi‰t là nh»ng tài liŒu cá nhân không ÇÜ®c ghi 
trong quy‹n danh sách.  Quy‹n Danh Sách së liŒ t kê nhÜ sau: tên 
phø huynh/giám thÎ, tên h†c sinh, ÇÎa chÌ, sÓ ÇiŒn thoåi, ngày 
sinh, gi§i tính, cân lÜ®ng, và chiŠu cao cûa h†c sinh tham gia th‹ 

7) HHiiŒŒnn  DDiiŒŒnn//HH††cc  TTrr‹‹ 
 
LuÆt ti‹u bang Vermont Çòi hÕi các em Çi 
h†c lúc 6 tu°i. 
Cha mË và ngÜ©i giám thÎ cÀn phäi thông báo 
cho nhà trÜ©ng bi‰t lúc con em v¡ng m¥t. 
Nếu con em nghÌ h†c hoặc Çi tr‹, xin phø 
huynh & ngÜ©i giám thÎ thông báo cho 
trường biết. 

 55  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹:: Bån có thể 
nhÆn thÜ ho¥c ÇiŒn thoåi thông báo 
vŠ chính sách cûa nhà trÜ©ng. 

 1100  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹:: Bån có thể 
nhÆn thÜ ho¥c ÇiŒn thoåi thông báo 
tÜÖng t¿, tuy theo trÜ©ng h®p, có th‹ 
bån có cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ 
giäi quy‰t vÃn ÇŠ. 

 1155  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹::  có th‹ bån có 
cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ thành lÆp 
k‰ hoåch Ç‹ cäi ti‰n vÃn ÇŠ này. 

 2200  nngghhÌÌ  hh††cc: Toà án së giäi quy‰t vÃn 
ÇŠ tåi Toà Án Gia ñình. 

Møc Çích cûa chúng tôi - và møc Çích cûa 
LuÆt Pháp Vermont - Çäm bäo h†c sinh có 
m¥t tåi trÜ©ng Ç‹ h†c. Giúp Ç« chúng tôi và 
con bån b¢ng cách ÇÜa con bån Ç‰n trÜ©ng. 
  
88))  DDiinnhh  ddưỡnngg  ttrrẻ  eemm  &&  DDÎÎcchh  VVøø  TThh¿¿cc  PPhhÄÄmm  
Cơ Quan Burlington School Food Project (BSFP) cam kết 
cung cấp các bữa ăn chất lượng cho tất cả học sinh trong 
Khu Học Chánh Burlington. Nhóm chúng tôi là dành riêng 
trong việc hỗ trợ sự thành công học tập và thói quen ăn 
uống lành mạnh Çem låi s¿ dinh dưỡng lành månh suốt 
đời. Ăn sáng, trưa, sau giờ học Snack và ˆn TÓi được 
phục vụ trong tất cả các trường.  
Bữa ăn được phục vụ cho h†c sinh thuộc Trường H†c 
Quốc Gia Ăn Trưa và Chương trình ˆn Sáng và theo các 
hướng dẫn dinh dưỡng theo quy định của Luật cûa 
chÜÖng trình ñói-Miễn Phí Healthy Kids năm 2010 ÇÜa ra. 
Luật này được thành lÆp để giảm tỷ lệ trẻ em béo phì 
bằng cách cung cấp sự lựa chọn lành mạnh cho h†c sinh. 
Tất cả các bữa ăn, các loại thực phẩm và đồ uống được 
chuẩn bị và phục vụ bởi các chuyên gia có trình độ dinh 
dưỡng trẻ em. 
* MiÍn Phí ˆn Sáng dành cho tÃt cä h†c sinh 
* MiÍn Phí ˆn TÓi Sau Gi© H†c cho tÃt cä h†c sinh 
* MiÍn Phí trái cây và rau dành cho h†c sinh l§I MÅu Giáo 
Ç‰n l§p 5. 
* ˆn TrÜa gÒm có món soup t¿ nÃu, rau salad và s»a - m‡i 
ngày. 
Cơ Quan BSFP cũng tự hào cung cấp các bữa ăn vào mùa 
hè qua Chương trình Dịch vụ Lương thực Mùa hè. Ngoài 
ra, BSFP đã bắt đầu cung cấp đồ ăn trong các kỳ nghỉ của 
nhà trường . Chúng tôi đã có thể xác định hơn 100 gia 
đình có thể hưởng lợi từ dịch vụ này. Nếu bạn đang cần 
cứu trợ, hoặc muốn quyên góp xin liên hệ với Sarah 
Heusner theo số 802-864-8416 hoặc sheusner@bsdvt.org. 
 
Chúng ta tiếp tục tăng số lượng các sản phẩm địa phương 
phục vụ trong nhà ăn của chúng tôi, và chúng tôi tự hào 
để nói rằng một phần ba số mua của chúng tôi được đầu 
tư vào các sản phẩm Vermont. Chúng tôi có thể nói và tự 
hào rằng tất cả những thịt bò của chúng tôi cung cấp đến 
từ Vermont. 
 
(tiếp tục trang kế) 
DDiinnhh  ddưỡnngg  ttrrẻ  eemm  &&  DDÎÎcchh  VVøø  TThh¿¿cc  PPhhÄÄmm  
(tiếp tục) 
 
Chúng tôi mua th¿c phÄm địa phương giúp tăng các 
chương trình BSFP, kết nối trẻ em để hệ thống thực 
phẩm của họ và tạo cơ hội cho nông dân địa phương để 
cung cấp thu hoạch cho các trường học trong cộng đồng.  
 
