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HỌC SINH 

 

Nghị quyết cho các Xung đột giữa các Phụ huynh trong những Vấn đề Trường học 

 

Quy định nầy giải quyết các tình huống mà các phụ huynh không đồng ý với nhau về việc giáo dục 
của con trẻ họ hoặc các vấn đề khác có liên quan đến trường công lập. Những bất đồng như vậy 
thường xảy ra với các phụ huynh tách rời hoặc ly hôn, nhưng quy định này không giới hạn trong 
những trường hợp đó. Khi những phụ huynh đồng ý, hoặc một phụ huynh bày tỏ ý muốn của ông 
hoặc bà ta và phụ huynh kia không phản đối, trường tuân theo các ý muốn của các phụ huynh trừ 
phi một số luật lệ, chính sách, hoặc quy định khác của trường điều chỉnh tình huống. 

 
I. Những Định nghĩa:  Như được sử dụng trong quy định này, các từ ngữ được định nghĩa 

sau có nghĩa được nêu lên trong phần này: 
 

“Người giám hộ cho mục đích xét xử” có nghĩa là một luật sư được một tòa bổ 
nhiệm để đại diện cho những ý muốn của một người còn nhỏ trong một vụ kiện 
pháp lý đang chờ xét xử. 

 
“Quyền nuôi con chung” có nghĩa là “(i) quyền nuôi con chung hợp pháp khi cả cha lẫn mẹ 
giữ trách nhiệm chung về việc chăm sóc và kiểm soát em trẻ và có quyền quyết định chung 
về em trẻ mặc dù nơi ở chính của em có thể chỉ với một phụ huynh, (ii) quyền nuôi con 
chung thuộc thể chất khi cả hai phụ huynh chia sẽ quyền chăm sóc thể chất và nuôi dưỡng 
em trẻ, hoặc (iii) bất kỳ sự kết hợp nào về quyền nuôi con chung hợp pháp và quyền nuôi 
con chung về thể chất theo cách tòa thấy là tốt nhất cho em trẻ,” Bộ luật Virginia § 20-
124.1. Hãy ghi chú rằng những đôi kết hôn, và không có kết hôn trường hợp mà địa vị làm 
cha không phải là một vấn đề, thì có quyền chăm nom chung hợp pháp và quyền chăm 
nom thuộc thể chất cho đến khi có một phiên tòa về những thay đổi về quyền lợi của các 
bên. 

 
“Không quyền nuôi con” có nghĩa là cha/me không có cả quyền nuôi con chung hợp pháp 
lẫn quyền nuôi con chung thuộc thể chất, nhưng không cần thiết quyền làm cha hoặc mẹ 
phải là chấm dứt. Phụ huynh diện không quyền nuôi con có thể hoặc không có được phép 
thăm em trẻ, như được lệnh tòa án chỉ định hoặc một trong một văn bản thỏa thuận khác. 

 
“Phụ huynh” bao gồm một người cha/mẹ ruột, một cha/mẹ nhận nuôi, hoặc một 
người giám hộ/người chăm sóc hợp pháp được tòa bổ nhiệm. Phụ huynh cũng bao 
gồm cả cha/mẹ nuôi được tòa bổ nhiệm theo như được xác nhận trong một lệnh 
tòa gần đây. 

 
“Quyền nuôi con bị chấm dứt” có nghĩa là một lệnh tòa đã chấm dứt quyền nuôi con. Điều 
nầy thường xãy do kết quả của việc nhận con nuôi hoặc vì đơn thỉnh nguyện của Bộ Xã hội. 
Một người có quyền của cha mẹ đã bị chấm dứt không có quyền tiếp cận/truy cập với con 
trẻ tại trường, về hồ sơ học tập của em trẻ, hoặc tham gia trong các hoạt động trường với 
em trẻ. 
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“Các hoạt động trường” bao gồm, nhưng không giới hạnđến, các buổi nghỉ để ăn trưa, 
các chương trình đặc biệt ở trường, các Đêm Trở lại Trường, các buổi hòa tấu/diễn ở 
trường, và tất cả các hoạt động ngoại khoá. 

 
“Các cuộc hội thảo trường” bao gồm, nhưng không giới hạn ở các buổi hội thảo và các 
cuộc họp phụ huynh-giáo viên liên quan đến kỷ luật hoặc những dịch vụ phục vụ giáo 
dục đặc biệt. 

