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CÁC HỌC SINH 

 
Giảng dạy tại Nhà bởi Phụ huynh 

 
Theo Mã luật Virginia § 22.1-254, mỗi phụ huynh, người giám hộ, hoặc người khác trong Khối 
Cộng đồng chung có kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ trẻ em mà sẽ đạt đến ngày 
sinh nhật thứ năm vào hoặc trước ngày 30 tháng Chín của năm học và là em chưa qua khỏi 
sinh nhật thứ mười tám thì, trong khoảng thời gian của mỗi năm các trường công lập trong 
phiên giao dịch, và cùng một số ngày và giờ cho mỗi ngày như các trường công lập, gửi em 
trẻ như vậy tới một trường công lập hoặc một trường tư, thuộc tôn giáo, hay thuộc giáo xứ, 
hoặc cho trẻ em đó được dạy bởi một gia sư hoặc giáo viên có trình độ chuyên môn theo quy 
định của Ủy Ban Giáo Dục và được chấp thuận bởi Tổng Giám đốc hoặc cung cấp giảng dạy 
tại nhà em trẻ đó. 

 
Hướng dẫn ở nhà cho một em trẻ hoặc nhiều em bởi phụ huynh, người giám hộ, hoặc 
người nào khác có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về em trẻ hoặc nhiều em sẽ 
không được xếp hạng hoặc được định nghĩa như là một trường tư thục, giáo phái, hay 
giáo xứ. 

 
I. Tiêu Chuẩn Dạy Tại Nhà cho Các Trẻ Em 

 
A. Khi tất cả yêu cầu được đáp ứng, Sự giảng dạy các em bởi phụ huynh trong nhà 

họ là một hình thức giáo dục thay thế được chấp nhận dưới chính sách của Khối 
Cộng đồng Virginia. Bất kỳ phụ huynh của bất kỳ con trẻ sẽ đạt đến ngày sinh 
nhật thứ năm vào hoặc trước ngày 30 tháng Chín của bất cứ năm học nào, và 
đã không qua khỏi ngày sinh nhật thứ mười tám, có thể lựa chọn để cung cấp 
giảng dạy tại nhà thay vì cho đi học nếu ông ta: 

 
1. Có một bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; hoặc là 

 
2. Là một giáo viên có trình độ chuyên môn theo quy định của Hội đồng Giáo 

dục; hoặc là 
 

3. Cung cấp một chương trình học hoặc chương trình giảng dạy 
được chuyển giao thông qua một khóa học tương ứng hoặc một 
chương trình học từ xa hoặc bằng bất cứ cách nào khác; hoặc là 

 
4. Cung cấp bằng chứng rằng ông có thể cung cấp một nền giáo dục đầy 

đủ cho em trẻ. 
 

B. Bất kỳ phụ huynh nào chọn để cung cấp hướng dẫn giảng dạy tại cơ sở nhà 
thay vì tham gia học tại trường thì phải thông báo hàng năm đến tổng giám 
đốc hoặc viên đại diện vào ngày15 tháng 8 trước khi bắt đầu năm có ý định 
để dạy em trẻ và cung cấp một  mô tả về chương trình giảng dạy, giới hạn 
trong một danh sách các môn học trong 
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năm đến, và bằng chứng đã từng gặp một trong những tiêu chí để cung cấp 
hướng dẫn tại nhà theo yêu cầu trong tiểu mục I.A của quy định này. Bất kỳ phụ 
huynh đã di chuyển vào một hệ trường hoặc bắt đầu dạy tại nhà sau khi năm 
học đã bắt đầu phải thông báo cho Tổng giám đốc hoặc các viên đại diện  để 
cung cấp hướng dẫn tại nhà càng sớm càng tốt và sẽ theo đó thực hiện theo 
các yêu cầu của mục này trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo như 
thế. Tổng Giám đốc hoặc viên đại diện phải thông báo cho Giám Đốc Công 
Huấn về số học sinh trong Hệ Trường được nhận dạy tại nhà. 