Chương trình của chúng tôi cũng giám sát nhiều khu 
vườn của huyện và các công trình để cung cấp giáo dục 
vườn. Có thể bạn đã nhìn thấy chiếc xe Fork của chúng 
tôi trong xe tải đường tại một số sự kiện Burlington mùa 
hè này? Xin vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi 
để tìm hiểu thêm về tất cả các Farm để học và Fork trong 
các hoạt động Road và 
thủ tục trä tiŠn: http://burlingtonschoolfoodproject.org. 

 
10) Ngân Sách cûa nhà trÜ©ng 

7) HHiiŒŒnn  DDiiŒŒnn//HH††cc  TTrr‹‹ 
 
LuÆt ti‹u bang Vermont Çòi hÕi các em Çi 
h†c lúc 6 tu°i. 
Cha mË và ngÜ©i giám thÎ cÀn phäi thông báo 
cho nhà trÜ©ng bi‰t lúc con em v¡ng m¥t. 
Nếu con em nghÌ h†c hoặc Çi tr‹, xin phø 
huynh & ngÜ©i giám thÎ thông báo cho 
trường biết. 

 55  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹:: Bån có thể 
nhÆn thÜ ho¥c ÇiŒn thoåi thông báo 
vŠ chính sách cûa nhà trÜ©ng. 

 1100  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹:: Bån có thể 
nhÆn thÜ ho¥c ÇiŒn thoåi thông báo 
tÜÖng t¿, tuy theo trÜ©ng h®p, có th‹ 
bån có cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ 
giäi quy‰t vÃn ÇŠ. 

 1155  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹::  có th‹ bån có 
cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ thành lÆp 
k‰ hoåch Ç‹ cäi ti‰n vÃn ÇŠ này. 

 2200  nngghhÌÌ  hh††cc: Toà án së giäi quy‰t vÃn 
ÇŠ tåi Toà Án Gia ñình. 

Møc Çích cûa chúng tôi - và møc Çích cûa 
LuÆt Pháp Vermont - Çäm bäo h†c sinh có 
m¥t tåi trÜ©ng Ç‹ h†c. Giúp Ç« chúng tôi và 
con bån b¢ng cách ÇÜa con bån Ç‰n trÜ©ng. 
  
88))  DDiinnhh  ddưỡnngg  ttrrẻ  eemm  &&  DDÎÎcchh  VVøø  TThh¿¿cc  PPhhÄÄmm  
Cơ Quan Burlington School Food Project (BSFP) cam kết 
cung cấp các bữa ăn chất lượng cho tất cả học sinh trong 
Khu Học Chánh Burlington. Nhóm chúng tôi là dành riêng 
trong việc hỗ trợ sự thành công học tập và thói quen ăn 
uống lành mạnh Çem låi s¿ dinh dưỡng lành månh suốt 
đời. Ăn sáng, trưa, sau giờ học Snack và ˆn TÓi được 
phục vụ trong tất cả các trường.  
Bữa ăn được phục vụ cho h†c sinh thuộc Trường H†c 
Quốc Gia Ăn Trưa và Chương trình ˆn Sáng và theo các 
hướng dẫn dinh dưỡng theo quy định của Luật cûa 

7) HHiiŒŒnn  DDiiŒŒnn//HH††cc  TTrr‹‹ 
 
LuÆt ti‹u bang Vermont Çòi hÕi các em Çi 
h†c lúc 6 tu°i. 
Cha mË và ngÜ©i giám thÎ cÀn phäi thông báo 
cho nhà trÜ©ng bi‰t lúc con em v¡ng m¥t. 
Nếu con em nghÌ h†c hoặc Çi tr‹, xin phø 
huynh & ngÜ©i giám thÎ thông báo cho 
trường biết. 

 55  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹:: Bån có thể 
nhÆn thÜ ho¥c ÇiŒn thoåi thông báo 
vŠ chính sách cûa nhà trÜ©ng. 

 1100  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹:: Bån có thể 
nhÆn thÜ ho¥c ÇiŒn thoåi thông báo 
tÜÖng t¿, tuy theo trÜ©ng h®p, có th‹ 
bån có cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ 
giäi quy‰t vÃn ÇŠ. 

 1155  nngghhÌÌ  hh††cc//ÇÇii  hh††cc  ttrr‹‹::  có th‹ bån có 
cu¶c h†p v§i nhà trÜ©ng Ç‹ thành lÆp 
k‰ hoåch Ç‹ cäi ti‰n vÃn ÇŠ này. 

 2200  nngghhÌÌ  hh††cc: Toà án së giäi quy‰t vÃn 
ÇŠ tåi Toà Án Gia ñình. 

Møc Çích cûa chúng tôi - và møc Çích cûa 
LuÆt Pháp Vermont - Çäm bäo h†c sinh có 
m¥t tåi trÜ©ng Ç‹ h†c. Giúp Ç« chúng tôi và 
con bån b¢ng cách ÇÜa con bån Ç‰n trÜ©ng. 
  
88))  DDiinnhh  ddưỡnngg  ttrrẻ  eemm  &&  DDÎÎcchh  VVøø  TThh¿¿cc  PPhhÄÄmm  
Cơ Quan Burlington School Food Project (BSFP) cam kết 
cung cấp các bữa ăn chất lượng cho tất cả học sinh trong 
Khu Học Chánh Burlington. Nhóm chúng tôi là dành riêng 
trong việc hỗ trợ sự thành công học tập và thói quen ăn 
uống lành mạnh Çem låi s¿ dinh dưỡng lành månh suốt 
đời. Ăn sáng, trưa, sau giờ học Snack và ˆn TÓi được 
phục vụ trong tất cả các trường.  
Bữa ăn được phục vụ cho h†c sinh thuộc Trường H†c 
Quốc Gia Ăn Trưa và Chương trình ˆn Sáng và theo các 
hướng dẫn dinh dưỡng theo quy định của Luật cûa 
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hoäng xäy ra.  Thêm vào n»a, Mỗi trường đều có Ñy Ban An 
Toàn Nhà TrÜ©ng hợp thường xuyên---thành viên gÒm có Cänh 
Sát và B¶ HÕa Hoån Burlington h†p låi h¢ng tháng. 
 