 
“Quyền nuôi con duy nhất” có nghĩa là “một người duy trì trách nhiệm chăm sóc và kiểm 
soát một em trẻ và trong vị trí chính có quyền ra quyết định về em trẻ.”   
Bộ Luật Virginia § 20-124.1. 

 
II. Lệnh Tòa: Một lệnh tòa hiện có hiệu lực được ưu tiên hơn các luật được cung cấp trong 

quy định nầy. Trách nhiệm của phụ huynh là để cung cấp một bản sao hiện tại của bất kỳ 
lệnh tòa nào liên quan đến việc tuyển sinh của trường, các quyết định về giáo dục và y 
tế, và tiếp cận với con em của họ trong ngày học. Một bản sao của án lệnh sẽ được đưa 
vào hồ sơ giáo dục của học sinh. Trường sẽ tuân thủ các điều khoản của lệnh tòa, ngay cả 
nếu cha mẹ sau đó đồng ý một cách không chính thức giữa họ để thay đổi bất kỳ điều 
khoản nào trong số đó, nhưng không nhận được một lệnh đã ký sửa đổi phản ánh những 
thay đổi. 

 
Nếu một xung đột nảy sinh ra giữa các phụ huynh và vấn đề trường liên quan đến con họ 
được giải quyết theo lệnh tòa mà chưa đến hạn, và chưa bị thay thế bởi lệnh sau đó thì 
Chi Khu Trường sẽ tuân theo lệnh, ngay cả nếu quy định nầy định nầy cung cấp khác hơn. 
Nhân viên trường sẽ liên lạc với Văn phòng Hỗ trợ Học sinh khi họ không chắc chắn về việc 
tuân thủ với các điều khoản của một lệnh tòa. Nếu Văn phòng Hỗ trợ Học sinh có lý do để 
đặt câu hỏi về cách giải thích và hoặc phạm vi lệnh tòa, Văn phòng Hỗ trợ Học sinh sẽ tư 
vấn với Luật sự Chi khu để giải quyết vấn đề. 

 
A. Trừ phi một lệnh tòa giới hạn một cách cụ thể hoặc hạn chế sự tham gia của phụ 

huynh trong các hoạt động trường, phụ huynh có thể tham gia trong các hoạt 
động trường nơi mà có sự khuyến khích hoặc cho phép phụ huynh tham gia, ngay 
cả nếu ông hoặc bà ta không có quyền giám hộ. Nhà trường sẽ không giới hạn 
hoặc hạn chế một sự tiếp cận đến các hoạt động trường chỉ theo yêu cầu của phụ 
huynh khác, cũng như không báo cáo sự tham gia của một phụ huynh trong các 
hoạt động như thế cho người khác. 

 
B. Những điều khoản giới hạn hoặc hạn chế một sự tham gia của phụ huynh có thể 

được bao gồm trong một sắc lệnh ly dị cuối cùng, một sắc lệnh lâm thời gọi là 
thương lượng (“pendente lite”) trong một vụ xét xử ly dị, một lệnh cho giám hộ 
hoặc thỏa thuận giải hòa, một lệnh bảo vệ, hoặc một lệnh loại khác. Điều khoản 
như thế có thể là tổng quát (như là “Không liên hệ với  
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con trẻ dưới những tình huống”) hoặc cụ thể  (như là “Không liên lạc con trẻ ở 
trường”). Phạm vi giới hạn hoặc hạn chế như vậy có thể một phần hoặc toàn bộ. 
Nế́́́u một lệnh của tòa án quy định rằng tất cả các lần thăm viếng với con trẻ sẽ 
được giám sát, một điều khoản như thế cấm phu huynh tham gia trong các hoạt 
động trường liên quan đến con trẻ trừ phi phụ huynh đã sắp xếp trước cho sự 
tham gia của phụ huynh có giới hạnđể được giám sát theo lệnh tòa. 

 

C. Nếu tòa án đưa ra một quyết định về nuôi con có ảnh hưởng đến việc ghi danh 
của trường hoặc cấm một bên rước con trẻ từ trường, phụ huynh có trách nhiệm 
cung cấp cho trường, mà nơi con trẻ hiện đang theo học, với một bản sao của lệnh 
nuôi con như thế trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi nhận được. 