 
II. Bằng chứng Tiến triển 

 
A. Phụ huynh bầu ra để cung cấp giảng dạy tại nhà phải cung cấp cho Tổng 

giám đốc hoặc viên đại diện vào ngày 1 tháng Tám theo sau năm học mà 
trong đó em trẻ đã nhận giảng dạy tại nhà một trong hai: 

 
1. Bằng chứng là con đã đạt được một điểm số tổng hợp trong hoặc trên 

stanine thứ tư trên bất kỳ kiểm tra thành tích tiêu chuẩn định chuẩn quốc 
gia; hoặc là 

 
2. Một ước lượng hoặc đánh giá mà trong đó các Tổng giám đốc hoặc 

viên đại diện xác định để chỉ ra rằng đứa trẻ là đạt được một mức 
độ phù hợp của tăng trưởng giáo dục và tiến bộ, bao gồm nhưng 
không giới hạn với: 

 
(a) một bức thư đánh giá từ một người được cấp phép giảng dạy 

trong bất kỳ tiểu bang, hoặc là người có bằng thạc sĩ hoặc cao 
hơn trong một ngành học, có kiến thức về tiến độ học tập của 
em trẻ, tuyên bố rằng em trẻ đạt được tăng trưởng giáo dục và 
tiến bộ một mức độ phù hợp; hoặc là 

 
(b) một thẻ báo cáo hoặc bản ghi điểm từ một trường cao đẳng 

cộng đồng hay đại học, chương trình cao đẳng đào tạo từ xa, 
hay nhà giáo dục học tương ứng. 

 
B. Trong sự kiện mà bằng chứng của sự tiến bộ theo yêu cầu trong  tiểu mục II.A 

của quy định này không được cung cấp bởi phụ huynh, chương trình dạy tại 
nhà cho đứa trẻ đó có thể được treo trên gian là một năm. Cha mẹ có trách 
nhiệm nộp cho Tổng giám đốc hoặc viên đại diện bằng chứng về khả năng 
của họ để cung cấp một nền giáo dục đầy đủ cho em trẻ họ và một kế hoạch 
khắc phục cho năm tập sự mà chỉ ra chương trình của họ được thiết kế để 
giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo dục nào.  Khi chấp nhận các chứng cứ và 
kế hoạch như vậy bởi Tổng giám đốc hoặc viên đại diện, hướng dẫn tại nhà 
có thể 
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tiếp tục cho một năm tập sự. Nếu kế hoạch khắc phục và bằng chứng không 
được chấp nhận hoặc các bằng chứng cần thiết của sự tiến bộ không được 
cung cấp vào ngày1 tháng Tám theo sau năm tập sự, dạy học tại nhà phải dừng 
và phụ huynh phải thực hiện sắp xếp khác cho giáo dục trẻ em mà thực hiện 
theo Mã luật Virginia § 22.1 -254. 

 
Tổng Giám đốc hoặc viên đại diện có quyền lựa chọn không cho phép một thời 
gian tập sự nếu có được xác định rằng chương trình dạy tại nhà không đáp ứng 
được các nhu cầu của (các) trẻ và phải được chấm dứt. Đối với mục đích của 
điều khoản này, "không được cung cấp" có nghĩa là không có thông tin được 
nộp hoặc em trẻ không có tiến bộ học tập đạt yêu cầu theo quy định của các kết 
quả thử nghiệm hoặc giám định độc lập hoặc đánh giá nộp do phụ huynh. 

 
C. Các yêu cầu của tiểu mục II.A của quy định này không áp dụng cho các trẻ em 

dưới sáu tuổi tính đến ngày 30 tháng Chín của năm học. 
 
III. Việc tham gia vào Môn Học Chọn Lọc, Các Hoạt Động Trường Bảo Trợ, Các Phục 

vụ Giáo Dục Đặc Biệt 
 

A. Một học sinh Thuộc Quận Prince William có phụ huynh đã đáp ứng tất cả các 
yêu cầu về dạy tại nhà hoặc những người đang theo học tại một trường tư 
nhân được phép ghi danh vào trường trung học cơ sở hoặc phổ thông thuộc 
khu vực tham gia của học sinh cho các khóa học có giá trị nhiều nhất là hai tín 
cho mỗi học kỳ, với ngoại trừ cho học sinh không đủ điều kiện do đang được 
cấp trong một biện pháp kỷ luật hoặc đã bị đình chỉ dài hạn hoặc bị trục xuất từ 
bất kỳ trường nào. Học sinh chuyển sinh từ một trường công Prince William 
County nầy đến trường khác sẽ không được xét duyệt, với ngoại lệ là chuyển 
cho khóa học chương trình chuyên khoa. 