SS¿¿  aann  ttooàànn  ÇÇÜÜ®®cc  ÇÇoo  llÜÜ©©nngg  ggÒÒmm  ccóó::  
NhÆn diŒn:   ñ‹ quän lš và quan xét nh»ng ai bÜ§c vào khu v¿c 
trÜ©ng h†c, vì vÆy tÃt cä nhân viêc lúc nào cÛng phäi có hình änh 
(ID) Ç‹ Çem theo trong lúc h†c sinh h†c.  Nhân viên gÒm có giáo 
viên, phø giáo, ban quän lš, nhân viên duy trì và nhân viên 
phÜÖng tiŒn, th¿c phÄm và nh»ng nhân viên giúp Ç« khác. 
 
Khách:  Khách Ç‰n thæm cÀn phäi có bän hiŒu tên trong lúc trÜ©ng 
mª cºa.  Nhà trÜ©ng Çòi hÕi tÃt cä nhân viên có trách nhiŒm xem 
xét và hÕi nh»ng ngÜ©i l§n không có bän hiŒu tên Çang ª trong 
khu v¿c trÜ©ng và hÜ§ng dÅn Ç‰n væn phòng. 
 
Cºa ra vào:  TÃt cä trÜ©ng trØ ra trÜ©ng trung h†c cÀn phäi Çóng 
tÃt cä các cºa trØ ra m¶t cºa lúc h†c sinh h†c mà thôi. (có lÈ cºa 
phía trÜ§c).  N‰u có cºa khác mª (dành cho ngÜ©i tàn tÆt) thì cºa 
này cÀn có ngÜ©i quän lš càng s§m càng tÓt. 
 
Bän hiŒu:  Bän hiŒu së dán m‡i khu (building) Ç‹ chÌ dÅn tÃt cä 
khách quan Ç‰n væn phòng Ç‹ kš tên và lÃy bän hiŒu tên Ç‹ thæm 
trÜ©ng. 
 
HHÒÒ  SSÖÖ//TTààii  LLiiŒŒuu  HH††cc  SSiinnhh  
Là phø huynh/giám thÎ cûa h†c sinh Çang h†c tåi trÜ©ng 
Burlington School District , quš vÎ có quyŠn quy‰t ÇÎnh và quan 
tâm vŠ chi ti‰t cá nhân và hÒ s® h†c vÃn do Bän Quän TrÎ District 
duy trì.  QuyŠn l®i này do luÆt Ãn hành g†i là Family Education 
Rights and Privacy ACT (FERPA). 
  
PPhhøø  hhuuyynnhh//ggiiáámm  tthhÎÎ  vvàà  HH††cc  SSiinnhh  CCóó  NNhh»»nngg  QQuuyyŠŠnn  LL®®ii::  

- ñÜ®c quyŠn ki‹m duyŒt và tham khäo hÒ sÖ h†c vÃn trong th©i 
gian h®p lŒ;  
- ñÜ®c quyŠn yêu cÀu sºa Ç°i chi ti‰t trong hÒ sÖ n‰u quš vÎ thÃy 
sai;  
- Cho phép dùng tài liŒu hÒ sÖ h†c sinh Ç‹ cho ngÜ©i khác bi‰t;  
- Vi‰t thÖ than phiŠn vŠ s¿ xúc phåm quyŠn l®i cá nhân cûa nhà 
trÜ©ng Burlington School District ÇÓi v§i luÆt FERPA thì nên gªi 
thÖ vŠ væn phòng U.S. Department of Education, Family Policy 
and Regulations Office, Washington, D.C. 20202.  
 
KKii‹‹mm  DDuuyyŒŒtt  vvàà  TThhaamm  KKhhäämm  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn: HiŒu trÜªng hay 
nhân viên trÜ©ng së làm cu¶c hËn trong gi© h†c và së thông báo 
cho phø huynh/giám thÎ, h†c sinh h®p lŒ ho¥c h†c sinh bi‰t th©i 
gian và ÇÎa Çi‹m Ç‹ xem xét hÒ sÖ.   
 
YYêêuu  CCÀÀuu  ññ‹‹  SSººaa  ññ°°ii  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn::  Phø huynh/giám thÎ hay 
h†c sinh h®p lŒ cÀn phäi vi‰t thÖ yêu cÀu nhà trÜ©ng Burlington 
School District Ç‹ sºa Ç°i hÒ sÖ h†c vÃn.  N‰u muÓn sºa Ç°i thì 
quš vÎ cÀn phäi trình bày rõ ràng ch‡ mà quš vÎ muÓn sºa và lš 
do cÀn sºa Ç°i, lØa dÓi là vi phåm quyŠn l®i cá nhân cûa h†c sinh 
ho¥c ÇiŠu khác. 
TTii‰‰tt  LL¶¶  TTààii  LLiiŒŒuu  HHÒÒ  SSÖÖ  HH††cc  VVÃÃnn  KKhhôônngg  CCÀÀnn  ññÒÒnngg  ÝÝ  ccûûaa  PPhhøø  
HHuuyynnhh//GGiiáámm  TThhÎÎ:: Nhà trÜ©ng Burlington School District së ti‰t 
l¶ nh»ng tài liŒu trong hÒ sÖ h†c vÃn không cÀn s¿ ÇÒng š cûa 
phø huynh/giám thÎ th‹ theo luÆt Ãn hành FERPA, 99 CFR 
&99.31 và Ban Quän TrÎ Chính Sách và Thû Tøc HÒ SÖ H†c 
VÃn, (JO).    
  