 
III. Tiết lộ/Truy cập vào Hồ sơ Học sinh: Yêu cầu hồ sơ giáo dục học sinh được xử lý theo Đạo 

luật về Quyền Giáo dục và Riêng tư của Gia đình (FERPA), và theo Quy định 790-2, “Tiết 
lộ/Truy cập Hồ sơ Giáo dục Học sinh.” Tất cả phụ huynh (bất kể tình trạng nuôi con) và / 
hoặc người giám hộ hợp pháp và người mà cha mẹ và / hoặc người giám hộ hợp pháp đã 
đồng ý bằng văn bản đều có quyền truy cập vào hồ sơ giáo dục của học sinh đó, trừ khi 
lệnh tòa cung cấp khác. Một phụ huynh chưa mất những quyền cha mẹ   có thể truy cập tất 
cả hồ sơ giáo dục của trẻ, bao gồm địa chỉ nhà của trẻ, trừ khi lệnh tòa cung cấp khác. 

 
A. Để tịch thu quyền truy cập của phụ huynh vào tất cả hoặc một phần hồ sơ giáo dục 

của một em trẻ, phụ huynh nào mà muốn hạn chế quyền truy cập phải cung cấp 
cho nhà trường một lệnh tòa có chứa ngôn ngữ rõ ràng cho hiệu ứng đó (chẳng 
hạn như "phụ huynh sẽ không có quyền truy cập vào hồ sơ của trẻ" hoặc "phụ 
huynh sẽ không được thông báo về địa chỉ nhà của đứa trẻ"). Nếu một lệnh của 
tòa án chỉ hạn chế một phần quyền truy cập của một phụ huynh vào hồ sơ giáo 
dục của trẻ, trường học, theo yêu cầu, sẽ phát hành cho phụ huynh bị giới hạn chỉ 
những tài liệu không bị lệnh tòa giới hạn, trừ trường hợp pháp luật có quy định 
khác. Một phụ huynh bị mất các quyền làm cha mẹ được coi không phải là cha mẹ 
và không có quyền truy cập vào hồ sơ giáo dục của học sinh, trừ khi người phụ 
huynh nuôi dưỡng cho phép nhà trường qua văn bản để tiết lộ hồ sơ cho phụ 
huynh mà bị mất quyền làm cha mẹ. 

 
B. Phụ huynh có quyền nuôi dưỡng chính về thể chất phải có trách nhiệm cung cấp 

thông tin tổng quát (bản tin trường học, những thông báo, các lịch trình, và những 
tài liệu tương tự) cho phụ huynh khác của em trẻ. Hiệu trưởng được khuyến khích 
cấp văn bản yêu cầu cung cấp cho phụ huynh không được nuôi con với một bản sao 
riêng biệt của thông tin đó trên cơ sở liên tục, trừ khi có lệnh của tòa án ngược lại. 
Các yêu cầu đó sẽ phải chấm dứt vào cuối mỗi năm học. Để hồi phục một yêu cầu 
như thế,  
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phụ huynh không quyền nuôi con phải nộp yêu cầu bằng văn bản cho hiệu trưởng 
của trường, hoặc người được chỉ định của bà/ông ta, vào đầu năm học. Tuy nhiên, 
một trường sẽ không tôn trọng yêu cầu của một phụ huynh để được thông báo 
mỗi khi phụ huynh khác yêu cầu các tài liệu. 

 
IV. Truy cập Điện tử vào một số Hồ sơ Học sinh: Các yêu cầu cho một tài khoản cung cấp 

quyền truy cập vào một phiên bản điện tử của thông tin giáo dục học sinh, được phân 
phối thông qua các chương trình phần mềm/nền web được cung cấp bởi Hệ Trường phải 
tuân theo các yêu cầu sau đây: 

 
A. Những cặp vợ chồng kết hôn và các cặp vợ chồng chưa lập gia đình nơi mà quan 

hệ cha con không phải là một vấn đề thì mỗi người có thể có tài khoản riêng của 
họ, trong đó họ có thể chỉnh sửa thông tin học sinh; 

B. Cả hai phụ huynh có quyền nuôi con chung cho một đứa trẻ đều có thể có tài 
khoản riêng của họ trong đó họ có thể chỉnh sửa thông tin học sinh; 

C. Phụ huynh có quyền nuôi con duy nhất có thể có một tài khoản trong đó chỉ có 
người đó mới có thể chỉnh sửa thông tin của học sinh; 

D. Một phụ huynh không quyền nuôi con có thể có một tài khoản “chỉ đọc”, trừ 
khi lệnh của tòa án quy định cụ thể khác hơn; 

E. Phụ huynh mà quyền bị mất quyền cha mẹ không thể có một tài khoản; và 
F. Không phải cha mẹ, bao gồm cha mẹ kế và/hoặc họ hàng không thể có tài 

khoản trong bất kỳ tình huống nào. 
 