 
B. Học sinh được giảng dạy ở nhà hoặc tại trường tư mong muốn tham dự khóa 

học chương trình chuyên ngành phải thực hiện tất cả các yêu cầu của mẫu 
đơn và thời gian như được chỉ ra trong Quy định 630.02-1, "Chương trình 
Chuyên khoa," Quy định 721-1, "Chuyển Học sinh - Mẫu giáo/Tiểu học/Trung 
học Cơ sở, "và Quy định 721-2," Chuyển Học sinh - Trung học Phổ thông " 
trước khi ghi danh. 

 
C. Học sinh được dạy một phần tại nhà và trường tư phải hoàn thành tất cả yêu 

cầu tuyển sinh liên quan đến quyền nuôi con, đủ điều kiện để ghi danh, nơi cư 
trú, và sắp xếp theo Quy định 715-1 của Hệ Trường Công Quận Prince 
William, “Yêu cầu Nhập học,” trước khi nhập học cho các khóa học lựa chọn. 
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Nhân viên nhà trường phải xác định, với ý kiến phụ huynh, có hay không một 
học sinh đáp ứng các điều kiện tiên quyết cho (các) khóa học yêu cầu. 

 
D. Học sinh được dạy một phần ở nhà và trường tư có thể tham gia vào các hoạt 

động trong trường do trường bảo trợ, các tổ chức và các câu lạc bộ học sinh, 
và các hoạt động ngoại khóa khác,  ngoại trừ các hoạt động của Liên đoàn 
Trường Trung học Phổ thông Virginia. Học sinh có một biện pháp kỷ luật đang 
chờ hoặc đã bị đình chỉ dài hạn hoặc bị trục xuất từ bất cứ trường nào là không 
đủ điều kiện để tham gia vào các hoạt động như vậy. Học sinh được học một 
phần tại nhà và trường tư được yêu cầu để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn tham 
gia vào các tổ chức mong muốn, câu lạc bộ, và các hoạt động ngoại khóa. 

 
E. Bất kỳ học sinh ghi danh vào một khóa học có kiểm tra loại cuối khóa (tiếng 

Anh: End-of-Course, viết tắt tiếng Anh là EOC)thuộc tiêu chuẩn học tập (tiếng 
Anh: Standards of Learning, viết tắt tiếng Anh là SOL) sẽ tham gia thực hiện kỳ 
thi kiểm tra đó. Tất cả các điều khoản về thủ tục  miễn kiểm tra SOL EOC phải 
được áp dụng cho học sinh diện một phần ghi danh. Học sinh một phần được 
dạy ở nhà có thể sử dụng kết quả kiểm tra SOL cho môn toán và nghệ thụât 
ngôn ngữ để chứng minh bằng chứng về quá trình học tập cho năm học đó. 

 
F. Học sinh một phần được đăng ký học tại nhà và trường tư phải chịu tất cả các 

chính sách chấm điểm thuộc Trường Công Quận Prince William, các điều 
khoản của "Quy tắc Ứng xử", và tất cả các quy định liên quan đến học sinh. 

 
G. Học sinh nhận giảng dạy tại nhà và phụ huynh của họ phải được thông báo về 

sự sẵn có của các kỳ thi kiểm tra Advanced Placement (AP) và sơ bộ SAT / 
National Merit Scholarship Qualifying Test (PSAT/NMSQT) thông qua lá thư tuân 
thủ gửi đến tất cả các phụ huynh đã đáp ứng các yêu cầu của Mục § 22.1-254.1. 
Học sinh nhận sự giảng dạy tại nhà là có đủ điều kiện để nhận được trắc nghiệm 
AP và PSAT miễn phí đến mức giống như học sinh học tại Hệ Trường Công 
Quận Prince William. Phụ huynh được khuyến khích liên hệ với các trường trung 
học phổ thông thuộc khu vực nơi cư ngụ theo địa chỉ nhà họ để có ngày giờ cụ 
thể cho kiểm tra. Lịch trình kiểm tra AP, SAT, và PSAT/NMSQT được đặt trên 
trang Mạng Hệ Trường thuộc Văn phòng Phục vụ Học sinh. Học sinh với tình 
trạng đang chờ biện pháp kỷ luật hoặc đã bị đình chỉ dài hạn hoặc bị trục xuất từ 
bất kỳ trường nhưng đang được dạy tại nhà theo § 22.1-254.1 phải liên lạc với 
hiệu trưởng của trường để có được phép vào sân trường với mục đích duy nhất 
cho trắc nghiệm như vậy và phải rời khỏi trường ngay lập tức sau khi bài thi 
được hoàn thành. 
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H. Bất cứ học sinh nào được chuyển đến Quận Prince William từ học ở nhà với 