QQuuyy‹‹nn  DDaannhh  SSáácchh  ((DDiirreeccttiioonn  IInnffoorrmmaattiioonn)):: Nhà trÜ©ng së ghi 
nh»ng tài liŒu trong quy‹n danh sách ngoåi trØ phø huynh thông 
báo cho nhà trÜ©ng bi‰t là nh»ng tài liŒu cá nhân không ÇÜ®c ghi 
trong quy‹n danh sách.  Quy‹n Danh Sách së liŒ t kê nhÜ sau: tên 
phø huynh/giám thÎ, tên h†c sinh, ÇÎa chÌ, sÓ ÇiŒn thoåi, ngày 
sinh, gi§i tính, cân lÜ®ng, và chiŠu cao cûa h†c sinh tham gia th‹ 

thao, hoåt Ç¶ng trong môi trÜ©ng cûa nhà trÜ©ng, ngày hiŒn diŒn, 
nhÆn væn b¢ng và phÀn thÜªng, hình änh hàng næm, hình änh 
chøp chung trong l§p và tài liŒu h†c qua và tài liŒu chuy‹n sang 
cûa trÜ©ng khác n ‰u có.  HiŒu trÜªng và nhân viên trÜ©ng có 
quyŠn ti‰t l¶ nh»ng tài liŒu này. 
  
GGii§§ii  HHåånn  TTii‰‰tt  LL¶¶  TTààii  LLiiŒŒuu  TTrroonngg  QQuuyy‹‹nn  DDaannhh  SSáácchh::      N‰u quš vÎ 
không ÇÒng š cho nhà trÜ©ng Burlington School District ti‰t l¶ 
tài liŒu thì xin quš vÎ vui lòng vi‰t thÖ thông báo cho chúng tôi 
bi‰t.  HiŒu trÜªng phäi nhÆn thÖ này trong vòng 10 ngày làm viŒc 
sau khi nhà trÜ©ng thông báo/ÇÜa ra cho bi‰t tài liŒu quy‹n danh 
sách này ho¥c sau khi h†c sinh b¡t ÇÀu niên h†c, tùy trÜ©ng h®p 
nào xäy ra trÜ§c.   
TTii‰‰tt  ll¶¶  ttààii  lliiŒŒuu  cchhoo  GGiiááoo  VViiêênn  vvàà  CCáácc  NNhhâânn  VViiêênn  KKhháácc  ccûûaa  NNhhàà  
TTrrÜÜ©©nngg  LLiiêênn  QQuuaann  ÇÇ‰‰nn  HH††cc  VVÃÃnn::  
Theo luÆt FERPA, ÇiŠu lŒ và Ban Quän TrÎ Chính Sách và Thû 
Tøc HÒ SÖ H†c VÃn, nhà trÜ©ng Disctrict së ÇÜa hÒ sÖ h†c vÃn 
cho giáo viên và nhân viên nhà trÜ©ng bi‰t v§i vì lš do có liên 
quan Ç‰n h†c vÃn cûa h†c sinh.  Lš do sau Çây:   
-  Nhân viên viŒc làm theo chÙc vø Çäm nhiŒm và theo h®p ÇÒng  
   Çòi hÕi. 
-  Nhân viên viŒc làm có liên quan Ç‰n hÒ sÖ h†c vÃn. 
- Nhân viên viŒc làm có liên quan vŠ k› luÆt h†c sinh. 
-  Nhân viên viŒc làm có liên quan cung cÃp dÎch vø ho¥c quyŠn  
   l®i cho h†c sinh ho¥c gia Çình, ch£ng hån nhÜ y-t‰, cÓ vÃn, viŒc 
   làm. 
-  Nhân viên viŒc làm có liên quan Ç‰n s¿ hiŒn diŒn cûa h†c sinh 
   tåi trÜ©ng h†c ho¥c luÆt pháp. 
-  Nhân viên viŒc làm có liên quan an toàn và an ninh cûa nhà 
   trÜ©ng District, gÒm có s¿ an toàn cho h†c sinh. 
 
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t chinh sách vào:  www.bsdvt.org 
  
  

TTiiêêuu  CChhuuÄÄnn  GGiiááoo  vviiêênn  &&  PPhhøø  GGiiááoo  VViiêênn 
Vì nhà trÜ©ng Burlington School District nhÆn tài tr® tØ quÏ Title 
I, phø huynh, có quyŠn yêu cÀu tài liŒu/hÒ sÖ cûa giáo viên cûa 
con bån có h¶i Çû tiêu chuÄn h†c vÃn và b¢ng cÃp cûa ti‹u bang 
Ãn ÇÎnh, dù là giáo viên Çang dåy ª dÜ§i b¢ng giáo viên bÎ khÜ§c 
tØ ho¥c tåm th©i, và b¢ng cÃp cûa giáo viŒn có liên quan Ç‰n s¿ 
b¢ng cº nhân và cao h†c. 
N‰u con bån nhÆn dÎch vø tØ phø giáo viên thì phø giáo viên này 
cÛng ÇÜ®c s¿ huÃn luyŒn và Çû khä næng Ç‹ dåy h†c cho con bån.  
Møc Çích cûa nhà trÜ©ng District là không m¶t giáo viên nào 
không h¶i Çû ti‹u chuÄn cao theo ÇÎnh nghïa cûa luÆt lŒ cûa ti‹u 
bang và liên bang ÇÜa ra mà ÇÜ®c phép dåy bÓn tuÀn ho¥c nhiŠu 
hÖn liên ti‰p. Phø huynh/ngÜ©i giám thÎ cÛng có quyŠn lÃy tài 
liŒu giÓng nhÜ trình Ç¶ thành Çåt cûa con bån theo s¿ ÇÎnh giá 
giáo døc cûa ti‹u bang. 
 DDÎÎcchh  VVøø  DDååyy  KKèèmm//ŸŸ  NNhhàà 
H†c sinh h¶i Çû tiêu chuÄn Ç‹ nhÆn dÎch vø dåy h†c tåi nhà ho¥c 
tåi bŒnh viŒn n‰u h†c sinh không có th‹ Ç‰n trÜ©ng10 ngày liên 
ti‰p ho¥c hÖn vì lš do bŒnh hay Çang mang thai.  MuÓn bi‰t thêm 
dÎch vø này xin liên låc v§i hiŒu trÜªng. 
 