V. Liên lạc với Trẻ ở Trường 

 
A. Phụ huynh có quyền giám hộ hợp pháp duy nhất hoặc chung có thể liên lạc với em 

trẻ ở trường theo các thủ tục bình thường của trường mà không có sự đồng ý của 
phụ huynh hoặc người giám hộ khác. Mỗi nỗ lực nên được thực hiện không làm 
gián đoạn việc học của trẻ hoặc các hoạt động của trường. Cha mẹ hoặc người khác 
đại diện cho cha mẹ, người làm gián đọan môi trường học tập hoặc các hoạt động 
của trường, có thể bị cấm ở trên vị trí tài sản của trường theo luật pháp cho phép. 

 

B. Phụ huynh không nuôi con có quyền thăm viếng có thể liên lạc với con họ tại 
trường chỉ khi trong hồ sơ có một lệnh của tòa án cấp quyền nuôi dưỡng hợp pháp 
duy nhất cho một phụ huynh, và liên lạc hoặc thăm viếng chỉ cho người kia. Điều 
này có nghĩa là phụ huynh có quyền thăm viếng không thể đón em trẻ từ trường, 
trừ khi (i) lệnh cấp các giờ thăm viếng trùng với thời gian phụ huynh muốn đón 
hoặc liên lạc với em trẻ, hoặc (ii) phụ huynh có quyền duy nhất nuôi con hợp pháp 
cho phép bằng văn bản. Nếu phụ huynh có quyền giám hộ hợp pháp duy nhất đã 
ghi trên thẻ cấp cứu, bằng cách đánh dấu vào ô cho các vấn đề nuôi dưỡng,  
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và cung cấp cho nhà trường một lệnh cấm không cho phụ huynh khác liên lạc hoặc 
đem em trẻ khỏi trường học, thì phụ huynh có quyền giám hộ hợp pháp duy nhất 
phải cung cấp sự đồng ý trước bằng văn bản hoặc lệnh tòa được cập nhật trước khi 
nhà trường phóng thích em trẻ cho phụ huynh khác. 

 
VI. Phóng thích Em trẻ: Trong các giờ học, một học sinh có thể được trao cho một phụ huynh 

nuôi dưỡng, một giám hộ hợp pháp, hoặc bất kỳ cá nhân nào có tên trong thẻ khẩn cấp. 
Trong trường hợp bất kỳ người lớn nào khác, không được liệt kê trong thẻ cấp cứu, đến 
đón học sinh ở trường trong giờ học, hiệu trưởng sẽ yêu cầu một văn bản ghi chú có chữ ký 
của phụ huynh nuôi dưỡng cho phép giao học sinh. Một mẫu nhận dạng chính thức có hình 
phải được đệ trình trước khi một học sinh được giao cho bất kỳ người nào được ủy quyền. 

 
Một phụ huynh có quyền giám hộ hợp pháp duy nhất hoặc chung, hoặc bất kỳ cá nhân nào 
được liệt kê trong thẻ khẩn cấp, có thể đón em trẻ từ trường theo quy trình bình thường 
của trường để trao các học sinh. Nếu cả hai phụ huynh có quyền cùng nuôi con hợp pháp 
xuất hiện tại trường cùng một lúc để đem em trẻ ra khỏi khuôn viên trường, nhà trường sẽ 
trao em trẻ cho phụ huynh có quyền chăm nuôi chính. Nếu cả hai phụ huynh quyền chăm 
nuôi và không thể đồng ý ai đem cho trẻ, Chi Khu Trường sẽ không trao em trẻ cho đến khi 
các phụ huynh đồng ý. Nếu các phụ huynh không thể đồng ý, viên hiệu trưởng, hoặc người 
được ủy nhiệm của ông/bà ta, có thể gọi cảnh sát hoặc Bộ Hỗ trợ Xã hội trợ giúp các phụ 
huynh giải quyết vấn đề. 

 
VII. Ghi danh và Rút lui Em trẻ: Bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ/người chăm nuôi hợp 

pháp nào có thể ghi danh cho một em trẻ trong Hệ Trường Công Quận Prince William. Bất 
kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp nào có thể rút học sinh khỏi Hệ Trường Công 
Quận Prince William, trừ phi một lệnh tòa cấm rõ ràng hành động như thế. 