mục tiêu nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ Quận Prince William, 
phải, ngoài việc đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp, phải được ghi danh 
vào một lịch trình đầy đủ cả ngày tại một trường trung học thuộc Hệ Trường 
Công Quận Prince William trong một thời gian ít nhất là chín tuần (một giai 
đoạn chấm điểm) lập tức ngay trước khi tốt nghiệp. 

 
I. Trong trường hợp của một đứa trẻ đang theo học tại một trường tư hay giáo 

xứ hoặc được dạy ở người và được xác định là người tàn tật và hội đủ điều 
kiện cho các dịch vụ của Hệ Trường Công Quận Prince William, giáo dục 
đặc biệt và các dịch vụ liên quan được cung cấp phù hợp với pháp luật và 
các quy định của tiểu bang và liên bang. 

 
Bất kỳ bên nào mãn với quyết định của Tổng giám đốc hoặc người đại diện có 
thể kháng cáo quyết định trong vòng 30 ngày với một viên chức điều trần độc 
lập. Các viên chức điều trần độc lập phải được lựa chọn từ danh sách được 
duy trì bởi Thư ký Điều hành của Tòa án Tối cao cho việc ̣điều trần kháng cáo 
của sự sắp xếp các trẻ em có khuyết tật. Các chi phí của buổi điều trần sẽ 
được chia giữa các bên bởi viên chức điều trần một cách phù hợp với những 
phát hiện của mình. 

 
J. Không có gì trong quy định này sẽ cấm một học sinh và phụ huynh của 

cậu/cô ta từ thu thập một cái cớ từ tham gia đi học vì lý do chánh đáng về 
đào tạo tôn giáo hay tín ngưỡng theo Bộ Luật Virginia § 22.1-254 và Quy 
chế 728-2, "Miễn trừ tôn giáo." 

 
 
Phó Giám đốc Khoa Đào tạo Học sinh và Trách nhiệm Giải trình (hoặc Viên được chỉ 
định) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Viên Phó Tổng Giám đốc Khoa Đào tạo Học sinh và Trách Nhiệm Giải trình ̣(hoặc 
người được chỉ định) có trách nhiệm xem xét quy định nầy trong năm 2015. 

 
Tài liệu tham khảo pháp lý: 

 
Virginia Code §§ 22.1 – 254, 22.1 – 254.1 

 
 
 
 
 
 

HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN PRINCE WILLIAM 



Đính kèm I 
Quy định 722-

 

 

 
 

Mẫu Thỏa Thuận của Phụ Huynh về Ghi Danh Một 
Phần cho Học Sinh Ở Tuổi Trung Học Cơ sở và 

Phổ thông Diện Học Tại Nhà và Trường Tư 
 
 
Là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của _____________________, một học 
sinh học ở nhà/ trường tư, tôi yêu cầu ghi danh một phần cho con của con tôi trong 
Trường ______________________  cho niên học _______________. Chữ ký của tôi 
dưới đây chỉ ra rằng tôi đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều kiện sau đây để ghi danh 
một phần: 

 
1. Một lá thư về việc tuân thủ các yêu cầu của Bộ luật Virginia § 22.1-254.1 

cho năm học mà trong đó một phần ghi danh được đề cao như được cung 
cấp cho phụ huynh bởi Văn phòng Phục vụ Học sinh của Hệ Trường Công 
Quận Prince William sẽ được trình bày tại thời điểm ghi danh nếu một bản 
sao không có trong tập tài liệu tại trường. 