TThhuu  HHììnnhh//QQuuaayy  FFiillmm//  CChhøøpp  HHììnnhh  
Vì sự an toàn và an ninh của nhà trường cho nên nhà trường có 
đặc nhiều máy thu video nhiều nơi khác nhau. Thu hình, quay 
film, ho¥c chøp hình h†c sinh trong lúc sinh hoåt cûa nhà trÜ©ng 
cÀn phäi chuÄn bÎ chu Çáo và Çúng Ç¡ng.  N‰u không có th‹ vi 
phåm trong luÆt Ãn hành Family Educational and Privacy ACT 
(FERPA).  Nhà trÜ©ng Burlington School District có quyŠn tØ 
chÓi không cho phép quay film ho¥c thu hình.  
NN‰‰uu  pphhøø  hhuuyynnhh//ggiiáámm  tthhÎÎ  kkhhôônngg  mmuuÓÓnn  ccoonn  mmììnnhh  tthhuu  hhììnnhh,,  qquuaayy  
ffiillmm  hhoo¥¥cc  cchhøøpp  hhììnnhh  tthhìì  xxiinn  ÇÇ‰‰nn  vvæænn  pphhòònngg  llÃÃyy  ÇÇÖÖnn  ÇÇ‹‹  ÇÇiiŠŠnn..  
TTrroonngg  ttrrÜÜ©©nngg  hh®®pp  nnggààyy  pphháátt  pphhÀÀnn  tthhÜÜªªnngg,,  ttrrììnnhh  ddiiÍÍnn  vvæænn  nngghhŒŒ,,  tthhii  
ÇÇÃÃuu  tthh‹‹  tthhaaoo  hhoo¥¥cc  nnhh»»nngg  hhooåått  ÇÇ¶¶nngg  ttÜÜÖÖnngg  tt¿¿  tthhÜÜ©©nngg  ccóó  ÇÇæænngg  bbááoo  

thao, hoåt Ç¶ng trong môi trÜ©ng cûa nhà trÜ©ng, ngày hiŒn diŒn, 
nhÆn væn b¢ng và phÀn thÜªng, hình änh hàng næm, hình änh 
chøp chung trong l§p và tài liŒu h†c qua và tài liŒu chuy‹n sang 
cûa trÜ©ng khác n ‰u có.  HiŒu trÜªng và nhân viên trÜ©ng có 
quyŠn ti‰t l¶ nh»ng tài liŒu này. 
  
GGii§§ii  HHåånn  TTii‰‰tt  LL¶¶  TTààii  LLiiŒŒuu  TTrroonngg  QQuuyy‹‹nn  DDaannhh  SSáácchh::      N‰u quš vÎ 
không ÇÒng š cho nhà trÜ©ng Burlington School District ti‰t l¶ 
tài liŒu thì xin quš vÎ vui lòng vi‰t thÖ thông báo cho chúng tôi 
bi‰t.  HiŒu trÜªng phäi nhÆn thÖ này trong vòng 10 ngày làm viŒc 
sau khi nhà trÜ©ng thông báo/ÇÜa ra cho bi‰t tài liŒu quy‹n danh 
sách này ho¥c sau khi h†c sinh b¡t ÇÀu niên h†c, tùy trÜ©ng h®p 
nào xäy ra trÜ§c.   
TTii‰‰tt  ll¶¶  ttààii  lliiŒŒuu  cchhoo  GGiiááoo  VViiêênn  vvàà  CCáácc  NNhhâânn  VViiêênn  KKhháácc  ccûûaa  NNhhàà  
TTrrÜÜ©©nngg  LLiiêênn  QQuuaann  ÇÇ‰‰nn  HH††cc  VVÃÃnn::  
Theo luÆt FERPA, ÇiŠu lŒ và Ban Quän TrÎ Chính Sách và Thû 
Tøc HÒ SÖ H†c VÃn, nhà trÜ©ng Disctrict së ÇÜa hÒ sÖ h†c vÃn 
cho giáo viên và nhân viên nhà trÜ©ng bi‰t v§i vì lš do có liên 
quan Ç‰n h†c vÃn cûa h†c sinh.  Lš do sau Çây:   
-  Nhân viên viŒc làm theo chÙc vø Çäm nhiŒm và theo h®p ÇÒng  
   Çòi hÕi. 
-  Nhân viên viŒc làm có liên quan Ç‰n hÒ sÖ h†c vÃn. 
- Nhân viên viŒc làm có liên quan vŠ k› luÆt h†c sinh. 
-  Nhân viên viŒc làm có liên quan cung cÃp dÎch vø ho¥c quyŠn  
   l®i cho h†c sinh ho¥c gia Çình, ch£ng hån nhÜ y-t‰, cÓ vÃn, viŒc 
   làm. 
-  Nhân viên viŒc làm có liên quan Ç‰n s¿ hiŒn diŒn cûa h†c sinh 
   tåi trÜ©ng h†c ho¥c luÆt pháp. 
-  Nhân viên viŒc làm có liên quan an toàn và an ninh cûa nhà 
   trÜ©ng District, gÒm có s¿ an toàn cho h†c sinh. 
 