 
Vào thời điểm ghi danh, người phải cung cấp bằng chứng để hỗ trợ quyền hợp pháp của họ 
đối với em trẻ. Trong trường hợp không phải là cha mẹ, người đó phải chứng minh rằng họ 
đang nhiệt tình theo đuổi quyền nuôi con, có một thỏa thuận hợp tác chăm sóc họ hàng hợp 
lệ, hoặc trình bày một giấy ủy quyền quân sự đặc biệt. Quy định 711-1, “Những Yêu cầu và 
Thủ tục cho Ghi danh Học sinh,”  yêu cầu rằng trẻ phải thường trú toàn thời gian với người 
đăng ký em trẻ. Nếu người cố gắng ghi danh em trẻ không phải là phụ huynh, thì Bảng 
Thông tin Học sinh trong Quy định 711-3, “Cư trú,” phải được hoàn tất để xác định xem học 
phí có áp dụng hay không, theo Quy định 346-1,” Học phí.” 

 
Tại thời điểm rút tiền, nếu có một án lệnh lưu giữ trong hồ sơ học sinh, nhân viên nhà 
trường sẽ xem xét để xác định sự phù hợp của việc rút tiền theo những hướng dẫn do tòa 
án cung cấp. 
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VIII. Người không là phụ huynh: Người không phải là phụ huynh, bao gồm cha mẹ kế và bất kỳ 
thành viên gia đình nào mà đứa trẻ không cư trú với trên căn bản toàn thời gian, không có 
quyền cá nhân đối với đứa trẻ trừ khi được lệnh tòa cung cấp. Tuy nhiên, một người 
không phải là phụ huynh được liệt kê trong thẻ khẩn cấp của học sinh và sẽ được phép 
đón em trẻ từ trường. Một  
người không là phụ huynh cũng có thể đi cùng một phụ huynh nuôi con đến các sự kiện 
của trường và các hoạt động khác mà các phụ huynh được hoan nghênh tham dự. Người 
không phải là phụ huynh có thể không đại diện cho một phụ huynh nuôi dưỡng tại các 
cuộc họp của trường mà tại đó các quyết định giáo dục đang được thực hiện. 

 
IX. Hoạt động của trường và các Quyết định Giáo dục: Một phụ huynh có quyền giám hộ hợp 

pháp duy nhất có quyền đưa ra những quyết định giáo dục cho đứa trẻ liên quan đến các 
vấn đề mà phụ huynh có vai trò, bao gồm môn tự chọn, chọn lớp, hoạt động ngoại khóa, 
Giáo dục Đời sống Gia đình, tư vấn, kiểm tra và xếp lớp trong giáo dục đặc biệt hoặc các 
chương trình năng khiếu và tài năng, và rút con khỏi sự tham gia học ở trường. Những phụ 
huynh có cùng quyền giám hộ hợp pháp (bất kể quyền nuôi con thể chất) chia sẻ trách 
nhiệm về những quyết định hoạt động của trường. Nếu có một xung đột phát triển giữa các 
phụ huynh cùng với quyền nuôi con hợp pháp, các quy tắc sau sẽ áp dụng để giải quyết 
xung đột: 

 
A. Nhà trường xác định liệu vấn đề có liên quan là một hoạt động dự kiến hay không 

(chọn không tham gia) hoặc hoạt động tự nguyện (chọn tham gia). Một em trẻ sẽ 
tham gia vào một hoạt động dự kiến, chẳng hạn như tư vấn, trừ khi cả cha lẫn mẹ 
có quyền giám hộ hợp pháp muốn từ chối. Một em trẻ không thể tham gia vào một 
hoạt động tình nguyện, chẳng hạn như điền kinh, mà không có sự đồng ý của cả cha 
lẫn mẹ có quyền nuôi dưỡng hợp pháp. 

 
B. Nếu các cha mẹ có cùng quyền giám hộ hợp pháp không thể đồng ý về chương trình 

giáo dục hoặc kiểm tra của em trẻ, thì trách nhiệm của phụ huynh với quyền nuôi 
con chính để đảm bảo thỏa hiệp với phụ huynh khác. Nếu không thể bảo đảm một 
sự thỏa hiệp, nhà trường sẽ làm theo các hướng dẫn của phụ huynh với quyền nuôi 
dưỡng chính. 

 
C. Trong trường hợp cả hai phụ huynh có cùng quyền nuôi con hợp pháp, và em trẻ 

đang được xem xét, hoặc đủ điều kiện, kiểm tra hoặc hỗ trợ cho giáo dục đặc 
biệt, phụ huynh có quyền chăm nuôi chính sẽ có trách nhiệm bảo đảm sự đồng 
thuận. Nếu phụ huynh vẫn không thể đồng ý, một trong hai phụ huynh có thể 
đồng ý cho đánh giá, hội đủ điều kiện, chương trình giáo dục cá nhân hóa, hoặc 
các dịch vụ giáo dục đặc biệt khác. 

