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CÁC HỌC SINH 
 

Title IX - Tiếp nhận Chương trình Hoạt động Giáo dục 
 

Học sinh, trên cơ sở giới tính, mang thai, hoặc tình trạng hôn nhân/phụ huynh, không 
được bị từ chối các quyền ghi danh trong bất kỳ lớp nào được cung cấp bởi Hệ Trường 
Công Quận Prince William, bao gồm y tế, giáo dục thể chất, công  nghiệp, kinh doanh, 
dạy nghề, kỹ thuật, kinh tế gia đình, âm nhạc, và giáo dục người lớn. Hệ Trường Công 
Quận Prince William sẽ không áp dụng bất kỳ quy tắc nào liên quan đến tình trạng thực 
tế hoặc tiềm năng phụ huynh, gia đình, hoặc tình trạng hôn nhân của học sinh mà đối 
xử với các học sinh một cách khác biệt trên cơ sở giới tính. Học sinh là người tin rằng 
bị phân biệt đối xử trên căn bản giới tính có thể sử dụng các thủ tục khiếu nại theo Quy 
định 738-1, Thủ tục Khiếu nại Học sinh Xác nhận Phân biệt Đối xử hoặc Quấy rối. 

 

I. Không phân biệt đối xử trong Lớp học Giáo dục phi Thể chất 
 

A. Chủ đề khóa học không nên chỉ định hoặc hàm ý rằng khóa học 
chủ yếu hoặc duy nhất là cho một là học sinh nam hoặc nữ. 

 

B. Thành phần của các lớp học thanh nhạc có thể được xác định bởi 
các yêu cầu dựa trên giọng hát hay chất lượng. 

 

C. Không phải các bài tập, vật liệu, phục vụ hoặc các yêu cầu có tính chất 
phân biệt giới tính trong bất kỳ khóa học nào ngoại trừ được nêu trong 
chương trình Giáo dục Cuộc sống Gia đình. Các phần của các lớp học 
đối phó riêng với tính dục con người có thể được thực hiện trong buổi 
riêng biệt cho nam và nữ. 

 

D. Hướng dẫn giáo dục thay thế sẽ được cung cấp cho một học sinh mang 
thai vì lý do y tế và/hoặc tình cảm nếu bác sĩ của học sinh mang thai  xác 
định là cần thiết cho sức khỏe và sự an toàn của học sinh mang thai 
trong thời gian mang thai. 

 

II. Không phân biệt đối xử trong Lớp học Giáo dục Thể chất 
 

A. Trong các lớp học giáo dục thể chất và các hoạt động, học sinh có thể 
được nhóm lại theo khả năng, và các kỹ năng và sự tiến bộ của họ có thể 
được đo lường, theo đánh giá của các tiêu chuẩn của mục tiêu về thành 
tích cá nhân được phát triển và áp dụng mà không liên quan đến giới 
tính. 

 

Trong trường hợp sử dụng một tiêu chuẩn duy nhất đo kỹ năng 
hoặc tiến bộ trong một lớp học giáo dục thể chất có ảnh hưởng 
xấu đến các thành viên cùng một giới tính, thì các tiêu chuẩn phù 
hợp mà không có tác dụng như vậy sẽ được sử dụng. 
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B. Học sinh trong lớp học giáo dục thể chất và các hoạt động có thể được 
tách theo giới tính trong lúc tham gia đấu vật, quyền thuật, bóng đá, bóng 
rổ, các môn thể thao khác, mục đích hoặc hoạt động chính trong đó bao 
gồm việc tiếp xúc cơ thể. 

 

C. Một học sinh mang thai sẽ được miễn giáo dục thể chất và các hoạt 
động khác của trường, bao gồm cả các hoạt động ngoại khóa, theo đề 
nghị bác sĩ của học sinh mang thai. 

 

Phó Tổng 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 Đào Tạo Học Sinh và Trách Nhiệm Giải Trình (hoặc 
người được chỉ định) có trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN PRINCE WILLIAM 