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t chinh sách vào:  www.bsdvt.org 
  
  

TTiiêêuu  CChhuuÄÄnn  GGiiááoo  vviiêênn  &&  PPhhøø  GGiiááoo  VViiêênn 
Vì nhà trÜ©ng Burlington School District nhÆn tài tr® tØ quÏ Title 
I, phø huynh, có quyŠn yêu cÀu tài liŒu/hÒ sÖ cûa giáo viên cûa 
con bån có h¶i Çû tiêu chuÄn h†c vÃn và b¢ng cÃp cûa ti‹u bang 
Ãn ÇÎnh, dù là giáo viên Çang dåy ª dÜ§i b¢ng giáo viên bÎ khÜ§c 
tØ ho¥c tåm th©i, và b¢ng cÃp cûa giáo viŒn có liên quan Ç‰n s¿ 
b¢ng cº nhân và cao h†c. 
N‰u con bån nhÆn dÎch vø tØ phø giáo viên thì phø giáo viên này 
cÛng ÇÜ®c s¿ huÃn luyŒn và Çû khä næng Ç‹ dåy h†c cho con bån.  
Møc Çích cûa nhà trÜ©ng District là không m¶t giáo viên nào 
không h¶i Çû ti‹u chuÄn cao theo ÇÎnh nghïa cûa luÆt lŒ cûa ti‹u 
bang và liên bang ÇÜa ra mà ÇÜ®c phép dåy bÓn tuÀn ho¥c nhiŠu 
hÖn liên ti‰p. Phø huynh/ngÜ©i giám thÎ cÛng có quyŠn lÃy tài 
liŒu giÓng nhÜ trình Ç¶ thành Çåt cûa con bån theo s¿ ÇÎnh giá 
giáo døc cûa ti‹u bang. 
 DDÎÎcchh  VVøø  DDååyy  KKèèmm//ŸŸ  NNhhàà 
H†c sinh h¶i Çû tiêu chuÄn Ç‹ nhÆn dÎch vø dåy h†c tåi nhà ho¥c 
tåi bŒnh viŒn n‰u h†c sinh không có th‹ Ç‰n trÜ©ng10 ngày liên 
ti‰p ho¥c hÖn vì lš do bŒnh hay Çang mang thai.  MuÓn bi‰t thêm 
dÎch vø này xin liên låc v§i hiŒu trÜªng. 
 
TThhuu  HHììnnhh//QQuuaayy  FFiillmm//  CChhøøpp  HHììnnhh  
Vì sự an toàn và an ninh của nhà trường cho nên nhà trường có 
đặc nhiều máy thu video nhiều nơi khác nhau. Thu hình, quay 
film, ho¥c chøp hình h†c sinh trong lúc sinh hoåt cûa nhà trÜ©ng 
cÀn phäi chuÄn bÎ chu Çáo và Çúng Ç¡ng.  N‰u không có th‹ vi 
phåm trong luÆt Ãn hành Family Educational and Privacy ACT 
(FERPA).  Nhà trÜ©ng Burlington School District có quyŠn tØ 
chÓi không cho phép quay film ho¥c thu hình.  
NN‰‰uu  pphhøø  hhuuyynnhh//ggiiáámm  tthhÎÎ  kkhhôônngg  mmuuÓÓnn  ccoonn  mmììnnhh  tthhuu  hhììnnhh,,  qquuaayy  
ffiillmm  hhoo¥¥cc  cchhøøpp  hhììnnhh  tthhìì  xxiinn  ÇÇ‰‰nn  vvæænn  pphhòònngg  llÃÃyy  ÇÇÖÖnn  ÇÇ‹‹  ÇÇiiŠŠnn..  
TTrroonngg  ttrrÜÜ©©nngg  hh®®pp  nnggààyy  pphháátt  pphhÀÀnn  tthhÜÜªªnngg,,  ttrrììnnhh  ddiiÍÍnn  vvæænn  nngghhŒŒ,,  tthhii  
ÇÇÃÃuu  tthh‹‹  tthhaaoo  hhoo¥¥cc  nnhh»»nngg  hhooåått  ÇÇ¶¶nngg  ttÜÜÖÖnngg  tt¿¿  tthhÜÜ©©nngg  ccóó  ÇÇæænngg  bbááoo  

vvàà  ccóó  nnhhiiŠŠuu  nnggÜÜ©©ii  ÇÇ‰‰nn  ÇÇ‹‹  xxeemm..    CChhoo  nnêênn,,  nnhh»»nngg  ÇÇiiŠŠuu  llŒŒ  nnààyy  
kkhhôônngg  áápp  ddøønngg..    TTrroonngg  ttrrÜÜ©©nngg  hh®®pp  hhooää  hhooåånn,,  ttaaii  nnåånn  hhoo¥¥cc  nnhh»»nngg  
cchhuuyyŒŒnn  bbÃÃtt  tthhÜÜ©©nngg  xxääyy  rraa  tthhìì  hhiiŒŒuu  ttrrÜÜªªnngg  ssëë  qquuyy‰‰tt  ÇÇÎÎnnhh  cchhoo  pphhéépp  
ccôônngg  cchhúúnngg//bbááoo  cchhíí  vvààoo  ttrrÜÜ©©nngg  hh††cc..  
Chính sách này không có áp døng vŠ thu hình, quay film, ho¥c 
chøp hình không áp døng cho viên chÙc nhà trÜ©ng v§i ÇiŠu kiŒn 
là cÀn phäi sº døng thích Çáng cho công viŒc giáo døc ho¥c là sº 
døng Çúng theo tiêu chuÄn cûa FERPA Ãn ÇÎnh. 
CÃm thu hình, quay film, ho¥c chøp hình h†c sinh n‰u chÜa ÇÜ®c 
chÃp thuÆn, ngoåi trØ trong h®p liên quan Ç‰n s¿ chính sách an 
toàn v§i s¿ chÃp thuÆn do giám ÇÓc superintendent. Nh»ng ngÜ©i 
nào vi phåm chính sách này së bÎ k› luÆt theo chính sách. 
 