 
Phụ huynh của học sinh học trường tư phải trình bày một bức thư từ hiệu 
trưởng trường tư của con mình chỉ rõ học sinh ghi danh tham gia học trong 
một trường tư và thừa nhận rằng học sinh sẽ tham gia một hoặc hai khóa 
học có cho tín chỉ tại một Trường Công Quận Prince William. 

 
2. Tất cả các yêu cầu tuyển sinh liên quan đến quyền nuôi con, đủ điều kiện để 

ghi danh, nơi cư trú, và sắp xếp theo Quy định trong Hệ Trường Công Quận 
Prince William 715-1,“Yêu cầu Nhập học,” phải được đáp ứng. 

 
3. Sự Tuyển sinh cho các học sinh hội đủ tiêu chuẩn sẽ được phép theo cơ sở 

có sẵn cho các khóa học không quá hai tín chỉ cho mỗi học kỳ tại trường 
trung học cơ sở hoặc phổ thông thuộc khu vực nhà học sinh, trừ khi học 
sinh đã được xác nhận cho các khóa học chương trình chuyên khoa theo 
yêu cầu thiết định trong Quy luật 721-1, "Chuyển trường - Mẫu giáo /Tiểu 
học / Trung học cơ sở," Quy luật 721-2 "Chuyển trường - Trung học Phổ 
thông," và Quy luật 630.02-1, " Các chương trình Chuyên khoa." 

 
4. Chuyển giữa các trường vì lý do nào khác hơn là tham gia vào một 

chương trình chuyên khoa thì không được phép. 
 

5. Trường học phải xác định, với ý kiến của phụ huynh, dù học sinh có đáp ứng 
hoặc không các điều kiện tiên quyết cho các khóa học có tín chỉ được yêu 
cầu. Những điều kiện tiên quyết phải giống như các học sinh đang theo học 
toàn thời gian trong Hệ Trường Công Quận Prince William. 
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6. Nếu hai khóa học được yêu cầu, phải được theo thứ tự liên tục; sẽ không có 
khúc thời gian/tiết học mà không có lên lịch trong lịch trình của học sinh. Nếu 
điều này không thể được sắp xếp, phụ huynh phải sẽ đón con sau khi lớp 
học đầu tiên và đem học sinh lại trường cho lớp thứ hai. 

 
7. Học sinh phải tuân theo tất cả các quy tắc của Hệ Trường Công Quận 

Prince William như được quy định trong "Quy tắc Ứng xử" cũng như tất cả 
các quy định có liên quan đến học sinh. 

 
8. Học sinh được dạy một phần ở nhà và có đủ tiêu chuẩn có thể tham gia vào 

các hoạt động trong trường do trường bảo trợ, các tổ chức và các câu lạc bộ 
học sinh, và các hoạt động ngoại khóa khác, ngoại trừ các hoạt động của 
Liên đoàn Trường Trung học Phổ thông Virginia. Học sinh đăng ký một phần 
và hội đủ điều kiện tiêu chuẩn để đáp ứng tất cả các yêu cầu để tham gia vào 
các tổ chức mong muốn, câu lạc bộ, và các hoạt động ngoại khóa. 

 
9. Phụ huynh phải chịu trách nhiệm cho việc đưa đón học sinh của họ đến và từ 

trường trừ khi học sinh ghi danh vào lớp học thuộc khối thời gia/tiết học đầu 
tiên hoặc khối thời gian/tiết học cuối cùng. Trong tình huống này, học sinh có 
thể đi xe buýt đến trường cho khối thời gian/tiết học đầu tiên trong ngày hoặc 
đi xe buýt về nhà vào khối thời gian/tiết học cuối của ngày. Phụ huynh có 
trách nhiệm đưa đón kịp thời trong khối thời gian/giai đoạn chuyển tiếp 

 
10. Học sinh ghi danh một phần và hội đủ tiêu chuẩn và phụ huynh phải hiểu 

rằng một số nguồn tài nguyên của trường có thể là hạn chế và hiệu trưởng 
có thể được yêu cầu phải ưu tiên cho học sinh toàn thời gian. 

 
 

Tên Phụ huynh Chữ ký Phụ huynh 
 
 

Ngày 
 

To be completed by school personnel 
 
Course(s) in which student is enrolled 

 

 
 
 
 
Extracurricular activities in which student will participate 

 

 
 
 
File completed form in student’s educational record and send copy to the Office of Student Services 