 
D. Phụ huynh có thể xin một lệnh tòa cho giới hạn thẩm quyền của phụ huynh khác 

để ra quyết định về giáo dục. Nếu có lệnh tòa như vậy, phụ huynh phải đảm bảo 
rằng trường được cung cấp một bản sao càng sớm càng tốt. 
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Ngày 13/12/2017 
Trang 7 

 

X. Quyết định Y tế và Hoàn thành Thẻ Khẩn cấp Học sinh 
 

A. Phụ huynh có quyền nuôi dưỡng hợp pháp duy nhất có thể ra quyết định về y tế 
cho con mình và điền vào thẻ khẩn cấp của em trẻ mà không có sự đồng ý của phụ 
huynh khác. Phụ huynh có quyền nuôi dưỡng duy nhất hợp pháp sẽ đảm bảo rằng 
tất cả các cá nhân được ủy quyền để đưa ra các quyết định cấp cứu về con trẻ của 
họ đều được liệt kê trên thẻ khẩn cấp. Tuy nhiên, trừ khi có quy định khác theo 
lệnh tòa án, phụ huynh mà không được nuôi con sẽ được liệt kê trên thẻ khẩn cấp, 
theo yêu cầu của một trong phụ huynh, như là một người cho liên lạc khẩn cấp. 

 
B. Một phụ huynh không có quyền nuôi dưỡng hợp pháp không được đưa ra các 

quyết định y tế cho con trẻ hoặc điền vào thẻ khẩn cấp mà không có sự đồng ý 
của phụ huynh có quyền nuôi duy nhất hợp pháp. 

 
C. Một trong hai phụ huynh có cùng quyền trông nom hợp pháp có thể cho phép điều 

trị y tế. Nếu họ không thể đồng ý cho điều trị y tế, thì trường sẽ theo chỉ đạo của 
nhà cung cấp chăm sóc chính về sức khỏe của em trẻ. Trong khi chờ hướng dẫn từ 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính về y tế của đứa trẻ, nhà trường sẽ tiếp tục 
điều trị hiện tại, nếu có, trong phạm vi thực tế ngoại trừ trong các trường hợp khẩn 
cấp. 

 
D. Các trường hợp khẩn cấp được bao gồm trong Quy định 757-1, “Quảnlý Sơ 

cứu Tạm thời”; 758-1, "Các Trường hợp Khẩn cấp"; và 758-2, “Những Thủ tục 
Chăm sóc Khẩn cấp về Y tế tại các Trò chơi, các Buổi Thực tập, và các Hoạt 
động Ngoại khóa Khác”. 

 
E. Nếu các phụ huynh có cùng quyền nuôi con hợp pháp và một phụ huynh có quyền 

nuôi dưỡng chính, hoặc các phụ huynh có cùng quyền nuôi dưỡng hợp pháp và 
cùng quyền nuôi dưỡng thể chất, cả hai phụ huynh nên tham khảo và hoàn thành 
một thẻ khẩn cấp cho mỗi học sinh được ghi danh vào Hệ Trường Công Quận 
Prince William. 

 
XI. Tham dự các Hội thảo và những Hoạt động Trường 

 
A. Một yêu cầu của một trong hai phụ huynh, bất kể tình trạng nuôi con, cho một hội 

nghị trường học sẽ được tôn trọng, trừ khi các quyền của phụ huynh đã bị chấm 
dứt hoặc bị giới hạn bởi lệnh tòa. Tuy nhiên, nếu cả hai phụ huynh yêu cầu một 
cuộc họp, viên hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định của ông/bà ta) có thể yêu 
cầu cả hai phụ huynh tham dự cùng một buổi họp. 
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B. Một yêu cầu của một trong hai phụ huynh, bất kể tình trạng nuôi con, để tham dự 
một hoạt động của trường sẽ được tôn trọng, trừ khi những quyền làm cha mẹ đã bị 
chấm dứt hoặc bị giới hạn bởi lệnh tòa. 

 
Viên Cộng sự Tổng Giám đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc 
người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Quy định nầy và chính sách liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất mỗi năm (5) năm và được 
sửa đổi khi cần thiết. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN PRINCE WILLIAM 