   
MMaanngg  VVÛÛ  KKhhíí  
Sau khi Ban Quän TrÎ nghe trình bày và bi‰t rõ ràng vŠ vÃn ÇŠn 
có liên quan Ç‰n vÛ khí. H†c sinh Çem vÛ khí Ç‰n trÜ©ng có th‹ 
bÎ Çu°i h†c cho Ç‰n m¶t næm h†c . 
   
Danh Sách LiŒn Låc/Contact Information 

MuÓn bi‰t trÜ©ng h†c cûa chúng tôi xin vao web: www.bsdvt.org  
 
  

     Fax 
     

 
     864-8501 

     
     
     
     
     
     
     
     

     

     
 
 
 

      
      
      
      

 
Nhân viên có th‹ d©i Çi. Vì vÆy, cho nên nhân viên chÌ ÇÎnh ª 
trên có th‹ thay Ç°i. Tên cûa ngÜ©i chÌ ÇÎnh së ÇÜ®c thông báo 
b¡t ÇÀu h†c m‡i næm. 
  
CCÃÃmm  KKÿÿ  TThhÎÎ  vvàà  QQuuÃÃyy  NNhhiiÍÍuu  CCôônngg  NNhhâânn  vvàà  NNggÜÜ©©ii  KKhháácc: Tóm 
t¡c, kÿ thÎ và quÃy nhiÍu công nhân và ngÜ©i khác ÇÜ®c bäo vŒ 
bªi luÆt Ãn ÇÎnh ª phía dÜ§i, Nh»ng quÃy nhiÍu nhÜ là phân biŒt 
chûng t¶c, tín ngÜ«ng, màu da, quÓc gia, gia th‰, gi§i tính, ÇÎnh 

chÜÖng trình ñói-Miễn Phí Healthy Kids năm 2010 ÇÜa ra. 
Luật này được thành lÆp để giảm tỷ lệ trẻ em béo phì 
bằng cách cung cấp sự lựa chọn lành mạnh cho h†c sinh. 
Tất cả các bữa ăn, các loại thực phẩm và đồ uống được 
chuẩn bị và phục vụ bởi các chuyên gia có trình độ dinh 
dưỡng trẻ em. 
* MiÍn Phí ˆn Sáng dành cho tÃt cä h†c sinh 
* MiÍn Phí ˆn TÓi Sau Gi© H†c cho tÃt cä h†c sinh 
* MiÍn Phí trái cây và rau dành cho h†c sinh l§I MÅu Giáo 
Ç‰n l§p 5. 
* ˆn TrÜa gÒm có món soup t¿ nÃu, rau salad và s»a - m‡i 
ngày. 
Cơ Quan BSFP cũng tự hào cung cấp các bữa ăn vào mùa 
hè qua Chương trình Dịch vụ Lương thực Mùa hè. Ngoài 
ra, BSFP đã bắt đầu cung cấp đồ ăn trong các kỳ nghỉ của 
nhà trường . Chúng tôi đã có thể xác định hơn 100 gia 
đình có thể hưởng lợi từ dịch vụ này. Nếu bạn đang cần 
cứu trợ, hoặc muốn quyên góp xin liên hệ với Sarah 
Heusner theo số 802-864-8416 hoặc sheusner@bsdvt.org. 
 
Chúng ta tiếp tục tăng số lượng các sản phẩm địa phương 
phục vụ trong nhà ăn của chúng tôi, và chúng tôi tự hào 
để nói rằng một phần ba số mua của chúng tôi được đầu 
tư vào các sản phẩm Vermont. Chúng tôi có thể nói và tự 
hào rằng tất cả những thịt bò của chúng tôi cung cấp đến 
từ Vermont. 
 
(tiếp tục trang kế) 
DDiinnhh  ddưỡnngg  ttrrẻ  eemm  &&  DDÎÎcchh  VVøø  TThh¿¿cc  PPhhÄÄmm  
(tiếp tục) 
 
Chúng tôi mua th¿c phÄm địa phương giúp tăng các 
chương trình BSFP, kết nối trẻ em để hệ thống thực 
phẩm của họ và tạo cơ hội cho nông dân địa phương để 
cung cấp thu hoạch cho các trường học trong cộng đồng.  
 
Chương trình của chúng tôi cũng giám sát nhiều khu 
vườn của huyện và các công trình để cung cấp giáo dục 
vườn. Có thể bạn đã nhìn thấy chiếc xe Fork của chúng 
tôi trong xe tải đường tại một số sự kiện Burlington mùa 
hè này? Xin vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi 
để tìm hiểu thêm về tất cả các Farm để học và Fork trong 
các hoạt động Road và 
thủ tục trä tiŠn: http://burlingtonschoolfoodproject.org. 
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Tất cả các bữa ăn, các loại thực phẩm và đồ uống được 
chuẩn bị và phục vụ bởi các chuyên gia có trình độ dinh 
dưỡng trẻ em. 
* MiÍn Phí ˆn Sáng dành cho tÃt cä h†c sinh 
* MiÍn Phí ˆn TÓi Sau Gi© H†c cho tÃt cä h†c sinh 
* MiÍn Phí trái cây và rau dành cho h†c sinh l§I MÅu Giáo 
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H†p thành phÓ - ngày thÙ Ba tháng 3 ÇÀu 
tuÀn-th©i gian Ç‹ cho nh»ng ngÜ©i bÀu cº 
xem xét ngân sách cûa nhà trÜ©ng. Quš vÎ có 
th‹ lÃy tài liŒu vŠ ÇŠ nghÎ d¿ ÇÎnh ngân sách 
cûa nhà trÜ©ng sau Çây. 

 Website cûa nhà trÜ©ng: 
www.bsdvt.org 

 Bản Báo Cáo Hàng Năm của 
District, có tại văn phòng hành 
chánh trong tháng 2. 

 Cuộc Họp Hội Đồng Giáo Dục 
 Cuộc Họp Kế Hoạch Hàng Xóm 
 TV Đài 16-RETN và 17-TOWN 
 Ban Quản Trị Giáo Dục. Muốn biết 

thêm chi tiết, xin xem trang trước 
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vvàà  ccóó  nnhhiiŠŠuu  nnggÜÜ©©ii  ÇÇ‰‰nn  ÇÇ‹‹  xxeemm..    CChhoo  nnêênn,,  nnhh»»nngg  ÇÇiiŠŠuu  llŒŒ  nnààyy  
kkhhôônngg  áápp  ddøønngg..    TTrroonngg  ttrrÜÜ©©nngg  hh®®pp  hhooää  hhooåånn,,  ttaaii  nnåånn  hhoo¥¥cc  nnhh»»nngg  
cchhuuyyŒŒnn  bbÃÃtt  tthhÜÜ©©nngg  xxääyy  rraa  tthhìì  hhiiŒŒuu  ttrrÜÜªªnngg  ssëë  qquuyy‰‰tt  ÇÇÎÎnnhh  cchhoo  pphhéépp  
ccôônngg  cchhúúnngg//bbááoo  cchhíí  vvààoo  ttrrÜÜ©©nngg  hh††cc..  
Chính sách này không có áp døng vŠ thu hình, quay film, ho¥c 
chøp hình không áp døng cho viên chÙc nhà trÜ©ng v§i ÇiŠu kiŒn 
là cÀn phäi sº døng thích Çáng cho công viŒc giáo døc ho¥c là sº 
døng Çúng theo tiêu chuÄn cûa FERPA Ãn ÇÎnh. 
CÃm thu hình, quay film, ho¥c chøp hình h†c sinh n‰u chÜa ÇÜ®c 
chÃp thuÆn, ngoåi trØ trong h®p liên quan Ç‰n s¿ chính sách an 
toàn v§i s¿ chÃp thuÆn do giám ÇÓc superintendent. Nh»ng ngÜ©i 
nào vi phåm chính sách này së bÎ k› luÆt theo chính sách. 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MMaanngg  VVÛÛ  KKhhíí//wweeaappoonn  ppoosssseessssiioonn  
Sau khi Ban Quän TrÎ nghe trình bày và bi‰t rõ ràng vŠ vÃn ÇŠn 
có liên quan Ç‰n vÛ khí. H†c sinh Çem vÛ khí Ç‰n trÜ©ng có th‹ 
bÎ Çu°i h†c cho Ç‰n m¶t næm h†c . 
Vũ khí bao gồm nhưng không giới hạn ở súng cầm tay, thiết bị 
nổ hoặc thiết bị tiềm ẩn nguy hiểm như một vật có đầu sắc nhọn 
có thể gây tổn hại cho cơ thể. 
  

 
CHUẨN BỊ DỊCH CORONAVIRUS 
Nhà trường BSD cam kết sức khỏe và hạnh phúc của tất cả 
học sinh và nhân viên. Từ tháng Ba, các nhân viên làm việc 
chỉ để bảo đảm các kế hoạch được đưa ra để mở lại trường 
học một cách an toàn. Các công cụ chuẩn bị bao gồm trang 
khẩu và giữ khoảng cách an toàn trong trường học của chúng 
tôi và cung cấp một mô hình học tập kết hợp với sự kết hợp 
của các cơ hội học tập trực tiếp và từ xa. Xin vui lòng truy 
cập trang web của chúng tôi, tôi để đọc Hướng dẫn Tài liệu 
Mở lại BSD trường học và tìm hiểu thêm. Trong suốt năm 
học, trường học hoặc trang web có thể thay đổ, để truy cập 
thông tin mới vào www.bsdvt.org. 

Burlington High School 
Principal: Noel Green  
52 Institute Rd.  •  tel: 864-8411  •  fax: 864-8408

Burlington Technical Center 
Director: Jason Gingold   
52 Institute Rd.  •  tel: 864-8426  •  fax: 864-8521

Champlain Elementary 
Principal: Joe Resteghini   
800 Pine St.  •  tel: 864-8477  •  fax: 864-2157

Early Education Program 
Director: Stacie Curtis  
150 Colchester Ave.  •  tel: 864-8463  •  fax: 864-8501

Edmunds Elementary  
Principal: Bonnie Johnson-Aten  
299 Main St.  •  tel: 864-8473  •  fax: 864-2166

Edmunds Middle School 
Principal: James Kiefer  
275 Main St.  •  tel: 864-8486  •  fax: 864-2218

Flynn Elementary  
Principal: Lashawn Whitmore-Sells  
1645 North Ave.  •  tel: 864-8478  •  fax: 864-2145

Horizons 
Director: Bobby Riley  
1251 North Ave.  •  tel: 864-8497  •  fax: 864-8501

Hunt Middle School  
Principal: Mattie Scheidt  
1364 North Ave.  •  tel: 864-8469  •  fax: 864-8467

Integrated Arts Academy  
Principal: Kevin Robinson  
6 Archibald St.  •  tel: 864-8475  •  fax: 864-2162

OnTOP  
Director: Bobby Riley  
52 Institute Rd.  •  tel: 864-8496  •  fax: 864-8408

C.P. Smith Elementary  
Principal: Len Phelan    
332 Ethan Allen Pkwy.  •  tel: 864-8479  •  fax: 864-4923

Sustainability Academy  
Principal: Nina Oropeza  
123 North St.  •  tel: 864-8480  •  fax: 864-2161
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 TV Đài 16-RETN và 17-TOWN 
 Ban Quản Trị Giáo Dục. Muốn biết 

thêm chi tiết, xin xem trang trước 
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